Dział III - KLIENCI INSTYTUCJONALNI
L.p.

Tryb naliczania
opłaty/prowizji

Tytuł opłaty/prowizji

Wysokość opłaty/prowizji
Pakiet BIZNESOWY

Pakiet FIRMOWY

Pakiet WSPÓLNOTA

ROZDZIAŁ I - OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH
A. Otwarcie, prowadzenie, zamknięcie rachunku
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie rachunku bieżącego
Prowadzenie rachunku bieżącego
Otwarcie rachunku pomocniczego
Prowadzenie rachunku pomocniczego
Zamknięcie rachunku

jednorazowo
miesięcznie
jednorazowo
miesięcznie
jednorazowo

0,00 zł
39,00 zł
0,00 zł
10,00 zł
0,00 zł

30,00 zł
30,00 zł
0,00 zł
10,00 zł
30,00 zł

0,00 zł
15,00 zł
0,00 zł
10,00 zł
15,00 zł

B. Operacje gotówkowe
1.

Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku

pobierana na koniec dnia
operacyjnego od łącznej kwoty
wpłat dziennych

0,20% nie mniej jak 5,00
0,00 zł zł i nie więcej jak 500,00
zł

0,05% nie mniej jak 1,70
zł i nie więcej jak 500,00
zł

2.

Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku

naliczana od wypłacanej kwoty

0,50% nie mniej jak 5,00
0,00 zł zł i nie więcej jak 500,00
zł

0,50% nie mniej jak 4,00
zł i nie więcej jak 500,00
zł

C. Operacje bezgotówkowe (przelewy, polecenia zapłaty, stałe zlecenia)
1.
1.1.
1.1.a)
1.1.b)
1.2.
1.2.a)
1.2.b)
1.3.
1.4.
1.4.a)
1.4.b)

Przelewy
Przelew skierowany na rachunek prowadzony przez Zjednoczony Bank Spółdzielczy
złożony papierowo w placówce Banku
złożony za pośrednictwem Internet Banking, Internet Banking dla Firm
Przelew skierowany na rachunek prowadzony w innym banku realizowany w systemie ELIXIR
złożony papierowo w placówce Banku
złożony za pośrednictwem Internet Banking, Internet Banking dla Firm
Przelew złożony papierowo z odroczonym terminem płatności realizowany w systemie ELIXIR

za każdy przelew
za każdy przelew

5,00 zł

za każdy przelew
za każdy przelew
za każdy przelew

10,00 zł
1,30 zł

Przelew skierowany na rachunek prowadzony w innym banku realizowany w systemie SORBNET
złożony papierowo w placówce Banku
za każdy przelew
złożony za pośrednictwem Internet Banking, Internet Banking dla Firm
za każdy przelew
Wydruk na życzenie Klienta dowodu księgowego generowanego w systemie finansowo1.5.
za każdy wydruk
księgowym Banku
Realizacja przelewu ekspresowego za pomocą systemu Express Elixir
1.6.
1.6.a) złożony papierowo w placówce Banku
1.6.b) złożony za pośrednictwem Internet Banking, Internet Banking dla Firm
za każdy przelew
Polecenia zapłaty
2.
2.1.
Przyjęcie i zarejestrowanie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
jednorazowo
2.2.
Realizacja polecenia zapłaty
za każde polecenie
Stałe zlecenia
3.
3.1.
Przyjęcie i zarejestrowanie stałego zlecenia w placówce Banku
jednorazowo
3.2.
Realizacja stałego zlecenia
za każdy przelew
4.
Polecenia wypłaty (przelew) za granicę
od każdego zlecenia

5,00 zł

5,00 zł

10,00 zł
1,30 zł

5,00 zł
1,30 zł

0,00 zł

10,00 zł
60,00 zł
40,00 zł
1,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
1,30 zł

0,00 zł

10,00 zł
1,30 zł
wg stawek SGB-Banku

D. Usługi dodatkowe
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Internet Banking
Udostępnienie usługi
Abonament utrzymania usługi Internet Banking
Potwierdzenie dokonania transakcji wcześniej wykonanej za pośrednictwem IB

jednorazowo
miesięcznie
jednorazowo
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0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
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1.4.
1.5.

Odblokowanie dostępu do usługi
Wygenerowanie na wniosek użytkownika nowego loginu lub hasła dostępu

1.6.

Autoryzacja transakcji przez SMS

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Internet Banking dla Firm
Udostepnienie licencji usługi
Abonament utrzymania usługi
Wygenerowanie certyfikatów
Odnowienie certyfikatów
Wydanie e-Tokena
Wydanie karty kryptograficznej bez czytnika

2.7.

Wykonanie usług dodatkowych (należących do zakresu użytkownika) na życzenie Klienta

3.
3.1.

SMS Banking
Udostępnienie usługi

3.2.

Przesłanie informacji o stanie oraz obrotach na rachunku

4.
4.1.
4.2.

Płatności masowe
Uruchomienie usługi płatności masowe
Realizacja usługi płatności masowe

5,00 zł
5,00 zł

za każde odblokowanie
za każdą dyspozycję
miesięcznie (opłata pobierana
łącznie za wszystkie wysłane
wiadomości)

0,20 zł (za każdą przesłaną wiadomość)

0,00 zł (za każdą
przesłaną wiadomość)

jednorazowo
miesięcznie
od podmiotu
od podmiotu
za każdy e-Token
za każdą kartę

według kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank
10,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
według kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank
według kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank

za każdą usługę

140,00 zł za każdą godzinę wykonania usługi + koszty dojazdu

jednorazowo

0,00 zł

miesięcznie (opłata pobierana
łącznie za wszystkie wysłane
wiadomości)

0,50 zł (za każdą przesłaną wiadomość)

0,30 zł (za każdą
przesłaną wiadomość)

negocjowane z klientem
negocjowane z klientem

jednorazowo
za każdą realizację

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.
8.1.
8.2.
9.
10.
10.1.
10.2.

Sporządzenie wyciągu bankowego w formie papierowej (1opłata pobierana od klientów korzystających z usługi IB lub IBF)
po każdej operacji
za każdy wyciąg
raz w miesiącu
za każdy wyciąg
Wysyłka wyciągu bankowego (1opłata pobierana od klientów korzystających z usługi IB lub IBF)
częściej niż jeden raz w miesiącu
za każdy wyciąg
raz w miesiącu
za każdy wyciąg
Sporządzenie powtórnego wydruku wyciągu (bez załączników)
za każdy wyciąg
Sporządzenie wydruku załącznika do wyciągu
za każdy załącznik
Sporządzenie wydruku historii operacji na rachunku
za każdą stronę wydruku
Sporządzenie kserokopii dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku gdy:
posiadacz rachunku określił datę dokonania operacji
za każdy dokument
posiadacz rachunku nie określił daty dokonania operacji
za każdy dokument
Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu
za każdy przelew
Pełnomocnictwa
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
za każdą dyspozycję
Udzielenie pełnomocnictwa innemu bankowi/innej instytucji dokonania blokady rachunku z tytułu
wierzytelności
Zlecenie pierwszeństwa zapłaty określonych zobowiązań
za każde zlecenie
Przyjęcie dyspozycji pozostawienia na rachunku określonego salda środków pieniężnych:
za dyspozycję jednorazową
za każdą dyspozycję
za dyspozycję stałą
miesięcznie

Strona 12

0,00 zł/20,00 zł1
0,00 zł/20,00 zł1
10,00 zł
0,00 zł/10,00 zł1
20,00 zł
7,00 zł
5,00 zł

0,00 zł

10,00 zł
20,00 zł
1,00% min. 20,00 zł
15,00 zł
50,00 zł
10,00 zł
7,00 zł
30,00 zł
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11.
11.1.
11.2.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Przyjęcie dyspozycji:
wykonania kapitalizacji odsetek od środków na rachunku na wskazany inny rachunek

7,00 zł

przy każdej kapitalizacji
jednorazowo za przyjętą
dyspozycję

pobierania prowizji i opłat z tytułu obsługi rachunku w ciężar innego wskazanego rachunku
Obsługa czekowa:
Wydanie blankietów czekowych do rachunku
Potwierdzenie czeku gotówkowego i razrachunkowego oraz potwierdzenie wykonania dyspozycji
obciążeniowej na spłatę zobowiązań w innych bankach
Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych
Wykonanie zastrzeżenia
Opłata za portfel do wpłat zamkniętych
Opłata za zmiany w karcie wzorów podpisów do umowy rachunku bankowego lub zmiany
uprawnień do autoryzacji zleceń do Internet Bankingu, Internet Bankingu dla Firm
Wykonanie kserokopii dokumentu na życzenie posiadacza rachunku w banku
Wysłanie na życzenie posiadacza rachunku potwierdzenia wykonania dyspozycji z rachunku do
odbiorcy dyspozycji
Wydanie zaświadczenia dotyczącego rachunku na życzenie posiadacza rachunku
Za inne czynności nie wymienione w taryfie

20,00 zł

za każdy blankiet

0,60 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

za każdy blankiet
za każde zgłoszenie
za każdy portfel

15,00 zł
15,00 zł
25,00 zł

za każdą zmianę

10,00 zł

za każdą stronę

1,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

za każde zaświadczenie
za każdą czynność

30,00 zł
negocjowane z klientem

19.

Sporządzenie i wysłanie informacji o powstałym zadłużeniu na rachunku rozliczeniowym

za każdą informację

20.

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

za każdą dyspozycję

21.

Realizacja dyspozycji spadkobierców

za dyspozycję każdego
spadkobiercy, pobierana w dniu
wykonania dyspozycji

opłata równa kosztowi
listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru
według Cennika Usług
Pocztowych Poczta
Polska S.A.

30,00 zł

50,00 zł

nd

30,00 zł

ROZDZIAŁ IA - OBSŁUGA RACHUNKÓW VAT1)
1.

Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT:
1) otwarcie rachunku

bez opłat

2) prowadzenie rachunku

bez opłat

2.

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda

3.

Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta

za każde zaświadczenie

30,00 zł

1) z bieżącego roku kalendarzowego

30,00 zł + 15,00 zł za każdy poprzedni rok

2) z lat poprzednich
4.

Sporządzenie kopii:

30,00 zł

za każde zestawienie

za każdy dokument

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

20,00 zł

b) z lat poprzednich

20,00 zł
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2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
10,00 zł

a) klient określi datę dokonania operacji
5.

b) klient nie określi daty dokonania operacji

20,00 zł

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

bez opłat

1) Wszystkie opłaty pobierane są z rachunku rozliczeniowego dla którego prowadzony jest rachunek VAT.

ROZDZIAŁ II - OBSŁUGA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wydanie zaświadczenia o stanie środków na rachunku
Zablokowanie środków na rachunku na rzecz podmiotu trzeciego
Zamknięcie rachunku

L.p.

0,00 zł
0,00 zł
30,00 zł
50,00 zł
0,00 zł

jedrnorazowo
miesięcznie
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Visa Business

Mastercard Business

ROZDZIAŁ IIIA - OBSŁUGA PŁATNICZYCH KART DEBETOWYCH
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.

Wydanie karty
Wydanie duplikatu karty
Wydanie nowej karty w miejsce utraconej
Wznowienie karty
Użytkowanie karty
dla Pakietu FIRMOWEGO i BIZNESOWEGO
dla Pakietu WSPÓLNOTA
Zastrzeżenie karty
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach banków SGB, BPS i zrzeszonych BS
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
w bankomatach innych banków niż wskazane w punkcie 8.1.
w kasach innych banków niż wskazane w punkcie 8.2. (przy użyciu terminala POS)
w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na
terytorium innego państwa członkowskiego EOG)

10,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
10,00 zł

za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
miesięcznie, za każdą wydaną
kartę

5,00 zł
2,70 zł
0,00 zł
15,00 zł

za każdą kartę
za każdą zmianę

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

0,00 zł
4,50 zł
3,00% min. 3,50 zł
3,00% min. 4,50 zł
3,00% min. 4,50 zł

naliczana od wypłacanej kwoty

3,00% min. 3,50 zł

za każdą wypłatę
za każdy numer PIN
za każdy numer PIN

0,60 zł

10.
11.
12.
13.
13.1.
13.2.
14.
14.1.
14.2.
15.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
Wydanie numeru PIN
Wydanie nowego numeru PIN (zamówionego dodatkowo)
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
innych niż wskazane w punkcie 13.1.
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
banków SGB
innych niż wskazane w punkcie 14.1.
Zestawienie transakcji przesłanych do klienta

miesięcznie

0,00 zł
1,00 zł
4,00 zł

16.

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

za każdą przesyłkę

50,00 zł

17.

Transakcje bezgotówkowe

za każdą transakcję

18.

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

4,50 zł
7,00 zł

za każdą zmianę

za każde sprawdzenie

naliczana od kwoty transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

0,00 zł
3,00%

19.

Ubezpieczenie posiadacza/użytkowniak karty płatniczej

19.1.

Pakiet Bezpieczna Karta (nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej):
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1,30 zł
4,00 zł
6,00 zł
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19.1.a)
19.1.b)
19.2.
19.2.a)
19.2.b)
19.3.

Wariant Classic (do kwoty 1.500,00 zł)

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

19.3.a)

Wariant Classic

19.3.b)

Wariant Gold

1,45 zł

miesięcznie

Wariant Gold (do kwoty 3.000,00 zł)
Pakiet Bezpieczny Podróżnik

2,55 zł

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

Płatności mobilne BLIK

jednorazowo
miesięcznie

0,00 zł
0,00 zł

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

4.
5.
6.

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
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
Krajowa transakcja płatnicza
Zmiana limitu transakcyjnego

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
za każdą transakcję, pobierana w
za każda zmianę limitu

Strona 15

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

Dział V - Kredyty dla klientów indywidualnych i dla klientów instytucjonalnych
ROZDZIAŁ II - Kredyty dla Klientów Instytucjonalnych
Lp.

Rodzaj czynności / usługi

Stawka w zł

Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty zwiększającej kredyt:
1

a) za udzielenie kredytu w rachunku kredytowym lub w rachunku bieżącym
od 2,1% do 5,5% kwoty przyznanego kredytu lub jego zwiększenia,
nie mniej niż 700,00

b) za zmianę wysokości kredytu w trakcie trwania umowy
c) za przedłużenie limitu kredytowego w rachunku bieżącym na kolejny okres
UWAGA: Prowizja pobierana jest w dniu podpisania umowy kredytowej/aneksu do umowy kredytowej chyba, że warunki umowy/aneksu
stanowią inaczej.
Prolongata terminu spłaty całości lub części kredytu / pożyczki od prolongowanej kwoty:

2

a) do 3 m-cy

1,5% prolongowanej kwoty kredytu, nie mniej niż 300,00

b) powyżej 3 m-cy

1,5% prolongowanej kwoty kredytu, nie mniej niż 800,00

3

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

4

Opłata za bezciężarowe odłączenie działki lub jej części stanowiącej przedmiot hipoteki w związku z przejęciem na cele publiczne

5

Prowizja od udzielonych gwarancji, poręczeń lub przedłużanych poręczeń (za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności
zobowiązania, od kwoty gwarancji, poręczeń)
Prowizja za zmianę na wniosek kredytobiorcy terminu:

1% kwoty kredytu pozostającej do spłaty nie mniej niż 500,00

od 1.000,00 do 2.000,00
od 1,00% do 4,00%,
nie mniej niż 200,00 (pobierana kwartalnie)

a) dostarczenia pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia zawiadomienia o zakończeniu robót
6

0,3% kwoty kredytu pozostającej do spłaty, nie mniej niż 500,00

b) zakończenia inwestycji
c) rozliczenia kredytu
d) dostarczenia odpisu z księgi wieczystej
Prowizja za wydanie promesy: kredytowej, gwarancji, regwarancji, poręczenia (od kwoty przyrzeczonego kredytu, gwarancji, regwarancji,
poręczenia)

7

dla kredytu do 200.000,00 - 500,00,
dla kredytu od 200.001,00 do 500.000,00 - 700,00,
dla kredytu od 500.001,00 do 1.000 000,00 - 1.000,00
dla kredytu od 1.000 001,00 - 1.500,00

8

Prowizja za wypłatę z gwarancji, poręczenia (od kwoty zgłoszonego roszczenia)

od 0,25% do 1,00%, nie mniej niż 500,00

9

Prowizja za zmianę warunków gwarancji, poręczeń (od kwoty gwarancji lub poręczenia)
Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części, naliczana od kwoty wcześniejszej spłaty kredytu/pożyczki i płatna w dniu
wcześniejszej spłaty kredytu/pożyczki przez okres 3 lat od dnia uruchomienia kredytu

od 0,25% do 1,00%, nie mniej niż 500,00

10

2% spłacanej kwoty kredytu,
nie mniej niż 500,00

UWAGA: Prowizja nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytów, które spłacane są z dopłaty do odsetek z budżetu państwa lub
innych instytucji, z funduszy z EU , ze środków uzyskanych w ramach zwrotu podatków od towarów i usług oraz przedsięwzięć
deweloperskich

11

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 jest realizowana na życzenie Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy)

12

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

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)
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200,00

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

Dział V - Kredyty dla klientów indywidualnych i dla klientów instytucjonalnych
Prowizja za restrukturyzację kredytu / pożyczki na wniosek kredytobiorcy / pożyczkobiorcy
14

UWAGA: Prowizja płatna jednorazowo od kwoty kredytu / pożyczki pozostającego/-ej do spłaty. Za restrukturyzację w rozumieniu
niniejszego punktu nie uważa się prolongaty terminu spłaty całości lub części kredytu lub pożyczki, o której mowa w pkt 4 bieżącego
Rozdziału TOiP

15

Opłata za pisemną informację dotyczącą przyczyny odmowy udzielenia kredytu

16

17
18

200,00

Prowizja za gotowość kredytu w rachunku bieżącym, naliczana w zależności od poziomu niewykorzystanej kwoty kredytu w przypadku
niewykorzystania kredytu:
do 49,99%
od 50% do 74,99%
od 75% do 84,99%
powyżej 85%
UWAGA: prowizja jest pobierana po upływie 12 m-cy od postawienia kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy, naliczana jest w stosunku
rocznym w ostatnim dniu roboczym miesiąca.
Opłata za niedostarczenie w terminie wskazanym w umowie (lub w stanowiącym jej część regulaminie) określonych dokumentów
niezbędnych do oceny kondycji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy
Opłata za wydanie duplikatu umowy (lub aneksu umowy): kredytowej, o gwarancję, poręczenie, prawne zabezpieczenie, bądź innych
dokumentów (o ile umowa/aneks/dokument nie został jeszcze zarchiwizowany)

19

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

20

Opłata za sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno – finansowej lub zdolności kredytowej
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

21

prowizja indywidualnie negocjowana z Klientem

22

Opłata za każdorazowe wysłanie pisemnego powiadomienia o powstaniu zaległości w spłacie zadłużenia lub 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
UWAGA: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy, za każdorazowe wysłanie wezwania do kredytobiorcy, do poręczycieli lub dłużników z tytułu
udzielonego zabezpieczenia.

23

Opłata za upomnienie związane z niedotrzymaniem warunków umowy w okresie funkcjonowania kredytu

0%
0,5%
1%
2%

500,00
15,00 (w tym VAT 23%)

17,00 (w tym VAT 23%) za każdą stronę dokumentu
od 700,00 do 1.500,00 (w zależności od stopnia złożoności)
8,50
(koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług
Pocztowych Poczta Polska S.A.)

50,00

50,00

Opłata za czynności związane z dokonaniem oszacowania wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenia kredytu/pożyczki:
24

25

26

27
28

a) lokal mieszkalny, działka

400,00

b) pozostałe
Opłata za inspekcję techniczną na terenie budowy przed wypłatą transzy kredytu/pożyczki lub w innych przypadkach wynikających z
umowy:
a) lokal mieszkalny, działka

500,00

b) pozostałe

400,00

Dostarczenie na życzenie Klienta zaświadczeń, umów, dokumentów związanych z wykonaniem czynności bankowej drogą pocztową
(listem poleconym)
Sporządzenie wyceny kredytowanej nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego na koszt kredytobiorcy, w przypadkach określonych
postanowieniami umowy lub stanowiącego jej część regulaminu
Ostateczne wezwanie do zapłaty z propozycją restrukturyzacji oraz rozpatrzenie wniosku o restrukturyzację zadłużenia, złożonego w trybie
75c Ustawy Prawo Bankowe
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350,00

8,50
(koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług
Pocztowych Poczta Polska S.A.)
równowartość wydatków poniesionych przez bank na sporządzenie
wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego
0,00

Dział V - Kredyty dla klientów indywidualnych i dla klientów instytucjonalnych
29

Prowizja z tytułu gotowości udzielenia kredytów, pobierana w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca,
naliczana za każdy dzień, od daty postawienia do dyspozycji określonej w umowie do dnia poprzedzającego wypłatę kredytu, pobierana od
różnicy pomiędzy kwotą kredytu postawioną do dyspozycji zgodnie z umową a kwotą wykorzystanego kredytu
1

30
31
1

Prowizja za administrowanie kredytem
UWAGA: Prowizja naliczana jest od salda kredytu i pobierana co miesiąc (w ostatnim dniu miesiąca). Prowizja nie dotyczy kredytów w
rachunku bieżącym
Inne czynności lub usługi nie wymienione w taryfie

dla wniosków złożonych od dnia 02.11.2018 r.
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0,25% od kwoty niewykorzystanego kredytu/transzy

1

0,01%

negocjowane z Klientem, nie mniej niż 100,00

Rachunki otwarte do dnia 15.11.2015 roku

Dział VII - KLIENCI INSTYTUCJONALNI
rachunki wycofane z oferty Banku

Rozdział 1 Obsługa rachunków bieżących, pomocniczych i lokat terminowych Klientów Instytucjonalnych
1

2
3

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Otwarcie i prowadzenie rachunku:
1) otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego
a) dla podmiotów sektora pozarolniczego i rolniczego
b) dla podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej
2) otwarcie rachunku lokaty terminowej
3) prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczego
a) dla podmiotów sektora pozarolniczego
b) dla podmiotów sektora rolniczego
c) dla podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej
4) prowadzenie rachunku lokaty terminowej
Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce banku
UWAGA: opłata pobierana jest na koniec dnia operacyjnego
Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce banku
1) wypłata gotówki z rachunku
2)
3)

4
5

6
7

8
9
10
11

12

13

TRYB POBIERANIA OPŁATY

jednorazowo za każdy rachunek
-

Nieodebranie awizowanej gotówki
Operacje bezgotówkowe (przelewy)
1) złożone w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w Zjednoczonym Banku Spółdzielczym
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
c) na rachunki prowadzone w innych bankach realizowane w systemie SORBNET
2) złożone za pośrednictwem usługi Internet Banking, Internet Banking dla Firm
a) na rachunki prowadzone w Zjednoczonym Banku Spółdzielczym
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
c) na rachunki prowadzone w innych bankach realizowane w systemie SORBNET
3) realizacja przelewu ekspresowego za pomocą systemu Express Elixir;

od łącznej kwoty wpłat dziennych

0,05% nie mniej jak 1,70 zł, nie więcej jak 500,00 zł

naliczana od wypłacanej kwoty

0,50 % nie mniej jak 4,00 zł, nie więcej jak 500,00 zł

od jednego dowodu

5,00 zł

naliczana od wypłacanej kwoty

0,3% od kwoty wypłacanej + opłaty wg pkt 3 ppkt 1 lub 2

naliczana od nieodebranej kwoty

0,3% nie mniej niż 20,00 zł

za każdy przelew

bez opłat
3,70 zł
60,00 zł

za każdy przelew

bez opłat
1,30 zł
40,00 zł

za każdy przelew

Wydruk na życzenie klienta dowodu księgowego generowanego z systemu finansowo - księgowego banku

za każdy wydruk
Stałe zlecenia regulowania należności w Zjednoczonym Banku Spółdzielczym lub w innym banku w terminie wskazanym przez posiadacza rachunku
1) realizacja przelewu*
za każdy przelew
2) realizacja przelewu złożonego przez wspólnoty mieszkaniowe*
*dodatkowo jeżeli zlecenie kierowane jest do innego banku pobiera się opłatę za przelew w wysokości 3,70 zł
Przelew z odroczonym terminem płatności*
za każdy przelew
*dodatkowo pobiera się opłatę za przelew w wysokości 3,70 zl
Polecenie zapłaty
Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę
Usługa Internet Banking
1) abonament utrzymania usługi Internet Banking
2) potwierdzenie dokonania transakcji wcześniej wykonanej za pośrednictwem Internet Banking
3) odblokowanie dostępu do Internet Banking
Usługa Internet Banking dla Firm
1) abonament utrzymania usługi IBF
2) udostępnienie licencji IBF
3) wygenerowanie certyfikatów
4) odnowienie certyfikatów
5) wydanie e-Tokenu
6) wydanie karty kryptograficznej z czytnikiem
7) wydanie karty kryptograficznej bez czytnika
8) wykonywanie usług (po instalacji) należących do zakresu użytkownika, a wykonywanych przez bank na zlecenie
użytkownika
Sporządzenie wyciągu bankowego w formie papierowej:
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30,00 zl
10,00 zł
bez oplat
31,00 zl
16,00 zł
11,00 zł
bez opłat

miesięcznie za każdy rachunek

wypłata gotówki z rachunku debetowego
wypłata gotówki z wpływów bieżących, tj otrzymanych w III i IV sesji rozliczeniowej powyżej 10.000,00 zł

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

5,00 zł
1,00 zł
7,00 zł
4,00 zł
8,00 zł

od każdego zlecenia

bez opłat
wg stawek SGB-Banku

miesięcznie
za każde odblokowanie

10,00 zl
bez opłat
5,00 zł

miesięcznie
jednorazowo
od podmiotu
od podmiotu
za każdy e-Token
za każdą kartę z czytnikiem
za każdą kartę

10,00 zł
200,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
110,00 zł
160,00 zł
80,00 zł

za każdą usługę

140 zł za godzinę wykonania usługi + koszty dojazdu

Rachunki otwarte do dnia 15.11.2015 roku

1)
2)
3)

Dział VII - KLIENCI INSTYTUCJONALNI
rachunki wycofane z oferty Banku

sporządzenie i odbiór osobisty w placówce prowadzącej rachunek
sporządzenie i wysyłanie po każdej operacji
sporządzenie i wysyłanie jeden raz w miesiącu

-

bez opłat
bez opłat
bez opłat

UWAGA: W przypadku klienta posiadającego usługę Internet Banking, Internet Banking dla Firm, Home Banking za wydruk wyciągu bankowego w placówce banku na życzenie Posiadacza rachunku pobiera się opłatę w wysokości 20,00 zł
za każdy wyciąg
14

15
16
17
18

19

20

21

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:
a) Posiadacz rachunku określi datę dokonania operacji
b) Posiadacz rachunku nie określi daty dokonania operacji
Automatyczne przesyłanie do abonentów telefonii komórkowej informacji o stanie oraz obrotach na rachunku
– usługa SMS Banking
Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku dłużnika
Udzielenie pełnomocnictwa innemu bankowi dokonania blokady rachunku z tytułu wierzytelności
Przyjęcie dyspozycji pozostawienia na rachunku określonego salda środków pieniężnych:
1) za dyspozycję jednorazową
2) za dyspozycję stałą
Przyjęcie dyspozycji:
1) wykonywania kapitalizacji odsetek od środków na rachunku na wskazany inny rachunek
2) pobierania prowizji i opłat z tytułu obsługi rachunku w ciężar innego wskazanego rachunku
Obsługa czekowa
1) wydanie blankietów czekowych do rachunku
2) potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego oraz potwierdzenie wykonania dyspozycji obciążeniowej za
spłatę zobowiązań w innych bankach
3) przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych
4) wykonanie zastrzeżenia
Opłata za zmiany w karcie wzorów podpisów do umowy rachunku bankowego lub zmiany uprawnień do
autoryzacji zleceń do Internet Bankingu, IBF, Home Bankingu

za każdy wyciąg
za każdy załącznik
za każdą stronę wydruku

15,00 zł
7,00 zł
5,00 zł

za każdy dokument
za każdy dokument

10,00 zł
20,00 zł

za każdą informację

0,30 zł

za każdą przekazaną kwotę przelewu
za każdą dyspozycję

1,00 % nie mniej niż 20,00 zł
50,00 zł

za każdą dyspozycję
miesięcznie

7,00 zł
30,00 zł

przy każdej kapitalizacji odsetek
jednorazowo za przyjętą dyspozycję

7,00 zł
20,00 zł

za każdy blankiet

0,60 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

za każdy blankiet
za każde zgłoszenie

15,00 zł
15,00 zł

za każdą zmianę

10,00 zł

23

Wysłanie na życzenie Posiadacza rachunku potwierdzenia wykonania dyspozycji z rachunku do odbiorcy
dyspozycji

24

Wydanie zaświadczenia na wniosek Posiadacza rachunku potwierdzającego wykonanie operacji bankowej

25
26

Wydanie zaświadczenia dotyczącego rachunku na życzenie Posiadacza rachunku
Za inne czynności nie wymienione w taryfie

27

Sporządzenie i wysłanie informacji o powstałym zadłużeniu na rachunku rozliczeniowym

28

Działania Zjednoczonego Banku Spółdzielczego 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

29

Realizacja usługi płatności masowe

negocjowane indywidualnie z klientem

negocjowane indywidualnie z klientem

30

Likwidacja rachunku
1) bieżącego i pomocniczego sektora pozarolniczego i rolniczego
2) bieżącego i pomocniczego podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej
3) rachunku lokaty terminowej

jednorazowo za każdy rachunek

30,00 zł
10,00 zł
bez opłat

za każdą dyspozycję
za każde zaświadczenie
za każde zaświadczenie

10,00 zł
30,00 zł

za każdą czynność

negocjowane z Posiadaczem rachunku

za każdą informację

30,00 zł

-
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20,00 zł

Rachunki otwarte do dnia 31.12.2020 roku

L.p.
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Tytuł opłaty/prowizji

Wysokość opłaty/prowizji

Tryb naliczania
opłaty/prowizji

Pakiet STANDARD

jednorazowo
miesięcznie
jednorazowo
miesięcznie
jednorazowo

30,00 zł
30,00 zł
0,00 zł
10,00 zł
30,00 zł

Pakiet

MOBILNY

ROZDZIAŁ II - OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH
A. Otwarcie, prowadzenie, zamknięcie rachunku
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie rachunku bieżącego
Prowadzenie rachunku bieżącego
Otwarcie rachunku pomocniczego
Prowadzenie rachunku pomocniczego
Zamknięcie rachunku

30,00 zł
30,00 zł
0,00 zł
10,00 zł
30,00 zł

B. Operacje gotówkowe
1.

Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku

2.

Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku

3.

Nieodebranie awizowanej gotówki

pobierana na koniec dnia
operacyjnego od łącznej
kwoty wpłat dziennych
naliczana od wypłacanej
kwoty
naliczana od nieodebranej
kwoty

0,05% nie mniej jak 1,70 zł i nie więcej jak 500,00 zł
0,50% nie mniej jak 4,00 zł i nie więcej jak 500,00 zł
0,30% nie mniej jak 20,00 zł

C. Operacje bezgotówkowe (przelewy, polecenia zapłaty, stałe zlecenia)
1.
1.1.
1.1.a)
1.1.b)
1.2.
1.2.a)
1.2.b)
1.3.
1.4.
1.4.a)
1.4.b)
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.

Przelewy
Przelew skierowany na rachunek prowadzony przez Zjednoczony Bank Spółdzielczy
złożony papierowo w placówce Banku
złożony za pośrednictwem Internet Banking, Internet Banking dla Firm
Przelew skierowany na rachunek prowadzony w innym banku realizowany w systemie ELIXIR
złożony papierowo w placówce Banku
złożony za pośrednictwem Internet Banking, Internet Banking dla Firm
Przelew złożony papierowo z odroczonym terminem płatności realizowany w systemie ELIXIR

za każdy przelew
za każdy przelew

0,00 zł

za każdy przelew
za każdy przelew
za każdy przelew

3,70 zł

5,00 zł
0,00 zł
5,00 zł
1,30 zł
9,00 zł

Przelew skierowany na rachunek prowadzony w innym banku realizowany w systemie SORBNET
złożony papierowo w placówce Banku
za każdy przelew
złożony za pośrednictwem Internet Banking, Internet Banking dla Firm
za każdy przelew
Wydruk na życzenie Klienta dowodu księgowego generowanego w systemie finansowoza każdy wydruk
księgowym Banku
Realizacja przelewu ekspresowego za pomocą systemu Express Elixir
za każdy przelew
Polecenia zapłaty
Przyjęcie i zarejestrowanie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
jednorazowo
Realizacja polecenia zapłaty
za każde polecenie
Stałe zlecenia
Przyjęcie i zarejestrowanie stałego zlecenia w placówce Banku
jednorazowo
Realizacja stałego zlecenia
za każdy przelew
Polecenia wypłaty (przelew) za granicę
od każdego zlecenia

60,00 zł
40,00 zł
1,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
0,00 zł
10,00 zł
1,30 zł
wg stawek SGB-Banku

D. Usługi dodatkowe
1.
1.1.
1.2.

Internet Banking
Udostępnienie usługi
Abonament utrzymania usługi Internet Banking

jednorazowo
miesięcznie
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10,00 zł
10,00 zł
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0,00 zł
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1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Potwierdzenie dokonania transakcji wcześniej wykonanej za pośrednictwem IB
Odblokowanie dostępu do usługi
Internet Banking dla Firm
Udostepnienie licencji usługi
Abonament utrzymania usługi
Wygenerowanie certyfikatów
Odnowienie certyfikatów
Wydanie e-Tokena
Wydanie karty kryptograficznej bez czytnika

2.7.

Wykonanie usług dodatkowych (należących do zakresu użytkownika) na życzenie Klienta

3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.

SMS Banking
Udostępnienie usługi
Przesłanie informacji o stanie oraz obrotach na rachunku
Płatności masowe
Uruchomienie usługi płatności masowe
Realizacja usługi płatności masowe

jednorazowo
za każde odblokowanie

0,00 zł
5,00 zł

jednorazowo
miesięcznie
od podmiotu
od podmiotu
za każdy e-Token
za każdą kartę

według kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank
10,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
według kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank
według kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank

za każdą usługę

140,00 zł za każdą godzinę wykonania usługi + koszty dojazdu

jednorazowo
za każdą informację

0,00 zł
0,30 zł

jednorazowo
za każdą realizację

negocjowane z klientem
negocjowane z klientem

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.
10.
10.1.
10.2.
11.
11.1.
11.2.
12.
12.1.
12.2.

Sporządzenie wyciągu bankowego w formie papierowej (1opłata pobierana od klientów korzystających z usługi IB lub IBF)
po każdej operacji
za każdy wyciąg
raz w miesiącu
za każdy wyciąg
Wysyłka wyciągu bankowego (1opłata pobierana od klientów korzystających z usługi IB lub IBF)
częściej niż jeden raz w miesiącu
za każdy wyciąg
raz w miesiącu
za każdy wyciąg
Sporządzenie powtórnego wydruku wyciągu (bez załączników)
za każdy wyciąg
Sporządzenie wydruku załącznika do wyciągu
za każdy załącznik
Sporządzenie wydruku historii operacji na rachunku
za każdą stronę wydruku
Sporządzenie kserokopii dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku gdy:
posiadacz rachunku określił datę dokonania operacji
za każdy dokument
posiadacz rachunku nie określił daty dokonania operacji
za każdy dokument
Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu
za każdy przelew
Udzielenie pełnomocnictwa innemu bankowi/innej instytucji dokonania blokady rachunku z
za każdą dyspozycję
tytułu wierzytelności
Przyjęcie dyspozycji pozostawienia na rachunku określonego salda środków pieniężnych:
za dyspozycję jednorazową
za każdą dyspozycję
za dyspozycję stałą
miesięcznie
Przyjęcie dyspozycji:
wykonania kapitalizacji odsetek od środków na rachunku na wskazany inny rachunek
przy każdej kapitalizacji
jednorazowo za przyjętą
pobierania prowizji i opłat z tytułu obsługi rachunku w ciężar innego wskazanego rachunku
dyspozycję
Obsługa czekowa:
Wydanie blankietów czekowych do rachunku
za każdy blankiet
Potwierdzenie czeku gotówkowego i razrachunkowego oraz potwierdzenie wykonania
za każdą dyspozycję
dyspozycji obciążeniowej na spłatę zobowiązań w innych bankach
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0,00 zł/20,00 zł1
0,00 zł/20,00 zł1
4,00 zł
0,00 zł/4,00 zł1
20,00 zł
7,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
20,00 zł
1,00% min. 20,00 zł
50,00 zł
7,00 zł
30,00 zł
7,00 zł
20,00 zł
0,60 zł
20,00 zł
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12.3.
12.4.
13.

Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych
Wykonanie zastrzeżenia
Opłata za portfel do wpłat zamkniętych

14.

Opłata za zmiany w karcie wzorów podpisów do umowy rachunku bankowego lub zmiany
uprawnień do autoryzacji zleceń do Internet Bankingu, Internet Bankingu dla Firm

15.
16.
17.
18.
19.

Wysłanie na życzenie posiadacza rachunku potwierdzenia wykonania dyspozycji z rachunku
do odbiorcy dyspozycji
Wydanie zaświadczenia dotyczącego rachunku na życzenie posiadacza rachunku
Za inne czynności nie wymienione w taryfie
Sporządzenie i wysłanie informacji o powstałym zadłużeniu na rachunku rozliczeniowym
Działania Zjednoczonego Banku Spółdzielczego podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji
wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru
rachunku bankowego odbiorcy

L.p.

Wyszczególnienie czynności

za każdy blankiet
za każde zgłoszenie
za każdy portfel

15,00 zł
15,00 zł
25,00 zł

za każdą zmianę

10,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

za każde zaświadczenie
za każdą czynność
za każdą informację

30,00 zł
negocjowane z klientem
30,00 zł

za każdą dyspozycję

50,00 zł

Tryb pobierania opłaty

*)

Visa Business

Mastercard Business

Visa Business**)

ROZDZIAŁ III - OBSŁUGA PŁATNICZYCH KART DEBETOWYCH
1.

Wydanie karty
dla klientów wybierających Pakiet MOBILNY opłata w wysokości 0,00 zł
Wydanie duplikatu karty
Wydanie nowej karty w miejsce utraconej
Wznowienie karty
Użytkowanie karty
Zastrzeżenie karty
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach banków SGB, BPS i zrzeszonych BS
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
w bankomatach innych banków niż wskazane w punkcie 8.1.
w kasach innych banków niż wskazane w punkcie 8.2. (przy użyciu terminala POS)
w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
(na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)

za każdą kartę

10,00 zł/0,00 zł1

za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
miesięcznie
za każdą kartę
za każdą zmianę

40,00 zł
40,00 zł
10,00 zł
2,70 zł
0,00 zł
15,00 zł

1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.

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

0,00 zł
4,50 zł
3,00% min. 3,50 zł
3,00% min. 4,50 zł
3,00% min. 4,50 zł

1,50 zł
2% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł
3% min. 10,00 zł

naliczana od wypłacanej
kwoty

3,00% min. 3,50 zł

2% min. 5,00 zł

za każdą wypłatę
za każdy numer PIN
za każdy numer PIN

1,30 zł
4,00 zł
6,00 zł

10.
11.
12.
13.
13.1.
13.2.
14.
14.1.
14.2.
15.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
Wydanie numeru PIN
Wydanie nowego numeru PIN (zamówionego dodatkowo)
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
innych niż wskazane w punkcie 13.1.
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
banków SGB
innych niż wskazane w punkcie 14.1.
Zestawienie transakcji przesłanych do klienta

miesięcznie

0,00 zł
1,00 zł
4,00 zł

16.

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

za każdą przesyłkę

50,00 zł

17.

Transakcje bezgotówkowe

za każdą transakcję

0,00 zł

za każdą zmianę

za każde sprawdzenie
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0,60 zł

4,50 zł

bez opłat

3,50 zł
7,00 zł
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naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia operacji

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

19.

Ubezpieczenie posiadacza/użytkowniak karty płatniczej

19.1.

Pakiet Bezpieczna Karta (nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej):

19.1.a)
19.1.b)
19.2.
19.2.a)
19.2.b)
19.3.

Wariant Classic (do kwoty 1.500,00 zł)

miesięcznie

Wariant Gold (do kwoty 3.000,00 zł)
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

19.3.a)

Wariant Classic

19.3.b)

Wariant Gold

ND

3,00%

1,45 zł
2,55 zł

1,05 zł
miesięcznie
2,95 zł

miesięcznie

2,05 zł
4,75 zł

UWAGA: warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik"
*) Stawki obowiązują dla kart Visa Business, oraz dla kart wydanych pod nazwą Visa Business Electron które po upływie ważności są wznawiane z funkcją zbliżeniową pod nazwą Visa Business
**) Stawki obowiązują dla kart wydanych pod nazwą Visa Business Electron payWave oraz dla kart Visa Business wznowionych w miejsce ww. kart.
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Tytuł opłaty/prowizji

Tryb naliczania opłaty/prowizji

Pakiet

NON PROFIT

ROZDZIAŁ IV - OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH
A. Otwarcie, prowadzenie, zamknięcie rachunku
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie rachunku bieżącego
Prowadzenie rachunku bieżącego
Otwarcie rachunku pomocniczego
Prowadzenie rachunku pomocniczego
Zamknięcie rachunku

jednorazowo
miesięcznie
jednorazowo
miesięcznie
jednorazowo

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
15,00 zł

B. Operacje gotówkowe
1.

Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku

pobierana na koniec dnia
operacyjnego od łącznej kwoty wpłat
dziennych

0,00 zł

2.

Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku

naliczana od wypłacanej kwoty

0,00 zł

Przelewy
1.
Przelew skierowany na rachunek prowadzony przez Zjednoczony Bank Spółdzielczy
1.1.
1.1.a)
złożony papierowo w placówce Banku
1.1.b)
złożony za pośrednictwem Internet Banking, Internet Banking dla Firm
Przelew skierowany na rachunek prowadzony w innym banku realizowany w systemie ELIXIR
1.2.
1.2.a)
złożony papierowo w placówce Banku
1.2.b)
złożony za pośrednictwem Internet Banking, Internet Banking dla Firm

za każdy przelew
za każdy przelew

0,00 zł
0,00 zł

za każdy przelew
za każdy przelew

1,00 zł
1,00 zł

1.3.

za każdy przelew

10,00 zł

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

Przelew złożony papierowo z odroczonym terminem płatności realizowany w systemie ELIXIR

Przelew skierowany na rachunek prowadzony w innym banku realizowany w systemie SORBNET
1.4.
1.4.a)
złożony papierowo w placówce Banku
za każdy przelew
1.4.b)
złożony za pośrednictwem Internet Banking, Internet Banking dla Firm
za każdy przelew
Wydruk na życzenie Klienta dowodu księgowego generowanego w systemie finansowoza każdy wydruk
1.5.
księgowym Banku
Realizacja przelewu ekspresowego za pomocą systemu Express Elixir
1.6.
1.6.a) złożony papierowo w placówce Banku
1.6.b) złożony za pośrednictwem Internet Banking, Internet Banking dla Firm
za każdy przelew
Polecenia zapłaty
2.
2.1.
Przyjęcie i zarejestrowanie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
jednorazowo
2.2.
Realizacja polecenia zapłaty
za każde polecenie
Stałe zlecenia
3.
3.1.
Przyjęcie i zarejestrowanie stałego zlecenia w placówce Banku
jednorazowo
3.2.
Realizacja stałego zlecenia
za każdy przelew
4.
Polecenia wypłaty (przelew) za granicę
od każdego zlecenia

60,00 zł
40,00 zł
1,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
0,00 zł
10,00 zł
1,30 zł

D. Usługi dodatkowe
1.
1.1.
1.2.

Internet Banking
Udostępnienie usługi
Abonament utrzymania usługi Internet Banking

jednorazowo
miesięcznie
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1.3.

Potwierdzenie dokonania transakcji wcześniej wykonanej za pośrednictwem IB

1.4.

Odblokowanie dostępu do usługi

1.5.

Wygenerowanie na wniosek użytkownika nowego loginu lub hasła dostępu

1.6.

Autoryzacja transakcji przez SMS

2.

Internet Banking dla Firm

2.1.

Udostepnienie licencji usługi

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Abonament utrzymania usługi
Wygenerowanie certyfikatów
Odnowienie certyfikatów
Wydanie e-Tokena

2.6.

Wydanie karty kryptograficznej bez czytnika

2.7.

Wykonanie usług dodatkowych (należących do zakresu użytkownika) na życzenie Klienta

3.
3.1.

SMS Banking
Udostępnienie usługi

3.2.

Przesłanie informacji o stanie oraz obrotach na rachunku

4.

Płatności masowe

4.1.

Uruchomienie usługi płatności masowe

4.2.

Realizacja usługi płatności masowe

jednorazowo

0,00 zł

za każde odblokowanie

5,00 zł

za każdą dyspozycję

5,00 zł

miesięcznie (opłata pobierana
łącznie za wszystkie wysłane
wiadomości)

jednorazowo
miesięcznie
od podmiotu
od podmiotu
za każdy e-Token
za każdą kartę
za każdą usługę
jednorazowo
miesięcznie (opłata pobierana
łącznie za wszystkie wysłane
wiadomości)

0,00 zł (za każdą przesłaną wiadomość)

według kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank
10,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
według kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank
140,00 zł za każdą godzinę wykonania usługi + koszty
dojazdu
0,00 zł
0,30 zł (za każdą przesłaną wiadomość)

jednorazowo

negocjowane z klientem

za każdą realizację

negocjowane z klientem

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.
8.1.
8.2.
9.

Sporządzenie wyciągu bankowego w formie papierowej (1opłata pobierana od klientów korzystających z usługi IB lub IBF)
po każdej operacji
za każdy wyciąg
raz w miesiącu
za każdy wyciąg
Wysyłka wyciągu bankowego (1opłata pobierana od klientów korzystających z usługi IB lub IBF)
częściej niż jeden raz w miesiącu
za każdy wyciąg
raz w miesiącu
za każdy wyciąg
Sporządzenie powtórnego wydruku wyciągu (bez załączników)
za każdy wyciąg
Sporządzenie wydruku załącznika do wyciągu
za każdy załącznik
Sporządzenie wydruku historii operacji na rachunku
za każdą stronę wydruku
Sporządzenie kserokopii dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku gdy:
posiadacz rachunku określił datę dokonania operacji
za każdy dokument
posiadacz rachunku nie określił daty dokonania operacji
za każdy dokument
Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu
za każdy przelew
Pełnomocnictwa
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
za każdą dyspozycję
Udzielenie pełnomocnictwa innemu bankowi/innej instytucji dokonania blokady rachunku z tytułu
wierzytelności
Zlecenie pierwszeństwa zapłaty określonych zobowiązań
za każde zlecenie
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0,00 zł/20,00 zł1
0,00 zł/20,00 zł1
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10.
10.1.
10.2.
11.
11.1.
11.2.

Przyjęcie dyspozycji pozostawienia na rachunku określonego salda środków pieniężnych:
za dyspozycję jednorazową
za dyspozycję stałą
Przyjęcie dyspozycji:
wykonania kapitalizacji odsetek od środków na rachunku na wskazany inny rachunek
pobierania prowizji i opłat z tytułu obsługi rachunku w ciężar innego wskazanego rachunku

za każdą dyspozycję
miesięcznie

7,00 zł
30,00 zł

przy każdej kapitalizacji

7,00 zł

jednorazowo za przyjętą dyspozycję

20,00 zł

za każdy blankiet

0,60 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

za każdy blankiet
za każde zgłoszenie
za każdy portfel

15,00 zł
15,00 zł
25,00 zł

za każdą zmianę

10,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

16.
17.

Obsługa czekowa:
Wydanie blankietów czekowych do rachunku
Potwierdzenie czeku gotówkowego i razrachunkowego oraz potwierdzenie wykonania dyspozycji
obciążeniowej na spłatę zobowiązań w innych bankach
Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych
Wykonanie zastrzeżenia
Opłata za portfel do wpłat zamkniętych
Opłata za zmiany w karcie wzorów podpisów do umowy rachunku bankowego lub zmiany
uprawnień do autoryzacji zleceń do Internet Bankingu, Internet Bankingu dla Firm
Wysłanie na życzenie posiadacza rachunku potwierdzenia wykonania dyspozycji z rachunku do
odbiorcy dyspozycji
Wydanie zaświadczenia dotyczącego rachunku na życzenie posiadacza rachunku
Za inne czynności nie wymienione w taryfie

18.

Sporządzenie i wysłanie informacji o powstałym zadłużeniu na rachunku rozliczeniowym

za każdą informację

30,00 zł

19.

Działania Zjednoczonego Banku Spółdzielczego 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

20.

Realizacja dyspozycji spadkobierców

12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
13.
14.
15.

za każde zaświadczenie
za każdą czynność

za dyspozycję każdego
spadkobiercy, pobierana w dniu

30,00 zł + 15,00 zł za każdy poprzedni rok
negocjowane z klientem

nd

1)

ROZDZIAŁ IVA - OBSŁUGA RACHUNKÓW VAT
1.

2.
3.

4.

5.

Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT:
1) otwarcie rachunku
2) prowadzenie rachunku
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta
1) z bieżącego roku kalendarzowego
2) z lat poprzednich
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
Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego

za każde zaświadczenie
za każde zestawienie

bez opłat
bez opłat
30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł + 15,00 zł za każdy poprzedni rok

za każdy dokument
20,00 zł
20,00 zł
10,00 zł
20,00 zł
bez opłat

1) Wszystkie opłaty pobierane są z rachunku rozliczeniowego dla którego prowadzony jest rachunek VAT.
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ROZDZIAŁ V - OBSŁUGA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wydanie zaświadczenia o stanie środków na rachunku
Zablokowanie środków na rachunku na rzecz podmiotu trzeciego
Zamknięcie rachunku

L.p.

jedrnorazowo
miesięcznie
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

Wyszczególnienie czynności

0,00 zł
0,00 zł
30,00 zł
50,00 zł
0,00 zł

Tryb pobierania opłaty

ROZDZIAŁ VA - OBSŁUGA PŁATNICZYCH KART DEBETOWYCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
10.
11.
12.
13.
13.1.
13.2.
14.
14.1.
14.2.
15.

Wydanie karty
Wydanie duplikatu karty
Wydanie nowej karty w miejsce utraconej
Wznowienie karty
Użytkowanie karty
Zastrzeżenie karty
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach banków SGB, BPS i zrzeszonych BS
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
w bankomatach innych banków niż wskazane w punkcie 8.1.
w kasach innych banków niż wskazane w punkcie 8.2. (przy użyciu terminala POS)
w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na
terytorium innego państwa członkowskiego EOG)

za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
miesięcznie, za każdą wydaną kartę
za każdą kartę
za każdą zmianę

10,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
10,00 zł
2,70 zł
0,00 zł
15,00 zł

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

0,00 zł
4,50 zł
3,00% min. 3,50 zł
3,00% min. 4,50 zł
3,00% min. 4,50 zł

naliczana od wypłacanej kwoty

3,00% min. 3,50 zł

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
Wydanie numeru PIN
Wydanie nowego numeru PIN (zamówionego dodatkowo)
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
innych niż wskazane w punkcie 13.1.
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
banków SGB
innych niż wskazane w punkcie 14.1.
Zestawienie transakcji przesłanych do klienta

za każdą wypłatę
za każdy numer PIN
za każdy numer PIN

1,30 zł
4,00 zł
6,00 zł

za każdą zmianę

4,50 zł
7,00 zł

miesięcznie

0,00 zł
1,00 zł
4,00 zł

za każde sprawdzenie

16.

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

za każdą przesyłkę

50,00 zł

17.

Transakcje bezgotówkowe

za każdą transakcję

0,00 zł

18.

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

naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia operacji

19.

Ubezpieczenie posiadacza/użytkowniak karty płatniczej

19.1.

Pakiet Bezpieczna Karta (nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej):

19.1.a)
19.1.b)
19.2.
19.2.a)

Wariant Classic (do kwoty 1.500,00 zł)

miesięcznie

Wariant Gold (do kwoty 3.000,00 zł)
Pakiet Bezpieczny Podróżnik
Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000,00 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do
kwoty 10.000,00 zł)
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1,45 zł
2,55 zł

1,05 zł
miesięcznie
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19.2.b)
19.3.
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miesięcznie

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

19.3.a)

Wariant Classic

19.3.b)

Wariant Gold

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

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

4.
5.
6.

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
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
Krajowa transakcja płatnicza
Zmiana limitu transakcyjnego

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

- wycofane od 03.01.2022 r.

Dział IX - Kredyty dla klientów indywidualnych i dla klientów instytucjonalnych oraz dla deweloperów
Wyszczególnienie czynności

L.p.

Wysokość opłaty/prowizji

ROZDZIAŁ I - KREDYTY I POŻYCZKI KLIENCI INDYWIDUALNI
1.

Prowizja od kwoty udzielonego kredytu gotówkowego

4,00%

2.

Prowizja od kwoty udzielonego kredytu niskiego ryzyka

3,00%

3.

Prowizja od kwoty udzielonego kredytu ekspresowego

4,00%

4.

Prowizja od kwoty udzielonego kredytu odnawialnego w ROR

2,00%

5.

Prowizja za odnowienie limitu kredytu odnawialnego w ROR na okres kolejnych 12 miesięcy

2,00%

6.

Prowizja od kwoty udzielonego kredytu mieszkaniowego

6.1.

do 5 lat

2,00%

6.2.

powyżej 5 lat

3,00%

7.

Prowizja od kwoty udzielonej pożyczki

7.1.

do 5 lat

2,00%

7.2.

powyżej 5 lat

3,00%

8.

Prolongata raty kredytu/pożyczki i/lub odsetek do terminu płatności następnej raty od kwoty prolongowanego zadłużenia

8.1.

do 6 miesięcy

1,00 % nie mniej niż 100,00 zł

8.2.

powyżej 6 miesięcy

2,00 % nie mniej niż 200,00 zł

9.

Zmiana innych warunków umowy, a w szczególności: harmonogramu spłat, zmiany okresy kredytowania/okresu
korzystania z kredytu/pożyczki z wyłączeniem zmiany uruchomienia transz kredytu/pożyczki, od stanu zadłużenia
ustalonego na dzień złożenia wniosku

10.

Zmiana zabezpieczenia kredytu/pożyczki/gwarancji/poręczenia

11.

Prowizja za wydanie promesy: kredytowej, pożyczki, gwarancji, poręczenia

12.

Prowizja od udzielonej gwarancji, poręczenia

13.

Prowizja za wypłatę gwarancji, poręczenia (od kwoty zgłoszonego roszczenia)

2,00 % nie mniej niż 300,00 zł

0,50% kwoty kredytu/pożyczki/gwarancji pozostającej do spłaty nie mniej niż
200,00 zł
0,50 % nie mniej niż 200,00 zł
3,00 % od kwoty rocznie
0,25% nie mniej niż 200,00 zł

14.

Opłata za przygotowanie niestandardowego tekstu gwarancji

200,00 zł

15.

Opłata za zmianę warunków cenowych na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy

500,00 zł

16.

Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu/pożyczki lub ich części, naliczana od kwoty wcześniejszej spłaty i płatna w dniu
wcześniejszej spłaty kredytu/pożyczki (dotyczy wyłącznie kredytów mieszkaniowych i pożyczek hipotecznych udzielonych
w okresie od 16.11.2015 r. do 21.07.2017 r.)

1,50% spłacanej kwoty, nie mniej niż 100,00 zł

UWAGA: Prowizji nie pobiera się gdy termin płatności przypada w okresie do 6 miesięcy od daty płatności. Prowizję pobiera się w okresie pierwszych 6 lat od dnia udzielenia kredytu.

17.

Rekompensata od wcześniejszej spłaty kredytu/pożyczki lub jego/jej części, tj. w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia
umowy o kredyt hipoteczny lub pożyczkę hipoteczną (dotyczy umów zawartych od dnia 22.07.2017 r.)

18.

Opłata za dokonanie odpisu: umowy kredytowej/pożyczki/gwarancji/poczęczenia/prawnego zabezpieczenia
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wartość odsetek, które byłyby naliczone od spłaconej przed terminem całości lub
części kredytu/pożyczki w okresie roku od dnia faktycznej spłaty, maksymalnie
3% spłacanej kwoty kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej

60,00 zł

- wycofane od 03.01.2022 r.
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19.

Opłata za wydanie innych odpisów dokumentów na prośbę klienta

30,00 zł

20.

Opłata za upomnienie związane z niedotrzymaniem warunków umowy w okresie funkcjonowania
kredytu/pożyczki/gwarancji/poręczenia

7,00 zł

21.

Opłata za upomnienie/monit/wezwanie do zapłaty powstałego zadłużenia przy zaległości w spłacie kredytu (pożyczki) lub
należnych odsetek wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru po 7 dniach od daty powstania zadłużenia

7,00 zł

UWAGA: Opłatę pobiera się od Kredytobiorcy, ze każde wysłane upomnienie w tym również dla Poręczycieli
22.

Opłata za wezwanie do zapłaty w przypadku każdego kolejnego wezwania do uregulowania zaległości wysłane listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru

7,00 zł

UWAGA: Opłatę pobiera się od Kredytobiorcy, ze każde wysłane upomnienie w tym również dla Poręczycieli
UWAGA: Opłat wymienionych w punktach 20 - 22 nie pobiera się w przypadku kredytów konsumenckich w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim udzielonych po dniu 11 marca 2016 roku, oraz kredytów
hipotecznych / pożyczek hipotecznych udzielonych po dniu 21 lipca 2017 roku
23.

Opłata za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia/opinii:

23.1.

zaświadczenie, że Klienta nie figuruje jako dłużnik

30,00 zł

23.2.

zaświadczenie, że Klient posiada zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek lub innych tytułów

50,00 zł

zaświadczenie niestandardowe (zawierające informacje inne niż poświadczenie figurowania Klienta jako dłużnika oraz
stwierdzające zadłużenie z tytułu kredytu/pożyczki)

70,00 zł

24.

Opłata za sporządzenie na wniosek Klienta historii kredytu/pożyczki za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy

20,00 zł

25.

Opłata za inspekcję przeprowadzoną na terenie budowy lub inwestycji bedącej przedmiotem kredytowania przed wypłatą
drugiej i kolejnej transzy kredytu lub w innych przypadkach wynikających z umowy

100,00 zł

26.

Opłata za inne czynności wykonane na życzenie Klienta lub za Klienta nie wymagające zmiany postanowień umowy
kredytu/pożyczki

50,00 zł

27.

Inne czynności i usługi nie wymienione w taryfie

23.3.

Negocjowane z klientem

ROZDZIAŁ II - KREDYTY I POŻYCZKI KLIENCI INSTYTUCJONALNI
1.
1.1.
1.2.
1.2.a)
1.2.b)
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
3.

Prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu:
w rachunku bieżącym
obrotowego w rachunku kredytowym:
do 1 roku
od 1 roku do 3 lat
obrotowego Agro-Plon
obrotowego preferencyjnego z dopłatami ARiMR
inwestycyjnego w rachunku kredytowym
inwestycyjnego preferencyjnego z dopłatami ARiMR
dla Wspólnot Mieszkaniowych
w rachunku kredytowym dla organizacji religijnych (parafii kościelnych) oraz stowarzyszeń
Prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu, pożyczki, gwarancji, poręczeń dla JST
Prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonej pożyczki hipotecznej
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2,00%
2,00%
3,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
negocjowana z Klientem
zgodnie z umową rachunku bankowego lub decyzją Zarządu Banku
2,00%

- wycofane od 03.01.2022 r.

4.
5.
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Prowizja za odnowienie na kolejny rok kredytu w rachunku bieżącym (pobierana w dniu odnowienia
limitu w drugim i każdym kolejnym roku funkcjonowania kredytu)
Opłata za administrowanie kredytem pobierana miesięcznie począwszy od miesiąca następującego po miesiącu uruchomienia kredytu dla pierwotnej wartości

2,00%

UWAGA: dotyczy kredytów obrotowych w rachunku kredytowym, kredytów obrotowych Agro-Plon, kredytów inwestycyjnych w rachunku kredytowym i pożyczek hipotecznych
udzielonych od dnia 01.02.2016 roku (nie dotyczy kredytów i pożyczek dla Wspólnot Mieszkaniowych i JST)
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.

7.
8.
8.1.
8.2.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

do 100 000 zł
10,00 zł
powyżej 100 000 zł do 500 000 zł
20,00 zł
powyżej 500 000 zł do 1 000 000 zł
30,00 zł
powyżej 1 000 000 zł
40,00 zł
Prowizja rekompensacyjna za wcześniejszą spłatę kredytów/pożyczek (z wyłączeniem kredytów
preferencyjnych z dopłatami z ARiMR i kredytów/pożyczek dla Wspólnot Mieszkaniowych) posiadanych
1,50 % od kwoty spłaconej
w banku lub ich części
UWAGA: Prowizji nie pobiera się gdy termin płatności przypada w okresie do 3 miesięcy od daty płatności
Prowizja z tytułu gotowości naliczana za niewykorzystanie przyznanego limitu/transzy kredytu w
50% kwoty należnych odsetek od przyznanego limitu/transzy
rachunku bieżącym - pobierana miesięcznie (nie dotyczy kredytów dla JST)
(pomniejszone o naliczone odsetki od wykorzystanego limitu/transzy)
UWAGA: Limit o którym mowa wyżej uważa się za niewykorzystany, jeżeli średniomiesięczne wykorzystanie kredytu wynosi mniej jak 50% kwoty limitu ustalonego w umowie
Prolongata raty kredytu/pożyczki i/lub odsetek do terminu płatności następnej raty od kwoty prolongowanego zadłużenia
do 6 miesięcy
1,00 % nie mniej niż 300,00 zł
powyżej 6 miesięcy
2,00 % nie mniej niż 600,00 zł
Zmiana innych warunków umowy, a w szczególności: harmonogramu spłat, zmiany okresy
kredytowania/okresu korzystania z kredytu/pożyczki z wyłączeniem zmiany uruchomienia transz
2,00 % nie mniej niż 600,00 zł
kredytu/pożyczki, od stanu zadłużenia ustalonego na dzień złożenia wniosku
0,50% kwoty kredytu/pożyczki/gwarancji pozostającej do spłaty nie
Zmiana zabezpieczenia kredytu/pożyczki/gwarancji/poręczenia
mniej niż 500,00 zł
Prowizja za wydanie promesy: kredytowej, pożyczki, gwarancji, poręczenia
0,50 % nie mniej niż 300,00 zł
Prowizja od udzielonej gwarancji, poręczenia
3,00 % od kwoty rocznie
Prowizja za wypłatę gwarancji, poręczenia (od kwoty zgłoszonego roszczenia)
0,25% nie mniej niż 500,00 zł
Opłata za przygotowanie niestandardowego tekstu gwarancji
200,00 zł
Opłata za dokonanie odpisu: umowy kredytowej/pożyczki/gwarancji/poczęczenia/prawnego
80,00 zł
Opłata za wydanie innych odpisów dokumentów na prośbę klienta
50,00 zł
Opłata za niedostarczenie we wskazanym terminie dokumentów niezbędnych do oceny kondycji
ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy - dotyczy kredytów/pożyczek udzielonych do dnia 31.12.2020
300,00 zł za każdy miesiąc opóźnienia
roku
Opłata za niedostarczenie we wskazanym terminie dokumentów niezbędnych do oceny kondycji
ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy przed odnowieniem limitu kredytu w rachunku bieżącym na
200,00 zł
kolejny okres 12 miesięcy
Opłata za upomnienie/monit/wezwanie do zapłaty powstałego zadłużenia przy zaległości w spłacie
kredytu (pożyczki) lub należnych odsetek wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru po 7
30,00 zł
dniach od daty powstania zadłużenia
UWAGA: Opłatę pobiera się od Kredytobiorcy, ze każde wysłane upomnienie w tym również dla Poręczycieli
UWAGA: W przypadku kredytów i pożyczek udzielonych od 01.01.2021 r. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, rolników i wspólników spółek
cywilnych - pobierana jest opłata równa kosztowi listu poleconego za potwierdzeniem odbioru według Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.

20.

Opłata za wezwanie do zapłaty w przypadku każdego kolejnego wezwania do uregulowania zaległości
wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru
UWAGA: Opłatę pobiera się od Kredytobiorcy, ze każde wysłane upomnienie w tym również dla Poręczycieli
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UWAGA: W przypadku kredytów i pożyczek udzielonych od 01.01.2021 r. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, rolników i wspólników spółek
cywilnych - pobierana jest opłata równa kosztowi listu poleconego za potwierdzeniem odbioru według Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.

25.

Opłata za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia/opinii:
zaświadczenie, że Klienta nie figuruje jako dłużnik
zaświadczenie, że Klient posiada zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek lub innych tytułów
zaświadczenie niestandardowe (zawierające informację inne niż poświadczenie figurowania Klienta
jako dłużnika oraz stwierdzającą zadłużenie z tytułu kredytu/pożyczki)
Opłata za inspekcję przeprowadzoną na terenie budowy lub inwestycji bedącej przedmiotem
kredytowania przed wypłatą drugiej i kolejnej transzy kredytu/pożyczki lub w innych przypadkach
wynikających z umowy
Opłata za sporządzenie na wniosek Klienta historii kredytu/pożyczki za każdy rozpoczęty rok
Opłata za inne czynności wykonane na życzenie Klienta lub za Klienta nie wymagające zmiany
postanowień umowy kredytu/pożyczki
Opłata za pisemną informację dotyczącą przyczyn odmowy udzielenia kredytu/pożyczki

26.

Inne czynności i usługi nie wymienione w taryfie

21.
21.1.
21.2.
21.3.
22.
23.
24.

50,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
30,00 zł
50,00 zł
100,00 zł
Negocjowane z klientem

ROZDZIAŁ III - KREDYTY DLA DEWELOPERÓW
1.
2.
3.
4.
5.

6.
6.1.
6.2.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Prowizja od kwoty udzielonego kredytu w rachunku bieżącym
Prowizja za odnowienie na kolejny rok kredytu w rachunku bieżącym (pobierana w dniu odnowienia
limitu w drugim i każdym kolejnym roku funkcjonowania kredytu)
Prowizja od kwoty udzielonego kredytu obrotowego w rachunku kredytowym
Prowizja od kwoty udzielonego kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym:
Prowizja z tytułu gotowości naliczana za niewykorzystanie przyznanego limitu/transzy kredytu w
rachunku bieżącym - pobierana miesięcznie

2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
50% kwoty należnych odsetek od przyznanego limitu/transzy
(pomniejszone o naliczone odsetki od wykorzystanego limitu/transzy)

UWAGA: Limit o którym mowa wyżej uważa się za niewykorzystany, jeżeli średniomiesięczne wykorzystanie kredytu wynosi mniej jak 50% kwoty limitu ustalonego w umowie
kredytowej
Prolongata raty kredytu/pożyczki i/lub odsetek do terminu płatności następnej raty od kwoty prolongowanego zadłużenia
do 6 miesięcy
1,00 % nie mniej niż 300,00 zł
powyżej 6 miesięcy
2,00 % nie mniej niż 600,00 zł
Zmiana innych warunków umowy, a w szczególności: harmonogramu spłat, zmiany okresy
kredytowania/okresu korzystania z kredytu z wyłączeniem zmiany uruchomienia transz kredytu, od
2,00 % nie mniej niż 600,00 zł
stanu zadłużenia ustalonego na dzień złożenia wniosku
0,50% kwoty kredytu/pożyczki/gwarancji pozostającej do spłaty nie
Zmiana zabezpieczenia kredytu/gwarancji/poręczenia
mniej niż 500,00 zł
Prowizja za wydanie promesy: kredytowej, gwarancji, poręczenia
0,50 % nie mniej niż 300,00 zł
Prowizja od udzielonej gwarancji, poręczenia
3,00 % od kwoty rocznie
Prowizja za wypłatę gwarancji, poręczenia (od kwoty zgłoszonego roszczenia)
0,25% nie mniej niż 500,00 zł
Opłata za przygotowanie niestandardowego tekstu gwarancji
200,00 zł
Opłata za dokonanie odpisu: umowy kredytowej/gwarancji/poręczenia/prawnego zabezpieczenia
80,00 zł
Opłata za wydanie innych odpisów dokumentów na prośbę klienta
50,00 zł
Opłata za niedostarczenie we wskazanym terminie dokumentów niezbędnych do oceny kondycji
300,00 zł za każdy miesiąc opóźnienia
ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy
Opłata za niedostarczenie we wskazanym terminie dokumentów niezbędnych do oceny kondycji
ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy przed odnowieniem limitu kredytu w rachunku bieżącym na
200,00 zł
kolejny okres 12 miesięcy
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17.
18.

19.
20.
20.1.
20.2.
20.3.
21.
22.
23.
24.
25.

Dział IX - Kredyty dla klientów indywidualnych i dla klientów instytucjonalnych oraz dla deweloperów

Opłata za upomnienie związane z niedotrzymaniem warunków umowy w okresie funkcjonowania
kredytu/gwarancji/poręczenia
Opłata za upomnienie/monit/wezwanie do zapłaty powstałego zadłużenia przy zaległości w spłacie
kredytu lub należnych odsetek wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru po 7 dniach od
daty powstania zadłużenia
UWAGA: Opłatę pobiera się od Kredytobiorcy, ze każde wysłane upomnienie w tym również dla Poręczycieli
Opłata za wezwanie do zapłaty w przypadku każdego kolejnego wezwania do uregulowania zaległości
wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru
UWAGA: Opłatę pobiera się od Kredytobiorcy, ze każde wysłane upomnienie w tym również dla Poręczycieli
Opłata za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia/opinii:
zaświadczenie, że Klienta nie figuruje jako dłużnik
zaświadczenie, że Klient posiada zadłużenie z tytułu kredytów lub innych tytułów
zaświadczenie niestandardowe (zawierające informację inne niż poświadczenie figurowania Klienta
jako dłużnika oraz stwierdzającą zadłużenie z tytułu kredytu)
Opłata za inspekcję przeprowadzoną na terenie budowy lub inwestycji bedącej przedmiotem
kredytowania przed wypłatą drugiej i kolejnej transzy kredytu lub w innych przypadkach wynikających z
umowy
Opłata za sporządzenie na wniosek Klienta historii kredytu za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy
Opłata za inne czynności wykonane na życzenie Klienta lub za Klienta nie wymagające zmiany
postanowień umowy kredytu
Opłata za pisemną informację dotyczącą przyczyn odmowy udzielenia kredytu
Inne czynności i usługi nie wymienione w taryfie
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50,00 zł
30,00 zł

30,00 zł

50,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
100.00 zł
30,00 zł
50,00 zł
100,00 zł
Negocjowane z klientem

