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DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

2. Pojęcia stosowane w taryfie oznaczają:

2) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów,

3) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia,

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

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

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

1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,
2) cyklicznie,
3) w innych terminach wskazanych w taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem Spółdzielczym w Sieradzu.
10. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 9 pkt 2, pobierane są w następujących terminach:

2) w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat,

12. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu: 
1) Młodzieżowy - przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 26 roku życia (od miesiąca następującego po ukończeniu przez klienta 26 lat pakiet ulega przekształceniu na Standard),

2) Senior - przeznaczonego dla klientów indywidualnych powyżej 60 roku życia,
3) Standard

1) Rachunki bieżące - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz dla klientów instytucjonalnych,
2) Rachunki rolnicze - dla rolników indywidualnych.

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

16. Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego w Sieradzu. 

1. Bank Spółdzielczy w Sieradzu  pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi 
bankowe obowiązującą w Banku Spółdzielczym w Sieradzu", zwaną dalej taryfą. 

1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z Bankiem Spółdzielczym w Sieradzu z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub 
urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW), Teleserwis i Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy,

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

z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia korzystania z usługi świadczonej przez Bank Spółdzielczy w Sieradzu, a w przypadku klientów indywidualnych również w 
miesiącu zakończenia.

11. Opłaty roczne pobrane z góry od klientów indywidualnych są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.

4) e-Konto
13. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów:

3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.

4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę.

8. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku 
klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.

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

   1) ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków i użytkowanie kart

15. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania 
poszczególnych kart płatniczych.



17. W umowie strony mogą inaczej określić zasady lub stawki pobieranych opłat.
§ 2

Przez określenia użyte w niniejszej taryfie, które mają zastosowanie do Rozdziałów dotyczących klientów indywidualnych  należy rozumieć:
1)  kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt. 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwana dalej „ustawą”;
2)  polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej;
3)  polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli 
4)  polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego 
5)  polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowania przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek 
6)  polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;
7)  powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;
8)  prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie 
9)  sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w 
10)     transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych - usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej 
11)     transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych - usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium 
12)     wydanie karty płatniczej - usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;
13) obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo 

18)  usługa bankowości telefonicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku 
19)  usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności 
20)     zlecenie stałe - usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.

14)     obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza 
15)     wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym - usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym
 lub usługach świadczonych konsumentowi;
16)     wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;
17)     wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;
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2. Wpłaty gotówkowe na rachunek:
1) dokonywane w placówce Banku Spółdzielczego - bez opłat bez opłat bez opłat 15,00 zł 4) bez opłat 

2) dokonywane w bankomacie Banku Spółdzielczego z funkcją wpłatomatu - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

3.
Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w Banku Spółdzielczym 
w Sieradzu

od kwoty wypłaty bez opłat bez opłat bez opłat 15,00 zł 7) bez opłat 

4. Polecenie przelewu wewnętrznego za każdy przelew 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 7,00 zł 5) bez opłat 

5. Polecenie przelewu:
5.1. w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:

1) złożonych w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Sieradzu 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 7,00 zł 5) bez opłat 

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu 2,50 zł 5,00 zł 2,50 zł 10,00 zł
pięć dyspozycji w miesiacu 

kalendarzowym bez opłat, każda 

kolejna 2,50 zł 6)

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu - 
realizowanych w systemie Express Elixir

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

d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu - 
realizowanych w systemie SORBNET

60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł
30,00 zł

e) na rachunki ZUS i US 3,00 zł 5,00 zł 3,00 zł 10,00 zł 3,00 zł

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Sieradzu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,00 zł
pięć dyspozycji w miesiacu 

kalendarzowym bez opłat, każda 

kolejna 0,50 zł 6)

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu - 
realizowanych w systemie Express Elixir

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

d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu - 
realizowanych w systemie SORBNET

40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł
40,00 zł 30,00 zł

5.2. w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 30,00 zł

6. Zlecenie stałe

1) ustanowienie zlecenia stałego:

a) złożone w formie papierowej za każdy 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 7,00 zł bez opłat

b) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej przelew 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł bez opłat bez opłat

2) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Sieradzu za każdy 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 7,00 zł bez opłat 

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

przelew

2,00 zł 3,00 zł 2,00 zł 10,00 zł

pięć dyspozycji w miesiacu 
kalendarzowym bez opłat, każda 

kolejna 1,00 zł 6)

3) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Sieradzu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,00 zł

pięć dyspozycji w miesiacu 
kalendarzowym bez opłat, każda 

kolejna 0,50 zł 6)

za każdy przelew

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), w tym podstawowych rachunków płatniczych (PRP) 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

miesięcznieProwadzenie rachunku płatniczego1.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty

bez opłat bez opłat 7,00 zł 3,00 zł 0,00 zł / 14,00 zł 3)

za każdy przelew
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STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty

4)
realizacja przelewu w systemie SORBNET, złożonego z datą przyszłą za pośrednictwem 

usług bankowości elektronicznyej 1) za każdy przelew 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 30,00 zł
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STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty

5) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:

a) złożona w formie papierowej 1,50 zł 2,00 zł 1,50 zł 7,00 zł bez opłat 

b) złożona za pośrednictwem  usług bankowości elektronicznej 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł bez opłat bez opłat 

6) odwołanie zlecenia stałego:

a) złożone w formie papierowej 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 7,00 zł bez opłat 

b) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

7. Polecenie zapłaty:
1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 1,00 zł

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 2,00 zł

3)
odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody 

na korzystanie z polecenia zapłaty2) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł

8. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 
za każdą 

dyspozycję
15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 5,00 zł

9. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
1) w formie papierowej jeżeli klient nie korzysta z usługi bankowości elektronicznej:

a) raz w miesiącu 

    a1)  odbierany osobiście za każdy wyciąg bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

     a2) wysyłany listem zwykłym 
za każdy 

wysłany wyciąg
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) po każdej zmianie salda

     b1)  odbierany osobiście za każdy wyciąg bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

      b2) wysyłany listem zwykłym
za każdy 

wysłany wyciąg
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat

2) w formie papierowej jeżeli klient korzysta z usługi bankowości elektronicznej:

a) odbierany osobiście za każdy wyciąg 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat

b) wysyłany listem zwykłym
za każdy 

wysłany wyciąg
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł bez opłat

3)
poprzez usługę bankowości elektronicznej oraz na adres poczty elektronicznej
 (e-mail) klienta

- bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

10. Sporządzenie kopii:

1) wyciągu bankowego:

     a) z bieżącego roku kalendarzowego
za każdy 
dokument

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł bez opłat

     b) z lat poprzednich
za każdy 
dokument

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł bez opłat

2) pojedyńczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

     a) klient określa datę dokonania operacji
za każdy 
dokument

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł bez opłat

     b) klient nie określa daty dokonania operacji
za każdy 
dokument

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł bez opłat

za każdą 
dyspozycję

za każdą 
dyspozycję

za każdą 
dyspozycję
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STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty

3) umowy o prowadzenie rachunków bankowych
za każdy 
dokument

40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł bez opłat

11.
Za złożenie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku 
w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

za każde 
odwołanie albo 

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

12. Realizacja dyspozycji spadkobierców
od każdego 

spadkobiercy
15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

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

dyspozycję
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

14. Za otworzenie nowego rachunku z dotychczasowym numerem NRB 
za każdą 

dyspozycję
50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 300,00 zł

15.
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
 (inicjowane przez płatnika)

za każde 
zestawienie

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

16. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku
za każde 

zaświadczenie
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł bez opłat

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

zaświadczenie
30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł bez opłat

18. Dokonanie cesji rachunku na wniosek klienta
za każdą 

dyspozycję
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

19. Zablokowanie środków na rachunku na wniosek klienta
za każdą 

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

20. Nie podjęcie w terminie zamówionej gotówki
za każdą 

dyspozycję
30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

7) W przypadku awarii Bankomat/ Bankomatu z funkcją wpłatomatu prowizja za wypłate wynosi 0,00 zł. 

6) Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzglednia się czynności, o których mowa w ust.5.1 pkt.1) lit.b,  ust.5.1 pkt.2) lit.b, ust.5.1 pkt.3 lit.b, ust.6.pkt.1) lit.b, ust.6.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 i 5. 

2)
Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank Spółdzielczy w Sieradzu

1)
Dla przelewów w systemie SORBNET, złożonych z datą przyszłą w formie papierowej, stosuje się opłaty zgodnie z ust. 5. Polecenie przelewów.

3) 
0,00 zł, gdy jednorazowy, miesięczny wpływ na konto wynosi powyżej 1000,00 zł. W przypadku braku wpływu w danym miesiącu oraz spełnionych bezgotówkowych obrotów kartą na kwotę nie mniej niż 300 zł miesięcznie opłata wynosi 14,00 zł.

4)
 W przypadku awarii wpłatomatu wpłaty gotówkowe 0,00 zł. 

5)
 Nie dotyczy przelewów wykonywanych na lokaly terminowe zakładane na zlecenie Klienta w BS w Sieradzu. 



WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych: -

1. otwarcie rachunku bez opłat

prowadzenie rachunku bez opłat

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy - bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego za każdą wypłatę jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 10,007)

4. Realizacja przelewów: za każdy przelew
1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Sieradzu jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 10,007)

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 10,007)

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu - realizowanych w 
systemie Express Elixir

jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 15,007)

d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu – realizowanych w 
systemie SORBNET

jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 60,007)

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są tylko w systemie SORBNET) jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 60,007)

5.
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
 (inicjowane przez płatnika)

- 10,00 zł

6. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
1) w formie papierowej jeżeli klient nie korzysta z usługi bankowości elektronicznej:

a) raz w miesiącu 
     a1)  odbierany osobiście za każdy wyciąg bez opłat
     a2) wysyłany listem zwykłym za każdy wysłany wyciąg bez opłat
b) po każdej zmianie salda
     b1)  odbierany osobiście za każdy wyciąg bez opłat
     b2) wysyłany listem zwykłym za każdy wysłany wyciąg 5,00 zł

2) w formie papierowej jeżeli klient korzysta z usługi bankowości elektronicznej:
a) odbierany osobiście za każdy wyciąg 5,00 zł
b) wysyłany listem zwykłym za każdy wysłany wyciąg 10,00 zł

3)
poprzez usługę bankowości elektronicznej oraz na adres poczty elektronicznej
 (e-mail) klienta

- bez opłat

7. Sporządzenie kopii:
1) wyciągu bankowego:
    a) z bieżącego roku kalendarzowego za każdy dokument 20,00 zł
    b) z lat poprzednich za każdy dokument 20,00 zł
2) pojedyńczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
   a) klient określa datę dokonania operacji za każdy dokument 20,00 zł
   b) klient nie określa daty dokonania operacji za każdy dokument 30,00 zł

3) umowy o prowadzenie rachunków bankowych za każdy dokument 40,00 zł

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

9.
Za złożenie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

za każdą dyspozycję 30,00 zł

10. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł

11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł

12. Za otworzenie nowego rachunku z dotychczasowym numerem NRB za każdą dyspozycję 50,00 zł

Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe

7)
 Bank Spółdzielczy w Sieradzu nie pobiera opłaty od jednej operacji w miesiącu kalendarzowym niezależnie od tego, czy jest to operacja w formie gotówkowej, czy też w formie bezgotówkowej.



WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie rachunku: 

1) terminowej lokaty oszczędnościowej - bez opłat

2. Prowadzenie rachunku:

1) terminowej lokaty oszczędnościowej - bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek - bez opłat

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat

5. Realizacja przelewów: za każdy przelew

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Sieradzu bez opłat

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu 5,00 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu - 
realizowanych w systemie Express Elixir

15,00 zł

d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu – 
realizowanych w systemie SORBNET

60,00 zł

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

60,00 zł

6 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem: za każdą dyspozycję

1) terminowej lokaty oszczędnościowej 15,00 zł

7
Za złożenie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w 
sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

za każdą dyspozycję 30,00 zł

8 Realizacja dyspozycji spadkobierców  od każdego spadkobiercy 15,00 zł

Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych



1. Otwarcie i prowadzenie rachunku:

1) otwarcie rachunku - bez opłat

2) prowadzenie rachunku bez opłat

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek:

1) dokonywane w placówce Banku Spółdzielczego - bez opłat

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

4. Realizacja przelewów: za każdy
1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł: przelew

a) złożonych w formie papierowej:

- na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Sieradzu 1,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu 3,50 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu – 
realizowanych w systemie Express Elixir

15,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu – 
realizowanych w systemie SORBNET

60,00 zł

- przelewy ZUS i US 4,00 zł

b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

- na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Sieradzu bez opłat

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu 1,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu – 
realizowanych w systemie Express Elixir

15,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu – 
realizowanych w systemie SORBNET

40,00 zł

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są tylko w systemie SORBNET) 60,00 zł

Rozdział 4. Obsługa rachunków SKO/PKZP/rad rodziców

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA



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

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: za każdy

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Sieradzu przelew bez opłat

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu 1,50 zł

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: za każdy

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Sieradzu przelew bez opłat

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu bez opłat

3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: za każdą

a) złożona w formie papierowej dyspozycję 1,50 zł

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat

4) odwołanie zlecenia stałego: za każdą
a) złożone w formie papierowej dyspozycję 3,00 zł
b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat

6. Polecenie zapłaty: za każdą

1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty dyspozycję bez opłat
2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika bez opłat

3)
odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody 

na korzystanie z polecenia zapłaty8) bez opłat

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 
za każdą 

dyspozycję
15,00 zł

8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: -

1) w formie papierowej:

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku Spółdzielczego w Sieradzu bez opłat

b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego bez opłat

2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta bez opłat

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

dyspozycję
20,00 zł

System SMS:

a) aktywacja usługi jednorazowo 1,00 zł

b) informacja SMS o stanie rachunku za każdy SMS 0,50 zł
8) 

Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank Spółdzielczy w Sieradzu

10.



Tryb pobierania 
opłaty

1. Usługa bankowości elektronicznej /Aplikacji Nasz Bank miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł bez opłat

Powiadomienie SMS:

a) aktywacja usługi jednorazowo 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 1,00 zł

b) informacja SMS o stanie rachunku za każdy SMS 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł

Opłata za autoryzację za pomocą smskodów

wysłanie smskodów na żądanie klienta (opłata pobierana 
miesięcznie)

za każdy smskod 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,00 zł
pięć dyspozycji w miesiacu 

kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 

0,10 zł 1)

4. Opłata za użytkowanie tokena kalkulatorka jednorazowo

5. Zmiana numeru telefonu do wysyłki haseł sms
za każdą 

dyspozycję
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

6.
Opłata za ponowne wydanie identyfikatora ID do usługi 
bankowości elektronicznej (w przypadku utraty lub 
zapomnienia)

za każdą 
dyspozycję

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

7.
Opłata za odblokowanie użytkownika 
w bankowości internetowej /Aplikacji Nasz Bank

za każdą 
dyspozycję

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

8. Autoryzacja przelewów w Aplikacji Nasz Bank 
za każdą 

dyspozycję
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł bez opłat

Rozdział 5. Elektroniczne kanały dostępu

Wyszczególnienie czynności

2.

1) Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzglednia się czynności, o których mowa w ust.5.1 pkt.1) lit.b,  ust.5.1 pkt.2) lit.b, ust.5.1 pkt.3 lit.b, ust.6.pkt.1) lit.b, ust.6.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 i 5. 

3.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Młodzieżowy Standard Senior e-Konto Podstawowy rachunek płatniczy

170,00 zł + VAT



                Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Visa zbliżeniowa

Visa zbliżeniowa

młodzieżowa

1. Obsługa karty płatniczej debetowej 0,00 zł

1) Pakiet Młodzieżowy (opłata nie jest pobierana przy użytkowaniu pierwszej karty) 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy

2) Pakiet Standard 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy

3) Pakiet Senior 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy

4) e-Konto 0,00 zł/2,00 zł 10) 0,00 zł/2,00 zł 10) nie dotyczy
2. Wydanie  karty płatniczej za każdą kartę 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie 

wskazanej:
0,00 zł

1) Pakiet Młodzieżowy 15,00 zł 15,00 zł nie dotyczy
2) Pakiet Standard 15,00 zł 15,00 zł nie dotyczy
3) Pakiet Senior 15,00 zł 15,00 zł nie dotyczy
4) e-Konto 15,00 zł 15,00 zł nie dotyczy

4. Zastrzeżenie karty (wszystkie pakiety) ------- bez opłat bez opłat bez opłat
5. Wypłatę gotówki

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat bez opłat bez opłat
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)11)

5,00 zł 5,00 zł bez opłat
3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł pięć rozliczionych wypłat w miesiacu 

kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 
2,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)11)
3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł bez opłat

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG 11a) ) 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł nie dotyczy 
6.

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

terytorium innego państwa członkowskiego EOG) (wszystkie pakiety) 11a)

naliczana od wypłacanej kwoty

3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 0,00 zł

7. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back (wszystkie pakiety)
za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji
0,00 zł

8. Wydanie nowego numeru PIN (wszystkie pakiety) za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 0,00 zł
9. Zmiana PIN w bankomatach (wszystkie pakiety): za każdą zmianę

1) sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 3,50 zł
2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł

10. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach(wszystkie pakiety): za każde sprawdzenie

1) sieci SGB 1,50 zł 1,50 zł 1,00 zł
2) innych, niż wskazane w pkt 1 2,50 zł 2,50 zł 1,50 zł

11. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (wszystkie pakiety) miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 2,00 zł

12.
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) (wszystkie 
pakiety)

za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł

Transakcja bezgotówkowe (wszystkie pakiety):

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; bez prowizji bez prowizji bez prowizji
2)  dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG; bez prowizji bez prowizji bez prowizji
3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych ( na 
terytorium innego państwa człnkowskiego EOG); bez prowizji bez prowizji bez prowizji

14. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN (wszystkie pakiety)
naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji
bez opłat 3% bez opłat

15. Opłata za zmianę limitów na indywidualne (na wniosek klienta) za każdą dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

11)
Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

1,50 zł

Mastercard
zbliżeniowa

miesięcznie

za każdą kartę

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

naliczana od wypłacanej kwoty

10) 
Pod warunkiem, wykonania bezgotówkowego obrotu kartą na kwotę nie mniej niż 300,00 zł. W przypadku braku spełnienia warunku opłata za kartę wynosi 2,00 zł miesięcznie zgodnie TPiO.

 Opłata pobierana ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. 

Rozdział 6. Instrumenty płatnicze

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w tym do podstawowego rachunku płatniczego

Mastercard 
zbliżeniowa

 Mastercard zbliżeniowa 
młodzieżowa

13.

-



Karty kredytowe

1. Wydanie  karty płatniczej:
1) głównej 
2) dołączonej

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

1) głównej 

2) dołączonej

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

5. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę

6. Wznowienie karty za każdą kartę

7. Zastrzeżenie karty -

8. Wypłata gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych bankó spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)13)

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)13)

5) w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG 13a) )

6) w bankomatach za granicą (poza terytorium państ członkowskich EOG 13a) )

9. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę

10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN

11. Zmiana limitu kredytowego -

Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu rozliczeniowym) lub wezwania do zapłaty 
- w przypadkach określonych w umowie o kartę

dla umów zawartych do 11 marca 2016 r.

14. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych -

13) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.
13a)

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

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

1. Aktywacja BLIK jednorazowo

2. Obsługa BLIK miesięcznie

3. Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS SA 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
za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji

5. Krajowa transakcja płatnicza
za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji

6. Zmiana limitu transakcyjnego za każdą zmianę limitu

Obsługa karty kredytowej 

z dołu, po każdym roku 
ważności karty (pierwszej i 

wzbowionych), naliczana za 
każdą kartę

za każdą kartę

42,00 zł
30,00 zł

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

dla umów zawartych po 11 marca 2016 r. 

naliczana zgodnie z 
regulaminem funkcjonowania 

kart kredytowych i umową

za każde 
upomnienie/wezwanie

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

13.

3% (dot. Visa)
naliczana od kwoty transakcji, 
pobiera a w dniu rozliczenia 

operacji

bez opłat

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

bez opłat

za każdą wypłatę, naliczana od 
wypłacanej kwoty, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji

3% min. 10,00 zł

6,00 zł

bez opłat

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

3% min. 10,00 zł

4,50 zł

3% min. 10,00 zł

-

bez opłat
bez opłat

rocznie, z góry za każdy rok 
ważności karty (pierwszej i 

wznowionych)

3.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty
Mastercard / Visa 

bez opłat

0,00 zł

bez opłat

bez opłat

0,00 zł

25,00 zł

10,00 zł

bez opłat

Instrumenty płatnicze BLIK

Płatości mobilne BLIK

za każdą wypłatę, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy



Rozdział 7. Ubezpieczenia

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
1. Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej: karta kredytowa Mastercard Gold 1)

1)   Ubezpieczenie kart dla klienta - nieuprawnione transakcje powstałe w wyniku kradzieży, utraty lub sfałszowania karty płatniczej do kwoty 150 EUR, -
kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu do kwoty 5.000 zł, kradzież 
lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej do kwoty 1.000 zł bez opłat

2) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej - do kwoty 30.000 zł
3) CONCORDIA Travel Assistance - koszty leczenia za granicą do kwoty 20.000 EUR

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

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

a) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł) 1,45 zł
b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł) 2,55 zł

5) Pakiet Bezpieczny Podróżnik:
a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000 zł) 1,05 zł
b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 zł) 2,95 zł

6) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik:
a) Wariant Classic 2,05 zł
b) Wariant Gold 4,75 zł

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

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



Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego:
1) otwarcie rachunku bieżacego i pomocniczego jednorazowo bez opłat

a) każdego następnego jednorazowo bez opłat
2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego i pomocniczego

a) dla podmiotów gospodarczych prowadzących pełną księgowość 40,00 zł

b) dla podmiotów gospodarczych prowadzących książkę przychodów i rozchodów, ryczałt, ryczałt ewidencjonowany 17,00 zł

3) 
prowadzenie rachunku rozliczeniowego i pomocniczego innych instytucji komercyjnych działających na rzecz 
gospodarstw domowych 

a) Kólka Rolnicze 6,00 zł
b) KGW bez opłat

4) prowadzenie rachunku instytucji samorządowych 6,00 zł
a) OSP bez opłat

5) prowadzenie rachunku Internet Banking
a) dla podmiotów gospodarczych prowadzących pełną księgowość 40,00 zł

b) dla podmiotów gospodarczych prowadzących książkę przychodów i rozchodów, ryczałt, ryczałt ewidencjonownay 20,00 zł

c) dla innych instytucji komercyjnych działających na recz gospodarswt domowych 20,00 zł
2. Wpłaty gotówkowe na rachunek: 
1) dokonywane w placówce Banku Spółdzielczegow w Sieradzu

a) otwarte 0,40%
b) zamknięte (pakiety) 0,25%

2) dokonywane w bankomacie za pomocą wpłatomatu do kwoty wpłaty dziennej 
20 000,00 zł - 0,10%

pow. kwoty wpłaty dziennej 
20 000,00 zł - 0,20% 

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku Spółdzielczego:
1) przez osoby reprezentujące klienta 0,50%

2) przez osoby inne niż wskazane w pkt 1, na podstawie czeku gotówkowego 0,50%

4. Realizacja przelewów: za każdy
1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł: przelew

a) złożonych w formie papierowej:
- na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Sieradzu nie należących do klienta 2,00 zł

- na rachunki ROR lub z rachunków ROR prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Sieradzu należących do klienta 
0,40%

- na rachunki prowadzone  w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu 5,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu - realizowanych w systemie Express 
Elixir

15,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu - realizowanych w systemie 
SORBNET

60,00 zł

-na rachunki ZUS i US 5,00 zł

b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
- na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Sieradzu bez opłat

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu 1,00 zł

- na rachunki ZUS i Urzędów Skarbowych 1,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu - realizowanych w systemie Express 
Elixir

15,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu - realizowanych w systemie 
SORBNET

40,00 zł

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 60,00 zł

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

1) ustanowienie zlecenia stałego:
a) złożona w formie papierowej za każdą 3,00 zł

b) złożona za pośrednictwem  usług bankowości elektronicznej dyspozycję 1,00 zł

miesięcznie, 
za każdy rachunek 

naliczana od wpłacanej 
kwoty

naliczana od wypłacanej 
kwoty



2) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: za każdy
a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Sieradzu przelew 2,00 zł
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu 4,00 zł

3) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: za każdy
a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Sieradzu przelew bez opłat
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu 1,00 zł

4) realizacja przelewu w systemie SORBNET, złożonego z datą przyszłą za pośrednictwem elektronicznych kanałów 

dostępu1) 40,00 zł

5) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: za każdą
a) złożona w formie papierowej dyspozycję 3,00 zł
b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 1,00 zł

6) odwołanie zlecenia stałego: za każdą
a) złożone w formie papierowej dyspozycję 4,00 zł
b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 1,00 zł

6. Polecenie zapłaty:
1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy:

a) aktywacja usługi jednorazowo 50,00 zł
b) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty 3,00 zł
c) realizacja polecenia zapłaty 3,00 zł

2) opłaty pobierane z rachunku płatnika:
a) realizacja polecenia zapłaty 3,00 zł
b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z 

polecenia zapłaty2) 5,00 zł

c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku 5,00 zł

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 15,00 zł
8. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdą dyspozycję 15,00 zł
9. Wydanie książeczki czekowej za każdą książeczkę wg ceny zakupu

10. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów za każdą dyspozycję 30,00 zł
11. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

1) w formie papierowej jeżeli klient nie korzysta z usługi bankowości elektronicznej:
a) raz w miesiącu 
    a1)  odbierany osobiście za każdy wyciąg bez opłat

     a2) wysyłany listem zwykłym za każdy wysłany wyciąg 5,00 zł

b) po każdej zmianie salda

     b1)  odbierany osobiście za każdy wyciąg bez opłat

      b2) wysyłany listem zwykłym za każdy wysłany wyciąg 5,00 zł

2) w formie papierowej jeżeli klient korzysta z usługi bankowości elektronicznej:

a) odbierany osobiście za każdy wyciąg 5,00 zł

b) wysyłany listem zwykłym za każdy wysłany wyciąg 10,00 zł

3)
poprzez usługę bankowości elektronicznej oraz na adres poczty elektronicznej
 (e-mail) klienta

- bez opłat

12. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta
1) z bieżącego roku kalendarzowego 30,00 zł + VAT

2) z lat poprzednich
30,00 zł + po 15,00 zł za każdy 

poprzedni rok + VAT 

13. Wydanie zaświadczenia o:

a) posiadaniu rachunku3) 50,00 zł + VAT

b) posiadaniu rachunku i wysokości salda 3) 100,00 zł + VAT
c) inne nie wymienione w pkt. a, b 100,00 zł + VAT

14. Sporządzenie kopii: za każdy
1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku: dokument

a) z bieżącego roku kalendarzowego 30,00 + VAT

b) z lat poprzednich
30,00zł + po 15,00 zł za każdy 

poprzedni rok + VAT w każdym z 
przypadków

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
a) klient określi datę dokonania operacji 20,00 zł + VAT
b) klient nie określi daty dokonania operacji 30,00 zł + VAT

za każdą dyspozycję

za każde zestawienie

za każde zaświadczenie



15. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję bez opłat

16. Otwarcie akredytywy krajowej 
za każdą dyspozycję, 
naliczaną od kwoty 

dyspozycji
od 0,5%

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

1) w przypadku podjęcia gotówki bez opłat

2) w przypadku niepodjęcia gotówki 0,20%

18. Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda za każdy monit 30,00 zł
19. System SMS

a) aktywacja usługi jednorazowo 1,00 zł
b) informacja SMS o stanie rachunku za każdy SMS 0,50 zł

20. Opłata za autoryzację za pomocą smskodów za każdy smskod
a) wysłanie smskodu na żądanie klienta (opłata pobietana miesiecznie) 0,50 zł

21. Internet Banking dla Firm: jednorazowo
a) instalacja systemu przez klienta bez opłat
b) instalacja systemu przez pracownika Banku 50,00 zł

22. Opłata za użytkowanie e-Tokena: jednorazowo
a) wydanie e-Tokena 120,00 zł
b) wznowienie e-Tokena 20,00 zł
c) wydanie e-Tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta 120,00 zł

d) zamkniecie rachunku i nie zwrócenie e-Tokena 120,00 zł

23. Za zmianę karty wzorów podpisów za każdą zmianę 20,00 zł

24. Za użytkowanie karty do wpłatomatu miesięcznie 5,00 zł
25. Opłata za użytkowanie kalkulatorka jednorazowo 219,00 zł + VAT
26. Opłata za użytkowanie tokena kalkulatorka jednorazowo 170,00 zł + VAT
27. Licencja Internet Banking dla Firm jednorazowo wg ceny zakupu
28. Za obsługę Internet Banking dla Firm miesięcznie 10,00 zł
29. Zmiana numeru telefonu do wysyłki haseł sms za każdą dyspozycję 5,00 zł

30.
Opłata za ponowne wydanie identyfikatora ID do usługi bankowości elektronicznej (w przypadku utraty lub 
zapomnienia)

za każdą dyspozycję 5,00 zł

31. Opłata za odblokowanie użytkownika w bankowości internetowej /Aplikacji Nasz Bank za każdą dyspozycję 2,00 zł
32. Autoryzacja przelewów w Aplikacji Nasz Bank za każdą dyspozycję 0,00 zł
33. Usługa płatności masowych

a) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych jednorazowo 50,00 zł

b) opłata za każdy z dokumentów otrzymanych na rachunek wirtualny 
za każdą wpłatę, 

pobierana zbiorczo 
miesięcznie

0,20 zł

34.
Czynności niestandardowe np. wyjaśnienie szczegółów płatności, zapytanie skierowane do innych banków, 
odzyskanie środków na wniosek klienta, w wyniku podania przez niego nieprawidłowego identyfikatora odbiorcy

za każdą czynność 30,00 zł

1)
Dla przelewów w systemie SORBNET, złożonych z datą przyszłą w formie papierowej, stosuje się opłaty zgodnie z ust. 4. Realizacja przelewów.

2)
Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank Spółdzielczy w Sieradzu

3) 
W przypadku jednoczesnego wydawania zaświadczenia/opinii o rachunku i zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytu pobieramy sumę opłat.

naliczana od kwoty do 
wypłaty



WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie rachunku: 

1) lokaty terminowej - bez opłat

2. Prowadzenie rachunku:

1) lokaty terminowej - bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek - bez opłat

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat

5. Realizacja przelewów: za każdy przelew

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Sieradzu bez opłat

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu 5,00 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu - realizowanych w systemie Express 
Elixir

15,00 zł

d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu – realizowanych w systemie SORBNET 60,00 zł

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są tylko w systemie SORBNET) 60,00 zł

6. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda za każde zaświadczenie 30,00 zł + VAT

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem: za każdą dyspozycję

1) lokaty terminowej 15,00 zł

8. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję 30,00 zł

9. Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej za każdą dyspozycję 5,00 zł

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

1) lokaty terminowej 25,00 zł + VAT

Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych



Rozdział 3. Instrumenty płatnicze

Karty wydane do rachunku bieżącego lub pomocniczego (debetowe z funkcją zbliżeniową)

Mastercard Business 5) Visa Business 5)

1. Wydanie karty do rachunku:
a) pierwszej bez opłat bez opłat
b) kolejnej bez opłat bez opłat

2. Wydanie:

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

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

3. Wznowienie karty do rachunku za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł
4. Zastrzeżenie karty -------- bez opłat bez opłat
5. Użytkowanie karty

a) dla rolnika 3,00 zł 3,00 zł
b) dla podmiotów gospodarczych 5,00 zł 5,00 zł

6. Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat bez opłat
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)4) 5,00 zł 5,00 zł

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

7. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na 
terytorium unnego państwa członkowskiego EOG) naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł

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

rozliczenia operacji
1,50 zł 1,50 zł

9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł
10. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

1) sieci SGB 4,50 zł 6,00 zł
2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł 7,00 zł

11. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie
1) sieci SGB 1,00 zł 1,00 zł
2) innych, niż wskazane w pkt 1 2,00 zł 2,00 zł

12. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł
13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł + VAT 5,00 zł + VAT 
14. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 60,00 zł 60,00 zł
15. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat bez opłat

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

dniu rozliczenia operacji
bez opłat 3%

17. Opłata za zmianę limitów na indywidualne na wniosek klienta za każdą dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł
4)

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.
5) 

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

za każdą kartę

za każdą kartę

miesięcznie
za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty karty z funkcją zbliżeniową:

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA



Karty kredytowe

karta bez funkcji zbliżeniowej:

Mastercard Business

1. Wydanie karty (głównej lub dołączonej) za każdą kartę 75,00 zł

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

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

6. Zastrzeżenie karty - bez opłat

7. Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 4 % min. 10,00 zł
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)4) 4 % min. 10,00 zł

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

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

5) w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG) 4 % min. 10,00 zł

6) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 4 % min. 10,00 zł

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

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

10. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat

11. Minimalna kwota do zapłaty
naliczana zgodnie z regulaminem 

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

12. Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie o kartę za każde upomnienie/wezwanie

w przypadku osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą 

w tym rolników i wspólników spółek 
cywilnych opłata równa kosztowi listu 

poleconego za potwierdzeniem odbioru 
wg Cennika Usług Pocztowych Poczta 
Polska S.A., w przypadku pozostałych 

podmiotów – oplata wynosi 20 zł

13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł + VAT 
4)

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

Instrumenty płatnicze BLIK

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Płatności mobilne BLIK

1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł
2. Obsługa BLIK miesięcznie 0,00 zł
3. Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS SA i zrzeszonych banków  spółdzielczych za każdą wypłatę, pobierana 0,00 zł
2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 w dniu rozliczenia operacji 0,00 zł
3) w bankomatach za granicą nie dotyczy

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

w dniu rozliczeni operacji
0,00 zł

5. Krajowa transakcja płatnicza
za każdą transakcję, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji
bez opłat

6. Zmiana limitu transakcyjnego za każdą zmianę limitu bez opłat

naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana 
w dniu rozliczenia operacji

75,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

2. Obsługa karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty)
rocznie, z góry za każdy rok ważności 

karty (pierwszej i wznowionych)



WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego:

1) otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego bez opłat

a) każdego następnego bez opłat

2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego i pomocniczego 7,00 zł

3) prowadzenie rachunku Internet Banking 6,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek: -

1) dokonywane w placówce Banku Spółdzielczego w Sieradzu
naliczana od wpłacanej 

kwoty
bez opłat

2) dokonywane w bankomacie za pomocą wpłatomatu

naliczana od wpłacanej 
kwoty

do kwoty wpłaty dziennej 
20 000,00 zł - 0,10%

pow. kwoty wpłaty dziennej 
20 000,00 zł - 0,20% 

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku Spółdzielczego:

1) przez posiadacza rachunku lub współposiadacza rachunku  0,20% nie mniej niż 5,00 zł

2) przez osoby reprezentujące klienta
pobierana od wypłacanej 

kwoty
0,20% nie mniej niż 5,00 zł

4. Realizacja przelewów: za każdy

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł: przelew

a) złożonych w formie papierowej:

- na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Sieradzu 2,00 zł

- na rachunki ROR lub z rachunków ROR prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Sieradzu należących do klienta 0,40%

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu 5,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu – realizowanych w systemie Express Elixir 15,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu – realizowanych w systemie SORBNET 60,00 zł

- na rachunki ZUS i Urzędów Skarbowych 5,00 zł

b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

- na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Sieradzu bez opłat

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu 1,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu – realizowanych w systemie Express Elixir 15,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu – realizowanych w systemie SORBNET 40,00 zł

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są tylko w systemie SORBNET) 60,00 zł

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

1) ustanowienie zlecenia stałego:

a) złożona w formie papierowej za każdą 3,00 zł

b) złożona za pośrednictwem  usług bankowości elektronicznej dyspozycję 1,00 zł

2) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: za każdy

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Sieradzu przelew 2,00 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu 3,00 zł

3) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: za każdy

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Sieradzu przelew bez opłat

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu 1,00 zł

Rozdział 4. Obsługa rachunków rolniczych

miesięcznie, za każdy 
rachunek



4) realizacja przelewu w systemie SORBNET, złożonego z datą przyszłą za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu1) 40,00 zł

5) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: za każdą

a) złożona w formie papierowej dyspozycję 3,00 zł

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 1,00 zł

6) odwołanie zlecenia stałego: za każdą

a) złożone w formie papierowej dyspozycję 4,00 zł

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 1,00 zł

6. Polecenie zapłaty: za każdą

1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy: dyspozycję

a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty 3,00 zł

b) realizacja polecenia zapłaty 3,00 zł

2) opłaty pobierane z rachunku płatnika:

a) realizacja polecenia zapłaty 3,00 zł

b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty2) 5,00 zł

c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku 5,00 zł

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

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

9. Wydanie książeczki czekowej za każdą książeczkę wg ceny zakupu

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

11. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

1) w formie papierowej jeżeli klient nie korzysta z usługi bankowości elektronicznej:

a) raz w miesiącu 

    a1)  odbierany osobiście za każdy wyciąg bez opłat

     a2) wysyłany listem zwykłym za każdy wysłany wyciąg 5,00 zł

b) po każdej zmianie salda

     b1)  odbierany osobiście za każdy wyciąg bez opłat

      b2) wysyłany listem zwykłym za każdy wysłany wyciąg 5,00 zł

2) w formie papierowej jeżeli klient korzysta z usługi bankowości elektronicznej:

a) odbierany osobiście za każdy wyciąg 5,00 zł

b) wysyłany listem zwykłym za każdy wysłany wyciąg 10,00 zł

3)
poprzez usługę bankowości elektronicznej oraz na adres poczty elektronicznej
 (e-mail) klienta

- bez opłat

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

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

2) z lat poprzednich
30,00 zł + po 15,00 zł za każdy poprzedni rok 

+ VAT 

13. Wydanie zaświadczenia o:

a) posiadaniu rachunku3) 30,00 zł + VAT

b) posiadaniu rachunku i wysokości salda3) 60,00 zł + VAT

c) inne nie wymienione w pkt. a, b 60,00 zł + VAT

14. Sporządzenie kopii: za każdy

1) wyciągu bankowego: dokument

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

b) z lat poprzednich
30,00 zł + po 15,00 zł za każdy poprzedni rok + VAT w 

każdym z przypadków

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 20,00 + VAT

b) klient nie określi daty dokonania operacji 30,00 + VAT

za każde zestawienie

za każde zaświadczenie



15. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję bez opłat

16. Otwarcie akredytywy krajowej 
za każdą dyspozycję, 
naliczana od kwoty 

dyspozycji
od 0,5%

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

1) w przypadku podjęcia gotówki bez opłat

2) w przypadku niepodjęcia gotówki 0,20%

18. Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda za każdy monit 10,00 zł

19. System SMS

a) aktywacja usługi jednorazowo 1,00 zł

b) informacja SMS o stanie rachunku za każdy SMS 0,50 zł

Opłata za autoryzację za pomocą smskodów za każdy smskod 0,50 zł

a) wysłanie smskodu na żądanie klienta (opłata pobierana miesiecznie)

21. Za zmianę karty wzorów podpisów za każdą zmianę 20,00 zł

22. Za użytkowanie karty do wpłatomatu miesięcznie 3,00 zł

23. Opłata za użytkowanie tokena kalkulatorka jednorazowo 170,00 zł + VAT

24. Zmiana numeru telefonu do wysyłki haseł sms za każdą dyspozycję 5,00 zł

25.
Opłata za ponowne wydanie identyfikatora ID do usługi bankowości elektronicznej (w przypadku utraty lub zapomnienia)

za każdą dyspozycję 5,00 zł

26. Opłata za odblokowanie użytkownika w bankowości internetowej /Aplikacji Nasz Bank za każdą dyspozycję 2,00 zł

27. Autoryzacja przelewów w Aplikacji Nasz Bank za każdą dyspozycję 0,00 zł

1)
Dla przelewów w systemie SORBNET, złożonych z datą przyszłą w formie papierowej, stosuje się opłaty zgodnie z ust. 4. Realizacja przelewów.

2)
Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank Spółdzielczy w Sieradzu

3)
 W przypadku jednoczesnego wydawania zaświadczenia/opinii o rachunku i zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytu pobieramy sumę opłat

20.

naliczana od kwoty do 
wypłaty



Rozdział 5. Ubezpieczenia

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej:

1)
Pakiet Bezpieczna Karta - nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub miesięcznie karty debetowe

zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej:

a) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł) 1,45 zł

b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł) 2,55 zł

2) Pakiet Bezpieczny Podróżnik:

a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000 zł) 1,05 zł

b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 zł) 2,95 zł
3) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik:

a) Wariant Classic 2,05 zł
b) Wariant Gold 4,75 zł

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



Wszystkie opłaty sa pobierane z rachunku rozliczeniowego, dla którego założony został rachunek VAT*

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb 

pobierania 
opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

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
za każde 

zaświadcze
nie

30,00 zł + VAT

3.
Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku VAT 
na wniosek Klienta

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

2) z lat poprzednich

30,00 zł + VAT 
+ po 15,00 zł + VAT 

za  każdy poprzedni rok

4. Sporządzenie kopii:

1) wyciagu bankowego oraz historii rachunku:

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

b) z lat poprzednich 

30,00 zł + VAT 
+ po 15,00 zł + VAT 

za każdy poprzedni rok

2) pojedyńczej dyspozycji złożonej przez Klienta, gdy:

a) Klient określi datę dokonania operacji 20,00 zł + VAT

b) Klient nie określił daty dokonania operacji 30,00 zł + VAT

5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego bez opłat za pierwszy wyciąg

Rozdził 6. Rachunek VAT

za każde 
zestawienie

za każdy 
dokument

* Opłaty za realizację dyspozycji przelewu z rachunku VAT na inny rachunek będą pobierane z rachunku rozliczeniowego. Wysokość opłat jest analogiczna jak dla 
rachunku rozliczeniowego, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.



Rozdział 7. Obsługa rachunków jednostek samorządu terytorialnego

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego:

1) otwarcie rachunku bieżacego i pomocniczego jednorazowo 25,00 zł

a) każdego następnego jednorazowo 20,00 zł

2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego i pomocniczego
miesięcznie, 

za każdy rachunek 
40,00 zl

3) prowadzenie rachunku Internet Banking
miesięcznie, 

za każdy rachunek 
40,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek: naliczana od wpłacanej 
kwoty

1) dokonywane w placówkach Banku Spółdzielczegow w Sieradzu 0,4% min. 4,00 zł 

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówkach Banku Spółdzielczego na podstawie czeku naliczana od wypłacanej 
kwoty

0,50%

4. Realizacja przelewów: za każdy

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł: przelew

a) złożonych w formie papierowej:

- na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Sieradzu nie należących do klienta 2,00 zł

- na rachunki prowadzone  w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu 5,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu - realizowanych w systemie Express Elixir
15,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu - realizowanych w systemie SORBNET
60,00 zł

-na rachunki ZUS i US 5,00 zł

b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

- na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Sieradzu bez opłat

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu 1,00 zł

- na rachunki ZUS i Urzędów Skarbowych 1,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu - realizowanych w systemie Express Elixir
15,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Sieradzu - realizowanych w systemie SORBNET
40,00 zł

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 60,00 zł

5. Wydanie książeczki czekowej za każdą książeczkę wg ceny zakupu

6. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

1) w formie papierowej jeżeli klient nie korzysta z usługi bankowości elektronicznej:

a) raz w miesiącu 

    a1)  odbierany osobiście za każdy wyciąg bez opłat

     a2) wysyłany listem zwykłym za każdy wysłany wyciąg 5,00 zł

b) po każdej zmianie salda

     b1)  odbierany osobiście za każdy wyciąg bez opłat

      b2) wysyłany listem zwykłym za każdy wysłany wyciąg 5,00 zł

2) w formie papierowej jeżeli klient korzysta z usługi bankowości elektronicznej:

a) odbierany osobiście za każdy wyciąg 5,00 zł

b) wysyłany listem zwykłym za każdy wysłany wyciąg 10,00 zł

3)
poprzez usługę bankowości elektronicznej oraz na adres poczty elektronicznej
 (e-mail) klienta

- bez opłat

7. Wydanie zaświadczenia o: za każde zaświadczenie

a) posiadaniu rachunku3) 50,00 zł + VAT

b) posiadaniu rachunku i wysokości salda3) 100,00 zł + VAT

c) inne nie wymienione w pkt. a, b 100,00 zł + VAT

8. Sporządzenie kopii: za każdy

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku: dokument

a) z bieżącego roku kalendarzowego 30,00 + VAT



b) z lat poprzednich
30,00zł + po 15,00 zł za każdy 

poprzedni rok + VAT w każdym z 
przypadków

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

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

b) klient nie określi daty dokonania operacji 30,00 zł + VAT

9. Opłata za autoryzację za pomocą smskodów za każdy smskod

a) wysłanie smskodu na żądanie klienta (opłata pobietana miesiecznie) 0,50 zł

10. Internet Banking dla Firm: jednorazowo

a) instalacja systemu przez klienta bez opłat

b) instalacja systemu przez pracownika Banku 50,00 zł

11. Opłata za użytkowanie e-Tokena: jednorazowo

a) wydanie e-Tokena 120,00 zł

b) wznowienie e-Tokena 20,00 zł

c) wydanie e-Tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta 120,00 zł

d) zamkniecie rachunku i nie zwrócenie e-Tokena 120,00 zł

12. Za zmianę karty wzorów podpisów za każdą zmianę 20,00 zł

13. Licencja Internet Banking dla Firm jednorazowo wg ceny zakupu

14. Za obsługę Internet Banking dla Firm miesięcznie 10,00 zł

16. Zmiana numeru telefonu do wysyłki haseł sms za każdą dyspozycję 5,00 zł

17.
Opłata za ponowne wydanie identyfikatora ID do usługi bankowości elektronicznej (w przypadku utraty lub 
zapomnienia)

za każdą dyspozycję 5,00 zł

18. Opłata za odblokowanie użytkownika w bankowości internetowej za każdą dyspozycję 2,00 zł

20. Usługa płatności masowych

a) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych jednorazowo 50,00 zł

b) opłata za przetwarzanie dokumentów otrzymanych na rachunek wirtualny 
za każdą operacje, 
pobierana zbiorczo 

miesięcznie
0,15 zł

1)
Dla przelewów w systemie SORBNET, złożonych z datą przyszłą w formie papierowej, stosuje się opłaty zgodnie z ust. 4. Realizacja przelewów.

2)
Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank Spółdzielczy w Sieradzu

3) 
W przypadku jednoczesnego wydawania zaświadczenia/opinii o rachunku i zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytu pobieramy sumę opłat.



WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Prowizja przygotowawcza:

Kredyt gotówkowy
1) udzielenie kredytu gotówkowego 5% min. 100,00 zł

2) udzielenie kredytu gotówkowego na remont 7,00%

3) udzielany w elektronicznych kanałach dostępu:

od dnia 2 listopada 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku 3% min. 50,00 zł

od dnia 04 stycznia 2021 roku 4% min. 50,00 zł

Kredyt w rachunku płatniczym (kredyt odnawialny w ROR)
3) udzielenie kredytu w rachunku płatniczym 3,%, min. 50,00 zł
4) odnowienie kredytu w rachunku płatniczym 1,5%, min. 50,00 zł

Kredyt hipoteczny
5) udzielenie kredytu hipotecznego

a) mieszkaniowego (wkład własny minimum 30%) 1,90%

b) mieszkaniowego (wkład własny minimum 20%) 2,00%

c) konsolidacyjnego 3,00%

d) konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie (do kwoty 100.000 PLN)
2,00%

e) konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie (pow. kwoty 100.000 PLN)
3,00%

Kredyt studencki
5) uruchomienie transzy kredytu studenckiego 0,75% transzy

2. Prowizja rekompensacyjna
1) kredyty hipoteczne

a) udzielone przed 18.12.2011 r. na kwotę do wysokości 80.000,000 zł 
włącznie 

b) udzielone przed 18.12.2011 r. na kwotę wyższą niż 80.000,000 zł i do 
18.12.2011 r. do 21 lipca 2017 r. na dowolną kwotę 
c) udzielone od 22.07.2017 r. 
kredyt mieszkaniowy
kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie
kredyt konsolidacyjny

2) kredyty inne, niż wskazane w pkt 1:
a) udzielone przed 18.12.2011 r. na kwotę:
do wysokości 80.000,00 zł włącznie
wyższą niż 80.000,00 zł 
b) udzielone od 18.12.2011 r. na kwotę:
do wysokości 255.550,00 zł włącznie
wyższą niż 255.550,00 zł 

3. Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta
1) wszystkie kredyty udzielone od 22 lipca 2017 r. 
2) kredyty udzielone do 21 lipca 2017 r. (włącznie) do wysokości 255 550 zł, z 

wyłączeniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie 
bez opłat

3) kredyty inne, niż wskazane w pkt 1 oraz 2 tj. pow. kwoty 255 550 zł oraz z 
zabezpieczeniem hipotecznym 

10,00 zł + VAT

4. Za prolongatę spłaty kredytu                                                                                                                                                                                        naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo 1,00% nie mniej niż 100,00 zł 
5. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu 

osoby trzeciej
naliczana od kwoty długu, płatna jednorazowo 300,00 zł

6. Za zmianę warunków umowy kredytowej, z wyjątkiem prolongaty                                                                                                                                    
naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty, płatna 

jednorazowo
0,5% nie mniej niż 300,00 zł

7. Dyskonto weksla 20,00 zł

8. Inkaso weksla 20,00 zł
9. Za zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia koszt opłaty notarialnej + 100,00 zł 

10. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę 200,00 zł
11. Za wydanie opinii/zaświadczenia bankowego na wniosek klienta za każdy egzemplarz 200,00 zł + VAT

12. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej za każdy duplikat 100,00 zł + VAT
13. Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie 

hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia
za każdy duplikat 100,00 zł + VAT

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

a) kredyty w rozumieniu przepisów o kredycie konsumenckim udzielone do 
dnia 11 marca 2016 r. 

b) kredyty z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 21 lipca 2017

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

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

naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub od kwoty 
odnowienia kredytu (dotyczy kredytów w rachunku 

płatniczym), płatna:
– w przypadku kredytu studenckiego – przy uruchomieniu 
każdej transzy kredytu, naliczana od kwoty uruchamianej 

transzy,
– w przypadku pozostałych kredytów – jednorazowo, przed 
lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy. W 
przypadku podwyższenia kredytu w ROR, prowizja płatna w 

dniu podpisania Aneksu do umowy

koszt listu poleconego za potwierdzeniem 
odbioru wg Cennika Usług Poczty Polskiej 

S.A.

bez opłat

14. 

0,00%

1,00%5)

0,00%

Dział IV. Udzielanie kredytów

bez opłat

Kredyty gotówkowe i hipoteczne

za każdy harmonogram

naliczana od kwoty spłacanej przed terminem spłaty 
określonym w harmonogramie spłat, płatna w dniu 

dokonania przedterminowej spłaty kredytu, niepobierana od 
kredytów odnawialnych w ROR

za każde upomnienie



Za wysłanie wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie 
kredytu

a) kredyty w rozumieniu przepisów o kredycie konsumenckim udzielone do 
dnia 11 marca 2016 r. 

b) kredyty z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 21 lipca 2017

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

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

16. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości za każdy wniosek 1,00% min. 100,00 zł
17. Za przeprowadzenie inspekcji przez pracowników Banku w zakresie udzielania 

kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie 
1) na terenie miasta Sieradz (gmina i miasto) oraz teren działania Oddziałów Banku 

Spółdzielczego tj. gminy Brzeźnio, Burzenin, Wróblew
150,00 zł

2) poza terenem oddziałów Banku wsk. w pkt 1) 200,00 zł

Za sporządzenie wniosków o:

wykreślenie z hipoteki,

wykreślenie zastawu,

przeniesienie własności 

za pierwszą i każdą kolejną inspekcję związaną 
bezpośrednio z udzieleniem kredytu 

koszt listu poleconego za potwierdzeniem 
odbioru wg Cennika Usług Poczty Polskiej 

S.A.

bez opłat

18.

za każdy wniosek 30,00 zł

15.

za każde wezwanie



WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłat Stawka obowiązująca

Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku  

a)   w przypadku decyzji pozytywnej prowizja rozliczana jest na poczet prowizji 
przygotowawczej,

b)   w przypadku decyzji negatywnej lub rezygnacji Klienta prowizja nie jest 
zwracana.

20.

Prowizja przygotowawcza od kredytów  inwestycyjnych naliczana od kwoty udzielonego kredytu

2,00% - 3,00% nie mniej niż 100 zł*
* istnieje możliwość rozłożenia prowizji na 

maks. 3 raty roczne

Prowizja przygotowawcza od kredytów obrotowych: okres kredytowania:
do 1 roku: 1-2%

a) w r-ku kredytowym pow. 1 roku do 2 lat: 2-3%

b) AGROGRUNT, AGROGRUNT BIS pow. 3 lat - 2-5 %*

* istnieje możliwość rozłożenia prowizji na 
maks. 3 raty roczne

c) „Agro Szybki” 1,00% nie mniej niż 100,00 zł 

d) w r-ku kredytowym dla osób nie posiadających r-ku bieżącego w BS 3,00% nie mniej niż 100,00 zł
22. Prowizja przygotowawcza od kredytów odnawialnych 

a) w rachunku bieżącym naliczana rocznie od kwoty odnawianego kredytu 1,00% - 2,00% min. 100,00 zł
b) rewolwingowy 1,00% - 2,00% min. 100,00 zł
Prowizja przygotowawcza od kredytów inwestycyjno-obrotowych

a) finansowanie nakładów inwestycyjnych i obrotowych 2,00% - 3,00%
b) zmiana profilu, struktury sprzedaży, przebranżowienie 2,00% - 3,00%

Prowizje  od kredytu hipotecznego

a) przygotowawcza
naliczana  od kwoty udzielonego kredytu, płatna 

jednorazowo przed  postawieniem kredytu do dyspozycji 
kredytobiorcy

3,00% - 4,00%

26.
Prowizja od kredytu technologicznego z premią BGK 

naliczana  od kwoty udzielonego kredytu, płatna 
jednorazowo przed  postawieniem kredytu do dyspozycji 

kredytobiorcy
2,0% - 4,0%

Prowizja za obsługę dopłat ARiMR (dotyczy kredytów udzielanych do 
31.12.2014r.)

a) do 50.000,00 zł  udzielonego kredytu 0,03%

b) powyżej 50.000,00 zł udzielonego  kredytu 0,02%

c) z linii EFRWP 2,00%

Za prolongatę spłaty kredytu lub jego części

29. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu 
osoby trzeciej

naliczona od kwoty długu
od 0,5% - 3% nie mniej niż 300,00 zł lub 

zgodnie z decyzją kredytową

30.
Za zmianę warunków umowy kredytowej, z wyjątkiem prolongaty naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty

od 0,1% - 3% minimum 500,00zł lub zgodnie 
z decyzją kredytową

31.
Dyskonto weksla 20,00 zł

32.
Inkaso weksla 20,00 zł

33.
Za zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia koszt opłaty notarialnej + 100 zł

Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość 
zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że 
klient nie figuruje jako dłużnik 

a) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą 7) 150,00 zł + VAT

b) dla podmiotów gospodarczych 7) 200,00 zł + VAT

naliczana miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu, 
pobierana wraz ze spłatą raty odsetkowej

b) każde kolejne prolongowanie terminu spłaty tego samego kredytu lub jego 
części 

1,0 % nie mniej niż 1.000,00 zł lub zgodnie z 
decyzją kredytową

naliczana od kwoty prolongowanej

za każdy egzemplarz 

24.

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

21.

23.

0,3% nie mniej niż 100,00 zł, maksymalnie 1 
000,00 zł

naliczana od kwoty wnioskowanego kredytu, z wyłączeniem 
kredytów  obrotowych z pomocą ARiMR do kwoty 5 000,00 

zł  

19.

naliczana od kwoty udzielonego kredytu

28.

naliczana od kwoty udzielonego kredytu

27.

25.

Prowizja rekompensacyjna 6)

Naliczana od kwoty spłacanej.Prowizja pobierana dla 
przedterminowej spłaty dokonywanej wcześniej niż 30 dnia 

od daty umownej zapadalności zobowiązania, dotyczy 
kredytów obrotowych w rachunku kredytowym i bieżącym, 

unijnych i inwestycyjnych z wyłączeniem kredytów 
preferencyjnych z pomocą ARiMR i rewolwingowych.

1% nie mniej niż 50,00 zł.

1,0% nie mniej niż 300,00 zł lub zgodnie z 
decyzją kredytową

34.

a) pierwsze prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części 



35. Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia zawierającego inne informacje niż 
wymienione w pkt. 34

a) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą 7) 120,00 zł + VAT 

b) dla podmiotów gospodarczych 7) 170,00 zł + VAT

36. Za wydanie opinii bankowej o kliencie na jego wniosek

a) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą 7) 150,00 zł + VAT

b) dla podmiotów gospodarczych 7) 200,00 zł + VAT

Za wydanie opinii bankowej/zaświadczenia  o kliencie na jego wniosek o 
posiadanej zdolności kredytowej:

a) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą 7) 300,00 zł + VAT

b) dla podmiotów gospodarczych 300,00 zł + VAT

Za wydanie promesy kredytowej

a) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą 7) 0,20% min.200,00 zł + VAT

b) dla podmiotów gospodarczych
0,30-0,50% nie mniej 
niż  500,00 zł + VAT

c) samorządy 0,00 - 300,00 zł + VAT

39. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej za każdy duplikat 100,00 zł + VAT
40. Za  wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie 

hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia :

a) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą 100,00 zł + VAT

b) dla podmiotów gospodarczych 100,00 zł + VAT
41. Za sporządzenie i wysłanie monitu/upomnienia Za każdy egzemplarz 30,00 zł

42. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub raty (rat) 
kredytu

za każde wezwanie 30,00 zł

 Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości, 
wysokość  opłaty uzależniona od stopnia złożoności i ilości zwalnianych działek

a) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą, 1,50% nie mniej niż 300,00 zł 

b) dla podmiotów gospodarczych 1,50% nie mniej niż 400,00 zł 
44. prowizja za gotowość od niewykorzystanej kwoty kredytu - dotyczy kredytu 

w rachunku bieżącym 9) opłata pobierana wraz ze spłatą raty odsetkowej 0,15 % miesięcznie 

45.

prowizja za gotowość od niewykorzystanej kwoty kredytu - dotyczy kredytu 

w rachunku bieżącym 10) opłata pobierana wraz ze spłatą raty odsetkowej

niewykorzystanie limitu do 15%
 - 0,20% miesięcznie

niewykorzystanie limitu pow. 15%
 - 0,30% miesięcznie 

opłata za administrowanie kredytami - dotyczy kredytów udzielonych w rachunku 
kredytowym tj.: kredyty inwestycyjne, obrotowe w rachunku kredytowym, 
rewolwingowe, kredyty hipoteczne; z wyłączeniem kredytu obrotowego „Agro 
Szybki”

a) dla kredytów udzielonych do kwoty 25.000,00 zł 50,00 zł

b) dla kredytów udzielonych od kwoty 25.000,01 zł do kwoty 50.000,00 zł 100,00 zł

c) dla kredytów udzielonychod kwoty 50.000,01 zł do kwoty 200.000,00 zł 200,00 zł

d) dla kredytów udzielonych powyżej  kwoty 200.000,01 zł 300,00 zł

37.

za każdą opinię/zaświadczenie

za każdy wniosek naliczana od kwoty kredytu pozostającej 
do spłaty

opłata pobierana od każdej transzy kredytu najpóźniej w dniu 
jej uruchomienia 

46.

43.

38.

za każdą promese

za każdy egzemplarz 

za każdą opinię

za każdy duplikat



47.

opłata za: 
niedotrzymanie przez kredytobiorcę warunków w zakresie terminu składania w 
banku: sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych, planów, rozliczeń 

inwestycji, zaświadczeń ZUS lub US, odpisów z KW, polis ubezpieczeniowych  9), 
wycen, wydruków remanentowych, innych dokumentów do dostarczenia których 
klient był zobowiązany w umowie kredytowej lub umowie zabezpieczeń; 
niedostarczenie na wezwanie banku lub uniemożliwienie pracownikom banku 
badania ksiąg rachunkowych bądź nieudzielenie informacji o faktach mających 
istotny wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Kredytobiorcy.

za każde zdarzenie lub wezwanie do uzupełnienia 
dokumentów. 

300,00 zł

48. opłata za niedotrzymanie przez kredytobiorcę warunków w zakresie terminu 

składania w banku: polis ubezpieczeniowych 10) pobierana miesięcznie do momentu dostarczenia 50,00 zł

Za sporządzenie wniosków o:

- wykreślenie z hipoteki,

- wykreślenie zastawu,

- przeniesienie własności
50.

Prowizja przygotowawcza od kredytów z pomoca ARiMR (udzielanych od 

03.07.2017 r. ) 8) obrotowych i inwestycyjnych

naliczana  od kwoty udzielonego kredytu, płatna 
jednorazowo przed  postawieniem kredytu do dyspozycji 

kredytobiorcy
2,00%

51.
Prowizja za administrowanie kredytu od kredytów z pomocą ARiMR  (udzielanych 
do 02.07.2017 r.) obrotowych i inwestycyjnych

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, naliczana i 
pobierana kwartalnie w ciągu pierwszych trzech lat licząc od 

dnia uruchomienia kredytu/ transzy kredytu.
0,08%

52. Prowizja od zaangażowania 10)

a) zadłużenie do 1 000 000,00 zł; 
b) zadłużenie pow. 1 000 000,00 zł;

nie dotyczy kredytów preferencyjnych.

pobierana od kwoty wykorzystanego 
kredytu/obowiązującego limitu (kredyt w rachunku bieżacym 
i rewolwingowy) według stanu zadłużenia na koniec każdego 
roku kalendarzowego; w dniu 15 stycznia następnego roku, 

a w przypadku, gdy termin spłaty przypada przed ttym dniem 
- nie później niż w dniu całkowitej spłaty 

0,05% 
0,03% nie mniej niż 500,00 zł

53.
Prowizja za udzielenie kredytu na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w 

związku z prowadzeniem działalności rolniczej - linia KR 11)

naliczana  od kwoty udzielonego kredytu, płatna 
jednorazowo przed  postawieniem kredytu do dyspozycji 

kredytobiorcy
2,00%

54.
prowizja za gotowość od niewykorzystanej kwoty kredytu - dotyczy kredytów 

rewolwingowych 12) opłata pobierana wraz ze spłatą raty odsetkowej

niewykorzystanie limitu do 15%
 - 0,20% miesięcznie

niewykorzystanie limitu pow. 15%
 - 0,30% miesięcznie 

55.
prowizja za gotowość od niewykorzystanej kwoty transzy kredytu - dotyczy 

kredytów inwestycyjnych 12) opłata pobierana wraz ze spłatą raty odsetkowej
0,20% miesięcznie od kwoty niewykorzystanej 

transzy, naliczana za każdy dzień 
niewykorzystania 

56. Za przeprowadzenie inspekcji przez pracowników Banku w zakresie udzielania 
kredytu

1) na terenie miasta Sieradz (gmina i miasto) oraz teren działania Oddziałów Banku 
Spółdzielczego tj. gminy Brzeźnio, Burzenin, Wróblew

za pierwszą i każdą kolejną inspekcję związaną 
bezpośrednio z udzieleniem kredytu lub wypłatą transzy 

kredytu
150,00 zł

2)
poza terenem oddziałów Banku wsk. w pkt 1) 200,00 zł

57.
Za inne czynności i usługi nieprzewidziane w taryfie BS może pobierać opłatę, 
której wysokość ustala we własnym zakresie w zależności od czasochłonności 
wykonywanej usługi

za każdą czynność 100,00 - 300,00 zł

58. Opłata za wypłatę środków z rachunku kredytowego w formie gotówkowej opłata pobierana od kwoty kredytu 0,05% min. 20,00 zł

5)

6)

7)

8) 

9)

10) Dotyczy kredytów udzielanych po 08.08.2018 r. 

11)

12) Dotyczy kredytów udzielanych po 04.01.2021 r.

Kredyty z linii KR Bank udziela do dnia 31 grudnia 2021 r.

49.

W przypadku jednoczesnego wydawania zaświadczenia/opinii o rachunku i zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytu pobieramy sumę opłat

Nie dotyczy przypadku, gdy spłata kredytu/części kredytu następuje z dofinansowania oraz z Vatu

Prowizja pobierana gdy spłata całości lub części kredytu hipotecznego nastąpiła w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o kredyt hipoteczny. 

Za każdy wniosek 30,00 zł

Dotyczy kredytów udzielanych do 08.08.2018 r.

Suma wszystkich prowizji i opłat związanych z kredytem z pomocą ARiMR udzielonych od 03.07.2017 r. nie może przekroczyć 2,00% kwoty udzielonego kredytu 



WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Wpłaty gotówkowe w Oddziałach Banku oraz w Punktach Obsługi Bankowej:

na rachunki bankowe w innych bankach (z wyłączeniem rachunków SSM oraz wpłat na działalność pożytku publicznego): do 500,00 zł - 4,00 zł

powyżej 500,00 zł - 0,5% min. 6,00 zł

na rachunki prowadzone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych (opłata obowiązuje od 04.01.2021 r.) 0,4% min. 4,00 zł 

wpłaty czynszów na SSM bez prowizji

wpłaty na działalność pożytku publicznego bez prowizji

wpłaty na US i ZUS 0,5% min. 5,00 zł

wpłaty realizowane w systemie SORBNET 0,5% min. 30,00zł

wpłaty realizowane w systemie Express Elixir
do 2.000,00zł – 20,00 zł

od 2.000,01zł – 5.000,00zł – 35,00 zł

Rozdział 2. Płatności bezgotówkowe 1)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Płatności dokonywane przy pomocy terminala POS w placówce Banku:

na rachunki bankowe w innych bankach (z wyłączeniem rachunków SSM oraz wpłat na działalność pożytku publicznego): do 500,00 zł - 4,00 zł

powyżej 500,00 zł - 0,5% min. 6,00 zł

na rachunki prowadzone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych (opłata obowiązuje od 04.01.2021 r.)
naliczana od wpłacanej 

kwoty
0,4% min. 4,00 zł 

wpłaty czynszów na SSM bez prowizji

wpłaty na działalność pożytku publicznego bez prowizji

wpłaty na US i ZUS 0,5% min. 5,00 zł

wpłaty realizowane w systemie SORBNET 0,5% min. 30,00zł

wpłaty realizowane w systemie Express Elixir
do 2.000,00zł – 20,00 zł

od 2.000,01zł – 5.000,00zł – 35,00 zł

1) Wykaz placówek Banku, w których można dokonywać płatności bezgotówkowych realizowanych przy pomocy terminala POS dostępny na stronie internetowej Banku

naliczana od wpłacanej 
kwoty

Dział V. Pozostałe opłaty

Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe  



WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Sporządzenie kopii: za każdy dokument

1) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określił datę dokonania operacji 15,00 zł + VAT

b) klient nie określi daty dokonania operacji 25,00 zł + VAT

2.

3.
Za próbne naliczenie premii gwarancyjnej od wkładów 
zgromadzonych na książeczce mieszkaniowej

jednorazowo 40,00 zł

4.
Za naliczenie premii gwarancyjnej od wkładu 
zgromadzonego na książeczce mieszkaniowej 
przeznaczonej do likwidacji

jednorazowo 40,00 zł

5. Cesja książeczki mieszkaniowej jednorazowo 30,00 zł

Zastrzeżenie dokumentu tożsamości: jednorazowo

a) klienci Banku bez opłat

b) pozostałe osoby 10,00 zł + VAT

7.

Opłata za infirmację zbiorczą udostępnioną osobie
fizycznej będącej posiadaczem rachunku oraz
osobom, które uzyskały tytuł prawny do spadku po
posiadaczu rachunku, w yym nabywców spadku, w
rozumieniu art.. 1052 k.c.

za każdą zbiorczą 
informację

15,00 zł

8.
Przesyłanie informacji zbiorczej do klienta, o którym 
mowa w pkt. 7

za każde udzielenie 
infirmacji

koszt listu poleconego za 
potwierdzeniem odbioru wg 
Cennika Usług Pocztowych 

Poczta Polska S.A.

9.

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji 
stanowiącą tajemnice bankową organom i instytucjom 
upowarznionym na podstawie Prawa Bankowego ( z 
wyłączeniem przypadków określonych w art.. 110 
Prawa Bankowego oraz innych przepisów prawa)

za każde udzielenie 
infirmacji

30,00 żł

10.
Usługi nietypowe nie przewidziane w niniejszej taryfie 
uzgodnione z klientem 

wg rzeczywistych kosztów 
lub wg umowy

30,00 żł

Rozdział 3. Inne czynności i usługi bankowe

naliczana od wymienianej 
kwoty

2,00% nie mniej niż 15,00 zł

6.

Wymiana krajowych znaków pieniężnych 
wymagających: liczenia, sortowania, paczkowania



WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: -

1) otwarcie rachunku

2) prowadzenie rachunku

2.
Wpłaty gotówkowe na rachunek -

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku -

4. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności
za każde zaświadczenie

5.
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do 
dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję

6. Za złożenie, zmianę, odwołanie dyspozycji 
(oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję

Realizacja dyspozycji spadkobierców

 od każdego spadkobiercy

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Maestro/ Visa Electron/ Visa Electron payWave/ MasterCard

Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej: MasterCard Debit PayPass/ Visa Electron payWave Gold

"młodzieżowa" (charge)

(w tym karty młodzieżowe)

1) Pakiet Bezpieczna Karta: miesięcznie

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

a) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł) 1,90 zł - -

b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł) 3,40 zł - -

c) Wariant dla karty kredytowej MasterCard PayPass Gold 
(kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu do kwoty 5.000 
zł, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy 
użyciu karty płatniczej do kwoty 1.000 zł)

- - -

2) Pakiet Bezpieczny Podróżnik: miesięcznie

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

1,40 zł 1,40 zł -

Dział VI. Produkty wycofane z oferty banku

Rachunek a'vista

15,00 zł

20,00 zł

5,00 zł

Ubezpieczenia  katr dla Klientów indywidualnych 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

20,00 zł + VAT

-

-

bez opłat

bez opłat



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

3,90 zł 3,90 zł -

c) Wariant dla karty kredytowej MasterCard PayPass Gold 
(koszty leczenia za granicą do kwoty 20.000 euro, 
następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 zł)

- - -

3) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik: miesięcznie

a) Wariant Classic 2,70 zł - bez opłat

b) Wariant Gold 6,30 zł - 6,30 zł

4) Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta - - bez opłat -

Uwaga:  Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta''

Karty wydane do rachunku bieżącego lub pomocniczego (debetowe)

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

karta bez funkcji zbliżeniowej:

Visa Business Electron

1. Wydanie karty do rachunku:

a) pierwszej bez opłat

b) kolejnej bez opłat

2. Wydanie:
1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia bez opłat

2) nowej karty w miejsce utraconej 0,00 zł

3. Wznowienie karty do rachunku za każdą kartę 0,00 zł

4. Zastrzeżenie karty -------- bez opłat

5. Użytkowanie karty
a) dla rolnika 3,00 zł

b) dla podmiotów gospodarczych 5,00 zł

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

7. Opłata za wypłatę gotówki:

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

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

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 3,50 zł

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

5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł

8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji
1,50 zł

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

10. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

1) banków SGB 4,50 zł

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

11. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie

1) banków SGB bez opłat

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

za każdą kartę

miesięcznie

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji

Uwaga:  Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik", a w przypadku karty kredytowej MasterCard PayPass 

Gold (pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. c) w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Ubezpieczenie Kart dla Klienta"

naliczana od wypłacanej 
kwoty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

za każdą kartę



12. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3,00 zł + VAT

13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klientaza każde zestawienie 5,00 zł + VAT

14.
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN 
(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)

za każdą przesyłkę
45,00 zł

15. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat

16.
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji 

dokonanej w walucie innej niż PLN5)

naliczana od kwoty 
transakcji, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji
1%

4)
Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w 

POS.
5)

Przypis usunięty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Stawka obowiązujaca

"Wiele za niewiele"

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego:

1) otwarcie rachunku bez opłat

2) prowadzenie rachunku bieżącego 
miesięcznie, za każdy 

rachunek

a) do którego wydano kartę płatniczą 10,00 zł

b) do którego nie wydano karty płatniczej nie dotyczy

3) prowadzenie rachunku bieżącego nie dotyczy

4) prowadzenie rachunku pomocniczego 10,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek: 

1) dokonywane w placówce Banku Spółdzielczego w Sieradzu

a) otwarte 0,2% min. 3,50 zł

b) zamknięte (pakiety) 0,10%

2) dokonywane w bankomacie za pomocą wpłatomatu 0,03%

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w 
placówce Banku Spółdzielczego 
w Sieradzu:

naliczana od wypłacanej 
kwoty

1) przez osoby reprezentujące klienta 0,2% min. 3,50 zł

2) przez osoby inne niż wskazane w pkt 1, na podstawie czeku 
gotówkowego

0,50%

4. Realizacja przelewów: za każdy
1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł: przelew

a) złożonych w formie papierowej:

- na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w 
Sieradzu bez opłat

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank 
Spółdzielczy w Sieradzu

5,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank 
Spółdzielczy w Sieradzu  - realizowanych w systemie 
Express Elixir

10,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank 
Spółdzielczy w Sieradzu - realizowanych w systemie 
SORBNET

30,00 zł

b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów 
dostępu:

naliczana od wpłacanej 
kwoty

 Rachunek rozliczeniowy "Wiele za niewiele" 1)

Tryb pobierania opłaty



- na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w 
Sieradzu

bez opłat

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank 
Spółdzielczy w Sieradzu

1,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank 
Spółdzielczy w Sieradzu - realizowanych w systemie 
Express Elixir

10,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank 
Spółdzielczy w Sieradzu - realizowanych w systemie 
SORBNET

30,00 zł

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 30,00 zł

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

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: za każdy

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w 
Sieradzu przelew bez opłat

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

2,00 zł

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:za każdy

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w 
Sieradzu przelew

bez opłat

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

1,00 zł

3) realizacja przelewu w systemie SORBNET, złożonego z 
datą przyszłą za pośrednictwem elektronicznych kanałów 

dostępu4)
30,00 zł

4) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: za każdą

a) złożona w formie papierowej dyspozycję 1,00 zł

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów 
dostępu

bez opłat

5) odwołanie zlecenia stałego: za każdą

a) złożone w formie papierowej dyspozycję 2,50 zł

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów 
dostępu

bez opłat

6. Polecenie zapłaty:

1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy:

a) aktywacja usługi jednorazowo 50,00 zł

b) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 3,00 zł

c) realizacja polecenia zapłaty 3,00 zł

2) opłaty pobierane z rachunku płatnika: za każdą dyspozycję

a) realizacja polecenia zapłaty 3,00 zł

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

5,00 zł

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 10,00 zł

8.
Potwierdzenie czeku gotówkowego lub 
rozrachunkowego 

za każdą dyspozycję 15,00 zł

9. Wydanie książeczki czekowej za każdą dyspozycję 7,00 zł

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

11. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: -

1) w formie papierowej:



a) jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu
5,00 zł + VAT

b) jeżeli klient nie korzysta z elektronicznych kanałów 
dostępu

bez opłat 

2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres 
elektroniczny e-mail klienta bez opłat

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

za każde zestawienie

1) z bieżącego roku kalendarzowego 25,00 zł + VAT

2) z lat poprzednich
25,00 zł + po 12,50 zł za każdy poprzedni 

rok

13.
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i 
wysokości salda

za każde zaświadczenie 30,00 zł + VAT

14. Sporządzenie kopii: za każdy 3,00 zł + VAT

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku: dokument 3,00 zł + VAT

a) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł + VAT

b) z lat poprzednich
10,00 zł + VAT

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

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: 3,00 zł + VAT

a) klient określi datę dokonania operacji 15,00 zł + VAT

b) klient nie określi daty dokonania operacji 25,00 zł + VAT

15. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu 
mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję 25,00 zł

16. Otwarcie akredytywy krajowej 
za każdą dyspozycję, 

naliczana od kwoty 
dyspozycji

od 0,5%

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

naliczana od kwoty do 
wypłaty

1) w przypadku podjęcia gotówki bez opłat

2) w przypadku niepodjęcia gotówki 0,05%-0,2%

18.
Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) 
upomnienia z powodu przekroczenia salda

za każde upomnienie 30,00 zł

19.
Zmiana pakietu (w przypadku wyboru pakietu z niższą 
opłatą za prowadzenie rachunku)

za każdą zmianę 80,00 zł

20. Za użytkowanie karty do wpłatomatu miesiecznie 5,00 zł

1) 
Rachunek dla nowych Klientów Banku. 

4)
Dla przelewów w systemie SORBNET, złożonych z datą przyszłą w formie papierowej, stosuje się opłaty zgodnie z ust. 4. Realizacja przelewów.

6)
Opłata uzależniona od innych warunków określonych w umowie.

Usługi bankowości elektronicznej

Stawka obowiązujaca

"Wiele za niewiele"

1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:

1) kanału WWW bez opłat

2) Serwisu SMS:

a) aktywacja usługi 1,00 zł

miesięcznie

Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty



b) informacja SMS o stanie rachunku 0,50 zł

2. Opłata za użytkowanie tokena: za każdy token:

1) wydanie pierwszego tokena jednorazowo 120,00 zł

2) wydanie kolejnego tokena (w tym wznowienie9)) jednorazowo 20,00 zł

3) wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez 
klienta za każdy token 120,00 zł

3. Opłata za autoryzację za pomocą smskodów za każdy smskod

a) wysłanie smskodu na żądanie klienta (opłata pobierana miesięcznie) 0,50 zł

4. Opłata za użytkowanie kalkulatorka jednorazowo 219,00 zł + VAT

5. Opłata za użytkowanie tokena kalkulatorka jednorazowo 170,00 zł + VAT

Instrumenty płatnicze

Karty wydane do rachunku bieżącego lub pomocniczego (debetowe  z funkcją zbliżeniową)

Stawka obowiązujaca

"Wiele za niewiele" karta Mastercard 
Business

1. "Wiele za niewiele":

a) wydanie i użytkowanie pierwszej karty Mastercard bez opłat

b) wydanie i użytkowanie kolejnej karty Mastercard 3,00 zł

2. Wydanie:
1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 20,00 zł

2) nowej karty w miejsce utraconej bez opłat

3. Opłata za wypłatę gotówki:

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

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)13) 4,50 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 3,50 zł

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

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 3% min. 4,50 zł

4. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium 
innego państwa członkowskiego EOG)

naliczana od wypłacanej 
kwoty

3% min. 3,50 zł

5. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji
1,50 zł

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

7. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

1) sieci SGB 4,50 zł

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

8. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie

1) sieci SGB bez opłat

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

9. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3,00 zł + VAT

10. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klientaza każde zestawienie 5,00 zł + VAT

11.
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN 
(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)

za każdą przesyłkę
45,00 zł

12. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat

13.
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji 
dokonanej w walucie innej niż PLN

naliczana od kwoty 
transakcji, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji
bez opłat

naliczana od wypłacanej 
kwoty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

-

za każdą kartę

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji



13)
Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w 

POS.

Instrumenty płatnicze BLIK

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Płatności mobilne BLIK

1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł

2. Użytkowanie BLIK miesięcznie 0,00 zł

3. Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS SA i zrzeszonych banków  spółdzielczychza każdą wypłatę, pobierana 0,00 zł

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

3) w bankomatach za granicą nie dotyczy

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
za każdą wypłatę, 

pobierana                            
w dniu rozliczeni operacji

0,00 zł

5. Krajowa transakcja płatnicza
za każdą transakcję, 

pobierana w dniu rozliczenia 
operacji

bez opłat

6. Zmiana limitu transakcyjnego za każdą zmianę limitu bez opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

1. Mastercard

Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej:  Gold

(kredytowa)

1) Pakiet Bezpieczna Karta: miesięcznie

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

a) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł) -

b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł) -

c) Wariant dla karty kredytowej MasterCard PayPass Gold 
(kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu do kwoty 5.000 
zł, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy 
użyciu karty płatniczej do kwoty 1.000 zł)

bez opłat

2) Pakiet Bezpieczny Podróżnik: miesięcznie

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

-

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

-

c) Wariant dla karty kredytowej MasterCard PayPass Gold 
(koszty leczenia za granicą do kwoty 20.000 euro, 
następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 zł)

bez opłat

Ubezpieczenia kart dla klientów indywidualnych



3) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik: miesięcznie

a) Wariant Classic -

b) Wariant Gold -

4) Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta - -

Karty mobline Visa wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty
Rachunek oszczędnościowo-

rozliczeniowy

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

mobilna Visa

1. Obsługa karty płatniczej debetowej miesięcznie

1) Pakiet Młodzieżowy (opłata nie jest pobierana przy 
użytkowaniu pierwszej karty)

2,00 zł

2) Pakiet Standard 2,00 zł

3) Pakiet Senior 2,00 zł

4) e-Konto 0,00 zł/2,00 zł 9)10)

2. Wydanie  karty płatniczej za każdą kartę nie dotyczy

3. 
Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, 
współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej:

za każdą kartę

1) Pakiet Młodzieżowy bez opłat

2) Pakiet Standard bez opłat

3) Pakiet Senior bez opłat

4) e-Konto bez opłat

4. Zastrzeżenie karty (wszystkie pakiety) ------- bez opłat

5.

Wypłatę gotówki

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat 12)

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)11) 1,50 zł

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

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

naliczana od wypłacanej 
kwoty 3% min. 4,50 zł

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG 11a) ) 3% min. 4,50 zł

6. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium 
innego państwa członkowskiego EOG) (wszystkie 

pakiety)11a)

naliczana od wypłacanej 
kwoty

2,00 zł

7. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back (wszystkie pakiety)
za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu rozliczenia 
operacji

1,50 zł

8. Wydanie nowego numeru PIN (wszystkie pakiety) za każdy numer PIN 6,00 zł

9. Zmiana PIN w bankomatach (wszystkie pakiety): za każdą zmianę

1) sieci SGB nie dotyczy

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

Bezpieczny Podróżnik", a w przypadku karty kredytowej MasterCard PayPass Gold (pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. c) w "Szczegółowych 

warunkach ubezpieczenia Ubezpieczenie Kart dla Klienta"

Uwaga:  Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta''



2) innych, niż wskazane w pkt 1 nie dotyczy

10. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach(wszystkie pakiety):za każde sprawdzenie

1) sieci SGB 1,00 zł

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

11.
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 
(wszystkie pakiety)

miesięcznie
2,00 zł + VAT

12.
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN 
(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) (wszystkie 
pakiety)

za każdą przesyłkę nie dotyczy

13.
Transakcja bezgotówkowe (wszystkie pakiety): -

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; bez prowizji

2)  dokonywana poza terytorium państw członkowskich 
EOG;

bez prowizji

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

bez prowizji

14.
Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w 
walucie innej niż PLN (wszystkie pakiety)

naliczana od kwoty 
transakcji, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji
3%

15.
Opłata za zmianę limitów na indywidualne (na wniosek 
klienta)

za każdą dyspozycję 5,00 zł

9) 
 Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami Mastercard Debit, Mastercard Debit PayPass . Opłata pobiera 1 dnia roboczego każdego miesiąca.

10) Pod warunkiem, wykonania bezgotówkowego obrotu kartą na kwotę nie mniej niż 300,00 zł. W przypadku braku spełnienia warunku opłata za kartę wynosi 2,00 zł miesięcznie zgodnie TPiO. 

Opłata pobierana ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. 

Karty kredytowe dla klientów indywidualnych

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty karty bez funkcji zbliżeniowej:

Mastercard / Visa 12)

1. Wydanie  karty płatniczej: za każdą kartę

1) głównej bez opłat

2) dołączonej bez opłat

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

rocznie, z góry za każdy rok 
ważności karty (pierwszej i 

wznowionych)

1) głównej 55,00 zł

2) dołączonej 55,00 zł

3. Obsługa karty kredytowej 

z dołu, po każdym roku 
ważności karty (pierwszej i 
wzbowionych), naliczana za 

każdą kartę

-

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

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



6. Wznowienie karty za każdą kartę bez opłat

7. Zastrzeżenie karty - bez opłat

8. Wypłata gotówki:

za każdą wypłatę, naliczana 
od wypłacanej kwoty, 

pobierana w dniu rozliczenia 
operacji

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

3% min. 6,00 zł

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)13) 3% min. 6,00 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 6,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)13) 3% min. 6,00 zł

5) w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG 13a) ) 3% min. 6,00 zł

6) w bankomatach za granicą (poza terytorium państ członkowskich EOG 13a) ) 3% min. 7,00 zł

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

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

11. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat

12. Minimalna kwota do zapłaty

naliczana zgodnie z 
regulaminem 

funkcjonowania kart 
kredytowych i umową

5% min. 50,00 zł

13.
Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w 
cyklu rozliczeniowym) lub wezwania do zapłaty - w 
przypadkach określonych w umowie o kartę

za każde 
upomnienie/wezwanie

koszt listu poleconego za potwierdzeniem 
odbioru wg Cennika Usług Pocztowych 

Poczta Polska S.A.

dla umów zawartych do 11 marca 2016 r.

dla umów zawartych po 11 marca 2016 r. 

bez opłat

14. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - bez opłat

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

naliczana od kwoty 
transakcji, pobiera a w dniu 

rozliczenia operacji
3% (dot. Visa)

16. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę nie dotyczy

17. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę nie dotyczy

12) Karta Visa bez funkcji zbliżeniowej wycofana z oferty

13) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.
13a)

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

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

Ubezpieczenia dla klientów instytucjonalnych

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej:
Visa Business Electron/

Visa Business Electron payWave
MasterCard Business 

(charge)
MasterCard Business Gold (charge)



1)

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

miesięcznie

a) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł) -

b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł) -

2) Pakiet Bezpieczny Podróżnik: miesięcznie

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

-

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

-

3) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik: miesięcznie

a) Wariant Classic -

b) Wariant Gold -

4) Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta oraz Asssistance

1. Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej: Visa Business Electron payWave
(charge)

MasterCard Business Gold (charge)
MasterCard Business PayPass

1,90 zł 1,90 zł -

3,40 zł 3,40 zł -

1,40 zł bez opłat -

3,90 zł 3,90 zł -

2,70 zł 2,70 zł -

Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczególnych warunkach ubezpieczenia Concordia Visa Assistance" oraz "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Bezpieczna Karta dla klienta"

6,30 zł 6,30 zł bez opłat

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

- bez opłat -


