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2) ROR Standard przeznaczony dla klientów indywidualnych a także dla PKZP oraz Rad Rodziców;

3)      W innych terminach wskazanych w taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a P-SBS.

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

Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
Prowizje za operacje realizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach 
funkcjonowania kart płatniczych.

1) ROR młodzieżowy przeznaczony dla klientów indywidualnych do 25 roku życia (od miesiąca następującego po ukończeniu przez klienta 25 lat pakiet ulega przekształceniu na 
Standard lub inny wskazany przez posiadacza);

Klienci indywidualni mogą wybrać następujący pakiet taryfowy:

3) Rachunek Senior przeznaczony dla klientów mających status emeryta;
4) Rachunek rodzinny przeznaczony dla klientów indywidualnych, którzy otrzymują udokumentowane świadczenie, nie podlegające zajęciu egzekucyjnemu;
5) Podstawowy rachunek płatniczy (PRP)  przeznaczony dla klientów indywidualnych, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

a) 25 dnia każdego miesiąca – w przypadku opłat za prowadzenie rachunków 
b) w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty – w przypadku pozostałych opłat, 

        6) Nowe Konto za zero -  wymagany wpływ na rachunek  większy i równy 1 500,00zł1

2)      Cyklicznie;

Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą „Taryfą prowizji i 
opłat za świadczone usługi bankowe”, zwane dalej taryfą.

1) Elektroniczny kanał dostępu – sposób komunikacji posiadacza rachunku z P-SBS z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych – serwis internetowy 
(kanał www) i serwis SMS;
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;
4) Środek identyfikacji elektronicznej – zabezpieczenie, przy użyciu, którego P-SBS umożliwia dostęp do systemu osobom uprawnionym, w szczególności token hasło SMS.

Pojęcia stosowane w taryfie oznaczają:

Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.
Prowizje i opłaty bankowe pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej lub bezgotówkowej.
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.
Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:

1)      Niezwłocznie, w dniu złożenia lub wykonania dyspozycji;



Rozdział I - Usługi dla klientów indywidualnych

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty ROR Standard ROR młodzieżowy Rachunek rodzinny Rachunek Senior "Konto za złotówkę" "Konto TAK"  Rady Rodziców, PKZP "Nowe konto za zero"4 Podstwawowy rachunek 
płatniczy

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

2) prowadzenie rachunku 1 miesięcznie 4,00 zł bez opłat bez opłat 3,00 zł 1,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 15,00zł3 bez opłat

2.
Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywana w 
placówce P-SBS

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

3.
Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w 
placówce P-SBS

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

4. Realizacja przelewów
1) złożonych w formie papierowej

a) na rachunki prowadzone w P-SBS za każdy przelew bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach za każdy przelew 5,00 zł 5,00 zł nd 3,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł
pięć dyspozycji w miesiącu 
kalendarzowym bez opłat, 

każda kolejna 5,00 zł 2

c) złożonych za pośrednictwem 
elektronicznego kanału dostępu

za każdy przelew 1,00 zł 1,00 zł nd 1,00 zł 1,00 zł 1,20 zł 1,00 zł 0,50 zł
pięć dyspozycji w miesiącu 
kalendarzowym bez opłat, 

każda kolejna 1,00 zł 2

5.
Dyspozycja realizowana  w systemie SORBNET 
(opłata dodatkowa)

za każdy przelew 30,00 zł 30,00 zł nd 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

6.
Dyspozycja przelewu natychmiastowego (Express 
Elixir) (opłata dodatkowa)

za każdy przelew 10,00 zł 10,00 zł nd 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

6a.
Dyspozycja przelewu szybkiego (BlueMedia) (opłata 
dodatkowa)

za każdy przelew 5,00 zł 5,00 zł nd 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

7. Przelew walutowy  formie papierowej za każdy przelew nd

8. Przelew walutowy  formie elektronicznej za każdy przelew

9.
Przelewy wykonane automatycznie w terminie 
wskazanym przez klienta (zlecenie stałe)

1) realizacja przelewu złożonego w formie 
papierowej

a) na rachunki prowadzone w P-SBS za każdy przelew bez opłat bez opłat nd bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach za każdy przelew 3,00 zł 3,00 zł nd 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 4,00 zł
pięć dyspozycji w miesiącu 
kalendarzowym bez opłat, 

każda kolejna 3,00 zł 2

2) realizacja przelewu złożonego za 
pośrednictwem elektronicznego kanału 
dostępu

a) na rachunki prowadzone w P-SBS za każdy przelew bez opłat bez opłat nd bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych bankach za każdy przelew 1,00 zł 1,00 zł nd 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
pięć dyspozycji w miesiącu 
kalendarzowym bez opłat, 

każda kolejna 1,00 zł 2

3) odwołanie zlecenia stałego
a) złożonego w formie papierowej za każdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł nd 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł
b) złożone za pośrednictwem 
elektronicznego kanału dostępu

za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat nd bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

10. Polecenie zapłaty
a) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł nd 2,00 zł 3,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika za każdą dyspozycję 3,00 zł 3,00 zł nd 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 6,50 zł
pięć dyspozycji w miesiącu 
kalendarzowym bez opłat, 

każda kolejna 3,00 zł 2

11. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego
1) w formie papierowej i odbiór wyciągu w 
placówce 
P-SBS prowadzącej rachunek

zestawienie dzienne 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł bez opłat 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

równowartość opłaty pobieranej przeez SGB-Bank +3,00zł

równowartość opłaty pobieranej
 przeezSGB-Bank +5,00zł

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 6/2/2022 Zarządu PSBS Pyrzyce 

z dnia 25.01.2022 r.

Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

równowartość opłaty pobieranej
 przeezSGB-Bank +5,00zł

równowartość opłaty pobieranej
 przeezSGB-Bank +3,00zł/ 5,00 zł



2) w formie papierowej i odbiór wyciągu w 
placówce P-SBS prowadzącej rachunek

zestawienie miesięczne bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

3) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na 
adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

4) wysyłanie drogą pocztową raz w miesiącu na 
życzenie klienta (listem zwykłym lub poleconym)

miesięcznie
równowartość opłata jak 
za przesyłkę wg cennika 

Poczty Polskiej

równowartość opłata jak za 
przesyłkę wg cennika 

Poczty Polskiej

równowartość opłata jak za 
przesyłkę wg cennika 

Poczty Polskiej

równowartość opłata jak za 
przesyłkę wg cennika 

Poczty Polskiej

równowartość opłata jak za 
przesyłkę wg cennika 

Poczty Polskiej

równowartość opłata jak za 
przesyłkę wg cennika 

Poczty Polskiej

równowartość opłata jak za 
przesyłkę wg cennika 

Poczty Polskiej

równowartość opłata jak za 
przesyłkę wg cennika 

Poczty Polskiej

równowartość opłata jak za 
przesyłkę wg cennika 

Poczty Polskiej
12. Za zmianę rachunku indywidualnego na współny za każdą dyspozycję 15,00 zł 15,00 zł nd 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

13.
Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym 
rachunku na wniosek klienta 

za każdy miesiąc 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

14. Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego za każdy wyciąg 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

15.
Sporządzenie kopii pojedynczej dyspozycji złożonej 
przez klienta

1) polecenia przelewu za każdy dokument 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł
2) innych dokumentów za każdy dokument 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

16. Likwidacja rachunku za każdą dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat

17.
Wdanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i 
wysokości salda

za każde zaświadczenie 30,00 zł 10,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

18. Realizacja dyspozycji spadkobierców
od każdego 

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

19.
Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu 
powstania niedopuszczalnego salda debetowego na 
rachunku 

za każdy monit
czterokrotna wartość 

opłaty pobierane przez 
Pocztę Polską

czterokrotna wartość opłaty 
pobierane przez Pocztę 

Polską

czterokrotna wartość opłaty 
pobierane przez Pocztę 

Polską

czterokrotna wartość opłaty 
pobierane przez Pocztę 

Polską

czterokrotna wartość opłaty 
pobierane przez Pocztę 

Polską

czterokrotna wartość opłaty 
pobierane przez Pocztę 

Polską

czterokrotna wartość opłaty 
pobierane przez Pocztę 

Polską

czterokrotna wartość opłaty 
pobierane przez Pocztę 

Polską

czterokrotna wartość opłaty 
pobierane przez Pocztę 

Polską

20.
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu 
mającego moc takiego dokumentu

za każde zajęcie 
(przelew)

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

2 Do limitu pięcu bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lib b), ust. 4 pkt 1 lit c), ust .9 pkt 1 lit. b) ust. 9 pkt 2 lit. b)

1 Prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niż 10 dni kalendarzowych

3  Opłata nie pobierana jest w przypadku, gdy wpływ na rachunek będzie większy i równy 1 500,00zł,  rozumiany jest jako wszystkie uznania rachunku w poprzednim miesiącu kalendarzowym z wyłączeniem wpłat gotówkowych, przelewów pomiedzy 
własnymi rachunkami klientów, rozliczenie depozytów terminowych oraz wypłat kredytów i pozyczek
4 Produkt wycofany z oferty



Rozdział II - Usługi dla klientów indywidualnych 
Obsługa rachunków oszczędnościowych

Rachunek 
oszczędnościowy

A'vista / SKO Lokata terminowa

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku 
1) otwarcie rachunku miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat
2) prowadzenie rachunku miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat

2. Wysokość pierwszej wpłaty i utrzymanie osadu na rachunku 100,00 zł 20,00 zł 500,00 zł
3. Wpłaty gotówkowe na rachunek bez opłat bez opłat bez opłat
4. Wypłata gotówki

a) pierwsza w miesiącu kalendarzowym za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat nd

b) kolejne w miesiącu kalendarzowym1 za każdą dyspozycję
0,50% min 10,00zł nie 

więcej niż 100,00zł
bez opłat nd

5. Likwidacja rachunku za każdą dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł
6. Realizacja przelewów 

1) na rachunki prowadzone w P-SBS
a) pierwsza w miesiącu kalendarzowym za każdą dyspozycję bez opłat nd nd

b) kolejne w miesiącu kalendarzowym1 za każdą dyspozycję
0,50% min 10,00zł nie 

więcej niż 100,00zł
nd nd

2) na rachunki prowadzone w innych bankach
a) pierwsza w miesiącu kalendarzowym za każdą dyspozycję bez opłat nd nd

b) kolejna w miesiącu kalendarzowym1 za każdą dyspozycję
0,50% min 10,00zł nie 

więcej niż 100,00zł
nd nd

7. Dyspozycja realizowana  w systemie SORBNET (opłata dodatkowa) za każdy przelew 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

8.
Dyspozycja przelewu natychmiastowego (Express Elixir) (opłata 
dodatkowa)

za każdy przelew 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

8a. Dyspozycja przelewu szybkiego (BlueMedia) (opłata dodatkowa) za każdy przelew 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

9.
Realizacja przelewu w formie papierowej na rachunki w innych 
bankach

za każdy przelew 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

10. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każde zaświadczenie 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

11. Realizacja dyspozycji spadkobierców za każdą dyspozycję 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

12.
Dokonanie blokady wkładu z tytułu zabezpieczenia (wg dyspozycji 
klienta)

każdą blokadę 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

13.
Za udzielenie informacji o wysokości należnej premii gwarancyjnej na 
książeczkach mieszkaniowych

za każdą książeczkę nd 15,00 zł 15,00 zł

14.
Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

za każdą dyspozycję 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

15. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) za każdą cesję nd 20,00 zł 20,00 zł

16.
Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej  lub 
blankietów czekowych

nd 15,00 zł 15,00 zł

17. Umorzenie utraconej książeczki za każdą książeczkę nd 10,00 zł 10,00 zł
18. Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej za każdą dyspozycję nd 10,00 zł 10,00 zł

19.
Realizacja tytułu wykonoawczego oraz dokumentu mającego moc 
takiego dokumentu

za każde zajęcie 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 6/2/2022 Zarządu PSBS Pyrzyce 

z dnia 25.01.2022 r.

Stawka obowiązująca

Tryb pobierania opłatyWyszczególnienie czynnościLp.



Rozdział III - Usługi dla klientów indywidualnych
Obsługa kart debetowych

MAESTRO 6

VISA6

Mastercard 8

Visa8

Mastercard/ Visa  
"młodzieżowa"

Mastercard 
"Konto za złotówkę"

Mastercard/ Visa
"Konto TAK"

Mastercard 
Podstawowy rachunek 

płatniczy

Mastercard Mobile/ 

Visa Mobile9

Karta bez funkcji 
zbliżeniowej

1. Wydanie karty dla:

1) posiadacza i współposiadacza rachunku  rocznie

15,00 zł                                          
opłata niepobierana w 

pierwszym roku 
użytkowania pierwszej 

karty

15,00 zł                                          
opłata niepobierana w 

pierwszym roku 
użytkowania pierwszej 

karty

bez opłat

15,00 zł                                          
opłata niepobierana w 

pierwszym roku 
użytkowania pierwszej 

karty 

15,00 zł                                          
opłata niepobierana w 

pierwszym roku 
użytkowania pierwszej 

karty4 

bez opłat bez opłat

2) osoby wskazanej rocznie 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł bez opłat bez opłat

2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 1
za każda kartę 
jednorazowo

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

3. Wznowienie karty  rocznie 15,00 zł 15,00 zł bez opłat 15,00 zł 15,00 zł bez opłat nie dotyczy

4. Zastrzeżenie kart 
za każda kartę 
jednorazowo

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy

5.
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat 
gotówkowych na wniosek klienta

za każdą zmianę 
jednorazowo

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

6. Opłata za wypłatę gotówki:

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

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

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

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1) 3% min 5,00 zł 3% min 5,00 zł 5,00 zł 3% min 5,00 zł 2% min 5,00 zł

pięć rozliczonych wypłat w 
miesiącu kalendarzowym 
bez opłat, każda kolejna 

5,00 zl

5,00 zł

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

naliczana od 
wypłaconej kwoty

3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 5,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł bez opłat 3% min. 10,00 zł

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw 

członkowskich EOG) 5
naliczana od 

wypłaconej kwoty
3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł nie dotyczy 3% min. 10,00 zł

8) w ramach usługi Cash back
za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji
2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,50 zł

7.
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej 
do płatności gotówkowych ( na terytorium innego państwa 

czlonkowskiego EOG)5

naliczana od 
wypłacanej kowty

3% min 5,00 zł 3% min 5,00 zł 5,00 zł 3% min 5,00 zł 2% min 5,00 zł

pięć rozliczonych wypłat w 
miesiącu kalendarzowym 
bez opłat, każda kolejna 

5,00 zl

3% min 10,00 zł

8. Wydanie numer PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł bez opłat 6,00 zł
9. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta

1) w formie elektornicznej na adres poczty e-mail bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
2) w formie papierowej - listem zwykłym 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

10. Transakcje bezgotówkowe bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

11. Opłata za użytkowanie karty 5,00 zł 2) / 1,00 zł 3 5,00 zł 2) 8) / 1,00 zł 3 bez opłat 5,00 zł2 1,00zł /5,00 zł6 bez opłat 0,00zł /5,00zł7

12. Zmiana PIN 
1) w bankomatach SGB za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł
2) w bankomatach obcych sieci za każdą zmianę 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł

13. Sprawdzenie salda 

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 6/2/2022 Zarządu PSBS Pyrzyce 

z dnia 25.01.2022 r.

Karta z funkcja zbliżeniową

Stawka obowiązująca

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobrania opłaty

za  każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

za każde zestawienie



1) w bankomatach SGB za każde sprawdzenie 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,50 zł
2) w bankomatach obcych sieci za każde sprawdzenie 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,00 zł 2,50 zł

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

za każda przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł

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

naliczana od kwoty 
transakcji pobierana w 

dniu rozliczenia 
transakcji

bez opłat Visa 3% Visa 3% bez opłat Visa 3% bez opłat Visa 3%

1 Opłaty nie pobiera się jeżeli karta została zniszczona z przyczyn niezależnych od klienta
2 Opłata nie zostanie pobrana w przypadku rozliczenia operacji bezgotówkowych dla Rachunku Standard w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min. 400,00 zł
3 Opłata nie zostanie pobrana w przypadku rozliczenia operacji bezgotówkowych dla Rachunku Senior w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min. 100,00 zł

6 Opłata pobrana przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na łączna kwote min 400,00 zł, w przeciwnym wypadku 5,00 zł

8 Opłata nie zostanie pobrana w przypadku rozliczenia operacji bezgotówkowych dla Rachunku "Nowe konto za zero "w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min. 400,00 zł od dnia 01.06.2022 r
9 Obowiązuje od 01 lutego 2023 r. (uchwała Zarządu nr 6/2/2023 z dn. 27.01.2023 r.)

7 Opłat nie zostnie pobrana w przypadku dokonania w miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych kartą na łączną kwotę co najmniej 500 zł, w przeciwnym wypadku 5,00 zł

4 Okres sprzedaży do 28.02.2019 r.  Opłaty promocyjne obowiązują przez okres 4 lat od dnia zawarcia umowy, po tym okresie stosuje się opłaty jak w pakiecie Standard
5 Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o europejskim obszarze gospodarczym



Rozdział IV - Waluta EURO - Usługi dla klienta Indywidualnego

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca

I Płatności w obrocie dewizowym

1. Polecenie przelewu wewnętrznego za każdy przelew bez prowizji

2. Przelew przychodzący z zagranicy lub innych banków w karaju:

1) na rachunki bankowe klientów P-SBS za każdy przelew bez prowizji

2) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku za każdy przelew
0,3% wartości przekazu 

min. 20,00 zł max. 150,00 zł

3. Polecenie przelewu w walucie obcej1 (SWIFT pomiędzy rachunkami 
płatniczymi w kraju w walucie innej niż złoty i euro) -tryb normalny

1) złożony w formie papierowej
a) na rachunki bankowe klientów P-SBS za każdy przelew bez opłat

b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż lit. a)
- przekazay do równowartości 5 000 euro za każdy przelew 40,00 zł
- przekazy przekraczające równowartość 5 000 euro 75,00 zł

2) złożonych za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej2

a) na rachunki bankowe klientów P-SBS za każdy przelew
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż lit. a)
- przekazay do równowartości 5 000 euro za każdy przelew 40,00 zł
- przekazy przekraczające równowartość 5 000 euro za każdy przelew 75,00 zł

4. Polecenie przelewu w walucie EURO w kraju1 - tryb normalny (SWIFT)
1) złożony w formie papierowej
a) na rachunki bankowe klientów P-SBS za każdy przelew bez opłat
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż lit. a)
- przekazay do równowartości 5 000 euro za każdy przelew 40,00 zł
- przekazy przekraczające równowartość 5 000 euro 75,00 zł

2) złożonych za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej2

a) na rachunki bankowe klientów P-SBS za każdy przelew
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż lit. a)
- przekazay do równowartości 5 000 euro za każdy przelew 40,00 zł
- przekazy przekraczające równowartość 5 000 euro za każdy przelew 75,00 zł

5. Polecenie przelewu za granicę w walucie obcej i PLN (SWIFT) - tryb normalny
1) złożony w formie papierowej
- przekazay do równowartości 5 000 euro za każdy przelew 40,00 zł
- przekazy przekraczające równowartość 5 000 euro 75,00 zł

2) złożonych za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej2

- przekazay do równowartości 5 000 euro za każdy przelew 40,00 zł
- przekazy przekraczające równowartość 5 000 euro za każdy przelew 75,00 zł

6. Polecenie przelewu SEPA1 - tryb normalny
1) złożony w formie papierowej
a) na rachunki bankowe klientów P-SBS za każdy przelew bez opłat
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż lit. a) za każdy przelew 15,00

2) złożonych za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej2

a) na rachunki bankowe klientów P-SBS za każdy przelew
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż lit. a) za każdy przelew 1,00 zł

7. Polcenie przelewu w trybie pilnym - dodatkowa opłata do ust 3,4 i 5
a) na rachunki bankowe klientów P-SBS za każdy przelew bez opłat
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku za każdy przelew 100,00

8. Przelew pilny w walucie EURO do banków - uczesyników systemu Target2
1) złożony w formie papierowej
a) na rachunki bankowe klientów P-SBS za każdy przelew bez opłat

b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż lit. a) za każdy przelew 60,00 zł

2) złożonych za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej2

a) na rachunki bankowe klientów P-SBS za każdy przelew bez opłat

b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż lit. a) za każdy przelew 40,00 zł

9.
Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki 
pośredniczące w wykonywaniu przelewów z opcją OUR*

za każdy przelew 80,00 zł

10.
Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych 
przelewu (Non STP)* - opłata pobierana w przypadku podania 
niepoprawnego IBAN do kraju EOG

za każdy przelew 40,00 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 6/2/2022 Zarządu PSBS Pyrzyce 

z dnia 25.01.2022 r.

UWAGA!  Polecenie przelewu może być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania wolnych środków na rachunkach nostro



1  W przypadku Podstawowego Rachunku Płatniczego do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w 
ust 3-4 (dotyczy zleceń krajowych) i ust 6 (dotyczy zleceń karjowych ) oraz czynności określone w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej 

dla klientów indywidualnych załącznik 17 Pkt. 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), w tym podstawowych rachunków płatniczych (PRP)  b.
w ust. 4.1 pkt. b), ust. 4.1 pkt 2) lit. b, ust. 5. pkt. 2 lit.
2  Usługa udostępniona po wprowadzeniu do ofery banku

II Rachunki oszczędnościowe Tryb pobierania opłaty 1 Stawka obowiązująca

1. Otwarcie rachunku za każdy rachunek bez prowizji
2. Prowadzenie rachunku płatniczego (oszczędnościowego) 2 za każdy rachunek 5,00 zł

3. Wprowadzenie zmian dot. Prowadzonego rachunku (nazwa, adres) za każdą zmianę bez prowizji
4. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 25,00 zł
5. Wpłata gotówki za każdą dyspozycję bez prowizji
6. Wypłata gotówki za każdą dyspozycję bez prowizji

7.
Opłata za przygotowanie awizowanej wypłaty gotówkowej - pobrana w 
przypadku nieodebrania gotówki (powyżej rónowartości 10 000 euro)

od kwoty 0,30%

8.
Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 
wkładu na wypadek śmierci

za każdą dyspozycję 25,00 zł

9. Sporzadzenie i wysłanie wyciągu bankowego
1) w formie papierowej i odbiór wyciągu w placówce 
     P-SBS prowadzącej rachunek

zestawienie dzienne 10,00 zł

2) w formie papierowej i odbiór wyciągu w placówce 
     P-SBS prowadzącej rachunek

zestawienie miesięczne bez opłat

3) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej
    (e-mail) klienta       

bez opłat

4) wysyłanie drogą pocztową raz w miesiącu na życzenie klienta
     (listem zwykłym lub poleconym)

miesięcznie
Koszt listu poleconego wg 

cennika usług Poczty Polskiej 
SA

10. Realizacja przelewów

a) złożonych w formie papierowej za każdy przelew
opłata zgodna z tabelą opłat 
dla prowadzonego rachunku 
w złotych,

b) przelew złożony za pośrednictwem IB za każdy przelew 3,00 zł

1  pobierana z rachunku wskazanego w dyspozycji klienta

2  Prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niż 10 dni kalendarzowych

III Zlecenia różne Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca
W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych SGB-Bank S.A. pobiera prowizje i koszty pobrane przez bank zagraniczny, pośredniczący przy wykonaniu zlecenia klienta.

1.

Czynności niestandardowe, zwroty zleceń reklamowanych (odwołanie polecenis 
przelewu, wyjaśnienia niezgodności powstałych w toku relizacji płatności w 
obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnienia kosztów, zmiany 
szczegółów płatności, zmiany danych nadawcy odbiorcy płatności lub innych 
danych zlecenia itp.)

za każdą czynność
100 zł - plus koszty banków 

pośredniczących

2.
Zryczałtowana opłata pobierana z tytułu ponoszonych przez bank kosztów 
związanych z korzystaniem z łączy telekomunikacyjnych 10,00 zł

3. Inne: kurier na życzenie klienta zgodnie z fakturą

IV
Karty płatnicze- karty z funkcją zbliżeniową Mastercard do 

rachunków oszczędnościowych w EURO
Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca

1. Obsługa karty płatniczej miesięcznie za każdą kartę 1 EURO
2. Wydanie duplikatu karty na wniosek klienta 3 EURO
3. Wypłata gotówki:

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

bez opłat

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)1 1 EURO

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1 1,50 EURO

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminla POS)1 3% min 1,50 EURO

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 3% min 1,50 EURO

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

za każdą wypłatę, pobierana 
w dniu rozliczenia operacji 

naliczana od wypłacanej 
kwoty

1,50 EURO

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

0,50 EURO

6. Wydanie nowego PIN za każdy numer PIN 1,50 EURO
7. Zmiana PIN w bankomatach:

1) w sieci SGB 1 EURO

za każdą wypłatę, pobierana 
w dniu rozliczenia operacji 

naliczana od wypłacanej 
kwoty

za każdą zmianę



2) innych, niż wskazane w pkt. 1 1,50 EURO
8. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

1) w sieci SGB 0,25 EURO
2) innych, niż wskazane w pkt. 1 1 EURO

9. Sporządzanie zestawień transkacji płatniczych
1) w formie papierowej za pośrednictwem poczty 0,50 EURO
2) w formie elektronicznej bez opat

10. Transakcja bezgotówkowa:
1) dokonywana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; bez prowizji
2) dokonywanan poza terytorium państw członkowskich EOG; bez prowizji

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej dopłatności 
bezgotówkowych ( na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)

bez prowizji

1 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę w POS

miesięcznie za każdą kartę

za każdą zmianę

za każde sprawdzenie



Rozdział V - Usługi dla klientów indywidualnych
Obsługa kart kredytowych

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Mastercard / VISA

1. Wydanie karty głównej 
1) głównej za każdą kartę bez opłat
2) dołączonej za każdą kartę bez opłat

2. Użytkowanie karty (po pierwszym roku użytkowania)

1) głównej 55,00 zł

2) dołączonej 30,00 zł
3. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej/utraconej za każdą kartę 25,00 zł
4. Wydanie duplikatu karty z PIN-em lub bez PIN-u za każdą kartę 25,00 zł
5. Wznowienie karty za każdą kartę bez opłat
6. Zastrzeżenie karty za każdą kartę bez opłat
7. Opłata za wypłatę gotówki:

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

3% min 10,00 zł

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 3% min 10,00 zł
3) w bankomatach w kraju innych niż wskazanych w pkt. 
1)

3% min 10,00 zł

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

3% min 10,00 zł

5) w bankmatach za granicą (na terytorium państw 

członkowskich EOG)1 3% min 10,00 zł

6) w bankmatach za granicą (poza terytorium państw 

członkowskich EOG)1 3% min 10,00 zł

8. Zmiana PIN w bankomatach  za każdą zmianę 4,50 zł
9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer 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. Sprawdzenie salda w bankomacie SGB bez opłat
13. Sprawdzenie salda w bankomacie obcym 1,00 zł

14.
Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do spłaty 
zadłużenia w przypadkach określonych w umowie

a) dla umów zawartych do 11 marca 2016r.
za każde 

upomnienie/wezwanie

 koszt listu poleconego za 
potwierdzeniem odbioru wg 
cennika Usług Pocztowych 

Poczta Polska SA 

b) dla umów zawartych po 11 marca 2016r.
za każde 

upomnienie/wezwanie
bez opłat

15. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę nie dotyczy
16. Awaryjna wyplata gotówki poza granicami kraju za każda kartę nie dotyczy

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

naliczana od kwoty 
transakcji pobierana w dniu 

rozliczenia transakcji

3,00%
(dot. VISA )

1 Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o europejskim obszarze gospodarczym

za każdą wypłatę, naliczana 
od wypłacanej kwoty, 

pobierana w dniu 
rozliczenia operacji

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 6/2/2022 Zarządu PSBS Pyrzyce 

z dnia 25.01.2022 r.

rocznie z góry za każdy rok 
ważności karty (pierwszej i 

wznowionej)



Rozdział VI - Usługi dla klientów indywidualnych 
Obsługa kart debetowych - przedpłaconych

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty
MasterCard

z funkcją zbliżeniową

1. Wydanie karty i numeru PIN
rocznie z góry za każdy rok 

ważności karty
10,00 zł

2. Zasilenie rachunku bez opłat
3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek 30,00 zł
4. Zastrzeżenie kart bez opłat
5. Użytkowanie karty bez opłat
6. Opłata za wypłatę gotówki

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS SA i zrzeszonych banków 
spółdzielczych

za każdą wypłatę bez opłat

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) za każda wypłatę 5,00 zł
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1) za każda wypłatę 5,00 zł
4) w kasach innych banków (przy użyciu terminala POS), niż 
wskazane w pkt 2)

naliczana od kwoty wypłaty 3% min. 5,00 zł

5) w bankomatach za granicą (na terytorium państw 

członkowskich EOG)1 za każda wypłatę 5,00 zł

6) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw 

członkowskich EOG) 1
naliczana od kwoty wypłaty 3% min. 5,00 zł

7. Transakcje bezgotowkowe bez opłat
8. Zestawienie transakcji przesłane do klienta miesięcznie 2,58 zł
9. Zmiana PIN 

1) w bankomatach SGB za każdą zmianę 4,50 zł
2) w bankomatach obcych sieci za każdą zmianę 7,00 zł

10. Sprawdzenie salda 
1) w bankomatach SGB za każde sprawdzenie 1,00 zł
2) w bankomatach obcych sieci za każde sprawdzenie 2,00 zł

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 6/2/2022 Zarządu PSBS Pyrzyce 

z dnia 25.01.2022 r.



Rozdział VII - Usługi dla klientów indywidualnych
Obsługa kredytów

1. Od kwoty przyznanych kredytów i pożyczek pieniężnych nie mniej niż 30 zł
1) Gotówkowych "Okazjonalnych" 3,00%

2) Pozostałych (gotówkowych konsumenckich, promocyjnych, 
konsolidacyjnych, pożyczka hipoteczna):

a) z terminem spłaty do 2 lat 3,00%
b) z terminem spłaty powyżej 2 lat 4,00%

3) odnawialny w ROR
a) za udzielenie 2,00%
b) za odnowienie na kolejny okres kredytowania (do 12 
miesięcy)

2,00%

  4) na START 3,00%
  5) mieszkaniowy 2,00%

6) EKO! 1%2

2.
Wpłaty z tytułu spłaty kredytów i pożyczek pieniężnych klientów P-
SBS

przy każdej spłacie kredytu    bez prowizji

3. Zmiana warunków umowy kredytowej z wyjątkiem prolongaty od pozostałej kwoty do spłaty 0,30% nie mniej niż 100,00 zł

1.
Przygotowanie wniosku kredytowego

od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki 
płatne jednorazowo przed lub przy 
postawieniu kredytu do dyspozycji 

kredytobiorcy

1,00% nie więcej niż 500,00 zł

2.
Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego 
wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów 
oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik

za każde zaświadczenie 50,00 zł

3. Wydanie kserokopii umowy o kredyt za każde kserokopię 30,00 zł

4.
Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub 
przystąpienie do długu osoby trzeciej

naliczana od kwoty długu, płatna 
jednorazowo

0,50%

5. Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta za każdą opinię 50,00 zł

6.
Zbadanie zdolności krdytowej na potrzeby inne niż związane z 
udzieleniem kredytu

za każdy wniosek 200,00 zł

7.
Za wysłanie upomnienia/monitu/wezwania w przypadkach 
określonych w umowie kredytu/pożyczki

1) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r.
2) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do 
21 lipca 2017 r.

8.
Za wysłanie upomnienia/monitu/wezwania w przypadkach 
określonych w umowie kredytu/pożyczki

1) kredyty/pożyczki udzielone od dnia 12 marca 2016 r.
2) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od 
22 lipca 2017 r.

2 prowizja nie zostanie pobrana, jeśli kredytobiorca/ wspólkredytobiorca posiada w P-SBS  rachunek"Konto Tak"

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 6/2/2022 Zarządu PSBS Pyrzyce 

z dnia 25.01.2022 r.

PROWIZJE

Lp. Wyszczególnienie czynności Stawka obowiązującaTryb pobierania opłaty

OPŁATY

1 Opłatę pobiera się od kredytobiorcy/-ów, za wysłanie upomnienia/monitu/wezwania zarówno do kredytobiorcy/-ów, jak i do poręczycieli oraz 
dłużników z tytułu udzielonego zabezpieczenia.

czterokrotna wartość opłaty  pobierane 

przez Pocztę Polską 1

bez opłat

za każdy monit

za każdy monit



Rozdział VIII - Usługi dla klientów indywidualnych
Gwarancje

1.  Internet Banking dla osób fizycznych

1) do 3 miesięcy 3%

2) do 1 roku 4%

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 6/2/2022 Zarządu PSBS Pyrzyce 

z dnia 25.01.2022 r.

Lp. Tryb pobrania opłaty Stawka obowiązującaWyszczególnienie czynności

od kwoty udzielonej 
gwarancji/poręczenia płatne 
jednorazowo przed lub przy 



Rozdział IX - Usługi dla klientów indywidualnych
Obsługa kasowa

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca

1.
Wpłaty gotówkowe na rachunek bieżący i pomocniczy w BSZS przez 

osoby trzecie1 naliczana od wpłacanej kwoty 0,50% min. 5,00 zł

Wpłaty na rachunki prowadzone w innych bankach naliczana od wpłacanej kwoty

a) naliczane do kwoty 500,00 zł
nalczana od wpłacanej kwoty/

za każdy dokument
4,00 zł

b) naliczane od kwoty  500,01 zł do 1000,00 zł
nalczana od wpłacanej kwoty/

za każdy dokument
4,50 zł

c) naliczane powyżej 1000,00 zł
nalczana od wpłacanej kwoty/

za każdy dokument
0,50%

d) doładowanie telefonu za każda dyspozycję bez opłat
e) wpłaty (darowizny) na cele organizacji pożytku publicznego,     
organizacji non profit

naliczana od wpłacanej kwoty bez opłat

3.
Dyspozycja przelewu natychmiastowego (Express Elixir) (opłata 
dodatkowa)

za każdą wpłatę 10,00 zł

4. Dyspozycja realizowana w systemie SORBNET (opłata dodatkowa) za każdą wpłatę 30,00 zł

5. Wymiana bilonu2 naliczane od wymienianej kwoty 3% nie mniej niż 10,00 zł

6. Zastrzeżenie dokumentu dla osób niebędących klientami P-SBS za każde zgłoszenie 20,00 zł

7.
Działania podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej 
nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego 
numeru rachunku bankowego odbiorcy

za każdą dyspozycję
max 20,00 zł nie więcej niż 

50% kwoty transakcji

8.
Opłata za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej 
posiadaczem rachunku oraz osobom, które uzyskały tytuł prawny do 
spadku po posiadaczu rachunku, w tym nabywców spadku

za każdy wniosek 20,00 zł

1 Dotyczy klientów w ramach kont 27001; 27002; 27003 

 2 Bilon powyżej 100 szt monet jednego nominału  - ogółem

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 2/26/2022 Zarządu BSZS BANK

z dnia 29.09.2022 r.

2.



Rozdział X - Usługi dla klientów indywidualnych
Bankowość elektroniczna

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca

1. Kanał www
 Internet Banking dla osób fizycznych

a) uruchomienie jednorazowo 10,00 zł 1

b) prowadzenie miesięcznie bez opłat
2. Serwis SMS

1) pakiet informacyjny (SMS wysyłany automatycznie) 
a) po każdej operacji bilansowej miesięcznie
b) po każdej operacji bilansowej WN miesięcznie
c) po każdej operacji bilansowej MA miesięcznie
d) powiadamianie o wysokości salda na rachunku 
(do wyboru godz.8,00; 13,00; 17,30)

miesięcznie

2) pakiet aktywny
a) wykaz rachunków miesięcznie
b) wyciąg/ historia miesięcznie
c) oprocentowanie rachunku miesięcznie

3. Autoryzacja  przelewu w Internet bankingu 

a) operator telefonii komórkowej krajowy 
 każda dyspozycja
pobierana dziennie

0,10 zł

b) operator telefonii komórkowej zagranicznej 
 każda dyspozycja
pobierana dziennie

0,50 zł

c) za pomocą aplikacji mobilnej  każda dyspozycja bez opłat
4. Modyfikacja kanałów elektronicznych;

a) dodanie kolejnego użtkownika systemu każdy użytkownik 10,00 zł
b) zmiana numeru telefonu za każdy numer telefonu 10,00 zł
c) zmiana limitów w IB dziennych/miesięcznych modyfikacja 10,00 zł
d) zmiana adresu emailowego 10,00 zł

    e) Odblokowanie usługi w związku z utratą z winy      
klienta identyfikatora lub hasła dostępu

za każdą dyspozycję 10,00 zł 3

1 Opłata nie obowiązuje do Podstawowego rachunku płatniczego, ROR młodzieżowego

3,00 zł
do 10 wysłanych SMS, 
każdy kolejny wysłany 

SMS 0,30 zł 2

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr 6/2/2022 Zarządu PSBS Pyrzyce 

z dnia 25.01.2022 r.



Rozdział XI - Usługa dla klientów indywidualnych 

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca
1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł

2.  Internet Banking dla osób fizycznych miesięcznie 0,00 zł
Opłata za wypłatę gotówki:

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

spółdzielczych 1
za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji
0,00 zł

5.
Krajowa transakcja płatnicza

za każdą wypłatę, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji

bez opłat

6. Zmiana limitu transakcyjnego za każdą zmianę limitu bez opłat

7. Przelew na telefon każda dyspozycja bez opłat

3.

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr 6/2/2022 Zarządu PSBS Pyrzyce 

z dnia 25.01.2022 r.

Instrumenty płatnicze BLIK


