
Lp. Tryb pobierania prowizji/opłat

Rachunek 

bieżący / 

pomocniczy

Rachunek 

bieżący w 

ramach pakietu 

"Wiele za 

niewiele" (*)

Rachunek bieżący 

dla rolników
Rachunek bieżący w walutach wymienialnych USD, EUR, GBP Rachunek VAT

A.

1. jednorazowo przy otwarciu rachunku 20,00 zł 0,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 0,00 zł

2. jednorazowo przy otwarciu rachunku X X X 50,00 zł X

3. miesięcznie od każdego rachunku 20,00 zł 10,00 zł 15,00 zł 10,00 zł 0,00 zł

4. miesięcznie 10,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 10,00 zł X

5. każdorazowo przy zmianie 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł X

6. każdorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł X

7. miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł X

8.

8.1. za każdy wysłany SMS 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł X

8.2. za każdy wysłany SMS 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł X

9. każdorazowo przy zmianie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł X

10. miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł X

11. miesięcznie 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł X

12. 0,00 zł 0,00 zł X 0,00 zł X

13. za każdą kolejną
123,00 (100,00 zł 

+ 23% VAT)

123,00 (100,00 zł 

+ 23% VAT)
X 123,00 (100,00 zł + 23% VAT) X

14. każdorazowo przy zmianie 20,00 zł 20,00 zł X 20,00 zł X

B.

1.

1.1. od każdego przelewu 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

1.2. od każdego przelewu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

1.3. od każdego przelewu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2.

1. Elixir od każdego przelewu 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł

2. Express Elixir od każdego przelewu 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

3. Sorbnet od każdego przelewu 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

4. BlueCash od każdego przelewu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

1. Elixir od każdego przelewu 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł

2. Express Elixir od każdego przelewu 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

3. Sorbnet od każdego przelewu 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

4. BlueCash od każdego przelewu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

1. Elixir od każdego przelewu 1/2 stawki z poz  2.1.1 1/2 stawki z poz  2.1.1 1/2 stawki z poz  2.1.1

2. Express Elixir od każdego przelewu 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

3. Sorbnet od każdego przelewu 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

4. BlueCash od każdego przelewu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

3. od każdego przewalutowania 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł X

C.

1. od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł X X

2. od każdego realizowanego polecenia 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł X X

D.

1.

1.1. od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł X X

Rozdział II. Rachunki bieżące

* Płatności w kwocie ≥ 1.000.000 złotych, przyjmowane są do realizacji za pośrednictwem systemu Sorbnet 

Otwarcie, prowadzenie, udostępnianie usług

* obowiązuje od 01.09.2018 r.

Polecenie przelewu

Przelew do innego Banku krajowego realizowany: *

Korzystanie z usługi "saldo na hasło"

Korzystanie z usługi Home Banking

Pierwsza instalacja systemu Home Banking u klienta

Rodzaj czynności/usługi

Otwarcie rachunku

Otwarcie rachunku bez wniesienia pierwszej wpłaty

Prowadzenie rachunku                                                                 

Korzystanie z usługi Internet Banking

Zmiana w parametrach usługi Internet Banking

Odblokowanie dostępu do usługi Internet Banking 

Korzystanie z usługi SMS Banking

Opłata za komunikat SMS:

 - jako potwierdzenie zdarzenia na rachunku

 - do autoryzacji zleceń

Zmiana w parametrach usługi SMS Banking

2.1.

przez Internet Banking2.2.

przez Home Banking2.3.

Kolejna instalacja / zmiana systemu Home Banking na życzenie klienta

Zmiana parametrów usługi Home Banking

Przelew wewnętrzny na rachunki własne i obce, realizowany:

 - w Placówce Banku

 - przez Internet Banking

Opłaty z tytułu przelewów na rachunki prowadzone w innych 

bankach, przelewy zagraniczne i transgraniczne oraz opłaty za 

niewymienione wcześniej czynności i usługi bankowe w obrocie 

walut wymienialnych - okreslone wg stawek SGB-Banku S.A., 

zgodnie z aktualną Taryfą prowizji i opłat za czynnpści i usługi 

bankowe - waluty wymienialne.

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

Przewalutowanie środków w ramach rachunków prowadzonych w ŻBS

Dyspozycja utworzenia / modyfikacji / odwołania polecenia zapłaty w Placówce Banku

Realizacja polecenia zapłaty

Zlecenie stałe

Polecenie zapłaty

w Placówce Banku 

 - przez Home Banking

Dyspozycja utworzenia / modyfikacji / odwołania zlecenia stałego:

 - w Placówce Banku



1.2. od każdej dyspozycji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł X X

2.

2.1. od każdego wykonanego zlecenia 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł X X

2.2. od każdego wykonanego zlecenia 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł X X

E.

1. od kwoty wpłaty
0,3% nie mniej niż 

2,50 zł

0,3% nie mniej niż 

2,50 zł
bez opłat 0,3% nie mniej niż 5,00 zł X

2. od kwoty wpłaty
0,3% nie mniej niż 

5,00 zł

0,3% nie mniej niż 

5,00 zł

0,3% nie mniej niż 

5,00 zł
X X

2.1. 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł X X

3. od kwoty wypłaty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,3% nie mniej niż 5,00 zł X

4. od kwoty wypłaty
0,1% min 5zł  

max.50zł

0,1% min 5zł  

max.50zł

0,1% min 5zł  

max.50zł
0,1% min 5zł  max.50zł X

5. od kwoty wypłaty
0,1% min 5zł  

max.50zł

0,1% min 5zł  

max.50zł

0,1% min 5zł  

max.50zł
0,1% min 5zł  max.50zł X

F.

1.
za każdy wyciąg za okres 1 m-ca lub 

krótszy
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2. za każdy wyciąg 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

3. za każdy wyciąg 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł X

4. za każdy wyciąg 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

5. od każdego odpisu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

6. od każdego potwierdzenia 2,00 zł

7. od każdego potwierdzenia X

za pierwszą strpnę 6,15 zł (5,00 zł + 23% VAT)

za każdą kolejną stronę 2,46 zł (2,00 zł + 23% VAT)

G.

1. każdorazowo X

2. za każdy dokument X

3. za blankiet X

4. za potwierdzenie X

5. od kwoty czeku X

6. za zastrzeżenie X

7. od kwoty każdej dyspozycji X

8. za zaświadczenie 18,45 zł (15,00 zł + 23% VAT)

9. za zaświadczenie X

10.

10.1. X

10.2. X

10.3. X

10.4. X

10.5. X

11. od kwoty X

12. za zawiadomienie X

13. 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł X

14. X

15. 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł X

16. 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł X

17.
każdorazowo

15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł X

1,00 zł

0,5% nie mniej niż 10,00 zł, nie więcej niż 500,00 zł

18,45 zł (15,00 zł + 23% VAT)

20,00 zł

Wydanie blankietów czekowych

Potwierdzenie czeku

Realizacja czeku potwierdzonego

20,00 zŁ

0,00 zł

100,00 zł

20,00 zł

7,80 zł

15,00 zł

100,00 zł

0,5% nie mniej niż 30,00 zł

8.

2,00 zł

6,15 zł (5,00 zł + 23% VAT)

2,46 zł (2,00 zł + 23% VAT)

za każdą blokadę

0,50 zł

10,00 zł

0,5% nie mniej niż 5,00 zł nie więcej niż 500,00 zł

36,90 zł (30,00 zł + 23% VAT)

Inne opłaty

10,00 zł

6,15 zł (5,00 zł + 23% VAT)

 - za pośrednictwem bankowości internetowej

Realizacja zlecenia stałego

 - w ramach Banku na rachunki własne i obce

 - do innego Banku krajowego

Wpłaty / wypłaty gotówkowe 

Wpłata 

Wpłata dokonywana w formie zamkniętej

 - Wystawienie protokołu różnicy kasowej występującej po przeliczeniu wpłaty gotówkowej zamkniętej

 Wypłaty gotówkowe 

Wypłaty gotówkowe nieawizowane z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem powyżej 20.000 zł oraz 1.000 EUR 

(równowartość w innej walucie)

Niepodjęte awizowane wypłaty gotówkowe

Wyciąg z rachunku, odpisy, potwierdzenia

Sporządzenie i wysłanie zbiorczego wyciągu

Sporządzenie wyciągów po każdorazowej zmianie salda - odbiór osobisty

Wysłanie wyciągów po każdorazowej zmianie salda

Dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta

Odpis dowodu księgowego do wyciągu 

Potwierdzenie wykonania operacji bankowej

Potwierdzenie faxem wykonanej operacji bankowej

Za sporządzenie odpisów obrotów na jednym rachunku bankwoym (historia rachunku)

Zmiana karty wzorów podpisów

Sporządzenie dokumentu przelewu według dyspozycji ustnej klienta za wyjątkiem przelewów na rachunki własne

Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia o zaległościach na rachunku z tytułu przekroczenia salda

Zastrzeżenie blankietów czekowych

Odzyskanie środków ze zrealizowanego zlecenia płatniczego odwołanego przez klienta

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku i/lub o wysokości obrotów i salda

Wydanie zaświadczenia potwierdzajacego posiadanie rachunku i/lub o wysokości obrotów i salda stwierdzającego wysokość 

zadłużenia lub o jego braku oraz, że rachunek jest lub nie wolny od zajęcia

Przyjęcie i wykonanie blokady środków z tytułu:

 - realizacji zleceń czynności w obrocie dewizowym

Zamknięcie rachunku na wniosek klienta

Cesja praw z rachunku

Przyjęcie/zmiana i odwołanie pełnomocnictwa

Realizacja dyspozycji spadkobierców

Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadacza rachunku i ustanowionych pełnomocników

 - umowy kredytuz ŻBS

 - umowy kredytu z innym bankiem

 - potwierdzenia czeku

 - innych zobowiązań

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego taką moc


