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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią pobiera prowizje i opłaty dla klientów instytucjonalnych za czynności i usługi bankowe w walucie 
krajowej zgodnie z niniejszą „Tabelą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Klienci Instytucjonalni Banku Spółdzielczego w Nakle nad 
Notecią”, zwaną dalej Tabelą. 

2. Bank ustala prowizje i opłaty w złotych polskich. 
3. Określenia użyte w niniejszej Tabeli oznaczają: 

a) Bank – Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią; 
b) BLIK – usługa płatności mobilnych, umożliwiająca użytkownikom smartfonów dokonywanie płatności w sklepach stacjonarnych                              

i internetowych oraz wypłacanie gotówki przy użyciu kodów generowanych w aplikacji mobilnej Portfel SGB, 
c) identyfikacja biometryczna – usługa polegającą na weryfikacji tożsamości Klienta na podstawie wzorca naczyń krwionośnych z jego 

dłoni (tzw. Biometria dłoni), 
d) Konto NON-PROFIT / NON PROFIT INTERNET BANKING – rachunek rozliczeniowy prowadzony dla wspólnot mieszkaniowych oraz dla 

podmiotów niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych, tj.: 
 związki zawodowe, 
 towarzystwa i stowarzyszenia zawodowe i naukowe, 
 stowarzyszenia konsumentów, 
 partie polityczne, 
 kościoły i związki wyznaniowe, 
 ochotnicza straż pożarna, 
 fundusze i fundacje działające na rzecz gospodarstw domowych, 
 kluby społeczne, kluby kultury, rekreacyjne i sportowe, 
 wspólnoty mieszkaniowe, 
 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i szkoły niepubliczne, o ile prowadzone są przez kościoły i związki wyznaniowe , fundacje 

działające na rzecz gospodarstw domowych, związki zawodowe, samorządy zawodowe i stowarzyszenia oraz inne podmioty 
zaliczane do instytucji niekomercyjnych, 

 instytucje dobroczynne, organizacje pomocy humanitarnej finansowane z dobrowolnych transferów pieniężnych lub w naturze 
od innych jednostek instytucjonalnych. 

e) SORBNET (przelew pilny) – przekazywanie środków pieniężnych w czasie rzeczywistym (zwykle w czasie około 1h), system 
prowadzony przez NBP, służący do dokonywania rozliczeń wysokokwotowych (kwota przelewu dokonywanego w systemie SORBNET 
nie posiada ograniczeń, zlecenia przelewów SORBNET realizowane są w dni robocze w godzinach od 07:30 do 13:20. 

f) Express Elixir (przelew natychmiastowy) – system przelewów natychmiastowych realizowanych w złotych polskich, którego 
operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., umożliwiający wymianę zleceń płatności pomiędzy jednostkami uczestników tego 
systemu w godzinach określonych przez każdego uczestnika. Dyspozycja przelewu natychmiastowego może zostać złożona 24 godziny 
na dobę, 7 dni w tygodniu. Maksymalna kwota pojedynczego przelewu natychmiastowego wynosi  20.000 zł. 

g) Rachunek VAT – rachunek powiązany z rachunkiem rozliczeniowym klientów instytucjonalnych umożliwiający dokonywanie płatności 
bezgotówkowych poprzez zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 62). 

4. Kwoty opłat i prowizji określone niniejszą Tabelą są kwotami netto i są każdorazowo powiększane o podatek VAT (wg stawki obowiązującej w 
chwili pobrania opłaty lub prowizji) w sytuacji, gdy z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego wynika obowiązek zapłacenia 
podatku od towarów i usług od poszczególnej opłaty lub prowizji wskazanej w treści Tabeli. 

5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 
6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez Klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty 

gotówkowej albo bezgotówkowej. 
7. 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. 
8. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 

a) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 
b) cyklicznie, 
c) w innych terminach wskazanych w tabeli lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem. 

9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt b), pobierane są w terminie ostatniego dnia każdego miesiąca  w przypadku opłat za prowadzenie 
rachunków, z zastrzeżeniem, że opłaty miesięcznie nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia korzystania z usługi. 

10. W systemie SORBNET i Express Elixir nie są realizowane przelewy do ZUS i US.  
11. Prowizje za polecenia zapłaty w obrocie dewizowym pobierane są zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty 

wymienialne”. 
12. Wypłaty gotówkowe w kwocie przekraczającej 50.000,00 zł oraz 5.000 euro wymagają zaawizowania, na co najmniej 2 dni robocze przed 

zamierzonym terminem podjęcia środków pieniężnych z rachunku. 
13. Przelew środków pieniężnych w wysokości przekraczającej 1.000.000,00 zł wymaga zaawizowania, na co najmniej 1 dzień roboczy przed 

zamierzonym terminem przekazania środków pieniężnych z rachunku. 
14. Na życzenie klienta Bank może wykonać inne czynności niż wymienione w Tabeli, w takim przypadku Bank może pobrać  opłatę albo  prowizję 

ustaloną z klientem w trakcie przyjmowania zlecenia od klienta. 
15. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania  

poszczególnych kart płatniczych. 
16. 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. Przesłanki i tryb zmiany Tabeli wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych  znajdujących się 

w ofercie Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82atno%C5%9Bci_mobilne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Smartfon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Got%C3%B3wka
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     ROZDZIAŁ I. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH   
1. Rachunki rozliczeniowe dla przedsiębiorstw prowadzone w walucie PLN1 

Wyszczególnienie czynności 

Tryb pobierania 
prowizji / 

opłaty 

KONTO 
BIZNES 
CLASSIC 

KONTO 
E-BIZNES 

INTERNET BANKING DLA FIRM  

PAKIET 
STANDARD 

PAKIET PRESTIŻ 
PAKIET PRESTIŻ 

PLUS 

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU 

Otwarcie rachunku podstawowego opłata 
jednorazowa 

0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

Otwarcie rachunku pomocniczego  opłata 
jednorazowa 

0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

Prowadzenie rachunku podstawowego2 miesięcznie 20,00  16,00   35,00  60,00  150,00  
Prowadzenie rachunku pomocniczego miesięcznie 10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  
PRZELEWY 

Wykonywane w placówce       

a)  na rachunki prowadzone w Banku  za każdy przelew 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00  

c) na rachunki prowadzone w innych bankach  za każdy przelew 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00  

Wykonywane przez INTERNET BANKING 

a)  na rachunki prowadzone w Banku  za każdy przelew -- 0,00 0,00 0,00 0,00 
b) na rachunki prowadzone w innych bankach za każdy przelew -- 1,00  1,00 0,50  0,50  

c)  przelew w systemie PayByLink  za każdy przelew -- 1,00  1,00 0,50  0,50  

Wykonywane w urządzeniach samoobsługowych 

a)  na rachunki prowadzone w Banku  za każdy przelew 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  

b) na rachunki prowadzone w innych bankach za każdy przelew 1,00  1,00  1,00  0,50  0,50  

Przelewy pilne i ekspresowe 

a) przelew pilny SORBNET  za każdy przelew 30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  

b) przelew ekspresowy Express Elixir wykonywany w placówce 
  - na rachunki prowadzone w bankach spółdzielczych       

zrzeszonych w ramach grupy SGB 

 
 
 
 
 

za każdy przelew 

 
10,00 

 
10,00 

 
10,00 

 
10,00 

 
5,00   

 

 - na rachunki prowadzone w innych bankach  
 

 

12,00 
 

12,00 
 

12,00 
 

12,00 
 

12,00 

c) przelew ekspresowy Express Elixir wykonywany przez   
    Internet Banking 
    - na rachunki prowadzone w bankach spółdzielczych             
       zrzeszonych w ramach grupy SGB 

 
 

-- 

 
 

1,00  

 
 

1,00 

 
 

0,50  

 
 

0,50  

 

 - na rachunki prowadzone w innych bankach  
 

 

--  
 

10,00 
 

10,00 
 

10,00 
 

10,00 

ZLECENIA STAŁE  

a) ustanowienie zlecenia stałego   

-  w placówce Banku od każdej 
dyspozycji 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

-  za pomocą Internet Banking od każdej 
dyspozycji 

-- 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) realizacja zlecenia ustanowionego w placówce  

- na rachunki prowadzone w Banku od każdej 
dyspozycji 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

- na rachunki prowadzone w innych bankach  od każdej 
dyspozycji 

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

c) realizacja zlecenia ustanowionego za pomocą Internet 
Banking 

od każdej 
dyspozycji 

-- 2,00 2,00 2,00 2,00 

d) modyfikacja/odwołanie zlecenia za pośrednictwem 
Internet Banking 

od każdej 
dyspozycji 

-- 0,00 0,00 0,00 0,00 

e) modyfikacja/odwołanie zlecenia w placówce od każdej 
dyspozycji 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

POLECENIE ZAPŁATY  

a) opłaty pobierane z rachunku płatnika  

- złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty od każdej 
dyspozycji 

3,00  3,00  3,00  3,00  3,00  

- modyfikacja / odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty od każdej 
dyspozycji 

3,00  3,00  3,00  3,00  3,00  

- realizacja  polecenia zapłaty na rachunki  prowadzone w 
Banku 

od każdej 
dyspozycji 

1,00 1,00 1,00 1,00 0,00  

- realizacja polecenia zapłaty  na rachunki prowadzone w 
innych bankach 

od każdej 
dyspozycji 

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

b) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy3 

- aktywacja usługi od każdej 
dyspozycji 

50,00  50,00  50,00 50,00 50,00 

- złożenie zlecenia wykonania polecenia  zapłaty  od każdej 
dyspozycji 

2,00  2,00  2,00 2,00 2,00 

                                                           
1  pakiety internetowe dla firm typu: Standard, Prestiż oraz Prestiż Plus są dostępne również dla rolników    
2  opłaty nie pobiera się przez okres pierwszych 6 miesięcy od otwarcia rachunku 
3  Bank udostępnia odbiorcom rozliczenia  w formie polecenia zapłaty po podpisaniu umowy z bankiem o realizację rozliczeń w formie polecenia zapłaty   



 
 

Strona | 5 

 

- realizacja polecenia zapłaty  od każdej 
dyspozycji 

2,00  2,00  2,00 2,00 2,00 

WPŁATY GOTÓWKOWE  

a) dokonywane w placówce na rachunki prowadzone w Banku 
(w przypadku wpłaty przez osoby trzecie-opłata pobierana od 
wpłacającego) 

od każdej wpłaty 

0,30% 
min.5,00 /  

max.  
150,00) 

0,30% 
min.5,00 /  

max.  
150,00) 

0,30% 
(min.5,00 /  

max.  
150,00) 

0,30% 
(min.5,00 /  

max.  
150,00) 

 

0,004  

b) dokonywane w urządzeniach samoobsługowych na rachunki 
prowadzone w Banku  

od każdej wpłaty 

  

0,10% 
 (min.3,00 /  

max.  
100,00) 

  

0,10% 
 (min.3,00 /  

max.  
100,00) 

0,10% 
 (min.3,00 /  

max.  
100,00) 

0,10% 
 (min.3,00 /  

max.  
100,00) 

0,10% 
 (min.3,00 /  max.  

100,00) 

WYPŁATY GOTÓWKOWE 

a) dokonywane w urządzeniach samoobsługowych od każdej wypłaty 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 

b) dokonywane w placówce Banku od każdej wypłaty 

0,40% 
 (min.7,00 /  

max.  
200,00) 

0,40% 
 (min.7,00 /  

max.  
200,00) 

0,40% 
 (min.7,00 /  

max.  
200,00) 

0,40% 
 (min.7,00 /  

max.  
200,00) 

   
0,005 

WYCIĄGI 

Wyciąg za okres danego miesiąca (zgodnie z wyborem dokonanym przez klienta) 

a) w wersji elektronicznej pobierany przez klienta za 
pośrednictwem IB/IB dla firm 

za każdy wyciąg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-mail Klienta  za każdy wyciąg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym za każdy wyciąg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

d) w wersji papierowej odbierany osobiście w placówce za każdy wyciąg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wyciąg dodatkowy  na życzenie Klienta 

a) po każdej zmianie salda w formie papierowej wysyłany 
listem zwykłym /odbierany osobiście w placówce 

za każdy wyciąg 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

b) w wersji elektronicznej wysyłane na adres e-mail Klienta  za każdy wyciąg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
2. Rachunki rozliczeniowe dla indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzone w walucie PLN 

Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 
prowizji / opłaty 

KONTO 
 AGRO 

KONTO 
AGRO  

INTERNET BANKING 

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU    

Otwarcie rachunku podstawowego opłata jednorazowa 0,00 0,00 

Otwarcie rachunku pomocniczego  opłata jednorazowa 0,00 0,00  

Prowadzenie rachunku podstawowego6 miesięcznie 18,00 14,00  

Prowadzenie rachunku pomocniczego miesięcznie 10,00  10,00  

PRZELEWY 

Wykonywane w placówce    

a)  na rachunki prowadzone w Banku  za każdy przelew 5,00 5,00 

c) na rachunki prowadzone w innych bankach  za każdy przelew 10,00 10,00 

Wykonywane przez INTERNET BANKING 

a)  na rachunki prowadzone w Banku  za każdy przelew -- 0,00 
b) na rachunki prowadzone w innych bankach za każdy przelew -- 1,30 

c)  przelew w systemie PayByLink za każdy przelew -- 1,30 

Wykonywane w urządzeniach samoobsługowych 

a)  na rachunki prowadzone w Banku  za każdy przelew 0,00  0,00  

b) na rachunki prowadzone w innych bankach za każdy przelew 1,00  1,00  

Przelewy pilne i ekspresowe 

a) przelew pilny SORBNET za każdy przelew 30,00  30,00  

b) przelew ekspresowy Express Elixir wykonywany w placówce 
    - na rachunki prowadzone w bankach spółdzielczych zrzeszonych w ramach grupy SGB 

 
 
 

za każdy przelew 

 
10,00 

 
10,00 

    
    - na rachunki prowadzone w innych bankach 

 

12,00 
 

12,00 

c) przelew ekspresowy Express Elixir wykonywany przez Internet Banking 
    - na rachunki prowadzone w bankach spółdzielczych zrzeszonych w ramach grupy SGB 

 
-- 

 
1,00  

   
- na rachunki prowadzone w innych bankach 

 

--  
 

10,00 

ZLECENIA STAŁE 

a) ustanowienie zlecenia stałego  

 - w placówce Banku  od każdej dyspozycji 5,00 5,00 
-  za pomocą Internet Banking od każdej dyspozycji -- 0,00 

b)realizacja zlecenia ustanowionego w placówce 

                                                           
4  dotyczy wpłat na wszystkie rachunki własne w Banku  
5  dotyczy wypłat z wszystkich rachunków własnych w Banku 
6  opłaty nie pobiera  się przez okres pierwszych 6 miesięcy od otwarcia rachunku 
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- na rachunki prowadzone w Banku od każdej dyspozycji 1,00 1,00 

- na rachunki prowadzone w innych bankach od każdej dyspozycji 2,00 2,00 

c) realizacja zlecenia ustanowionego za pomocą Internet Banking od każdej dyspozycji -- 2,00 

d) modyfikacja/odwołanie zlecenia za pośrednictwem Internet Banking od każdej dyspozycji -- 0,00 

e) modyfikacje/odwołanie zlecenia w placówce od każdej dyspozycji 5,00 5,00 

POLECENIE ZAPŁATY  
a) opłaty pobierane z rachunku płatnika 

- złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty od każdej dyspozycji 3,00  3,00  

- modyfikacja /odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty od każdej dyspozycji 3,00  3,00  

- realizacja  polecenia zapłaty na rachunki  prowadzone w Banku od każdej dyspozycji 1,00 1,00 

- realizacja polecenia zapłaty  na rachunki prowadzone w innych bankach od każdej dyspozycji 2,00  2,00  

WPŁATY GOTÓWKOWE 

3. na rachunki prowadzone w Banku dokonywane w placówce  
(w przypadku wpłaty przez osoby trzecie-opłata pobierana od wpłacającego) od każdej wpłaty 

0,30%  
(min.5,00/max. 150,00)   

0,30% 
(min.5,00/max. 150,00)   

b) na rachunki prowadzone w Banku dokonywane w urządzeniach samoobsługowych  
od każdej wpłaty 

0,10% 
(min. 3,00/max. 100,00) 

0,10% 
(min. 3,00/max. 100,00) 

WYPŁATY GOTÓWKOWE 
a) dokonywane w urządzeniach samoobsługowych od każdej wypłaty 0,10% 0,10% 

b) dokonywane w placówce Banku od każdej wypłaty 
0,40% 

(min. 7,00/max 200,00) 
0,40% 

(min. 7,00/max 200,00) 

WYCIĄGI 
Wyciąg za okres danego miesiąca (zgodnie z wyborem dokonanym przez klienta) 

a) w wersji elektronicznej pobierany przez klienta za pośrednictwem IB/IB dla firm za każdy wyciąg 0,00 0,00 

b) w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-mail Klienta  za każdy wyciąg 0,00 0,00 

c) w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym za każdy wyciąg 0,00 0,00 

d) w wersji papierowej odbierany osobiście w placówce za każdy wyciąg 0,00 0,00 

Wyciąg dodatkowy  na życzenie Klienta 

a) po każdej zmianie salda w formie papierowej wysyłany listem zwykłym /odbierany 
osobiście w placówce 

za każdy wyciąg 5,00 5,00 

b) w wersji elektronicznej wysyłane na adres e-mail Klienta  za każdy wyciąg 0,00 0,00 

 
4. Rachunki rozliczeniowe dla jednostek samorządu terytorialnego i jednostek współpodległych prowadzone w walucie PLN 

Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania prowizji / 

opłaty 
KONTO JST 

Otwarcie rachunku podstawowego opłata jednorazowa 0,00 

Otwarcie rachunku pomocniczego  opłata jednorazowa 0,00 

Prowadzenie rachunku podstawowego miesięcznie 0,00 

Prowadzenie rachunku pomocniczego miesięcznie 0,00 

PRZELEWY 

Wykonywane w placówce 

a)  na rachunki prowadzone w Banku za każdy przelew 0,00 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach  za każdy przelew od 0,30 do 1,00  

Wykonywane przez INTERNET BANKING 

a)  na rachunki prowadzone w Banku  za każdy przelew 0,00 
b) na rachunki prowadzone w innych bankach za każdy przelew od 0,30 do 1,00 

Przelewy pilne i ekspresowe 

a) przelew pilny SORBNET  za każdy przelew 30,00  

b) przelew ekspresowy Express Elixir wykonywany w placówce 
    - na rachunki prowadzone w bankach spółdzielczych zrzeszonych w ramach grupy SGB 

  
 
 

za każdy przelew 

 
od 0,30 do 1,00 

     

    - na rachunki prowadzone w innych bankach 
 

12,00 

c) przelew ekspresowy Express Elixir wykonywany przez Internet Banking 
- na rachunki prowadzone w bankach spółdzielczych zrzeszonych w ramach grupy SGB 

 
od 0,30 do 1,00 

    
   - na rachunki prowadzone w innych bankach 

 

10,00 

ZLECENIA STAŁE  
a) ustanowienie zlecenia stałego   

-  w placówce Banku od każdej dyspozycji 5,00 

-  za pomocą Internet Banking od każdej dyspozycji 0,00 

b) realizacja zlecenia ustanowionego w placówce  

- na rachunki prowadzone w Banku od każdej dyspozycji 1,00 

- na rachunki prowadzone w innych bankach  od każdej dyspozycji 2,00 

c) realizacja zlecenia ustanowionego za pomocą Internet Banking od każdej dyspozycji 2,00 

d) modyfikacja/odwołanie zlecenia za pośrednictwem Internet Banking od każdej dyspozycji 0,00 

e) modyfikacja/odwołanie zlecenia w placówce od każdej dyspozycji 5,00 

POLECENIE ZAPŁATY  
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a) opłaty pobierane z rachunku płatnika  

- złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty od każdej dyspozycji 3,00  

- modyfikacja /odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty od każdej dyspozycji 3,00  

- realizacja  polecenia zapłaty na rachunki  prowadzone w Banku od każdej dyspozycji 1,00 

- realizacja polecenia zapłaty  na rachunki prowadzone w innych bankach od każdej dyspozycji 2,00 

WPŁATY GOTÓWKOWE  
5. dokonywane w placówce na rachunki prowadzone w Banku  

(w przypadku wpłaty przez osoby trzecie-opłata pobierana od wpłacającego) 
od każdej wpłaty 0,00 

b) dokonywane w urządzeniach samoobsługowych na rachunki prowadzone w Banku  od każdej wpłaty 0,00  
WYPŁATY GOTÓWKOWE dokonywane w placówce Banku od każdej wypłaty od 0,00% do 1,00% 

WYCIĄGI 

Wyciąg za okres danego miesiąca (zgodnie z wyborem dokonanym przez klienta) 

a) w wersji elektronicznej pobierany przez klienta za pośrednictwem Internet Banking za każdy wyciąg 0,00 

b) w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-mail Klienta  za każdy wyciąg 0,00 

c) w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym za każdy wyciąg 0,00 

d) w wersji papierowej odbierany osobiście w placówce za każdy wyciąg 0,00 

Wyciąg dodatkowy  na życzenie Klienta (po każdej zmianie salda) 

a) w wersji elektronicznej pobierany przez klienta za pośrednictwem IB/IB dla  firm za każdy wyciąg 0,00 

b) w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-mail Klienta  za każdy wyciąg 0,00 

c) w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym za każdy wyciąg 5,00  

d) w wersji papierowej odbierany osobiście w placówce za każdy wyciąg 0,00 

 

6. Rachunki rozliczeniowe dla wspólnot mieszkaniowych i innych podmiotów o charakterze niekomercyjnym w walucie PLN  

Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 
prowizji / opłaty 

KONTO 
 NON-PROFIT 

KONTO 
NON PROFIT 

INTERNET BANKING 

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU 

Otwarcie rachunku podstawowego opłata jednorazowa 0,00   0,00  

Otwarcie rachunku pomocniczego  opłata jednorazowa 15,00   15,00   

Prowadzenie rachunku podstawowego7 miesięcznie 10,00  10,00  

Prowadzenie rachunku pomocniczego miesięcznie 10,00  8,00  

PRZELEWY 

Wykonywane w placówce    

a) na rachunki prowadzone w Banku za każdy przelew 5,00 5,00 

c) na rachunki prowadzone w innych bankach  za każdy przelew 10,00 10,00 

Wykonywane przez INTERNET BANKING 

a)  na rachunki prowadzone w Banku  za każdy przelew -- 0,00 
b) na rachunki prowadzone w innych bankach za każdy przelew -- 1,00  

c) przelew w systemie PayByLink za każdy przelew -- 1,00 

Wykonywane w urządzeniach samoobsługowych 

a)  na rachunki prowadzone w Banku  za każdy przelew 0,00  0,00  

b) na rachunki prowadzone w innych bankach za każdy przelew 1,00  1,00  

Przelewy pilne i ekspresowe 

a) przelew pilny SORBNET  za każdy przelew 30,00  30,00  

b) przelew ekspresowy Express Elixir wykonywany w placówce 
    - na rachunki prowadzone w bankach spółdzielczych zrzeszonych w ramach grupy SGB 

 
 
 

za każdy przelew 

 
10,00 

 
10,00 

    

    - na rachunki prowadzone w innych bankach 
 

12,00 
 

12,00 

c) przelew ekspresowy Express Elixir wykonywany przez Internet Banking 
    - na rachunki prowadzone w bankach spółdzielczych zrzeszonych w ramach grupy SGB 

 
-- 

 
1,00  

    

    - na rachunki prowadzone w innych bankach 
 

-- 
 

10,00 

ZLECENIA STAŁE 

a) ustanowienie zlecenia stałego  

 - w placówce Banku  od każdej dyspozycji 5,00 5,00 
-  za pomocą Internet Banking od każdej dyspozycji -- 0,00 

b) realizacja zlecenia ustanowionego w placówce 

- na rachunki prowadzone w Banku od każdej dyspozycji 1,00 1,00 

- na rachunki prowadzone w innych bankach od każdej dyspozycji 2,00 2,00 

c) realizacja zlecenia ustanowionego za pomocą Internet Banking od każdej dyspozycji -- 2,00 

d) modyfikacja/odwołanie zlecenia za pośrednictwem Internet Banking od każdej dyspozycji -- 0,00 

e) modyfikacje/odwołanie zlecenia w placówce od każdej dyspozycji 5,00 5,00 

POLECENIE ZAPŁATY  
a) opłaty pobierane z rachunku płatnika 

                                                           
7 opłaty nie pobiera się przez okres pierwszych 6 miesięcy od otwarcia rachunku  
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- złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty od każdej dyspozycji 3,00  3,00  

- modyfikacja /odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty od każdej dyspozycji 3,00  3,00  

- realizacja  polecenia zapłaty na rachunki  prowadzone w Banku od każdej dyspozycji 1,00 1,00 

- realizacja polecenia zapłaty  na rachunki prowadzone w innych bankach od każdej dyspozycji 2,00  2,00  

b) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy8 

- aktywacja usługi od każdej dyspozycji 50,00  50,00  

- złożenie zlecenia wykonania polecenia  zapłaty  od każdej dyspozycji 2,00  2,00  

- realizacja polecenia zapłaty  od każdej dyspozycji 2,00  2,00  

WPŁATY GOTÓWKOWE 

a) dokonywane w placówce na rachunki prowadzone w Banku  
(w przypadku wpłaty przez osoby trzecie-opłata pobierana od wpłacającego) 

od każdej wpłaty 0,30% 
(min.5,00/max. 150,00) 

0,30%  
(min.5,00/max. 150,00) 

b) dokonywane w urządzeniach samoobsługowych na rachunki prowadzone w Banku  od każdej wpłaty 0,10%  
(min. 3,00/max. 100,00) 

0,10%  
(min. 3,00/max. 100,00) 

WYPŁATY GOTÓWKOWE 

a) dokonywane w urządzeniach samoobsługowych od każdej wypłaty 0,10% 0,10% 

b) dokonywane w placówce Banku od każdej wypłaty 
0,40% 

(min. 7,00 /max 200,00 ) 
0,40% 

(min. 7,00 /max 200,00 ) 

WYCIĄGI 
Wyciąg za okres danego miesiąca (zgodnie z wyborem dokonanym przez klienta) 

a) w wersji elektronicznej pobierany przez klienta za pośrednictwem IB/IB dla firm za każdy wyciąg 0,00 0,00 

b) w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-mail Klienta  za każdy wyciąg 0,00 0,00 

c) w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym za każdy wyciąg 0,00 0,00 

d) w wersji papierowej odbierany osobiście w placówce za każdy wyciąg 0,00 0,00 

Wyciąg dodatkowy na życzenie Klienta 

a) po każdej zmianie salda w formie papierowej wysyłany listem zwykłym /odbierany 
osobiście w placówce 

za każdy wyciąg 5,00  5,00  

b) w wersji elektronicznej wysyłane na adres e-mail Klienta  za każdy wyciąg 0,00 0,00 
    

5. Rachunek VAT – wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego dla którego założony został rachunek VAT*) 

Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 
prowizji / opłaty 

Stawka obowiązująca 

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU VAT 

Otwarcie rachunku VAT opłata jednorazowa 0,00   

Prowadzenie rachunku VAT miesięcznie 0,00  

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POSIADANIU RACHUNKU I WYSOKOŚCI SALDA za każde zaświadczenie 30,00 

SPORZĄDZENIE ROCZNEGO ZESTAWIENIA OBROTÓW NA JEDNYM RACHUNKU VAT NA WNIOSEK KLIENTA 
a)   z bieżącego roku kalendarzowego  

za każde zestawienie 

25,00 

b)   z lat poprzednich 
25,00 + po 12,50 za każdy 

poprzedni rok  

SPORZĄDZENIE KOPII  
a) wyciągu bankowego oraz historii rachunku: 

za każdy dokument 

 

- z bieżącego roku kalendarzowego  15,00 

- z lat poprzednich 
15,00 + po 5,00 za każdy 

poprzedni rok 

b) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta , gdy:  

              - klient określi datę dokonania operacji 15,00 

              - klient nie określi daty dokonania operacji 25,00 

SPORZĄDZENIE I WYSŁANIE WYCIĄGU BANKOWEGO za każdy wyciąg 0,00 

*) opłaty za realizacje 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 

 6. Mieszkaniowe rachunki powiernicze  

Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 
prowizji / opłaty 

Stawka obowiązująca 

Otwarcie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego  
jednorazowo w dniu 
podpisania umowy  

opłata podstawowa 3.000,00 zł 

Prowadzenie otwartego  mieszkaniowego rachunku powierniczego  miesięcznie   300,00 zł 

Otwarcie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego  
jednorazowo w dniu 
podpisania umowy  

opłata podstawowa 2.000,00 zł 

Prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego  miesięcznie  200,00 zł 

Wypłata / przelew środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego  
od każdej wypłaty /          

od każdego przelewu  
0,05 % nie mniej niż 5,00 zł 

                                                           
8 Bank udostępnia odbiorcom rozliczenia  w formie polecenia zapłaty po podpisaniu umowy z bankiem o realizację rozliczeń w formie polecenia zapłaty   
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Uwaga: 
Wszystkie prowizje/opłaty pobierane  są w ciężar wskazanego rachunku przez posiadacza mieszkaniowego rachunku powierniczego innego jego rachunku prowadzonego w 
Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią  
 

7.Rachunki rozliczeniowe w walucie EUR, USD, GBP 

Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania prowizji 

/ opłaty 
Stawka obowiązująca 

Otwarcie rachunku  - bez prowizji 

Prowadzenie rachunku miesięcznie 20,00  

Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu przekazów zagranicznych  od każdej dyspozycji 10,00  

Wpłaty gotówkowe na rachunek 
UWAGA: nie dotyczy operacji na rachunkach lokat terminowych 

od kwoty operacji 0,50% min. 5,00 

Wypłaty gotówkowe z rachunku 
UWAGA: nie dotyczy operacji na rachunkach lokat terminowych 

od kwoty operacji 0,50% min. 5,00 

WYCIĄGI 
Wyciąg za okres danego miesiąca (zgodnie z wyborem dokonanym przez klienta) za każdy wyciąg 0,00  

a) w wersji elektronicznej pobierany przez klienta za pośrednictwem IB/IB dla firm za każdy wyciąg 0,00 

b) w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-mail Klienta  za każdy wyciąg 0,00 

c) wysyłany w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym za każdy wyciąg 0,00 

d) w wersji papierowej odbierany osobiście w placówce za każdy wyciąg 0,00 

Wyciąg dodatkowy na życzenie Klienta 

a) po każdej zmianie salda w formie papierowej wysyłany listem zwykłym /odbierany osobiście w 
placówce 

za każdy wyciąg 5,00 

b) w wersji elektronicznej wysyłane na adres e-mail Klienta  za każdy wyciąg 0,00 

Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej powyżej równowartości 5 tys. euro 
(opłata powiększona o 23% podatek VAT) 

od kwoty awizowanej 0,30%+VAT 

       

ROZDZIAŁ II. USŁUGI ZDALNEGO DOSTĘPU DO RACHUNKU 
1. SMS BANKING 

Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania prowizji / opłaty 
Stawka 

obowiązująca 
Udostępnienie serwisu opłata jednorazowa 0,00 

Informacja w postaci hasła SMS wysłana do klienta  za każdy SMS 0,20 
 

2. INTERNET BANKING 

Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania prowizji / opłaty 
Stawka 

obowiązująca 
Udostępnienie systemu bankowości elektronicznej opłata jednorazowa 0,00  

Użytkowanie systemu bankowości elektronicznej miesięcznie 0,00  

Odblokowanie usługi Internet Banking  każdorazowo 0,00 

Sporządzenie i wydanie lub przesłanie drogą pocztową w kraju za potwierdzeniem 
odbioru - listem poleconym kolejnego hasła: 

za każdą dyspozycję  10,00 + koszt listu 
poleconego za 

potwierdzeniem odbioru 
wg Cennika Usług 

Pocztowych Poczta Polska 
S.A. 

Autoryzacja kodem SMS za każdy SMS 0,00   

 

3. INTERNET BANKING DLA FIRM - usługa dostępna dla pakietów STANDARD, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS                                                                                                                                                                                                                                       

Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 
prowizji / opłaty 

PAKIET 
STANDARD  

PAKIET PRESTIŻ 
PAKIET PRESTIŻ 

PLUS 

Udostępnienie systemu bankowości elektronicznej opłata jednorazowa 0,00  0,00 0,00 
Wydanie tokena 

a) wydanie pierwszego tokena   
opłata jednorazowa  

(1x na 5 lat) 
350,00 350,00 350,00 

b) wydanie kolejnego tokena / wznowienie tokena  
UWAGA: Użytkownik automatycznie otrzymuje nowy token, jeżeli na co najmniej 30 dni 
przed upływem terminu ważności nie złoży w Banku oświadczenia o rezygnacji lub 
wznowienia  

 
opłata jednorazowa  

(1x na 5 lat) 
350,00 350,00 350,00 

c) wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez Klienta 
(opłata pobierana niezależnie od opłaty w pkt. a) i b)) 

za każdy token 350,00 350,00 350,00 

Autoryzacja kodem SMS za każdy SMS  0,20 0,20 0,20 

Instalacja i konfiguracja u Klienta wraz ze szkoleniem pracowników jednorazowo 
100,00 + koszt 

dojazdu9 
100,00  + koszt 

dojazdu 10 
100,00  + koszt 

dojazdu11                                                       

Opłata za odnowienie certyfikatu na tokenie USB 
UWAGA: Instalacja przeprowadzana wyłącznie w Banku 

opłata jednorazowa  
(1x na 5 lat) 

200,00 200,00 200,00 

                                                           
9 koszt dojazdu liczony jako ilość kilometrów x stawka za 1 km przebiegu pojazdu o poj. skok. pow. 900 cm3 zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie 

warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 
2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.). 

10 jak wyżej 
11 jak wyżej 
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4. INTERNET BANKING dla jednostek samorządu terytorialnego i jednostek współpodległych 

Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 
prowizji / opłaty 

PAKIET dla JST  

Udostępnienie systemu bankowości elektronicznej opłata jednorazowa 0,00  

a) wydanie pierwszego tokena   
opłata jednorazowa  

(1x na 5 lat) / miesięczna 
350,00 / 6,00 

b) wydanie kolejnego tokena / wznowienie tokena  
UWAGA: Użytkownik automatycznie otrzymuje nowy token, jeżeli na co najmniej 30 dni przed upływem terminu 
ważności nie złoży w Banku oświadczenia o rezygnacji lub wznowienia  

 
opłata jednorazowa  

(1x na 5 lat) / miesięczna 
350,00 / 6,00 

c) wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez Klienta (opłata pobierana niezależnie 
od opłaty w pkt. a) i b)) 

za każdy token 350,00 / 6,00 

Autoryzacja kodem SMS za każdy SMS  0,20 

Instalacja i konfiguracja u Klienta wraz ze szkoleniem pracowników jednorazowo 100,00 + koszt dojazdu12 

Opłata za odnowienie certyfikatu na tokenie USB 
UWAGA: Instalacja przeprowadzana wyłącznie w Banku 

opłata jednorazowa  
(1x na 5 lat) lub miesięczna 

200,00 

     

5. INNE USŁUGI 

Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania prowizji / opłaty Stawka obowiązująca 

Telefoniczne uzyskanie informacji na hasło o stanie rachunku miesięcznie 15,00 

Użytkowanie Bankofonu  miesięcznie 5,00 

   

ROZDZIAŁ III. INSTRUMENTY PŁATNICZE  
1. Karty debetowe wydawane do rachunków rozliczeniowych 

Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania prowizji / 

opłaty 
Visa Business13  

 
Mastercard Business 14  

 
Wydanie karty dla: 

za każdą kartę 

  

a) posiadacza rachunku 30,00  10,00  

b) współposiadacza rachunku 30,00  10,00  

c) osoby wskazanej   30,00  10,00  

Wydanie nowej karty  w miejsce uszkodzonej lub utraconej 

za każdą kartę 

  

a) uszkodzonej 20,00  20,00  

b) utraconej 40,00  40,00  

Wznowienie karty dla:  

za każdą kartę 

  

a) posiadacza rachunku 30,00  10,00  

b) współposiadacza rachunku 30,00  10,00  

c) osoby wskazanej   30,00  10,00  

Zastrzeżenie karty - 0,00 0,00 

Użytkowanie pierwszej karty wydanej do rachunku15 miesięcznie 6,00  6,00 

Użytkowanie kolejnej karty wydanej do rachunku miesięcznie 6,00 6,00 

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na 
wniosek klienta 

od każdej zmiany 5,00  5,00 

Opłata za wypłatę gotówki: 

za każdą wypłatę, pobierana 
w dniu rozliczenia operacji 

  

a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków 
spółdzielczych   0,00 

 
0,00 

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)16 4,50  4,50  

c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. a)  

naliczana od wypłaconej 
kwoty 

3% min. 5,00  3% min 5,00  

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b)  3% min. 10,00  3% min. 10,00  

e) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich 
EOG) 

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

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

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

kwoty 

3% min. 5,00  3% min. 5,00  

Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 10,00  10,00  

Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę   

a) banków SGB  4,50  4,50  

b) innych, niż wskazane w pkt. a)  7,00  7,00  

Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie 3,00  3,00  

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

za każdą przesyłkę 45,00  45,00  

Transakcje bezgotówkowe - 0,00 0,00 

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

1,00  1,00  

Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż 
euro 

naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 
1%  0,00 

                                                           
12 jak wyżej  
13 stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą Visa Business Electron payWave 
14 stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą Mastercard Business PayPass 
15 opłaty za użytkowanie karty nie pobiera się w pierwszym miesiącu użytkowania karty 
16 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 
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Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w 
walucie innej niż PLN 

naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 
3% 0,00 

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 

za każde sprawdzenie 

  

a) banków SGB 1,00 1,00 

b) innych, niż wskazane w pkt. a) 2,00  2,00  

Opłata jednorazowa za wysyłkę karty do klienta z oddziału  - 3,50  3,50  

 
   2. Karty debetowe wydawane do rachunków walutowych EUR/USD/GBP 

Wyszczególnienie czynności 

stawka obowiązująca 

Tryb pobierania 
prowizji/opłaty 

Karty z funkcją zbliżeniową Mastercard do 
rachunków walutowych w EUR/GBP/USD 

stawki w walucie rachunku 
Wydanie karty 

za każdą kartę 

 

a) dla posiadacza rachunku 0,00 

b) dla współposiadacza rachunku 0,00 

c) osoby wskazanej  0,00 

Wydanie nowej karty  w miejsce uszkodzonej lub utraconej za każdą kartę 4,50 EUR, 6 USD, 3 GBP 

Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, 
współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej 

jednorazowo 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

Zastrzeżenie karty jednorazowo 0,00 

Użytkowanie karty17 miesięcznie za każdą kartę 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP  

Opłata za wypłatę gotówki    

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

za każdą wypłatę, pobierana 
w dniu rozliczenia operacji 

naliczana od wypłacanej 
kwoty 

bez opłat 

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 18 1 EUR, 1 USD, 1 GBP 

c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b (przy użyciu 
terminala POS)19 

3% min. odpowiednio 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

e) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich 
EOD) 

3% min. odpowiednio 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

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

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

kwoty 

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

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

0,50 EUR, 0,50 USD, 0,50 GBP 

Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP  

Zmiana PIN w bankomatach: 
 

  

a) sieci SGB  za każdą zmianę 1 EUR, 1 USD, 1 GBP 

b) innych, niż wskazane w pkt a   1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 
 

  

a) sieci SGB  za każde sprawdzenie 0,25 EUR, 0,30 USD, 0,20 GBP 

b) innych, niż wskazane w pkt a   1 EUR, 1 USD, 1 GBP 

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta 

miesięcznie 

  

a) w formie papierowej za pośrednictwem poczty 0,50 EUR, 0,60 USD, 0,40 GBP  

b) w formie elektronicznej bez opłat 

       
3. Karty kredytowe  

 
Wyszczególnienie czynności 

Stawka obowiązująca 

Tryb pobierania 
prowizji / opłaty 

Mastercard Business 

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

Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej 
karty) 

rocznie, z góry za każdy 
rok ważności karty 

(pierwszej i 
wznowionych) 

75,00  

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

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

Wznowienie karty za każdą kartę 75,00  

Zastrzeżenie karty - 0,00 

Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, 
naliczona od kwoty 

 

a) w bankomatach SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 4% min. 10,00  

                                                           
17 opłaty za użytkowanie karty nie pobiera się w pierwszym miesiącu użytkowania karty 
18 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę w POS 
19 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę w POS 
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b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)20 wypłaconej, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji 

4% min. 10,00  

c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. a) 4% min. 10,00  

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b) 4% min. 10,00 

e) w bankomatach za granicą na terenie EOG (transgraniczna transakcja płatnicza) 4% min. 10,00 

f) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 4% min. 10,00  

Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50  

Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 10,00  

Zmiana limitu kredytowego - 0,00 

Minimalna kwota do zapłaty 

naliczana zgodnie z 
regulaminem 

funkcjonowania kart 
kredytowych i umową 

5% min. 50,00  

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 5,00  

Opłata za wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w 
umowie o kartę 

za każde wezwanie 
 

20,00  
 

     

4. Karty przedpłacone i świadczeniowe 

Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 
prowizji / opłaty 

Stawka obowiązująca  
Karta przedpłacona 

Mastercard  
(z funkcją 

zbliżeniową) 

Karta świadczeniowa 

Mastercard (bez 
funkcji zbliżeniowej) 

Wydanie karty i numeru PIN  za wydaną kartę 0,00  
wg indywidualnie 

uzgodnionych stawek 

Opłata roczna za obsługę karty 
rocznie, z góry za każdy 

rok użytkowania 
25,00 

wg indywidualnie 
uzgodnionych stawek 

Zastrzeżenie karty - 0,00 0,00 

Zmiana PIN w bankomatach: 

za każdą zmianę 

  

a) banków SGB 4,50  nie dotyczy  

b) innych, niż wskazane w pkt. a) 7,00  nie dotyczy 

Opłata za wypłatę gotówki: 
za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

  

a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych   0,00 0,00 

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)21 5,00  nie dotyczy 

c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. a) 1,30  nie dotyczy 

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b) 
naliczana od wypłaconej 

kwoty 

3% min. 10,00  nie dotyczy 

e) w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG) 1,30 nie dotyczy 

f) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 3% min. 4,50 nie dotyczy 

Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 10,00 
wg indywidualnie 

uzgodnionych stawek 

Transakcje bezgotówkowe - 0,00 0,00 

Zasilenie rachunku karty za każdą dyspozycję 0,00 
wg indywidualnie 

uzgodnionych stawek 

Opłata za wydanie duplikatu karty za każdą kartę 10,00 
wg indywidualnie 

uzgodnionych stawek 

Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty wynosi 30 zł.    
 

5. Usługa BLIK      
Wyszczególnienie czynności 

Tryb pobierania prowizji / 
opłaty 

Stawka obowiązująca 

Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00  

Użytkowanie BLIK  miesięcznie  0,00 

Opłata za wypłatę gotówki:   

a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych  
za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

0,00  

b) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a 0,00 

c) w bankomatach za granicą  ----------- nie dotyczy 

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

rozliczenia operacji 
0,00 

Krajowa transakcja płatnicza 
za każdą transakcje, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 
bez opłat 

Zmiana limitu  transakcyjnego  za każdą zmianę limitu bez opłat 

Przelew na telefon BLIK  za każdy przelew  0,15 

                                                           
20 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS  
21  pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 
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ROZDZIAŁ IV. Usługa identyfikacji biometrycznej   

Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania prowizji / 

opłaty 

 

Stawka obowiązująca 

Aktywowanie usługi identyfikacji biometrycznej 

a) dla posiadacza rachunku za pobranie wzorca biometrycznego 0,00  

b) dla współposiadacza rachunku za pobranie wzorca biometrycznego 0,00  

c) dla osoby wskazanej   za pobranie wzorca biometrycznego 0,00  

Użytkowanie biometrii miesięcznie 5,00 

Limit dzienny wypłat w strefie samoobsługowej wynosi  50.000,00 zł.     
Usługi identyfikacji biometrycznej dostępne są w całodobowych strefach samoobsługowych. Aktualny wykaz stref samoobsługowych znajduje się na 
stronie www.bsnaklo.pl.    

      

ROZDZIAŁ V. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH  

Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 
prowizji / opłaty 

Stawka obowiązująca 

Otwarcie rachunku - 0,00  

Prowadzenie rachunku - 0,00  

Wpłaty i wypłaty z rachunków lokat terminowych - 0,00  

Przelew z rachunku lokaty na wskazany rachunek złożony w oddziale: - 0,00  

a) prowadzony w Banku za każdą dyspozycję 0,00  

b) prowadzony w innym banku za każdą dyspozycję 5,00  

        
  

ROZDZIAŁ VI. KREDYTY I USŁUGI DOTYCZĄCE UDZIELANIA KREDYTÓW I GWARANCJI  

Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania prowizji / opłaty 
Stawka 

obowiązująca 
Prowizja wstępna (aplikacyjna) – za rozpatrzenie wniosku kredytowego - w razie 
odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, 
prowizja ta nie podlega zwrotowi, natomiast w przypadku udzielenia kredytu, 
zaliczona jest na poczet prowizji przygotowawczej (płatna w dniu złożenia wniosku) - 
dotyczy klientów nowych 

naliczana od kwoty kredytu – płatna jednorazowo 
w dniu złożenia wniosku 

od 0,10% do 0,30% 
nie mniej niż 

200,00 

Prowizja przygotowawcza:   

a) każdego rodzaju, z wyłączeniem kredytu w rachunku bieżącym i kredytu 
rewolwingowego 

naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub od kwoty 
zwiększającej przyznany kredyt, pobierana 

jednorazowo przed uruchomieniem kredytu 
od 1,0% do 5,0% 

b) w rachunku bieżącym i rewolwingowego 

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, za 
odnowienie kredytu lub od kwoty zwiększającej 

przyznany kredyt, pobierana jednorazowo z góry za 
cały okres kredytowania przed uruchomieniem 

(stawka obowiązująca x ilość lat) lub co roku za każdy 
pełny rok obowiązywania liczona od aktualnie 

obowiązującego limitu na dzień pobrania prowizji 
(pierwsza przed uruchomieniem, kolejne w 

pierwszym dniu kolejnego roku obowiązywania 
kredytu) 

od 1,0% do 5,0% 

Prowizja z tytułu gotowości udzielenia kredytu  -  kredyt obrotowy odnawialny 
((UWAGA: nie dotyczy kredytu AGROKREDYT ) 

naliczana w stosunku rocznym od różnicy pomiędzy 
kredytem postawionym do dyspozycji, a kredytem 
wykorzystanym, za każdy dzień niewykorzystania  

 
od 1,0% do 5,0% 

Prowizja z tytułu gotowości udzielenia kredytu22    

liczona za każdy dzień od kwoty kredytu 
postawionego do dyspozycji Kredytobiorcy i przez 
niego nie wykorzystanego w terminach i kwotach 
określonych w zawartej umowie (płatna w dniu 
wykorzystania niewykorzystanej kwoty kredytu) 

 
 

20,00  

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu23:    

a) każdego rodzaju, z wyłączeniem: 
-  kredytu w rachunku bieżącym, kredytu rewolwingowego, kredytu 

obrotowego na finansowanie VAT, kredytu preferencyjnego, 
-  kredytu inwestycyjnego w części dotyczącej spłaty kapitału, którą pozyskano 

w ramach dofinansowania z programów pomocowych krajowych lub UE 
-  kredytu udzielonego deweloperowi, który posiada mieszkaniowy rachunek 

powierniczy w banku udzielającym kredytu (również jeśli kredyt udzielony 
został w ramach  konsorcjum bankowego)24 

naliczana od kwoty nadpłaconego kapitału 
od 0,50 do 2,00%  

nie mniej niż 1000,00 

b) w rachunku bieżącym i rewolwingowego, gdy całkowita spłata oraz zamknięcie 
limitu następują w trakcie bieżącego okresu udostępnienia kredytu  

 naliczana od kwoty udzielonego kredytu (Bank 
może zwolnić klienta z prowizji w przypadku 
zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym lub 
rewolwingowego w ramach nowej umowy) 

0,5% nie mniej niż 
1000,00 

Za prolongatę spłaty kredytu 
naliczana od kwoty prolongowanej, płatna 

jednorazowo 
od 0,50% do 2,50%  
nie mniej niż 500,00 

                                                           
22 dotyczy tylko kredytów inwestycyjnych z dopłatami ARiMR 
23 dotyczy umów zawartych od dnia 01 kwietnia 2016 r., nie dotyczy przypadków, gdy przedmiotem zabezpieczenia jest subintabulat 
24 dotyczy umów kredytowych zawartych od 01.10.2021r 

http://www.bsnaklo.pl/
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Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu 
osoby trzeciej 

naliczana od kwoty długu, płatna jednorazowo od 0,50% do 5,0% 

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

płatna jednorazowo 
od 0,50% do 3,0% 

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

za każde zaświadczenie 
od 100,00   
do 500,00  

Za wydanie zaświadczenia potwierdzającego zdolność kredytową Klienta 
za każde zaświadczenie, naliczana od kwoty 

zdolności kredytowej określonej na zaświadczeniu 
od 0,10% do 0,30% 

nie mniej niż 1000,00 

Za wydanie opinii potwierdzającej zdolność kredytową Klienta (opłata 
powiększona o 23% podatku VAT) 

za każdą opinię, naliczana od kwoty zdolności 
kredytowej określonej na opinii 

od 0,10% do 0,30% 
nie mniej niż 1000,00 

(opłata powiększona o 
23% podatku VAT) 

Za wydanie opinii bankowej o Kliencie na jego wniosek (opłata powiększona o 
23% podatku VAT) 

za każdą opinię, opłata uzależniona od stopnia 
złożoności oceny 

od 100,00 do 1000,00 
(opłata powiększona o 

23% podatku VAT) 

Za wydanie promesy kredytowej  za każdą promesę 
od 1,0% do 5,0%,  

nie mniej niż  1000,00  

Za wydanie duplikatu umowy kredytowej (opłata powiększona o 23% podatku 
VAT) 

- 100,00 + VAT = 123,00  

Sporządzenie i wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie 
hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia: 
a) za 1 egzemplarz        
b) za duplikat (opłata powiększona o 23% podatku VAT) 

- 

 
 

50,00   
100,00 + VAT = 123,00  

Za wezwanie do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu  
za każde wezwanie – opłata naliczana odrębnie za 

wezwanie do Kredytobiorcy i za wezwanie do 
każdego z Poręczycieli 

20,00  

Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości 
za każdy wniosek 

0,20% od kwoty 
zadłużenia  pozostającego 

do spłaty min.500,00 ) 

Prowizja od kwoty udzielonych gwarancji i poręczeń lub kwoty czynnych 
gwarancji: 

za każdy wniosek 

 

a) za pierwszy rok trwania gwarancji 
od 2,0% do 3,0% min. 

300,00 

b) za każdy kolejny rok trwania gwarancji  1,00%  min. 300,00  

Prowizja z tytułu zmiany warunków gwarancji i poręczenia 
za każdą zmianę 

od 2,0% do 3,0% 
min.300,00 

Opłata za wypełnienie przez Bank wniosku o ustanowienie zabezpieczenia w 
formie hipoteki lub zastawu rejestrowego  

za każdy złożony do sądu wniosek 100,00  

Opłata za monit dotyczący dostarczenia dokumentów zgodnie z umową kredytu, 
umowami zabezpieczeń 

za każdy wysłany monit  

w przypadku osób 
fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą w 
tym rolników i wspólników 

spółek cywilnych opłata 
wynosi 8,50 zł w 

przypadku pozostałych 
podmiotów – opłata 

wynosi 50,00 zł 

Opłata za niespełnienie zobowiązania wynikającego z umowy kredytu, umowy 
zabezpieczenia (jeżeli Klient nie wykona obowiązku wynikającego z monitu)  

opłata miesięczna, pobierana do czasu spełnienia 
przez kredytobiorcę  zobowiązania wynikającego z 

umowy – dla każdego zobowiązania opłata jest 
naliczana oddzielnie  

100,00 

Opłata z tytułu przedłożenia po terminie dokumentów służących do oceny 
zdolności kredytowej (monitoring) płatna za każdy rozpoczęty 14-dniowy okres 
opóźnienia (od kwoty udzielonego kredytu )    

opłata pobierana za każdy rozpoczęty 14-dniowy 
okres opóźnienia  

 

a) do kwoty 50 000,00 100,00 

b) powyżej kwoty 50 000,00  200,00 

Opłata za wypełnienie na wniosek Klienta deklaracji PCC za każdą deklarację 50,00  

Opłata za inspekcję u klienta w trakcie trwania umowy kredytowej 25  
za każdą inspekcję z wyłączeniem kredytów 

preferencyjnych 
100,00 

Opłata za weryfikację zakresu polisy ubezpieczeniowej dla której ustanowiono 
zabezpieczenie w postaci cesji (nie dotyczy ubezpieczeń zawieranych za 
pośrednictwem Banku)  

za każdą polisę 30,00 

Prowizja za obsługę kredytów preferencyjnych z pomocą AriMR26 

naliczana od kwoty udzielonego kredytu w całym 
okresie kredytowania , pobierana w okresach 

kwartalnych w terminach płatności rat 
odsetkowych 

0,10% 

Opłata za wydanie klientowi (na jego wniosek) wyjaśnienia dotyczącego dokonanej 

oceny zdolności kredytowej 
opłata naliczana od kwoty wnioskowanego 

kredytu 
0,10 % min. 300,00 

                                                           
25 opłata dotyczy wyłącznie nowo zawieranych umów kredytów od dnia 17.10.2013 r. 
26 dotyczy umów kredytowych zawartych od 01.08.2013 r. do 31.12.2014 r.  
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Sporządzenie na wniosek Klienta informacji na temat posiadanego zadłużenia w Banku 
do celów sprawozdawczych  (itp. stan zadłużenia kredytu, wysokość spłaconych 
odsetek itp.…) (opłata powiększona o 23% podatku VAT) 

za każdy dokument 50,00 + VAT = 61,50 

Prowizja administracyjna (za obsługę kredytu) 27 
prowizja pobierana miesięcznie w całym okresie 
kredytowania, oddzielnie dla każdego rodzaju kredytu 
z wyłączeniem kredytów w rachunku bieżącym, 
kredytów preferencyjnych oraz kart kredytowych  

20,00 /m-c 

ROZDZIAŁ VII. POZOSTAŁE PROWIZJE I OPŁATY 
   1. Operacje kasowe  

Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania prowizji / 

opłaty 
Stawka obowiązująca 

Wpłaty gotówkowe:  

a)  na rachunki prowadzone w innych bankach dokonywane w placówce od każdej wpłaty  0,50%  min.12,00 

b)  na rachunki Urzędów Skarbowych dokonywane w placówce 
od każdej wpłaty 0,50% 

min. 12,00 /max. 150,00 
c)  z tytułu czynszu na rachunki spółdzielni mieszkaniowych oraz prywatnych właścicieli   
     kamienic  posiadających rachunek w Banku dokonywane w placówce Banku28 

od każdej wpłaty 2,00 

d) z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (niezależnie od 
kosztów pobieranych przez TFI)  

od kwoty wpłaty 0,00 

Za nieawizowaną wypłatę z rachunku  
UWAGA: opłata dodatkowa  do prowizji pobieranej od  wypłaty gotówkowej  

od każdej wypłaty 0,10%  max.  250,00 

Za awizowaną lecz nieodebraną wypłatę (opłata powiększona o 23% podatku VAT) od  awizowanej kwoty wypłaty 0,30% + VAT 

Wymiana krajowych znaków pieniężnych (opłata powiększona o 23% podatku VAT) od kwoty wymiany 0,40% + VAT 

Opłata za spowodowanie awarii bankomatu  w wyniku niewłaściwej wpłaty banknotów 
(opłata powiększona o 23% podatku VAT) 

jednorazowo 100,00 + VAT=123,00 

      
   2. Czeki 

Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania prowizji / 

opłaty 
Stawka obowiązująca 

 Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego za każdą dyspozycję 15,00  

Wydanie  książeczki czekowej - 10,00  

Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów czekowych za każdą dyspozycję 30,00  

Wypłaty czeków gotówkowych  
W przypadku wypłat na rzecz osób trzecich prowizja obciąża posiadacza rachunku 

od kwoty wypłaty 0,40% 
(min. 5,00 /max. 150,00) 

    

  3. Inne usługi  

Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 
prowizji / opłaty 

Stawka obowiązująca 

Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej 
(przelewu, wpłaty, itp.) 

za każdy dokument 25,00  

Dokonanie zmiany karty wzorów podpisów za każdą zmianę karty 30,00 

Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego posiadanie 
rachunku w walucie krajowej/w walucie USD,EUR,GBP/lokaty  oraz informacji 
o wysokości salda 

 
za każdy dokument 

 
40,00 

Wydanie na wniosek Klienta opinii bankowej stwierdzającej posiadanie 
rachunku w walucie krajowej/ w walucie USD, EUR, GBP oraz  informacji o 
wysokości salda, obrotach na rachunku i innych informacji nie związanych z 
kredytem (opłata powiększona o 23% podatku VAT) 

za każdy dokument 

 
100,00  + VAT = 123,00 

Sporządzenie kopii: 

za każdy dokument 

 

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku  

a) z bieżącego roku kalendarzowego  15,00 

b) z lat poprzednich 15,00 + po 5,00  za każdy poprzedni rok  

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: 

a) klient określił datę dokonania operacji 

za każda dyspozycję 

15,00   

b) klient nie określił daty dokonania operacji od 25,00  do 100,00    

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego 
dokumentu 

0,00 

Opłata za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących 
tajemnicę bankową na żądanie organów egzekucyjnych w administracji (z 
wyłączeniem organów zwolnionych z obowiązku uiszczenia opłaty): 
a) w przypadku informacji pozytywnej, 
b) w przypadku informacji negatywnej 

 
 
 

za każdego klienta 
za każdego klienta 

 
 
 

200,00 + VAT 
50,00 + VAT 

Opłata za sporządzenie informacji bankowej wydanej na wniosek audytora dla 
celów  weryfikacji sprawozdania finansowego. Wniosek o przekazanie 
informacji bankowej musi zawierać upoważnienie klienta do przekazania 
przedmiotowych informacji  

 
za każdy dokument 

 

 
300,00 + VAT 

 Za sporządzenie i wysłanie listem poleconym monitu z powodu przekroczenia 
salda na rachunku rozliczeniowym w kwocie co najmniej 50 zł 

za każdy monit 
w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą w tym rolników i wspólników spółek 

                                                           
27 dotyczy umów kredytowych zawartych od 01.10.2021 r.  
28 opłaty pobierane zgodnie z zawartą umową, w przypadku braku umowy opłata pobierana  zgodnie z tabelą 
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cywilnych opłata wynosi  8,50 zł, w przypadku 
pozostałych podmiotów – opłata wynosi 50,00 zł 

Za udostępnienie usługi płatności masowych - indywidualnie wg umowy z Klientem 

Za dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia spłaty udzielonych kredytów 

a) przez  BS w Nakle - 0,00 

b) przez  inne banki i instytucje - 50,00  

Wydanie potwierdzenia blokady środków za każde potwierdzenie 20,00  

Wydanie kserokopii umowy  za każdą kserokopię 30,00 

Podjęte działania BS w Nakle nad Notecią w celu odzyskania kwoty transakcji 
wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku 
błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 
UWAGA: dotyczy zarówno transakcji krajowych jak i zagranicznych 

a każdą dyspozycję 

 
 

50,00  

Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem związanego ze 
spłatą kredytu na rzecz innego banku 

za każdą dyspozycję 
100,00  

Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem: 
 w walucie krajowej/w walucie EUR,USD,GBP/lokaty  

za każdą dyspozycję 
10,00  

Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku 
kalendarzowego na wniosek Klienta  

za każde zestawienie, 
za każdy poprzedni rok 
stawka o 50% wyższa 

25,00  - za cały rok 
10,00  - za 1 miesiąc 

 

Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub 
notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia 

od każdego 
spadkobiercy 

15,00  

 Złożenie zapytania do Centralnej informacji o rachunkach w celu uzyskania 
informacji zbiorczej 

za każde zapytanie 
15,00 

Przesłanie informacji zbiorczej do klienta, o której mowa w ust. 2. 
za każde udzielenie 

informacji 
koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg 

Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.  

Opłata za przeksięgowanie salda (na podstawie pisemnej dyspozycji)  
za każde 

przeksięgowania salda 
2,50 

4. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych (usługa dostępna w Centrali Banku Spółdzielczego w Nakle nad 

Notecią, ul. Sądowa 10). 

Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania prowizji / 

opłaty 
Stawka obowiązująca 

Przechowywanie depozytu (opłata powiększona o 23% podatku VAT) miesięcznie 50,00  + VAT = 61,50 

Opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca 
nocnego, za worek do pieniędzy, kopertę bezpieczną  
 (opłata powiększona o 23% podatku VAT) 

każdorazowo 80,00  + VAT = 98,40 

Opłata za wydanie nowego klucza do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego (opłata 
powiększona o 23% podatku VAT) 

każdorazowa 50,00  + VAT = 61,50 

Wydanie zapasowego klucza do skrytki na korespondencję na wniosek Klienta (opłata 
powiększona o 23% podatku VAT) 

każdorazowo 30,00  + VAT = 36,90 

 

ROZDZIAŁ  VIII.  PRODUKTY I USŁUGI BANKOWE WYCOFANE  Z OFERTY BANKU BĘDĄCE W OBSŁUDZE 
1. Karta lokalna29  

Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania prowizji / 

opłaty 

 

Stawka obowiązująca 

Zastrzeżenie karty - 0,00 

Użytkowanie karty30 miesięcznie 5,00 

Zmiana PIN w bankomacie - 0,00 

 
Za wydanie kolejnego numeru PIN i odblokowanie karty lokalnej 

za każdy nr PIN   
wraz z odblokowaniem karty 

10,00 

Limit dzienny wypłat w strefie samoobsługowej wynosi  50.000,00   
Bankomaty obsługujące Kartę Lokalną dostępne są w całodobowych strefach samoobsługowych. Aktualny wykaz stref samoobsługowych znajduje się na stronie 
www.bsnaklo.pl.  
 

2. Karty debetowe wydawane do rachunków rozliczeniowych31 
 

Wyszczególnienie czynności 
Stawka obowiązująca  

Tryb pobierania prowizji / 
opłaty 

Visa Business  
Electron 

(karta bez funkcji 
zbliżeniowej) 

Zastrzeżenie karty - 0,00 

Użytkowanie karty 
Uwaga: opłata za każdą wydaną kartę do rachunku  

miesięcznie 3,00  

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta od każdej zmiany 5,00  

Opłata za wypłatę gotówki: 
za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 
naliczana od wypłaconej kwoty 

 

a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych   0,00 

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)32 4,50  

c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. a)  3% min. 5,00  

                                                           
29 produkt wycofany z oferty w dniu 01.02.2017 r.  
30 w przypadku posiadania jednocześnie karty lokalnej i usługi biometrycznej Bank nalicza jedną opłatę miesięczną w wysokości za  użytkowanie biometrii    
31 produkt wycofany z oferty od dnia 01.06.2018r 
32 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 

http://www.bsnaklo.pl/
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d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b)  3% min. 10,00  

e) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 3% min. 10,00  

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

za każdą wypłatę, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji 

naliczana od wypłacanej kwoty 
3% min. 5,00 

Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 10,00  

Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę  

a) banków SGB  4,50  

b) innych, niż wskazane w pkt. a)  7,00  

Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie 3,00  

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 5,00  

Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45,00  

Transakcje bezgotówkowe - 0,00 

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

dniu rozliczenia operacji 
1,00  

Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro 
naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 
1% 

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

operacji 
3% 

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 

za każde sprawdzenie 

 

a) banków SGB 1,00 

b) innych, niż wskazane w pkt. a) 2,00 

Opłata jednorazowa za wysyłkę karty do klienta z oddziału  - - 
 

3. Karty z odroczonym terminem płatności "charge" (bez funkcji zbliżeniowej)33 
 
 

Wyszczególnienie czynności 

Stawka obowiązująca  

Tryb pobierania 
prowizji / opłaty 

Mastercard Business                                                                                                                                                                                                                        
Mastercard Business 

Gold 
 

Zastrzeżenie karty - 0,00  0,00 

Użytkowanie karty - 0,00 0,00 

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek 
klienta 

za każdą zmianę 5,00  5,00  

Opłata za wypłatę gotówki: 

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

rozliczenia operacji 
 

 

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

2,00% 2,00% 

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)34 2% min. 4,50  2% min. 4,50  

c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. a) 3% min. 3,50  3% min. 3,50  

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b) 3% min. 4,50   3% min. 4,50  

e) w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG) 3% min. 3,50  3% min. 3,50  

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

Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 10,00  10,00  

Zmiana PIN w bankomatach: 

za każdą zmianę 

 

a) banków SGB 4,50  4,50  

b) innych, niż wskazane w pkt. a) 7,00  7,00  

Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie 3,00  3,00  

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 5,00  5,00  

Niezwrócenie karty wciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z placówki 
Banku Spółdzielczego w Nakle n/Not 

po upływie terminu 50,00  50,00  

Transakcje bezgotówkowe - 0,00  0,00 

Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki: miesięcznie, naliczana 
od kwoty transakcji 

wykonanych w 
poprzednim cyklu 
rozliczeniowym 

 

a) w kraju   1% 1% 

b) za granicą  1% 1% 

Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 

naliczana w dniu 
rozliczenia, pobierana 

po wpływie środków na 
rachunek 

50,00  100,00  

Opłata za wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych 
w umowie o kartę  

za każde wezwanie 20,00  20,00  

Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę 
równowartość w złotych 

150 USD35 
równowartość w złotych 

150 USD36 

Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę 
równowartość w złotych 

95 USD37 plus koszty 
operacyjne Mastercard 

równowartość w złotych 
95 USD38 plus koszty 

operacyjne Mastercard 

                                                           
33 produkt wycofany z oferty od dnia 01.03.2021r 
34 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS, 
35 określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności 
36 określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności   
37 określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności 
38 określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności   
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