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Taryfa Prowizji i Opłat

Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)
Wyszczególnienie czynności
1.

ROR-podstawowy

ROR-senior

ROR-konto dla
młodych

ROR- Wygodny
Pakiet

Podstawowy
Rachunek
1)
Płatniczy (PRP)
0,00 zł

-

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

miesięcznie pobierana w
ostatnim dniu
miesiąca

0,00 zł

5,99 zł

1,50 zł

0,00 zł

12,00 zł

pobierana w
dniu wykonania
dyspozycji

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

-

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,50% min. 5,00 zł

0,00 zł

-

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,50% min. 5,00 zł

0,00 zł

2)

0,00 zł

Wpłaty i wypłaty:
1) Wpłaty gotówkowe na rachunek ROR prowadzony w BS Susz dokonywane w placówce Banku
2) Wypłaty gotówkowe z rachunku ROR dokonywane w placówce BS Susz
3) Wypłata gotówki w bankomacie Banku w ramach usługi "Sm@rt wypłata"

3.

ROR-student

Otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunku:
1) Otwarcie rachunku
2) Prowadzenie rachunku
Uwaga: Prowizja za obsługę pobierana jest tylko z rachunków, na których wystąpiły obroty w
okresie ostatnich 3 miesięcy (łącznie z miesiącem, w którym nalicza się prowizję). Opłata
pobierana jest za pełne miesiące kalendarzowe prowadzenia rachunku.
3) Likwidacja rachunku

2.

Stawka obowiązująca dla Pakietu

Tryb
pobierania
opłaty

za każdą
wypłatę

1,00 zł

0,00 zł

Realizacja przelewów:
1) złożonych w formie papierowej:

pobierana w
dniu wykonania
dyspozycji

a) na rachunki prowadzone w BS Susz za wyjątkiem:

za każdy
przelew

1,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,00 zł

10,00 zł

1,50 zł

─ na rachunek rozliczeniowy Zakładu / Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych prowadzony w
BS Susz (ZUK Susz, Stary Dzierzgoń, Kisielice)
─ na rachunek rozliczeniowy Gminy, Urzędu Miejskiego prowadzony w BS Susz (UM Susz, Stary
Dzierzgon, Kisielice)
─ na rachunek rozliczeniowy Spółdzielni Mieszkaniowych, Współnot mieszaniowych

za każdy
przelew

1,40 zł

1,40 zł

1,40 zł

1,40 zł

1,40 zł

1,00 zł

za każdy
przelew

1,40 zł

1,40 zł

1,40 zł

1,40 zł

1,40 zł

0,00 zł

za każdy
przelew

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niż BS Susz z wyłączeniem wpłat:

za każdy
przelew

1,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

1,00 zł

10,00 zł

2,80 zł

- na rachunki Urzędu Skarbowego

za każdy
przelew

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

10,00 zł

3,50 zł

- na rachunki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

za każdy
przelew

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

10,00 zł

7,00 zł

za każdy
przelew

10,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

za każdy
przelew

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł (nie wchodzi
do limitu 5 darmowych
transakcji)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niż BS Susz w systemie Express Elixir
d) realizacja zleceń w czasie rzeczywistym na rachunki prowadzone w innych niż BS Susz za
pośrednictwem systemu SORBNET

2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

a) na rachunki prowadzone w BS Susz

pobierana w
dniu wykonania
dyspozycji
za każdy
przelew
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b) na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niż BS Susz w systemie Elixir

za każdy
przelew

0,00 zł

0,80 zł

0,80 zł

0,00 zł

1,00 zł

2)

0,80 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niż BS Susz w systemie Express Elixir

za każdy
przelew

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

6,00 zł

za każdy
przelew

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł (nie wchodzi
do limitu 5 darmowych
transakcji)

opłata
jednorazowa

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

nie dotyczy

0,00 zł

opłata
jednorazowa

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy

1,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

za każdą
dyspozycję

0,00 zł

2,50 zł

2,50 zł

0,00 zł

0,00 zł

2,50 zł

za każdą
dyspozycję

0,00 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,50 zł

za każdą
dyspozycję

1,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

1,00 zł

nie dotyczy3)

0,00 zł

za każdą
dyspozycję

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł2)

0,00 zł

za każdą
dyspozycję

1,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

1,00 zł

nie dotyczy3)

0,00 zł

za każdą
dyspozycję

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł1

0,00 zł

pobierana w
dniu wykonania
dyspozycji

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

nie dotyczy3)

10,00 zł

d) realizacja zleceń w czasie rzeczywistym na rachunki prowadzone w innych niż BS Susz za
pośrednictwem systemu SORBNET
4.

Zlecenie stałe w terminie wskazanym przez klienta:
2) złożenie zlecenia stałego:
a) złożone w formie papierowej w placówce BS Susz
b) złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu
2) realizacja zlecenia stałego na rachunki prowadzone w BS Susz
a) złożone w formie papierowej w placówce BS Susz
b) złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu
3) realizacja zlecenia stałego na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niż BS Susz
a) złożone w formie papierowej w placówce BS Susz
b) złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu
4) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:
a) złożone w formie papierowej w placówce BS Susz
b) złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu
5) odwołanie zlecenia stałego:
a) złożone w formie papierowej w placówce BS Susz
b) złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu
6) sporządzenie listy zleceń klienta z jednego rachunku na wniosek klienta

7) odzyskanie środków ze zrealizowanego zlecenia płatniczego odwołanego przez klienta

8) powiadomienie ZUS, KRUS, zakładu pracy o przekazaniu świadczeń pieniężnych na rachunek
ROR

5.

za każdą
dyspozycję
za każdą
dyspozycję

za każdą
dyspozycję
pobieraną w
dniu wykonania
dyspozycji
za każdą
dyspozycję
pobieraną w
dniu wykonania
dyspozycji

3)

3)

15,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

Polecenie zapłaty:
1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty (przyjęcie upoważnienia do obciążenia
rachunku)
2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika (pobierana od dłużnika)

opłata
jednorazowa

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

0,00 zł

za każdą
dyspozycję

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł
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3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na
korzystanie z polecenia zapłaty. Uwaga: Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których
obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez BS Susz
4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika
5) odzyskanie środków ze zrealizowanego polecenia zapłaty odwołanego przez klienta

Zmiana pakietu rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ze wspólnego na indywidualny i
odwrotnie)
Polecenie wypłaty za granicę

6.
7.

8.
9.
10.

za każdą
dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

4,00 zł

za każdą
dyspozycję

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

za każdą
dyspozycję
pobierana w
dniu wykonania
dyspozycji

15,00 zł

0,00 zł

opłata
jednorazowa

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

0,00 zł

za każde
zlecenie oraz
dodatkowe
opłaty według
cennika SGB
Banku S.A.

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

Przyjęcie czeku do inkasa w obrocie zagranicznym

za każde
zlecenie

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego zgodnie z umową:

za każde
zlecenie

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

35,00 zł

5,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

5,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

2) Na koniec każdego miesiąca
─ w formie papierowej wysyłane pocztą na wniosek klienta
za każdy
wyciąg
─ na adres e-mail
2) Każdy kolejny - na wniosek klienta
─ w formie papierowej wysyłane pocztą na wniosek klienta
za każdy
wyciąg
─ na adres e-mail
11. Dokonanie blokady wkładów na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny
za 1 blokadę
bank
12. Wydanie na pisemny wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o posiadaniu rachunku, o
za 1
zaświadczenie
stanie środków i obrotach na rachunku
13. Sporządzenie wydruku komputerowego lub kserokopii:

1 wyciąg do rachunku bez opłat - odebrany osobiście w placówce Banku

5,00 zł
0,00 zł

5,00 zł
0,00 zł

5,00 zł
0,00 zł

5,00 zł
0,00 zł

5,00 zł
0,00 zł

5,00 zł
0,00 zł

opłata pobierana po dokonanej dyspozycji

2) obrotów na jednym rachunku bankowym:
a) za rok bieżący
za każde
b) za każdy poprzedni rok. Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeśli w danym roku kalendarzowym rozpoczęte 10
pozycji
jedyną operacją jest dopisanie odsetek.
za 1 wyciąg
2) wyciągu z rachunku bankowego za bieżący rok i za każdy poprzedni rok

5,00 zł
0,00 zł

5,00 zł
0,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

40,00 zł + VAT
= 49,20 zł

40,00 zł + VAT
= 49,20 zł

40,00 zł + VAT
= 49,20 zł

40,00 zł + VAT
= 49,20 zł

40,00 zł + VAT
= 49,20 zł

40,00 zł + VAT
= 49,20 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 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

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

10,00 zł

15,00 zł
5,00 zł

15,00 zł
5,00 zł

15,00 zł
5,00 zł

15,00 zł
5,00 zł

15,00 zł
5,00 zł

15,00 zł
5,00 zł

roczny

3) jednego dowodu do wyciągu za bieżący rok i za każdy poprzedni rok
14.
15.

za 1 dowód
księgowy

Dokonanie zmiany umowy lub karty wzorów podpisów do rachunku (tylko na podstawie
za każdą
zmianę
pisemnego wniosku posiadacza rachunku)
Sporządzenie wezwania do zapłaty z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku:

2) sporządzenie i wysłanie wezwania - listem poleconym
2) telefoniczne lub wysłane SMS-em wezwanie do zapłaty

za każde
wezwanie
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16.

17.

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem4)

za każdą
dyspozycję pobierana w
dniu wykonania
dyspozycji

Wydanie na wniosek kienta pisemnego potwierdzenia wykonania operacji bankowej (przelelwu,
za 1
zaświadczenie
wpłaty itp.)
1)

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

15,00 zł

4,00 zł

12,00 zł + VAT
= 14,76 zł

12,00 zł + VAT
= 14,76 zł

12,00 zł + VAT
= 14,76 zł

12,00 zł + VAT
= 14,76 zł

12,00 zł + VAT
= 14,76 zł

12,00 zł + VAT
= 14,76 zł

Stawka obowiązująca dla Pakietu za 6 (szóste) i kolejne zlecenie płatnicze
5 bezpłatnych przelewów miesięcznie w ramach pakietu wykonanych przez elektroniczny kanał dostępu, każdy kolejny 1,00 zł
2)
klient może dokonywać jedynie operacji w aplikacjach mobilnych bądź poprzez usługę IB
4)
opłata dotyczy ustanowienia pełnomocnictwa, lub jego zmiany w trakcie trwania umowy
2)
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Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe
Wyszczególnienie czynności

Lp.

Tryb pobierania opłaty

Otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunków oszczędnościowych:

1.

1) otwarcie rachunku
2) prowadzenie rachunku
3) likwidacja rachunku
a) rachunku oszczędnościowego i płatnego na każde żądanie
b) rachunku oszczędnościowego mieszkaniowego z wypłatą premii gwarancyjnej
c) rachunku oszczędnościowego mieszkaniowego bez wypłaty premii gwarancyjnej
2. Wpłaty i wypłaty:

-

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

Opłata jednorazowa pobierana w dniu
likwidacji rachunku

20,00 zł
nie dotyczy
nie dotyczy

20,00 zł
50,00 zł
20,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

1) Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy prowadzony w BS Susz dokonywane w placówce Banku
2) Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego dokonywane w placówce BS Susz

10,00 zł1)

Realizacja przelewów z rachunku oszczędnościowego / rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie:

3.

1) złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w BS Susz za wyjątkiem przelewów (not) dotyczących regulacji opłat, prowizji, odsetek, rat kredytów i
deponowania środków własnych w Banku
b) na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niż BS Susz
c) na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niż BS Susz w systemie Express Elixir
d) realizacja zleceń w czasie rzeczywistym na rachunki prowadzone w innych niż BS Susz za pośrednictwem systemu SORBNET
2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone w BS Susz

4.

2)

za każdy przelew
za każdy przelew
za każdy przelew
za każdy przelew

10,00 zł
40,00 zł

za 1 zaświadczenie

40,00 zł + VAT = 49,20 zł

40,00 zł + VAT = 49,20 zł

za 1 zgłoszenie

nie dotyczy

30,00 zł

za 1 książeczkę oszcz.

nie dotyczy

20,00 zł

Opłata jednorazowa

nie dotyczy

25,00 zł

nie dotyczy

50,00 zł

─ na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niż BS Susz w systemie Express Elixir
─ realizacja zleceń w czasie rzeczywistym na rachunki prowadzone w innych niż BS Susz za pośrednictwem systemu SORBNET
Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu rachunku oszczędnościowego i wysokości jego salda oraz o wysokości dopisanych
odsetek
Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej

6.

Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki oszczędnościowej

7.

Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej

8.

Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) na rzecz innej osoby

Jednorazowo w dniu sporządzenia cesji

9.

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

10.

Wykonanie kserokopii unieważnionej książeczki oszczędnościowej z wkładem płatnym na każde żądanie

11.

Dokonanie blokady wkładów na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank

12.

Sporządzenie wydruku komputerowego lub kserokopii:

pierwsza operacja obciążeniowa - 0,00 zł, każda następna w miesiącu kalendarzowym - 10,00 zł
opłata dotyczy ustanowienia pełnomocnictwa, lub jego zmiany w trakcie trwania umowy
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15,00 zł
50,00 zł

5,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
50,00 zł

za każdy przelew
za każdy przelew

za każdy przelew

5.

Pierwsza operacja obciążeniowa 0,00 zł, każda następna w miesiącu
kalendarzowym - 10,00 zł

Pierwsza operacja obciążeniowa 0,00 zł, każda następna w miesiącu
kalendarzowym - 10,00 zł
10,00 zł
40,00 zł

za każdy przelew

b) na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niż BS Susz

1) obrotów na jednym rachunku bankowym:
a) za rok bieżący
b) za każdy poprzedni rok. Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeśli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek.
2) wyciągu z rachunku bankowego za bieżący rok i za każdy poprzedni rok
3) jednego dowodu do wyciągu za bieżący rok i za każdy poprzedni rok
13. Na koniec każdego miesiąca
─ w formie papierowej wysyłane pocztą na prośbę klienta
─ na adres e-mail
14. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 2
1)

Stawka obowiązująca dla pakietu
Rachunek płatny na każde
żądanie i inne

Rachunek oszczędnościowy

0,00 zł
0,80 zł

za każdą dyspozycję

40,00 zł

40,00 zł

za 1 kserokopię

nie dotyczy

20,00 zł + VAT = 24,60 zł

za 1 blokadę

50,00 zł

50,00 zł

5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
za 1 wyciąg roczny
10,00 zł
10,00 zł
za 1 dowód księgowy
5,00 zł
5,00 zł
1 wyciąg do rachunku bez opłat - odebrany osobiście w placówce Banku

za każde rozpoczęte 10 pozycji

za każdy wyciąg

5,00 zł
0,00 zł

5,00 zł
0,00 zł

za każdą dyspozycję - pobierana w
dniu wykonania dyspozycji

20,00 zł

20,00 zł

Taryfa Prowizji i Opłat

Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
Wyszczególnienie czynności

Lp.

Tryb pobierania
opłaty

Stawka obowiązująca

1.

Otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej

−

0,00 zł

2.

Prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej
Wpłaty gotówkowe na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej
Wypłaty gotówkowe z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej
Uwaga: wypłatę gotówki powyżej 20.000,00 zł - w Oddziale Banku, 10.000,00 zł w Punkcie kasowym - należy awizować 1
dzień przed dniem wypłaty

-

0,00 zł
0,00 zł

-

0,00 zł

3.
4.

5.

Likwidacja rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej
a) założonej i zlikwidowanej w Banku

pobierać tylko w
pierwszym okresie
zadeklarowanym
-

b) założonej i zlikwidowanej za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu

7.

Realizacja przelewów z terminowej lokaty oszczędnościowej złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w BS Susz
b) na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niż BS Susz
c) na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niż BS Susz w systemie Express Elixir
d) realizacja zleceń w czasie rzeczywistym na rachunki prowadzone w innych niż BS Susz za pośrednictwem systemu
SORBNET
Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) na rzecz innej osoby

8.

Wydanie zaświadczenie o stanie rachunku

6.

Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na
wypadek śmierci
10. Likwidacja lokaty bez dokumentu potwierdzenia wniesienia wpłaty na rachunek lokaty oszczędnościowej
9.

11. Dokonanie blokady wkładów na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank
12. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem1)

1)

opłata dotyczy ustanowienia pełnomocnictwa, lub jego zmiany w trakcie trwania umowy
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za każdy przelew

10,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
5,00 zł
15,00 zł
50,00 zł

jednorazowo w dniu
sporządzenia cesji

50,00 zł

za 1 zaświadczenie

40,00 zł + VAT = 49,20 zł

za każde zlecenie

40,00 zł

−

35,00 zł

−

50,00 zł

za każdą dyspozycję pobierana w dniu
wykonania dyspozycji

20,00 zł

Taryfa Prowizji i Opłat

Rozdział 4. Elektroniczne kanały dostępu
Stawka obowiązująca dla Pakietu

Wyszczególnienie czynności

1.

Tryb pobierania
opłaty

RORpodstawowy

ROR-senior

ROR-konto dla
młodych

RORWygodny
Pakiet

Podstawowy
Rachunek Płatniczy
1)
(PRP)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Za korzystanie z usługi elektronicznych kanałów dostępów (EKD)

1) za udostępnienie rachunku do obsługi elektronicznych kanałów
dostępu
2) za użytkowanie usługi EKD - osoby fizyczne (niezależnie od
miesięcznie
opłaty za prowadzenie rachunku)
3) aktywacja usługi IB dla użytkownika innego niż właściciel
miesięcznie
rachunku tj. pełnomocnik
4) za wydanie Instrukcji użytkownika w formie papierowej
(bezpłatna elektroniczna wersja Instrukcji użytkownika jest za 1 egzemplarz
dostępna na stronie www.bssusz.pl)
5) za autoryzację transakcji kodem SMS
za 1 SMS
6) za autoryzację transakcji poprzez aplikację mobilną
za 1 zlecenie
7) za zablokowanie/zastrzeżenie dostępu do elektronicznych
za 1 zlecenie
kanałów dostępu - na wniosek (ustny/pisemny) posiadacza
rachunku
8) za odblokowanie dostępu do elektronicznych kanałów dostępu za 1 zlecenie
na wniosek (ustny/pisemny) posiadacza rachunku
2.

ROR-student

5,00 zł + VAT 23%
= 6,15 zł

20 zł + VAT 23% = 24,60 zł
0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

0,00 zł

0,30 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

Za korzystanie z usługi SMS Banking

1) za uzyskanie dostępu do SMS Banking
2) za każdy komunikat tekstowy przesłany do klienta, na żądanie
lub zlecenie klienta, systemem SMS Banking
za 1 komunikat
Uwaga: Realizacja usługi wymaga złożenia w Banku pisemnego tekstowy SMS
wniosku przez posiadacza rachunku zgodnie z odrębnymi
przepisami.
za każdą
3) każda zmiana parametrów usługi (np. zmiana częstotliwości,
dyspozycję zmiana numeru telefonu do usługi SMS Banking) na podstawie
pobierana w dniu
dyspozycji złożonej w placówce Banku
wykonania
dyspozycji
4) za pakiet nieograniczonych komunikatów tekstowych w formie
miesięcznie
SMS-ów
3. Za korzystanie z usługi BLIK
1) Aktywacja BLIK
2) Użytkowanie BLIK

jednorazowo
miesięcznie
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3) Opłata za wypłatę gotówki:
a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków za każdą wypłatę,
spółdzielczych
pobierana w dniu
b) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
rozliczenia
operacji
c) w bankomatach za granicą
za każdą wypłatę,
4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
pobierana w dniu
rozliczenia
operacji
za każdą wypłatę,
5. Krajowa transakcja płatnicza
pobierana w dniu
rozliczenia
operacji
6. Zmiana limitu transakcyjnego
za każdą zmianę
limitu
1)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
nie dotyczy

0,00 zł
nie dotyczy

0,00 zł
nie dotyczy

0,00 zł
nie dotyczy

0,00 zł
nie dotyczy

0,00 zł
nie dotyczy

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Stawka obowiązująca dla Pakietu za 6 (szóste) i kolejne zlecenie płatnicze
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Rozdział 5. Karty płatnicze
Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe)

Wyszczególnienie czynności

Lp.

1.

Visa
zbliżeniowa,
Visa zbliżeniowa
"młodzieżowa"

Mastercard
Debit,
Mastercard
Debit
"młodzieżowa"

MasterCard do
"Podstawowy
Rachunek Płatniczy
(PRP)"

za każdą kartę

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

za każdą kartę

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

nie dotyczy

0,00 zł
1,50 zł
2% min 4,50 zł

0,00 zł
1,50 zł
3% min 4,50 zł

2% min 5,00 zł

2,00 zł

2% min 5,00 zł
3% min 10,00 zł
0,00 zł

2,00 zł
3% min. 4,50
0,60 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
pięć rozliczonych wypłat w
miesiącu kalendarzowym
bez opłat, każda kolejna
3,00 zł
2,00 zł
3% min. 4,50 zł
0,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

0,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
0,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Tryb pobierania
opłaty

Wydanie karty dla:

1) posiadacza rachunku
2) współposiadacza rachunku
2. Wydanie duplikatu karty ( w przypadku utracenia lub uszkodz.)

Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi za każdą kartę wydaną
do rachunku
rachunku lub osobie wskazanej (opłata dotyczy wszystkich pakietów)
4. Wypłata gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)¹)
3) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)
naliczana od
4) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1)
wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
5) w bankomatach za granicą (na terenie EOG)
6) w bankomatach za granicą (poza terenem EOG)
7) w ramach usługi cash back
5. Zastrzeżenie karty w jednostce organizacyjnej Banku
za każde zastrzeżenie
3.

6.

Użytkowanie karty

1) Pakiet ROR-student (wszystkie karty)
2) Pakiet ROR-podstawowy (Visa zbliżeniowa, Mastercard debit)
3) Pakiet ROR-senior (Visa zbliżeniowa, Mastercard debit)
5) ROR-konto dla młodych (Visa młodzieżowa, Mastercard Debit młodzieżowa)
6) Pakiet Wygodny (Visa zbliżeniowa, Mastercard debit)
7.

Zmiana parametrów karty (zmiana limitów dziennych itp.)

8.

Zmiana PIN w bankomatach:

miesięcznie za każdą
kartę wydaną do
rachunku

0,00 zł lub 3,00 zł2) 0,00 zł lub 3,00 zł2)
za każdą zmianę
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5,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

Taryfa Prowizji i Opłat
1) banków SGB
2) w bankomatach banków obcych
9. Zapytanie o saldo w bankomatach:

za każdą zmianę

3,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

3,50 zł
7,00 zł

za każde sprawdzenie

0,00 zł
1,00 zł

0,00 zł
1,00 zł

0,00 zł
1,50 zł

za każdy numer PIN

6,00 zł

6,00 zł

0,00 zł

za każdy numer PIN

1,60 zł

1,60 zł

1,60 zł

-

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

3%

0,00 zł

0,00 zł

miesięcznie

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

za każdą dyspozycję

30,75 zł

30,75 zł

30,75 zł

Tryb pobierania
opłaty

MasterCard /
Visa

1) głównej
2) dołączonej
2. Wydanie nowej karty w miejsce:

za każdą kartę wydaną
do rachunku

0,00 zł
0,00 zł

1) uszkodzonej (duplikat z PIN-em lub bez PIN-u)
2) utraconej
3. Użytkowanie karty - opłata pobierana po drugim roku użtkowania karty

za każdą kartę wydaną
do rachunku

25,00 zł
55,00 zł

opłata roczna

55,00 zł

opłata roczna

55,00 zł

-

0,00 zł

1) banków SGB
2) w bankomatach banków obcych
10. Wydanie nowego numeru PIN w formie papierowej
11. Wydanie nowego numeru PIN w formie SMS
12. Transakcje bezgotówkowe
13. Opłata za przewalutowanie transakcji na walutę PLN (usługa DCC)
14. Miesięczne zestawienie transakcji
15. Opłata za ekspresową wysyłkę karty płatniczej lub numeru PIN pocztą
kurierską

2. Karty kredytowe
Wyszczególnienie czynności

Lp.
1.

Wydanie karty:

4.

Wznowienie karty (opłata pobierana od drugiego roku użytkowania karty)

5.

Zastrzeżenie karty

6.

Opłata za wypłatę gotówki:
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7.

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1)
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2) (przy użyciu terminala POS)
5) w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG)
6) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw czlonkowskich EOG)
Zmiana PIN w bankomatach

8.

Wydanie nowego numeru PIN

9

Opłata za obsługę nieterminowej spłaty

za każdą wypłatę,
naliczana od
wypłacanej kwoty

3% min. 6,00 zł
3% min. 6,00 zł
3% min. 6,00 zł
3% min. 6,00 zł
3% min. 6,00 zł
3% min 6,00 zł

za każdą zmianę

4,50 zł

za każdy numer PIN

6,00 zł

-

40,00 zł

10. Zmiana limitu kredytowego

-

0,00 zł

11. Minimalna kwota do zapłaty

wg umowy

5% min 50,00 zł

za każde zestawienie

5,00 zł

12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na wniosek klienta
14. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w
bankomacie sieci SGB3)
15. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej kartą Visa

0,00 zł

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia
16. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą Mastercard
operacji
(usługa DCC)
1)

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.
Warunkiem jest dokonanie bezgotówkowych transakcji w miesiącu na kwotę min. 300,00 zł
3)
Opłata obowiązuje po wprowadzeniu usługi
2)
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3%
0,00 zł
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Rozdział 6. Kredyty i pożyczki
Tryb pobierania opłaty

Wyszczególnienie czynności

Lp.

Stawka obowiązująca

1. Prowizja przygotowawcza:
1) udzielenie kredytu gotówkowego
− kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem
− karty kredytowe
2) udzielenie/odnowienie kredytu w ROR
3) udzielenie kredytu gotówkowego - członkowskiego
4) udzielenie kredytu gorówkowego - sezonowego

4%, nie mniej niż 100,00 zł
1,5%, nie mniej niż 100 zł
Prowizja naliczana od kwoty przyznanego kredytu/pożyczki lub od
kwoty odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych w
ROR).
Prowizja
pobierana jest jednorazowo w dniu zawarcia umowy
kredytu/pożyczki lub odnowienia.

5) udzielenie kredytu gotówkowego "Kredyt na piątkę"
6) udzielenie kredytu mieszkaniowego, pożyczki hipotecznej, kredytu konsolidacyjnego, konsumpcyjnego
zabezpieczonego hipotecznie
7) uruchomienie transzy kredytu studenckiego:
a) udzielane do 30.09.2016 r.
b) udzielane od 01.10.2016 r.
2. Prowizja za zmianę warunków spłaty należności lub prolongatę spłaty należności Banku z tytułu udzielonych
kredytów/pożyczek.
3. Opłata za zmianę:
1) zabezpieczenia kredytu na wniosek kredytobiorcy w czasie trwania umowy
Uwaga: Opłata za zmianę zabezpieczenia nie dotyczy klientów, którzy zmieniają rodzaj rachunku w Banku np.:
ROR-podstawowy na ROR-student, ROR na rachunek bieżący, rachunek bieżący na ROR itp., a rachunek
"pierwotny" stanowił zabezpieczenie kredytu.
2) postanowień umowy kredytu lub pożyczki w formie aneksu do umowy wykonane na wniosek kredytobiorcy lub
pożyczkobiorcy, nie skutkujące zmianą wysokości raty bądź terminów spłaty
4. Prowizja za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu
5. Prowizja za gotowość kredytową od kredytu realizowanego w transzach
Uwaga: prowizja dotyczy umowy o kredyt w rachunku kredytowym, który jest realizowany w transzach.
6. Za złożenie wniosku o kredyt lub pożyczkę na kwotę:
do 20.000,00 zł
od 20.000,01 zł do 50.000,00 zł
od 50.000,01 zł do 100.000,00 zł
powyżej 100.000,00 zł
Uwaga: Opłaty powyższe nie dotyczą kredytów i pożyczek DEK.

0,00 zł
2%, nie mniej niż 100,00 zł
2%, nie mniej niż 100,00 zł
do 8,00%, nie mniej niż 100,00 zł, wg
decyzji Zarządu wprowadzającej produkt
5,00%
1,80%

prowizja pobierana przy uruchamianiu każdej transzy kredytu,
naliczana od uruchamianej transzy

0,75%
1,5% nie mniej niż 10,00 zł

od kwoty należnej objętej zmianą warunków spłaty

1,00% min. 100,00 zł, max. 1.500,00 zł

opłata pobierana jest jednorazowo najpóźniej w dniu podpisania
aneksu

150,00 zł

opłata pobierana w dniu podpisania aneksu

40,00 zł

-

0,00 zł

prowizja pobierana jest od kwoty udostępnionych środków
pobranych po terminie

1% w stosunku rocznym

opłata pobierana jest jednorazowo w dniu złożenia wniosku

30,00 zł
50,00 zł
100,00 zł
200,00 zł

7. Za sporządzenie umowy o kredyt:
do 20.000,00 zł
od 20.000,01 zł do 50.000,00 zł
od 50.000,01 zł do 100.000,00 zł
- powyżej 100.000,00 zł
Uwaga: Opłaty powyższe nie dotyczą kredytów i pożyczek DEK.
8.

opłata pobierana jest jednorazowo w dniu sporządzenia umowy

Za realizację kredytu lub pożyczki:
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30,00 zł
50,00 zł
100,00 zł
200,00 zł

Taryfa Prowizji i Opłat
1)
2)
3)
9.

w formie gotówkowej w kasie Banku
w formie przelewu – na rachunki prowadzone w Banku
w formie przelewu – na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych niż BS Susz

Za przyjęcie wniosku:
1) o prolongatę spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek)
2) o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości z księgi wieczystej

za każdy przelew

0,00 zł
0,00 zł
10,00 zł

opłata pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku

25,00 zł

opłata pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku

25,00 zł

za 1 zaświadczenie

60,00 zł + VAT = 73,80 zł

za 1 zaświadczenie
za 1 zaświadczenie

40,00 zł + VAT = 49,20 zł
100,00 zł + VAT = 123,00 zł

za 1 umowę
za każdy dokument

50,00 + VAT = 61,50 zł
4,00 zł + VAT = 4,92 zł

za 1 wyciąg

5,00 zł

za każdy dokument
za każdy dokument
za każdy dokument
za każdy dokument
za każdy dokument
za każdy dokument
za każdy dokument
za każdy dokument

40,00 zł
40,00 zł + VAT = 49,20 zł
40,00 zł + VAT = 49,20 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
0,00 zł
40,00 zł + VAT = 49,20 zł

10. Wydanie na wniosek klienta:
1) zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów (np. odsetek,
kosztów komorniczych itp.)
2) zaświadczenia, że klient nie figuruje, jako dłużnik
3) zaświadczenia dotyczącego oceny sytuacji ekonomicznej (zdolności kredytowej) kredytobiorcy
11. Wydanie kserokopii na wniosek kredytobiorcy:
1) umowy o kredyt wraz z załącznikami
2) innych dokumentów
12. Za sporządzenie wyciągu z rachunku kredytowego na wniosek klienta
13. Inne czynności związane z obsługą kredytów np.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

za sporządzenie wniosku o wpis do hipoteki
za sporządzenie deklaracji PCC
zaświadczenie o wypłacie, spłacie kredytu lub decyzji Zarządu
za wydanie zgody na zwolnienia z zastawu
za sporządzenie umowy przewłaszczenia
za sporządzenie umowy cesji
za odnowienie cesji
zezwolenie na wykreślenie hipoteki
Uwaga: nie dotyczy kredytów mieszkaniowych udzielonych od 01.01.2017 r.
za pisemne sporządzenie promesy
za sporządzenie kolejnego harmonogramu spłaty kredytu mieszkaniowego w przypadku wcześniejszej spłaty
za kontrolę u kredytobiorcy (przed udzieleniem kredytu)
za przeprowadzenie kontroli na terenie budowy przed wypłatą transzy kredytu
za wydanie zgody na bezobciążeniowe odłączenie części nieruchomości z księgi wieczystej

9)
za każdy dokument
10)
za każdy harmonogram
11)
za każdą kontrolę
12)
za każdą kontrolę
13)
za każdy dokument
14. Sporządzenie wezwania do spłaty zadłużenia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) w przypadkach określonych w umowie kredytowej 1):
1) sporządzenie i wysłanie wezwania - listem poleconym
2) telefoniczne wezwanie do zapłaty
1)

150,00 zł
10,00 zł
0,00 zł
80,00 zł
100,00 zł + VAT = 123,00 zł

od każdego odbiorcy wezwania
od każdego odbiorcy wezwania

Nie pobiera się opłaty od kredytów konsumenckich w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kred. konsumenckim (Dz. U. z 2016 r., poz. 1528 ze zm.) udzielonych od dn.11.03.2016 r.
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7,80 zł
5,00 zł

Taryfa Prowizji i Opłat

Dział II. Usługi dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych
Stawka obowiązująca
Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

1.

Otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunku rozliczeniowego i rachunku VAT:

1)
2)
3)

otwarcie rachunku rozliczeniowego
otwarcie rachunku VAT
prowadzenie rachunku rozliczeniowego
Uwaga: Prowizja za obsługę pobierana jest tylko z rachunków, na których wystąpiły obroty w okresie ostatnich 3 miesięcznie, za każdy rachunek
miesięcy (łącznie z miesiącem, w którym nalicza się prowizję).
prowadzenie rachunku VAT (zintegrowanego z rachunkiem rozliczeniowym)
-

4)
5)
2.

3.

4.

likwidacja rachunku rozliczeniowego (łącznie z rachunkiem VAT)
Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku
opłatę pobiera się od wpłacającego lub według postanowień umowy
Wypłaty gotówkowe z rachunku prowadzonego w BS Susz

2)
a)
b)
c)
d)
5.
1)
a)
b)
2)
a)
b)
3)
a)
b)
4)
a)
b)
5)
a)

0,00 zł
0,00 zł
7,50 zł
fund. eksploatacyjny;
fund. remontowy)

Agro

Pozostałe podmioty

Pakiet Startup

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

20,00 zł
chyba, że umowa stanowi inaczej

10,00 zł1)

0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
20,00 zł
chyba, że umowa stanowi
inaczej
0,00 zł

za każdy rachunek

20,00 zł

20,00 zł

naliczana od wpłacanej kwoty

0,00 zł

0,00 zł

Opłatę nalicza się od wypłacanej
kwoty

0,00 zł

0,00 zł

1,50 zł
1,40 zł

1,50 zł
1,40 zł

1,50 zł
1,40 zł

1,40 zł

1,40 zł

1,40 zł

za każdy przelew
za każdy przelew
za każdy przelew
za każdy przelew

1,00 zł
1,50 zł
3,50 zł
7,00 zł
15,00 zł

1,00 zł
3,00 zł
3,50 zł
7,00 zł
15,00 zł

1,00 zł
3,00 zł
3,50 zł
7,00 zł
15,00 zł

10,00 zł4)
10,00 zł4)
10,00 zł4)
15,00 zł

za każdy przelew

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

za każdy przelew
za każdy przelew

0,00 zł
0,00 zł
10,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
10,00 zł

0,00 zł
0,80 zł
10,00 zł

1,00 zł3)
10,00 zł

za każdy przelew

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

opłata jednorazowa
−

3,50 zł
0,00 zł

3,50 zł
0,00 zł

3,50 zł
0,00 zł

nie dotyczy
0,00 zł

za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

1,00 zł
0,00 zł

1,00 zł
0,00 zł

1,00 zł
0,00 zł

nie dotyczy

za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

2,50 zł
0,50 zł

2,50 zł
0,50 zł

2,00 zł
0,50 zł

nie dotyczy

za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

5,00 zł
0,00 zł

5,00 zł
0,00 zł

5,00 zł
0,00 zł

nie dotyczy
0,00 zł

za każdą dyspozycję

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

nie dotyczy

0,00 zł

0,00 zł

20,00 zł
0,50% min. 2,50 zł, max. 300,00
zł, chyba że umowa stanowi
inaczej
0,50% min 3,00 zł, max. 300,00
zł, chyba że umowa stanowi
inaczej

20,00 zł
0,50% min 5,00 zł, max. 300,00
zł, chyba że umowa stanowi
inaczej
0,50% min. 5,00 zł, max. 300,00
zł, chyba że umowa stanowi
inaczej

Realizacja przelewów:

1) złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w BS Susz za wyjątkiem:
− na rachunek rozliczeniowy Gminy, Urzędu Miejskiego prowadzony w BS Susz za podatki, wnioski itp.
− na rachunek Zakładu/Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych prowadzony w BS Susz za wodę, czynsz,
nieczystości.
─ na rachunek rozliczeniowy Spółdzielni Mieszkaniowych, Współnot mieszaniowych
b) na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niż BS Susz z wyłączeniem wpłat:

c)
d)

Wspólnoty
mieszkaniowe

- na rachunki Urzędu Skarbowego
- na rachunki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niż BS Susz w systemie Express Elixir
realizacja zleceń w czasie rzeczywistym na rachunki prowadzone w innych niż BS Susz za pośrednictwem systemu
SORBNET
złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
na rachunki prowadzone w BS Susz
na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niż BS Susz w systemie Elixir
na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niż BS Susz w systemie Express Elixir
realizacja zleceń w czasie rzeczywistym na rachunki prowadzone w innych niż BS Susz za pośrednictwem systemu
SORBNET
Zlecenie stałe w terminie wskazanym przez klienta:
złożenie zlecenia stałego:
złożone w formie papierowej w jednostce organizacyjnej BS Susz
złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu
realizacja zlecenia stałego na rachunki prowadzone w BS Susz
złożone w formie papierowej w jednostce organizacyjnej BS Susz
złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu
realizacja zlecenia stałego na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Susz
złożone w formie papierowej w jednostce organizacyjnej BS Susz
złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu
modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:
złożone w formie papierowej w jednostce organizacyjnej BS Susz
złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu
odwołanie zlecenia stałego:
złożone w formie papierowej w jednostce organizacyjnej BS Susz

za każdy przelew
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10,00 zł4)

0,00 zł

1,00 zł3)

1,00 zł3)

Taryfa Prowizji i Opłat

b) złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu
c) odzyskanie środków ze zrealizowanego zlecenia zapłaty odwołanego przez klienta
6) sporządzenie listy zleceń klienta z jednego rachunku na wniosek klienta
6.

opłaty pobierane z rachunku wierzyciela:
złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty
realizacja polecenia zapłaty (pobierana od wierzyciela)
opłaty pobierane z rachunku dłużnika:
realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika (pobierana od dłużnika)
złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty (przyjęcie upoważnienia do obciążenia rachunku)
odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z
polecenia zapłaty.
Uwaga: Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru
rachunku przez BS Susz.
d) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika
e) odzyskanie środków ze zrealizowanego zlecenia płatniczego odwołanego przez klienta
7. Polecenie wypłaty za granicę oraz dodatkowe opłaty według cennika SGB Banku S.A.
8.

Przyjęcie czeku do inkasa w obrocie zagranicznym

9.

Wydanie na wniosek klienta pisemnego potwierdzenia wykonania operacji bankowej (przelewu, wpłaty itp.) lub
pisemnego potwierdzenia każdego czeku
Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych i rozrachunkowych, blankietów
czekowych
Za administrowanie czekami rozrachunkowymi przyjętymi do "inkasa" przez oddział podawcy czeku Uwaga: Opłatę
pobiera się od podawcy czeku.
Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o posiadaniu rachunku, wysokości salda i obrotach na
rachunku
Wykonanie kserokopii:

11.
12.
13.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

opłata jednorazowa
za każdą dyspozycję

4,00 zł
2,00 zł

4,00 zł
2,00 zł

4,00 zł
2,00 zł

4,00 zł
2,00 zł

za każdą dyspozycję

2,00 zł
4,00 zł

2,00 zł
4,00 zł

2,00 zł
4,00 zł

2,00 zł
4,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

za każde zlecenie

6,00 zł
15,00 zł
10,00 zł

6,00 zł
15,00 zł
10,00 zł

6,00 zł
15,00 zł
10,00 zł

6,00 zł
15,00 zł
10,00 zł

Polecenie zapłaty:

1)
a)
b)
2)
a)
b)
c)

10.

0,00 zł
15,00 zł

za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
pobierana w dniu wykonania
dyspozycji

a) umowy na prowadzenie rachunku z załącznikami
b) karty wzorów podpisu
14. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu
Uwaga: Prowizję pobiera się z rachunku dłużnika, po wyegzekwowaniu całej kwoty tytułu wykonawczego, jeżeli na
rachunku znajdują się środki nie objęte tytułem wykonawczym. Nie pobiera się opłaty za przelew od dłużnika.
15. Wydanie pojedynczych blankietów czekowych oraz ich personalizacja
Uwaga: Opłatę pobiera się w dniu dokonania personalizacji czeków.
16. Dokonanie blokady wkładów na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank
17. Sporządzenie wydruku komputerowego lub kserokopii:
1) obrotów na jednym rachunku bankowym:
a) za rok bieżący
b) za każdy poprzedni rok
Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeśli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek
2) wyciągu z rachunku bankowego za bieżący rok i za każdy poprzedni rok
3) jednego dowodu do wyciągu
18. Dokonanie zmiany umowy lub karty wzorów podpisów do rachunku (tylko na podstawie pisemnego wniosku
posiadacza rachunku)
19. Sporządzenie wezwania do zapłaty z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku:
1) sporządzenie i wysłanie wezwania - listem poleconym
2) telefoniczne wezwanie do zapłaty:
20. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego zgodnie z umową:
1)

Na koniec każdego miesiąca

2)

─ w formie papierowej wysyłane pocztą na prośbę klienta5)
─ na adres e-mail
Każdy kolejny - na prośbę klienta
─ w formie papierowej wysyłane pocztą na prośbę klienta5)
─ na adres e-mail

za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
za każde zlecenie

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

za każdą operację

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

za każde zgłoszenie

70,00 zł

70,00 zł

70,00 zł

70,00 zł

od każdego czeku

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

45,00 zł + VAT = 55,35 zł

45,00 zł + VAT = 55,35 zł

45,00 zł + VAT = 55,35 zł

45,00 zł + VAT = 55,35 zł

50,00 zł + VAT = 61,50 zł
7,00 zł + VAT = 8,61 zł

50,00 zł + VAT = 61,50 zł
7,00 zł + VAT = 8,61 zł

50,00 zł + VAT = 61,50 zł
7,00 zł + VAT = 8,61 zł

50,00 zł + VAT = 61,50 zł
7,00 zł + VAT = 8,61 zł

0,20% min. 50,00 zł

0,20% min. 50,00 zł

0,20% min. 50,00 zł

0,20% min. 50,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

nie dotyczy

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

za każde zaświadczenie

za realizację każdego tytułu
wykonawczego
za każdy blankiet czekowy
za 1 blokadę

za każde rozpoczęte 10 poz.

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

za każdy wyciąg roczny
za każdy dowód księgowy
za każdą zmianę

15,00 zł
5,00 zł

15,00 zł
5,00 zł

15,00 zł
5,00 zł

15,00 zł
5,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

za każde wezwanie
za każde wezwanie

15,00 zł
5,00 zł

15,00 zł
5,00 zł

15,00 zł
5,00 zł

15,00 zł
5,00 zł

za każde rozpoczęte 10 poz.

za każdy wyciąg

za każdy wyciąg
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1 wyciąg do rachunku bez opłat - odebrany osobiście w placówce Banku
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

5,00 zł
0,00 zł

1 wyciąg do rachunku bez opłat - odebrany osobiście w placówce Banku
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

5,00 zł
0,00 zł

Taryfa Prowizji i Opłat

21. Zmiana pakietu rachunku rozliczeniowego

za każde zlecenie

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

22. Wysyłka, na życzenie klienta listem poleconym blankietów czekowych

za każde zlecenie

7,20 zł

7,20 zł

7,20 zł

7,20 zł

23. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

za każde zlecenie

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

1)

0,00 zł przez pierwsze 6 miesięcy następnie po 10,00 zł
prowizja stała dla każdego przelewu złożonego w formie papierowej (wyłączając przelew typu Sorbnet, Express Elixir)
dla 5 przelewów obciążeniowe w miesiącu 0,00 zł , każdy kolejny 1,00 zł (nie dotyczy przelewów typu Express Elixir, Sorbnet)
4)
Pakiet 5 darmowych operacji obciążeniowe obejmuje jedynie te operacje, których dyspozycja złożona została przez elektroniczne kanały dostępu
5)
kwota ustalona wg ceny znaczka na list ekonomiczny
2)
3)
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100,00 zł

Taryfa Prowizji i Opłat

Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych
Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

1.

Otwarcie rachunku lokaty terminowej

-

0,00 zł

2.

Prowadzenie rachunku lokaty terminowej

-

0,00 zł

3.

Wpłaty gotówkowe na rachunek

-

0,00 zł

4.

Wypłaty gotówkowe z rachunku

-

0,00 zł

5.

Likwidacja rachunku lokaty terminowej
opłatę pobierać tylko w pierwszym
okresie zadeklarowanym

10,00 zł

a) zlikwidowanej w Banku
b) zlikwidowanej za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
6.

Wykonanie kserokopii unieważnionej książeczki oszczędnościowej z wkładem lokaty terminowej

7.

Realizacja przelewów z tyt. przekazania odsetek należnych z rachunków lokat terminowych na rachunki prowadzone w
bankach krajowych innych, niż BS Susz (automatyczny przelew ze wskazaniem terminu)
Realizacja przelewów z zlikwidowanej lokaty terminowej

8.
a)
b)
c)
d)
10.

na rachunki prowadzone w BS Susz
na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niż BS Susz
na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niż BS Susz w systemie Express Elixir
realizacja zleceń w czasie rzeczywistym na rachunki prowadzone w innych niż BS Susz za pośrednictwem systemu
SORBNET
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku lub/i wysokość salda - na wniosek klienta

11.

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem:

a)
b)
c)
12.

ustanowienie pierwszego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
odwołanie pełnomocnika
ustanowienie kolejnego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
Likwidacja lokaty bez dokumentu potwierdzenia wniesienia wpłaty na rachunek lokaty oszczędnościowej

13.

Dokonanie blokady wkładów na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank
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-

0,00 zł

za 1 kopię książeczki

20,00 zł + VAT = 24,60 zł

od każdej operacji

6,00 zł

za każdy przelew

0,00 zł
6,00 zł
15,00 zł
50,00 zł

za każde zaświadczenie

40,00 zł + VAT = 49,20 zł

za każdą dyspozycję

0,00 zł
20,00 zł
20,00 zł

−

35,00 zł

−

50,00 zł

Taryfa Prowizji i Opłat

Rozdział 3. Elektroniczne kanały dostępu
Stawka obowiązująca
Lp

Wyszczególnienie czynności

1.

Za korzystanie z usług elektronicznych kanałów dostępu:

1)
2)
a)
b)
3)

za udostępnienie rachunku do obsługi w elektronicznych kanałach dostępu
miesięcznie
za użytkowanie usługi elektronicznych kanałów dostępu (niezależnie od opłaty za prowadzenie rachunku)
Internet banking
miesięcznie
Internet banking dla firm
miesięcznie
za wydanie instrukcji użytkownika w formie papierowej
opłata jednorazowa
Uwaga: bezpłatna elektroniczna wersja instrukcja użytkownika jest dostępna na stronie www.bssusz.pl
za autoryzację transakcji kodem SMS
za 1 SMS
za autoryzację transakcji poprzez aplikację mobilną
za 1 zlecenie
za 1 blokadę - opłatę
za zablokowanie/zastrzeżenie dostępu do elektronicznych kanałów dostępu - na wniosek
pobierać w dniu wykonania
(ustny/pisemny) posiadacza rachunku
blokady
Usługa instalacji tokena, wsparcie informatyczne w ramach usług elektronicznych kanałów dostępu na
za każde zlecenie
wniosek klienta
aktywacja usługi IB dla użytkownika innego niż właściciel rachunku tj. pełnomocnik
miesięcznie
za odblokowanie dostępu do elektronicznych kanałów dostępu - na wniosek posiadacza rachunku
za 1 odblokowanie

4)
5)
6)

7)
8)
9)

2.

Za korzystanie z usługi SMS Banking

1)
2)

za uzyskanie dostępu do SMS Banking
za pakiet nieograniczonych komunikatów tekstowych w formie SMS-ów

3)

za komunikat tekstowy przesłany do klienta, na żądanie lub zlecenie klienta, systemem SMS Banking:

4)
3.
1)

każda zmiana parametrów usługi (np. zmiana częstotliwości zmiana numeru telefonu do usługi SMS
Banking) na podstawie dyspozycji złożonej w placówce Banku
Opłata za użytkowanie tokena wydanego do elektronicznych kanałów dostępu:
wydanie tokena do rachunku (rachunków)

2)
3)

mobilna autoryzacja transakcji poprzez SMS lub certyfikat kwalifikowany
wznowienie tokena

4)

wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta

5)
4.

za użytkowanie tokena
Za korzystanie z usługi płatności masowych:

1)

opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi

2)

opłata za każdą operację

5.

Za korzystanie z usługi BLIK

Tryb pobierania opłaty

Wspólnoty
mieszkaniowe

Agro

Pozostałe
podmioty

Pakiet Startup

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
20,00 zł

0,00 zł
20,00 zł

5,00 zł
20,00 zł

0,00 zł
20,00 zł

20,00 zł + VAT = 24,60 zł
0,30 zł
0,00 zł

0,30 zł
0,00 zł

0,30 zł
0,00 zł

0,30 zł
0,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

100,00 zł + VAT
= 123,00 zł
5,00 zł

100,00 zł + VAT
= 123,00 zł
5,00 zł

100,00 zł + VAT
= 123,00 zł
5,00 zł

100,00 zł + VAT
= 123,00 zł
5,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

miesięcznie
za 1 komunikat tekstowy
SMS

0,00 zł
4,00 zł

0,00 zł
4,00 zł

0,00 zł
4,00 zł

0,00 zł
4,00 zł

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

opłata jednorazowa

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

90,00 zł + VAT
= 110,70 zł
0,00 zł
50,00 zł + VAT
= 61,50 zł
90,00 zł + VAT
= 110,70 zł
0,00 zł

90,00 zł + VAT
= 110,70 zł
0,00 zł
50,00 zł + VAT
= 61,50 zł
90,00 zł + VAT
= 110,70 zł
0,00 zł

90,00 zł + VAT
= 110,70 zł
0,00 zł
50,00 zł + VAT
= 61,50 zł
90,00 zł + VAT
= 110,70 zł
0,00 zł

90,00 zł + VAT
= 110,70 zł
0,00 zł
50,00 zł + VAT
= 61,50 zł
90,00 zł + VAT
= 110,70 zł
0,00 zł

za każdy token:
opłata jednorazowa
nie dotyczy
opłata jednorazowa
opłata jednorazowa
miesięcznie

opłata jednorazowa
za każdą operację
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50,00 zł, lub zgodnie 50,00 zł, lub zgodnie 50,00 zł, lub zgodnie
z umową
z umową
z umową
1,00 zł, lub zgodnie 1,00 zł, lub zgodnie 1,00 zł, lub zgodnie
z umową
z umową
z umową

nie dotyczy
nie dotyczy

Taryfa Prowizji i Opłat
1)
2)
3)
a)
b)
c)

Aktywacja BLIK
Użytkowanie BLIK
Opłata za wypłatę gotówki:

4)

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

5)

Krajowa transakcja płatnicza

6)

Zmiana limitu transakcyjnego

w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych*
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w bankomatach za granicą

jednorazowo
miesięcznie

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

0,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy

0,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy

0,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy

0,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji
za każdą transakcję,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji
za każdą zmianę limitu
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Rozdział 4. Karty płatnicze
Karty zbliżeniowe wydane do rachunku bieżącego (debetowe)
Lp.

Tryb pobierania
opłaty

Wyszczególnienie czynności

Visa Business
zbliżeniowa

MasterCard Business
zbliżeniowa

1.

Wydanie karty do rachunku oraz wznowienie karty:

za każdą kartę

0,00 zł

0,00 zł

2.

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia

za każdą kartę

25,00 zł

25,00 zł

3.

Zastrzeżenie karty

za każdą kartę

40,00 zł

40,00 zł

4.

Użytkowanie karty głównej lub dołączonej (za obsługę karty)

miesięcznie

2,90 zł

2,90 zł

od każdej zmiany

5,00 zł

5,00 zł

0,00 zł
1,50 zł
2% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł
2% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł

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

6,00 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

0,00 zł
1,00 zł
10,00 zł

0,00 zł
1,00 zł
10,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

1,60 zł

1,60 zł

0,00 zł

0,00 zł

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

0,00 zł

1,30 zł

3%

0

0,00 zł

0,00 zł

miesięcznie

2,58 zł

2,58 zł

za każdą dyspozycję

30,75 zł

30,75 zł

5.

Zmiana parametrów karty (zmiana limitów)

6.

Opłata za wypłatę gotówki:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7.

w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB, przy użyciu terminala POS
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2, przy użyciu terminala POS
w bankomatach za granicą na terenie EOG
w bankomatach za granicą poza terenem EOG

naliczana od wypłacanej
kwoty, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

Zmiana PIN w bankomatach:

1) banków SGB
2) w bankomatach banków obcych
8. Zapytanie o saldo w bankomatach:

za każdą zmianę

1) banków SGB
2) w bankomatach banków obcych
9. Zamówienie nowego numeru PIN na wniosek klienta

za każde sprawdzenie
za 1 zamówienie

10. Wydanie klientowi numeru PIN
1)

w formie papierowej

2)

w formie SMS

za każdy wydany numer
PIN
za każdy wydany numer
PIN
-

11. Transakcje bezgotówkowe
12. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
13. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
14. Wpłata gotówki w bankomacie recyklingowym BS Susz (wrzutnia elektroniczna)
15. Miesięczne zestawienie transakcji
16. Opłata za ekspresową wysyłkę karty płatniczej lub numeru PIN kurierem
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Rozdział 5. Kredyty, pożyczki, gwarancje i poręczenia
Tryb pobierania opłaty

Wyszczególnienie czynności

Lp.
1.

udzielenie/odnowienie kredytu w rachunku bieżącym, w tym "AGROBIZNES"
udzielenie kredytu obrotowego "na zakup środków do produkcji rolnej"
udzielenie kredytu obrotowego "pod dopłaty"
udzielenie kredytu obrotowego "wznowienie produkcji"
udzielenie kredytu obrotowego "dzierżawa"
udzielenie kredytu unijnego SGB
udzielenie kredytu inwestycyjnego "AGRO"
udzielenie kredytu inwestycyjnego "ZIEMIA"
udzielenie kredytu hipotecznego dla podmiotów instytucjonalnych
udzielenie kredytu preferencyjnego z pomocą ARiMR (linia RR,Z,PR,KO,MRcsk)
udzielenie pozostałych kredytów:
a) obrotowych
b) inwestycyjnych
12) udzielenie kredytu dla wspólnot mieszkaniowych
Prowizja za zmianę warunków spłaty należności lub prolongatę spłaty należności Banku z tytułu udzielonych kredytów
2.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

3.

Prowizja naliczana od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty odnowienia
kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych w RB). Prowizja płatna jest
jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytu lub odnowienia.

2,00 %, nie mniej niż 100,00 zł
2,00 %, nie mniej niż 100,00 zł
0,30 %, nie mniej niż 100,00 zł
1,50 %, nie mniej niż 100,00 zł
1,00 %, nie mniej niż 100,00 zł
1,50 %, nie mniej niż 100,00 zł
1,50 %, nie mniej niż 100,00 zł
1,30 %, nie mniej niż 100,00 zł
1,50 %, nie mniej niż 100,00 zł
1,85 %, nie mniej niż 100,00 zł
3,50 %, nie mniej niż 100,00 zł
2,00 %, nie mniej niż 100,00 zł
1,50 %, nie mniej niż 100,00 zł

od kwoty należnej objętej zmianą warunków spłaty

1,00% min. 100,00 zł max. 1.500,00 zł

Opłatę pobierać w dniu sporządzenia aneksu do umowy

150,00 zł

Opłatę pobierać w dniu sporządzenia aneksu do umowy

60,00 zł

Opłata za zmianę:

1) zabezpieczenia kredytu na wniosek kredytobiorcy w czasie trwania umowy
Uwaga: Opłata za zmianę zabezpieczenia nie dotyczy klientów, którzy zmieniają rodzaj rachunku w Banku np.: ROR na rachunek bieżący,
rachunek bieżący na ROR itp., a rachunek pierwotny stanowił zabezpieczenie kredytu.
2) postanowień umowy kredytu lub pożyczki w formie aneksu do umowy wykonane na wniosek kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy, nie
skutkujące zmianą wysokości raty bądź terminów spłaty
4.
Prowizja za gotowość kredytową:

1) od kredytu w rachunku bieżącym
prowizja pobierana jest za każdy dzień od kwoty udostępnionych środków
Uwaga: Prowizja dotyczy umów o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym i pobierana jest od niewykorzystanej kwoty kredytu, postawionej
do dnia poprzedzającego wykorzystanie kredytu
do dyspozycji klienta.
2) od kredytu realizowanego w transzach
prowizja pobierana jest od kwoty udostępnionych środków pobranych po
terminie, za każdy dzień przekroczenia ustalonego terminu
Uwaga: Prowizja dotyczy umowy o kredyt w rachunku kredytowym realizowany w transzach.
5.
Opłata za obsługę dopłat z ARiMR (udzielonych w okresie od września 2012 r. do grudnia 2014 r.)
Opłata naliczana miesięcznie od stanu zadłużenia, a pobierana wraz ze
spłatą raty odsetkowej
6.
Prowizja za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu
7.

Za złożenie wniosku o kredyt lub pożyczkę na kwotę:

8.

do 20.000,00 zł
od 20.000,01 zł do 50.000,00 zł
od 50.000,01 zł do 100.000,00 zł
- powyżej 100.000,01 zł
Za sporządzenie umowy o kredyt:

9.

do 20.000,00 zł
od 20.000,01 zł do 50.000,00 zł
od 50.000,01 zł do 100.000,00 zł
- powyżej 100.000,01 zł
Za realizację kredytu lub pożyczki:
1) w formie gotówkowej w kasie Banku
2) w formie przelewu – na rachunki prowadzone w Banku
3) w formie przelewu – na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych niż BS Susz

10.

Stawka obowiązująca

Prowizja przygotowawcza:

1,50% w stosunku rocznym lub wg decyzji Zarządu
1,00% w stosunku rocznym lub wg decyzji Zarządu
0,12% w stosunku rocznym
0,00 zł

opłata pobierana w dniu złożenia wniosku

30,00 zł
50,00 zł
100,00 zł
250,00 zł

opłata pobierana w dniu podpisania umowy

30,00 zł
50,00 zł
100,00 zł
250,00 zł

opłata pobierana w dniu podpisania umowy

0,00 zł
0,00 zł
10,00 zł

opłata pobierana w dniu przyjęcia wniosku
opłata pobierana w dniu przyjęcia wniosku

40,00 zł
40,00 zł

Za przyjęcie wniosku:

-

1) o prolongatę spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek)
2) o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości z księgi wieczystej
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Wydanie na pisemny wniosek klienta:

11.

1) zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów (np. odsetek, kosztów komorniczych
itp.)
2) zaświadczenia, że klient nie figuruje, jako dłużnik
3) oceny sytuacji ekonomicznej (zdolności kredytowej) podmiotu, kredytobiorcy
12.

60,00 zł + VAT = 73,80 zł
za 1 zaświadczenie - opłata pobierana w dniu wydania zaświadczenia

Wydanie kserokopii:
1) umowy o kredyt wraz z załącznikami
2) innych dokumentów
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

50,00 zł + VAT = 61,50 zł
4,00 zł + VAT = 4,92 zł

za każdy dokument
za każdy dokument
za każdy dokument
za każdy dokument
za każdy dokument
za każdy dokument
za każdy dokument
za każdy dokument
za każdy dokument
za każdy harmonogram
za każdą kontrolę
za każdą kontrolę
za 1 wyciąg
za każdy dokument

40,00 zł
40,00 zł + VAT = 49,20 zł
40,00 zł + VAT = 49,20 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
0,00 zł
40,00 zł + VAT = 49,20 zł
150,00 zł
10,00 zł
0,00 zł
80,00 zł
5,00 zł
100,00 zł + VAT = 123,00 zł

od każdego odbiorcy wezwania
od każdego odbiorcy wezwania

15,00 zł
5,00 zł

za każdy wniosek

0,50 %, nie mniej niż 100,00 zł

od wnioskowanej kwoty gwarancji
jednorazowo w dniu zawarcia umowy - od kwoty udzielonej
gwarancji/poręczenia

0,50% nie mniej niż 200,00 zł

w pierwszym dniu każdego rozpoczętego miesiąca

0,10% nie mniej niż 100,00 zł

za sporządzenie wniosku o wpis do hipoteki
za sporządzenie deklaracji PCC
zaświadczenie o wypłacie, spłacie kredytu lub decyzji Zarządu
za wydanie zgody na zwolnienia z zastawu
za sporządzenie umowy przewłaszczenia
za sporządzenie umowy cesji
za odnowienie cesji
zezwolenie na wykreślenie hipoteki
za pisemne sporządzenie promesy
za sporządzenie kolejnego harmonogramu spłaty kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty
za kontrolę u kredytobiorcy (przed udzieleniem kredytu)
za przeprowadzenie kontroli na terenie budowy przed wypłatą transzy kredytu
za sporządzenie wyciągu z rachunku kredytowego na wniosek klienta
za wydanie zgody na bezobciążeniowe odłączenie części nieruchomości z księgi wieczystej
Sporządzenie wezwania do spłaty zadłużenia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) w przypadkach określonych w umowie kredytu:

1) sporządzenie i wysłanie wezwania - listem poleconym
2) telefoniczne wezwanie do zapłaty
15. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu (dotyczy ekspozycji kredytowych w sytuacji normalnej i pod obserwacją)
16.

za każdy dokument
za każdy dokument

Inne czynności związane z obsługą kredytów np.:

13.

14.

40,00 zł + VAT = 49,20 zł
100,00 zł + VAT = 123,00 zł

Gwarancje / poręczenia
1) Prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku i udzielenie gwarancji, poręczenia
2) Prowizja za udzielenie gwarancji/poręczenia
3) Prowizja za korzystanie z gwarancji/poręczenia za każdy rozpoczęty miesiąc trwania gwarancji, liczony od daty wystawienia do daty
ważności gwarancji i aktualnej w danym okresie wysokości gwarantowanego zobowiązania
4) Zmiana warunków gwarancji/poręczenia, podwyższenie/zmniejszenie kwoty gwarancji/ poręczenia
5) Wysłanie zawiadomienia o żądaniu zapłaty (roszczenia) w ramach gwarancji
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jednorazowo od każdej zmiany, od podwyższonej kwoty
gwarancji/poręczenia
za każde zawiadomienie

1,50% nie mniej niż 200,00 zł

0,60% nie mniej niż 200,00 zł
50,00 zł

Taryfa Prowizji i Opłat

Dział III. Pozostałe opłaty dla klientów indywidualnych i podmiotów instytucjonalnych
Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe
Wyszczególnienie czynności

Lp.

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

1. Wpłaty gotówkowe:
na rachunek Zakładu/ Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych prowadzony w BS Susz - za wodę, czynsz, nieczystości
itp.
na rachunek rozliczeniowy Gminy, Urzędu Miejskiego prowadzony w BS Susz za podatki, wnioski itp.
na rachunek rozliczeniowy Współnot Mieszaniowych prowadzony w BS Susz
za 1 operację gotówkową. Opłata
pobierana od wpłacającego
na rachunki prowadzone w bankach krajowych, innych niż BS Susz z wyłączeniem wpłat:
na rachunki Urzędu Skarbowego
na rachunki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niż BS Susz w systemie Express Elixir
za 1 operację gotówkową
realizacja zleceń w czasie rzeczywistym na rachunki prowadzone w innych niż BS Susz za pośrednictwem systemu
za 1 operację gotówkową
SORBNET
5) Wpłaty gotówki na rachunki bankowe prowadzone w Banku dokonywane przez osobę trzecią, niepowiązaną z
za każdą wpłatę - naliczana od
rachunkiem (posiadaczem, pełnomocnikiem ani przedstawicielem ustawowym posiadacza rachunku - o ile z umów wpłacanej kwoty, pobierana od osoby
indywidualnych nie wynika inaczej)
dokonującej wpłaty w dniu wykonania
dyspozycji

1)
2)
3)
4)
a)
b)
c)
d)

1,40 zł
1,40 zł
1,00 zł
0,50% min. 3,00 zł
0,50% min. 4,50 zł
0,50 % min. 9,00 zł
0,50 % min. 15,00 zł
70,00 zł

0,50% min. 3,00 zł

2. Inne wypłaty gotówkowe dla osób nieposiadających rachunku w BS Susz
- zlecenie do wypłaty

3. Realizacja dyspozycji spadkobierców
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prowizja naliczana od wypłacanej
kwoty, a pobierana w dniu wypłaty

do kwoty 100,00 zł - 1,50 zł
od 100,01 zł do 500,00 zł - 5,00 zł
od 500,01 zł - 0,50% min. 20 zł max. 300
zł

od każdego spadkobiercy

25,00 zł

Taryfa Prowizji i Opłat

Rozdział 2. Inne czynności i usługi
Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

1. Zamiana krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały - zamiana na bilon w kwocie powyżej 100,00 zł

Stawka obowiązująca

2. Za klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego

opłata jednorazowa

2,00% od wartości zamienionych znaków
pieniężnych
45,00 zł + VAT = 55,35 zł

3. Przyjęcie weksla do dyskonta. Prowizje pobiera bank spółdzielczy dokonujący zdyskontowania weksla od podawcy

opłata jednorazowa

od 1,00% sumy wekslowej

4. Przyjęcie do dyskonta weksla związanego z udzieleniem kredytu na skup i zapasy płodów rolnych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Rady Ministrów.

opłata jednorazowa

opłata jednorazowa

Uwaga: W przypadku ponownego wystawienia weksla z równoczesną spłatą poprzedniego Bank prowizji nie pobiera
5. Zgłoszenie weksla do protestu w wyniku nie zapłacenia
Uwaga: Prowizję pobiera BS Susz od głównego dłużnika wekslowego, podawcy weksla, albo od banku, który dyskontował weksel
6. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku w kwocie wymagającej awizowania (10.000,00 zł w Punkcie Kasowym, 20.000,00 zł w Oddziale):
1) w przypadku podjęcia gotówki w wyznaczonym dniu
2) w przypadku nie podjęcia gotówki w wyznaczonym dniu

0,50% - 1,00% sumy wekslowej

opłata jednorazowa

1,00% sumy wekslowej

-

0,00 zł
0,50% kwoty min. 40,00 zł

opłata pobierana od zamawiającego

7. Za wypłatę gotówki bez awizowania powyżej kwoty wymagającej awizowania:
1) dla wypłat dokonywanych w Punktach Kasowych (w wysokości przekraczającej 10.000,00 zł)
opłata pobrana od klienta w dniu pobrania
gotówki

0,20% od nadwyżki kwoty powyżej
10.000,00 zł
0,20% od nadwyżki kwoty powyżej
20.000,00 zł

8. Przedstawienie weksla do zapłaty. Opłata pobierana jest przez BS Susz (domicyliat) od głównego dłużnika wekslowego

opłata jednorazowa

20,00 zł

9. Złożenie weksla do dyskonta. Opłatę pobiera bank spółdzielczy dokonujący oceny weksla od podawcy weksla

opłata jednorazowa

15,00 zł

10. Przyjęcie niezdyskontowanego weksla do inkasa. Opłata pobierana jest przez BS Susz od głównego dłużnika wekslowego

opłata jednorazowa

20,00 zł

miesięcznie

20,00 zł + VAT = 24,60 zł lub zgodnie z umową

2) dla wypłat dokonywanych w Oddziałach Banku (w wysokości przekraczającej 20.000,00 zł)

11. Za przechowywanie depozytów rzeczowych obcych (z wyłączeniem wartości pieniężnych)
Uwaga: W przypadku przechowywania depozytu do 15 dni opłata wynosi 50 % stawki.
12. Za wydanie nowego klucza w zamian za zgubiony przez klienta klucz do tresora nocnego
13. Za wyjaśnienie spraw wymagających korzystania z materiałów zarchiwowanych (na pisemny wniosek klienta)
14. Zgłoszenie o utracie dokumentu tożsamości - zastrzeżenie

opłata jednorazowa

250,00 zł + VAT = 307,50 zł

opłata pobierana jest w dniu wydania
materiałów archiwalnych

min. 30,00 zł + VAT = 36,90 zł lub wg decyzji
Zarządu Banku

opłata jednorazowa

15. Opłata za odwołanie zastrzeżenia dokumentów tożsamości
16. Wpłaty przyjmowane za pośrednictwem tresora nocnego
17. Zbiorcza informacja o rachunkach z Centralnej informacji prowadzonej przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.
Uwaga: za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej posiadaczem rachunku oraz osobom, które uzyskały tytuł prawny do spadku po posiadaczu
rachunku, w tym nabywców spadku, w rozumieniu art. 1052 k.c. – odbiór osobisty
18. Inne czynności lub usługi nie wymienione w Taryfie Prowizji i Opłat
19. Poszukiwanie rachunków na nazwisko jednej osoby (w przypadku rachunku wspólnego - dwóch osób) i/lub udzielenia pisemnej informacji o saldzie
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25,00 zł
15,00 zł

prowizja pobierana w dniu przyjęcia wpłaty od
wpłaconej kwoty

0,20% min. 3,00 zł max. 400,00 zł lub według
postanowień umowy

za każdą dyspozycję - pobierana w dniu
wykonania dyspozycji

25,00 zł

prowizja pobierana w wysokości i trybie uzgodnionym z członkiem Zarządu
opłata jednorazowa

25,00 zł

Dział IV. Produkty wycofane

1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)
Wyszczególnienie czynności
1.

ROR-Konto za
złotówkę

-

0,00 zł

miesięcznie - pobierana w
ostatnim dniu miesiąca

1,00 zł

pobierana w dniu wykonania
dyspozycji

20,00 zł

-

0,00 zł

-

0,00 zł

za każdą wypłatę (od kwoty
wypłacanej pobierana
dodatkowo poza prowizją od
wpłaty lub wypłaty)

1,00 zł

Otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunku:

1) Otwarcie rachunku
2) Prowadzenie rachunku
Uwaga: Prowizja za obsługę pobierana jest tylko z rachunków, na
których wystąpiły obroty w okresie ostatnich 3 miesięcy (łącznie z
miesiącem, w którym nalicza się prowizję). Opłata pobierana jest za
pełne miesiące kalendarzowe prowadzenia rachunku.
3) Likwidacja rachunku
Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany pakietu na inny
2. Wpłaty i wypłaty:
1) Wpłaty gotówkowe na rachunek ROR prowadzony w BS Susz
dokonywane w placówce Banku
2) Wypłaty gotówkowe z rachunku ROR dokonywane w placówce BS
Susz
3) Wypłata gotówki w bankmacie Banku w ramach usługi "Sm@rt
wypłata"

3.

Tryb pobierania opłaty

Realizacja przelewów:

1) złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w BS Susz za wyjątkiem:
na rachunek rozliczeniowy Zakładu Usług Komunalnych w Suszu
prowadzony w BS Susz
na rachunek rozliczeniowy Gminy, Urzędu Miejskiego prowadzony w
BS Susz za podatki, wnioski itp.
b) na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niż BS Susz
z wyłączeniem wpłat:
- na rachunki Urzędu Skarbowego
- na rachunki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
c) na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niż BS Susz
w systemie Express Elixir 1)
d) Realizacja zleceń w czasie rzeczywistym na rachunki prowadzone
w innych niż BS Susz za pośrednictwem systemu SORBNET
2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu :
a) na rachunki prowadzone w BS Susz

pobierana w dniu wykonania
dyspozycji
za każdy przelew

1,50 zł

za każdy przelew

1,40 zł

za każdy przelew

1,40 zł

za każdy przelew

3,00 zł

za każdy przelew
za każdy przelew

3,50 zł
7,00 zł

za każdy przelew

15,00 zł

za każdy przelew

50,00 zł

pobierana w dniu wykonania
dyspozycji

0,00 zł

za każdy przelew
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4.

b) na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niż BS Susz
w systemie Elixir
c) na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niż BS Susz
w systemie Express Elixir 1)
d) Realizacja zleceń w czasie rzeczywistym na rachunki prowadzone
w innych niż BS Susz za pośrednictwem systemu SORBNET
Zlecenie stałe w terminie wskazanym przez klienta:

za każdy przelew

0,80 zł

za każdy przelew

10,00 zł

za każdy przelew

40,00 zł

1) złożenie zlecenia stałego:
a) złożone w formie papierowej w placówce BS Susz
opłata jednorazowa
3,50 zł
b) złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu
opłata jednorazowa
0,00 zł
2) realizacja zlecenia stałego na rachunki prowadzone w BS Susz
Uwaga: Z wyłączeniem not i przelewów dotyczących regulacji opłat, prowizji, odsetek, rat kredytów i deponowania
środków własnych w Banku.
a) złożone w formie papierowej w placówce BS Susz
za każdą dyspozycję
1,00 zł
b) złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu
za każdą dyspozycję
0,00 zł
3) realizacja zlecenia stałego na rachunki prowadzone w bankach
krajowych innych, niż BS Susz
za każdą dyspozycję
a) złożone w formie papierowej w placówce BS Susz
2,50 zł
za każdą dyspozycję
0,50 zł
b) złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu
4) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:
za każdą dyspozycję
a) złożone w formie papierowej w placówce BS Susz
5,00 zł
za każdą dyspozycję
0,00 zł
b) złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu
5) odwołanie zlecenia stałego:
za każdą dyspozycję
a) złożone w formie papierowej w placówce BS Susz
4,00 zł
za każdą dyspozycję
0,00 zł
b) złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu
6) sporządzenie listy zleceń klienta z jednego rachunku na wniosek
pobierana w dniu wykon.
15,00 zł
dyspozycji
klienta
7) Odzyskanie środków ze zrealizowanego zlecenia płatniczego
za każdą dyspozycję pobierana
15,00 zł
w dniu wykonania dyspozycji
odwołanego przez klienta
5. Polecenie zapłaty:
1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty (przyjęcie
opłata jednorazowa
upoważnienia do obciążenia rachunku)
2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika (pobierana od
za każdą dyspozycję
dłużnika)
3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo
aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty.
za każdą dyspozycję
Uwaga: Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których
obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez BS
4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na
za każdą dyspozycję
rachunku dłużnika
5) Odzyskanie środków ze zrealizowanego polecenia zapłaty za każdą dyspozycję pobierana
w dniu wykonania dyspozycji
odwołanego przez klienta
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4,00 zł
2,00 zł

10,00 zł

6,00 zł
15,00 zł

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

Zmiana pakietu rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ze
wspólnego na indywidualny i odwrotnie)
Polecenie wypłaty za granicę oraz dodatkowe opłaty według cennika
Banku SGB S.A.
Przyjęcie czeku do inkasa w obrocie zagranicznym
Ustalenie (telefoniczne lub faksem) salda środków na rachunku klienta
oraz uzyskanie zezwolenia na realizację czeku z rachunku ROR:
prowadzonych przez inne banki
Poszukiwanie rachunków na nazwisko jednej osoby (w przypadku
rachunku wspólnego - dwóch osób) i/lub udzielenia pisemnej
informacji o saldzie
Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia)
posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek
śmierci
Sporządzenie
i wysłanie wyciągu bankowego zgodnie z umową:

1) Na koniec każdego miesiąca
−w formie papierowej wysyłane pocztą na prośbę klienta
─ na adres e-mail
2) Każdy kolejny - na prośbę klienta
− w formie papierowej wysyłane pocztą na prośbę klienta
─ na adres e-mail
13. Wydanie na wniosek klienta pisemnego potwierdzenia czeku z
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)
14.

Wydanie pojedynczych blankietów czekowych oraz ich personalizacja

15.

Dokonanie blokady wkładów na rachunku z tytułu zabezpieczenia
kredytu udzielonego przez inny bank
Wydanie na pisemny wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o
posiadaniu rachunku, o stanie rachunku i obrotach na rachunku
Sporządzenie wydruku komputerowego lub kserokopiii:

16.
17.

opłata jednorazowa

10,00 zł

za każde zlecenie

8,00 zł

za każde zlecenie

30,00 zł

za każde zlecenie

15,00 zł

za każde zlecenie

25,00 zł

za każde zlecenie

40,00 zł

za każdy wyciąg

5,00 zł
0,00 zł

za każdy wyciąg

5,00 zł
0,00 zł

za 1 potwierdzenie

15,00 zł

za 1 blankiet czekowy

1,00 zł

za 1 blokadę

50,00 zł

za 1 zaświadczenie

40,00 zł + VAT
= 49,20 zł

1) obrotów na jednym rachunku bankowym:
a) za rok bieżący
b) za każdy poprzedni rok.
za każde rozpoczęte 10 pozycji
Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeśli w danym roku kalendarzowym
jedyną operacją jest dopisanie odsetek
2) wyciągu z rachunku bankowego:
za 1 wyciąg roczny
a) za bieżący rok i za każdy poprzedni rok
3) jednego dowodu do wyciągu za bieżący rok i za każdy poprzedni rok
za 1 dowód księgowy

18.
19.

5,00 zł
10,00 zł

10,00 zł
5,00 zł

Dokonanie zmiany umowy lub karty wzorów podpisów do rachunku
za każdą zmianę
15,00 zł
(tylko na podstawie pisemnego wniosku posiadacza rachunku)
Sporządzenie wezwania do zapłaty z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku:
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1) sporządzenie i wysłanie wezwania - listem poleconym
2) telefoniczne lub wysłane SMS-em wezwanie do zapłaty
20. Realizacja dyspozycji spadkobierców
21.

Ustanowienie
rachunkiem

albo

zmiana

pełnomocnictwa

do

dysponowania

za każde wezwanie

15,00 zł
5,00 zł

od każdego spadkobiercy

25,00 zł

za każdą dyspozycję - pobierana
w dniu wykonania dyspozycji

20,00 zł
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2. Elektroniczne kanały dostępu - klienci indywidualni
Wyszczególnienie czynności
1.

ROR-konto za złotówkę

Za korzystanie z usługi Internet Banking (IB)

1) za udostępnienie rachunku do obsługi Internet Bankingu (IB)
0,00 zł
2) za użytkowanie usługi IB - osoby fizyczne (klasyfikowane wg statusu
1,00 zł
klienta 01) (niezależnie od opłaty za prowadzenie rachunku)
3) aktywacja usługi IB dla użytkownika innego niż właściciel rachunku tj.
2,00 zł
pełnomocnik
4) za wydanie Instrukcji użytkownika w formie papierowej (bezpłatna
elektroniczna wersja Instrukcji użytkownika jest dostępna na stronie
20 zł + VAT 23% = 24,60 zł
www.bssusz.pl i wydanie kolejnej instrukcji użytkownika Internet
Bankingu w formie papierowej
5) za autoryzację transakcji kodem SMS
0,00 zł
6) za autoryzację transakcji poprzez aplikację mobilną
0,00 zł
7) za zablokowanie/zastrzeżenie dostępu do elektronicznych kanałów
10,00 zł
dostępu - na wniosek (ustny/pisemny) posiadacza rachunku
8) za odblokowanie dostępu do elektronicznych kanałów dostępu - na
7,00 zł
wniosek (ustny/pisemny) posiadacza rachunku
2. Za korzystanie z usługi SMS Banking
1) za uzyskanie dostępu do SMS Banking
2) za każdy komunikat tekstowy przesłany do klienta, na żądanie lub
zlecenie klienta, systemem SMS Banking
Uwaga: Realizacja usługi wymaga złożenia w Banku pisemnego
wniosku przez posiadacza rachunku zgodnie z odrębnymi przepisami.
3) każda zmiana parametrów usługi (np. Zmiana częstotliwości, za
zmianę numeru telefonu do usługi SMS Banking) na podstawie
dyspozycji złożonej w placówce Banku
4) pakiet nieograniczonych smsów od operacji obciążeniowych i
uznaniowych
3. Za korzystanie z usługi BLIK

0,00 zł
0,30 zł

5,00 zł
3,50 zł

1.
2.
3.
1)
2)
3)
4.

0,00 zł
Aktywacja BLIK
0,00 zł
Użytkowanie BLIK
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych* 0,00 zł
0,00 zł
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
nie dotyczy
w bankomatach za granicą
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
0,00 zł

5.

Krajowa transakcja płatnicza

0,00 zł

6.

Zmiana limitu transakcyjnego

0,00 zł

30

3. Karty płatnicze wydane dla rachunków rozliczeniowo-oszczędnościowych
Wyszczególnienie czynności

Lp

Visa Electron
payWave
"młodzieżowa"

MasterCard
Debit PayPass

Visa Electron
payWave

MasterCard do
"Konta za
złotówkę"

Karta mobilna
VISA HCE

za każdą kartę

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

za każdą kartę

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

0,00 zł
10,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy
0,00 zł
nie dotyczy

0,00 zł
10,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy
0,00 zł
nie dotyczy

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy

0,00 zł
1,50 zł
2% min. 5,00 zł

0,00 zł
1,50 zł
2,00 zł

0,00 zł
1,50 zł
2% min 5,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
3,00 zł

0,00 zł
1,50 zł
2,00 zł

2% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł
0,00 zł

2,00 zł
3% min. 4,50 zł
0,60 zł

2% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł
0,00 zł

3,00 zł
3% min. 4,50 zł
0,60 zł

2,00 zł
3% min. 4,50 zł
1,50 zł

za każde zastrzeż.

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

miesięcznie
za każdą kartę wydaną do
rachunku

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

0,00 zł
2,90 zł
2,90 zł
nie dotyczy
0,00 zł
nie dotyczy

0,00 zł
2,90 zł
2,90 zł
nie dotyczy
0,00 zł
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
0,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy

0,00 zł
2,90 zł
2,90 zł
nie dotyczy
0,00 zł
nie dotyczy

za każdą zmianę

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

za każdą zmianę

3,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

3,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

Tryb pobierania opłaty

1.

Wydanie karty dla:
1) posiadacza rachunku
2) współposiadacza rachunku
2. Wydanie duplikatu karty ( w przypadku utracenia lub uszkodz.)
3.

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

1)
2)
3)
4)
5)
6)
4.

Pakiet ROR-student
Pakiet ROR-podstawowy
Pakiet ROR-senior
Pakiet ROR-konto za złotówkę
ROR-konto dla młodych

1)
2)
3)
5)
a)
b)
6)
5.

w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków
spółdzielczych
w kasach banków SGB
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w bankomatach za granicą:
w bankomatach za granicą na terenie EOG
w bankomatach za granicą poza terenem EOG
w ramach usługi cash back
Zastrzeżenie karty w jednostce organizacyjnej Banku

6.

Użytkowanie karty

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7.

Pakiet ROR-student
Pakiet ROR-podstawowy
Pakiet ROR-senior
Pakiet ROR-konto za złotówkę
ROR-konto dla młodych
Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie Junior
Zmiana parametrów karty (zmiana limitów dziennych itp.)

8.

Zmiana PIN w bankomatach:

za każdą kartę wydaną do
rachunku

Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie Junior
Wypłata gotówki:

1) banków SGB
2) w bankomatach banków obcych

naliczana od wypłacanej
kwoty, pobierana w dniu
rozliczenia operacji
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9.

Zapytanie o saldo w bankomatach:

1) banków SGB
2) w bankomatach banków obcych
10. Wydanie nowego numeru PIN
11.

Miesięczne zestawienie transakcji

12.

Opłata za ekspresową wysyłkę karty płatniczej lub numeru PIN
kurierem

13.

Transakcje bezgotówkowe

za każde sprawdzenie

0,00 zł
1,00 zł

0,00 zł
1,00 zł

0,00 zł
1,00 zł

1,00 zł
1,50 zł

0,00 zł
1,50 zł

za każdy numer PIN

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

miesięcznie

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

za każdą dyspozycję

30,75 zł

30,75 zł

30,75 zł

30,75 zł

30,75 zł

-

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3%

3%

3%

nie dotyczy

3%

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

4. Karty bankomatowe lokalne (karty własne BS Susz)
Wyszczególnienie czynności

Lp
1.

Karta lokalna BS
Susz

za każdą kartę wydaną do
rachunku

0,00 zł
0,00 zł

rocznie

15,00 zł

za każdą kartę wydaną do
rachunku

15,00 zł
15,00 zł

za każde zastrzeżenie

20,00 zł

Wydanie lub wznowienie karty:

1) posiadacza rachunku
2) współposiadacza rachunku
2. Użytkowanie karty (przez posiadacza lub współposiadacza)
3.

Tryb pobierania opłaty

Wydanie nowej karty w miejsce:

1) uszkodzonej
2) utraconej
4. Zastrzeżenie karty
5.

Opłata za wypłatę gotówki w bankomacie BS Susz

za każdą wypłatę

0,00 zł

6.

Zmiana parametrów (np. nowy PIN, zmiana dziennych limitów)

za każdą zmianę

5,00 zł

7.

Wpłata gotówki w bankomacie recyklingowym BS Susz (wrzutnia
elektroniczna)

x

0,00 zł

Tryb pobierania opłaty

"Wiele za
niewiele" karta
Mastercard
Business

5. Karty zbliżeniowe wydane do rachunku bieżącego (debetowe)
Lp.

Wyszczególnienie czynności

1.

Wydanie karty do rachunku oraz wznowienie karty:

2.
3.

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku
uszkodzenia
Zastrzeżenie karty

4.

Użytkowanie karty głównej lub dołączonej (za obsługę karty)

za każdą kartę

0,00 zł
20,00 zł

za każdą kartę
za każdą kartę

40,00 zł

miesięcznie

0,00 zł
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5.

Zmiana parametrów karty (zmiana limitów)

6.

Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków
spółdzielczych
2) w kasach banków SGB, przy użyciu terminala POS
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2, przy użyciu terminala
POS
5) w bankomatach za granicą na terenie EOG
6) w bankomatach za granicą poza terenem EOG
7. Zmiana PIN w bankomatach:
1) banków SGB
2) w bankomatach banków obcych
8. Zapytanie o saldo w bankomatach:
1) banków SGB
2) w bankomatach banków obcych
9. Zamówienie nowego numeru PIN na wniosek klienta
10.

Wydanie klientowi numeru PIN

11.

Transakcje bezgotówkowe

12.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

13.
14.
15.
16.
17.

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w
walucie innej niż PLN
Wpłata gotówki w bankomacie recyklingowym BS Susz (wrzutnia
elektroniczna)
Miesięczne zestawienie transakcji
Opłata za ekspresową wysyłkę karty płatniczej lub numeru PIN
kurierem
Transakcje bezgotówkowe

5,00 zł

od każdej zmiany

0,00 zł
naliczana od wypłacanej
kwoty, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

3% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
4,50 zł
7,00 zł

za każdą zmianę

za 1 zamówienie

0,00 zł
1,00 zł
10,00 zł

za każdy wydany numer PIN

6,00 zł

-

0,00 zł

za każde sprawdzenie

1,30 zł
za każdą wypłatę

0,00 zł

-

0,00 zł

miesięcznie

2,58 zł

za każdą dyspozycję

30,75 zł

−

0,00 zł

6. Obsługa rachunków rozliczeniowych
Wyszczególnienie czynności

4,50 zł
3% min. 3,50 zł

Stawka obowiązująca
"Wiele za niewiele"

1.

Otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunku rozliczeniowego i rachunku VAT:

1)
2)
3)

otwarcie rachunku rozliczeniowego
otwarcie rachunku VAT
prowadzenie rachunku rozliczeniowego
Uwaga: Prowizja za obsługę pobierana jest tylko z rachunków, na
których wystąpiły obroty w okresie ostatnich 3 miesięcy (łącznie z
miesiącem, w którym nalicza się prowizję).

0,00 zł
0,00 zł
10,00 zł
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3.

prowadzenie rachunku VAT (zintegrowanego z rachunkiem
rozliczeniowym)
likwidacja rachunku rozliczeniowego (łącznie z rachunkiem VAT)
Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku
opłatę pobiera się od wpłacającego lub według postanowień umowy
Wypłaty gotówkowe z rachunku prowadzonego w BS Susz

4.

Realizacja przelewów:

4)
5)
2.

1) złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w BS Susz za wyjątkiem:
− na rachunek rozliczeniowy Gminy, Urzędu Miejskiego prowadzony
w BS Susz za podatki, wnioski
− na rachunek Zakładu/Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
prowadzony w BS Susz za wodę, czynsz, nieczystości.
b) na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niż BS Susz z
wyłączeniem wpłat:
- na rachunki Urzędu Skarbowego
- na rachunki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niż BS Susz
c)
w systemie Express Elixir
d) realizacja zleceń w czasie rzeczywistym na rachunki prowadzone w
innych niż BS Susz za pośrednictwem systemu SORBNET
2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone w BS Susz
b) na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niż BS Susz w
systemie Elixir
c) na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niż BS Susz w
systemie Express Elixir
d) realizacja zleceń w czasie rzeczywistym na rachunki prowadzone w
innych niż BS Susz za pośrednictwem systemu SORBNET
5. Zlecenie stałe w terminie wskazanym przez klienta:
1)
a)
b)
2)
a)
b)
3)
a)
b)
4)

złożenie zlecenia stałego:
złożone w formie papierowej w jednostce organizacyjnej BS Susz
złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu
realizacja zlecenia stałego na rachunki prowadzone w BS Susz
złożone w formie papierowej w jednostce organizacyjnej BS Susz
złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu
realizacja zlecenia stałego na rachunki prowadzone w bankach
innych, niż BS Susz
złożone w formie papierowej w jednostce organizacyjnej BS Susz
złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu
modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:

0,00 zł
20,00 zł
0,20% min. 3,50 zł
0,20% min 3,50 zł

1,50 zł
1,40 zł
1,40 zł
3,00 zł
3,50 zł
7,00 zł
15,00 zł
50,00 zł
0,00 zł
0,80 zł
10,00 zł
40,00 zł

3,00 zł
0,00 zł
1,00 zł
0,50 zł

2,00 zł
0,50 zł

34

a) złożone w formie papierowej w jednostce organizacyjnej BS Susz
b)
5)
a)
b)
c)
6.

złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu
odwołanie zlecenia stałego:
złożone w formie papierowej w jednostce organizacyjnej BS Susz
złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu
odzyskanie środków ze zrealizowanego zlecenia płatniczego
odwołanego przez klienta
Polecenie zapłaty:

7.

opłaty pobierane z rachunku wierzyciela:
złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty
realizacja polecenia zapłaty (pobierana od wierzyciela)
opłaty pobierane z rachunku dłużnika:
realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika (pobierana od
dłużnika)
złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty (przyjęcie
upoważnienia do obciążenia rachunku)
odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo
aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty.
Uwaga: Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których
obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez BS
Susz.
odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na
rachunku dłużnika
odzyskanie środków ze zrealizowanego zlecenia płatniczego
odwołanego przez klienta
sporządzenie listy zleceń klienta z jednego rachunku na wniosek
klienta
Polecenie wypłaty za granicę

8.

Przyjęcie czeku do inkasa w obrocie zagranicznym

9.

Wydanie na wniosek klienta pisemnego potwierdzenia wykonania
operacji bankowej (przelewu, wpłaty itp.) lub pisemnego potwierdzenia
każdego czeku
Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków
gotówkowych i rozrachunkowych, blankietów czekowych
Za administrowanie czekami rozrachunkowymi przyjętymi do "inkasa"
przez oddział podawcy czeku Uwaga: Opłatę pobiera się od podawcy
czeku.
Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o
posiadaniu rachunku, wysokości salda i obrotach na rachunku
Wykonanie kserokopii:

1)
a)
b)
2)
a)
b)
3)

4)
5)
6)

10.
11.

12.
13.

a) umowy na prowadzenie rachunku z załącznikami
b) karty wzorów podpisu

4,00 zł
0,00 zł
4,00 zł
0,00 zł
15,00 zł

4,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
4,00 zł
10,00 zł

6,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
30,00 zł
10,00 zł
70,00 zł
15,00 zł
45,00 + VAT = 55,35 zł

50,00 zł + VAT = 61,50 zł
7,00 zł + VAT = 8,61 zł
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14.
15.
16.
17.

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc
takiego dokumentu
Wydanie pojedynczych blankietów czekowych oraz ich personalizacja
Uwaga: Opłatę pobiera się w dniu dokonania personalizacji czeków.
Dokonanie blokady wkładów na rachunku z tytułu zabezpieczenia
kredytu udzielonego przez inny bank
Sporządzenie wydruku komputerowego lub kserokopii:

0,20% min. 50,00 zł
1,00 zł
50,00 zł

1) obrotów na jednym rachunku bankowym:
5,00 zł
a) za rok bieżący
10,00 zł
b) za każdy poprzedni rok
Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeśli w danym roku kalendarzowym
jedyną operacją jest dopisanie odsetek
2) wyciągu z rachunku bankowego:
15,00 zł
a) za bieżący rok i za każdy poprzedni rok
5,00 zł
3) jednego dowodu do wyciągu
18. Dokonanie zmiany umowy lub karty wzorów podpisów do rachunku
15,00 zł
(tylko na podstawie pisemnego wniosku posiadacza rachunku)
19. Sporządzenie wezwania do zapłaty z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na
rachunku:
15,00 zł
1) sporządzenie i wysłanie wezwania - listem poleconym
5,00 zł
2) telefoniczne wezwanie do zapłaty:
20. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego zgodnie z umową:
1) Na koniec każdego miesiąca
─ w formie papierowej wysyłane pocztą na prośbę klienta1)
a) sporządzenie wyciągu bankowego wg stanu na dzień ustalony w
umowie w jednostce organizacyjnej BS Susz prowadzącej rachunek
(jeden wyciąg w miesiącu)
─ na adres e-mail
2) Każdy kolejny - na prośbę klienta
─ w formie papierowej wysyłane pocztą na prośbę klienta1)
─ na adres e-mail
1)

5,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
5,00 zł
0,00 zł

kwota ustalona wg ceny znaczka na list ekonomiczny
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7. Elektroniczne kanały dostępu - klineci instytucjonalni
Lp Wyszczególnienie czynności

Stawka obowiązująca
"Wiele za niewiele"

1.

Za korzystanie z usług elektronicznych kanałów dostępu:

1)

za udostępnienie rachunku do obsługi w elektronicznych kanałach
0,00 zł
dostępu
za użytkowanie usługi elektronicznych kanałów dostępu (niezależnie
0,00 zł
od opłaty za prowadzenie rachunku)
za wydanie instrukcji użytkownika w formie papierowej
20,00 zł + VAT = 24,60 zł
Uwaga: bezpłatna elektroniczna wersja instrukcja użytkownika jest
dostępna na stronie www.bssusz.pl
za autoryzację transakcji kodem SMS
0,30 zł
za autoryzację transakcji poprzez aplikację mobilną
0,00 zł
za zablokowanie/zastrzeżenie dostępu do elektronicznych kanałów
10,00 zł
dostępu - na wniosek (ustny/pisemny) posiadacza rachunku
Usługa instalacji tokena, wsparcie informatyczne w ramach usług
100,00 zł + VAT = 123,00 zł
elektronicznych kanałów dostępu na wniosek klienta
aktywacja usługi IB dla użytkownika innego niż właściciel rachunku tj.
5,00 zł
pełnomocnik
za odblokowanie dostępu do elektronicznych kanałów dostępu - na
7,00 zł
wniosek posiadacza rachunku
Za korzystanie z usługi SMS Banking

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
2.

3)
4)
5)
4.

za uzyskanie dostępu do SMS Banking
0,00 zł
pakiet nieograniczonych smsów od operacji obciążeniowych i
3,50 zł
uznaniowych
za komunikat tekstowy przesłany do klienta, na żądanie lub zlecenie
0,30 zł
klienta, systemem SMS Banking:
każda zmiana parametrów usługi (np. zmiana częstotliwości zmiana
numeru telefonu do usługi SMS Banking) na podstawie dyspozycji
5,00 zł
złożonej w placówce Banku
Opłata za użytkowanie tokena wydanego do elektronicznych
kanałów dostępu:
wydanie tokena do rachunku (rachunków)
90,00 zł + VAT = 110,70 zł
mobilna autoryzacja transakcji poprzez SMS lub certyfikat
0,00 zł
kwalifikowany
wznowienie tokena
30,00 zł + VAT = 36,90 zł
wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta
90,00 zł + VAT = 110,70 zł
za użytkowanie tokena
0,00 zł
Za korzystanie z usługi płatności masowych:

1)

opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi

1)
2)
3)
4)
3.
1)
2)

50,00 zł, lub zgodnie z
umową
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2)

opłata za każdą operację

5.

Za korzystanie z usługi BLIK

1)
2)
3)

Aktywacja BLIK
Użytkowanie BLIK
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków
a)
spółdzielczych
b) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
c) w bankomatach za granicą
4) Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
5) Krajowa transakcja płatnicza
6) Zmiana limitu transakcyjnego

1,00 zł, lub zgodnie z umową

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
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