Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Z/4/76/2021 Zarządu Banku Spółdz. w Suszu z dn. 30.09.2021 r. (II
zmiana)

DZIAŁ I. Usługi dla klientów indywidualnych
Rozdział 5. Karty płatnicze

Stawka obowiązująca

Lp.

Mastercard
MasterCard do
Tryb pobierania Visa zbliżeniowa,
Debit,
"Podstawowy
opłaty
Visa zbliżeniowa
Mastercard Debit Rachunek Płatniczy
"młodzieżowa"
"młodzieżowa"
(PRP)"

Wyszczególnienie czynności

1.
1)
2)
2.

Wydanie karty dla:
posiadacza rachunku
współposiadacza rachunku
Wydanie duplikatu karty ( w przypadku utracenia lub uszkodzenia)

3.

Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi,
współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej (opłata dotyczy
każdej karty wydanej do rachunku):

1) opłata dotyczy wszystkich pakietów

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

za każdą kartę
wydaną do
rachunku

10,00 zł

10,00 zł

nie dotyczy

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3,00 zł

3,00 zł

1,50 zł

3% min 5,00 zł

3% min 5,00 zł

3% min. 4,50 zł

2% min 5,00 zł

2% min 5,00 zł

pięć rozliczonych wypłat
w miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna 3,00
zł

2% min 5,00 zł

2% min 5,00 zł

2% min 5,00 zł

3% min 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

2% min. 5 zł

2% min. 5 zł

2% min. 5 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

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)
4) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1)

naliczana od
wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu
rozliczenia
operacji

5) w bankomatach za granicą (na terenie EOG)
6) w bankomatach za granicą (poza terenem EOG)
7) Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych (na terytorium innego państwa członk. EOG)
8) w ramach usługi cash back
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5.

za każde
zastrzeżenie

Zastrzeżenie karty w jednostce organizacyjnej Banku
6.
1)
2)

Pakiet ROR-student (wszystkie karty)
Pakiet ROR-podstawowy (Visa zbliżeniowa, Mastercard debit)

4) ROR-konto dla młodych (Visa młodzieżowa, Mastercard Debit młodzieżowa)

miesięcznie za
każdą kartę
wydaną do
rachunku

5) Pakiet Wygodny (Visa zbliżeniowa, Mastercard debit)

40,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy

3,00 zł

3,00 zł

nie dotyczy

3,00 zł

3,00 zł

nie dotyczy

0,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy

0,00 zł lub 3,00 zł 3) 0,00 zł lub 3,00 zł 3)

Zmiana parametrów karty (zmiana limitów dziennych itp.)

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

11. Wydanie nowego numeru PIN w formie SMS

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdą zmianę

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

0,50 zł

0,50 zł

bez opłat

1,50 zł

1,50 zł

1,00 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

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

naliczana od kwoty
transakcji,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

3% (karta Visa)

bez opłat

bez opłat

12. Transakcje bezgotówkowe
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie
13.
innej niż PLN
14. Miesięczne zestawienie transakcji
Opłata za ekspresową wysyłkę karty płatniczej lub numeru PIN pocztą
kurierską

nie dotyczy

za każdą zmianę

za każde
sprawdzenie

2) w bankomatach banków obcych
10. Wydanie nowego numeru PIN w formie papierowej

15.

40,00 zł

Użytkowanie karty

3) Pakiet ROR-senior (Visa zbliżeniowa, Mastercard debit)

7.

40,00 zł

miiesięcznie

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

za każdą
dyspozycję

30,75 zł

30,75 zł

30,75 zł
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2. Karty kredytowe
Wyszczególnienie czynności

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

2. Wydanie nowej karty w miejsce:
1) uszkodzonej (duplikat z PIN-em lub bez PIN-u)
2) utraconej

Tryb pobierania
opłaty

MasterCard /
Visa

za każdą kartę
wydaną do
rachunku

0,00 zł

za każdą kartę
wydaną do
rachunku

25,00 zł

0,00 zł

55,00 zł

3.
4.

Użytkowanie karty - opłata pobierana po pierwszym roku użtkowania karty

opłata roczna

55,00 zł

Wznowienie karty - opłata pobierana po pierwszym roku użytkowania karty

opłata roczna

55,00 zł

5.

Zastrzeżenie karty

-

0,00 zł

6.

Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków
spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)

3% min. 6,00 zł

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1)
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2) (przy użyciu term. POS)

za każdą wypłatę,
naliczana od
wypłacanej kwoty

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

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

3% min. 6,00 zł

6) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw czlonkowskich EOG)

3% min. 6,00 zł

7.

Zmiana PIN w bankomatach

8.

Wydanie nowego numeru PIN

9.

Opłata za obsługę nieterminowej spłaty

10. Zmiana limitu kredytowego
11. Minimalna kwota do zapłaty

za każdą zmianę

4,50 zł

za każdy numer
PIN
-

40,00 zł

-

bez opłat

wg umowy

5% min 50,00 zł
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6,00 zł

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

za każde
zestawienie

12.
13.

Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w
bankomacie sieci SGB 2)

naliczana od
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą Visa w
kwoty transakcji,
walucie innej niż PLN
pobierana w dniu
15. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą Mastercard
rozliczenia
w walucie innej niż PLN
operacji
14.

1)
2)
3)

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.
Opłata obowiązuje po wprowadzeniu usługi
Warunkiem jest dokonanie bezgotówkowych transakcji w miesiącu na kwotę min. 300,00 zł
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5,00 zł
0,00 zł
3%
(dot. karty Visa)
bez opłat
(dot. karty MC)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Z/4/76/2021 Zarządu Banku Spółdz. w Suszu z dn. 30.09.2021 r. (II zmiana)

DZIAŁ II. Usługi dla podmiotów instytucjonalnych
Rozdział 4. Karty płatnicze. Karty zbliżeniowe wydane do rachunku bieżącego (debetowe)
Lp.
1.
2.
3.
4.
a)
b)
5.

Wyszczególnienie czynności
Wydanie karty do rachunku oraz wznowienie karty:
Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty głównej lub dołączonej (za obsługę karty)
karta główna wydana do "Pakiet Konto dla Firmy"
kazda koleja karta dołączona wydana do "Pakiet Konto dla Firmy"

Tryb pobierania
opłaty

Visa Business
zbliżeniowa

MasterCard
Business
zbliżeniowa

za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie

0,00 zł
25,00 zł
40,00 zł
3,50 zł
0,00 zł
3,50 zł
5,00 zł

0,00 zł
25,00 zł
40,00 zł
3,50 zł
0,00 zł
3,50 zł
5,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

4,50 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł

4,50 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

6,00 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

bez opłat
1,00 zł
10,00 zł

bez opłat
1,00 zł
10,00 zł

Zmiana parametrów karty (zmiana limitów)
6. Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych

od każdej zmiany

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

naliczana od
wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

2)
3)
4)
5)
6)
7)
7.
1)
2)
8.
1)
2)
9.
10.

Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
w bankomatach banków obcych
Zapytanie o saldo w bankomatach:
banków SGB
w bankomatach banków obcych
Zamówienie nowego numeru PIN na wniosek klienta
Wydanie klientowi numeru PIN

za każdą zmianę

za każde sprawdzenie
za 1 zamówienie
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1) w formie papierowej
2) w formie SMS
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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za każdy wydany
numer PIN
za każdy wydany
numer PIN
za każdą wypłatę

6,00 zł

6,00 zł

1,60 zł

1,60 zł

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
1,00 zł

naliczana od
wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

3%

bez opłat

miesięcznie
za każdą dyspozycję

0,00 zł
3,00 zł
30,75 zł

0,00 zł
3,00 zł
30,75 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Z/4/76/2021 Zarządu Banku Spółdz. w Suszu z dn. 30.09.2021 r. (II zmiana)
Dział IV. Produkty wycofane z oferty Banku
Rozdział 3. Karty płatnicze wydane dla rachunków rozliczeniowo-oszczędnościowych - do dnia 31.12.2020 r. ( KLIENCI INDYWIDUALNI )

Lp

Wyszczególnienie czynności

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

Tryb pobierania
opłaty

za każdą kartę
za każdą kartę

Visa Electron
MasterCard Debit
payWave
PayPass
"młodzieżowa"

Visa Electron
payWave

MasterCard do
"Konta za
złotówkę"

Karta mobilna
VISA HCE

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

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

nie dotyczy

3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku
lub osobie wskazanej:
1) Pakiet ROR-student
2) Pakiet ROR-podstawowy
3) Pakiet ROR-senior
4) Pakiet ROR-konto za złotówkę
5) ROR-konto dla młodych

za każdą kartę
wydaną do
rachunku

6) Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie
Junior

nie dotyczy

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy

10,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

0,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

2% min. 5,00 zł

2,00 zł

2% min 5,00 zł

3,00 zł

2,00 zł

2% min. 5,00 zł

2,00 zł

2% min. 5,00 zł

3,00 zł

2,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

bez opłat

0,60 zł

bez opłat

0,60 zł

1,50 zł

4. Wypłata gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych
banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB
3) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2)
4) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1)
5) w bankomatach za granicą:
a) w bankomatach za granicą na terenie EOG
(transgraniczna transakcja płatnicza)
b) w bankomatach za granicą poza terenem EOG
6) w ramach usługi cash back

naliczana od
wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu
rozliczenia
operacji

5. Zastrzeżenie karty w jednostce organizacyjnej
Banku

za każde zastrzeż.

6. Użytkowanie karty
1) Pakiet ROR-student
2) Pakiet ROR-podstawowy
3) Pakiet ROR-senior
4) Pakiet ROR-konto za złotówkę
5) ROR-konto dla młodych

miesięcznie
za każdą kartę
wydaną do
rachunku

6) Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie
Junior
Zmiana parametrów karty (zmiana limitów
dziennych itp.)
8. Zmiana PIN w bankomatach:
1) banków SGB
7.

2) w bankomatach banków obcych
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
11. Transakcje bezgotówkowe
12. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji
dokonanej kartą Visa w walucie innej niż PLN

za każdą zmianę

za każdą zmianę

za każde
sprawdzenie
za każdy numer
PIN
miesięcznie
za każdą
dyspozycję
-

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

nie dotyczy

0,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy

0,00 zł

nie dotyczy

2,90 zł

2,90 zł

nie dotyczy

2,90 zł

nie dotyczy

2,90 zł

2,90 zł

nie dotyczy

2,90 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

0,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

nie dotyczy

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

nie dotyczy

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

30,75 zł

30,75 zł

30,75 zł

30,75 zł

30,75 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3%

3%

3%

nie dotyczy

3%

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Z/4/76/2021 Zarządu Banku Spółdz. w Suszu z dn. 30.09.2021 r. (II zmiana)

Dział IV. Produkty wycofane z oferty Banku
Rozdzial 5. Karty zbliżeniowe wydane do rachunku bieżącego (debetowe) - wydane do dnia 31.12.2020 r. ( PODMIOTY INSTYTUCJONALNE )
Lp.

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

Wyszczególnienie czynności

Wydanie karty do rachunku oraz wznowienie karty.
Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty głównej lub dołączonej (za obsługę karty)
Zmiana parametrów karty (zmiana limitów)
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) Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)

7.

9.
10.

Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
w bankomatach banków obcych
Zapytanie o saldo w bankomatach:
banków SGB
w bankomatach banków obcych
Zamówienie nowego numeru PIN na wniosek klienta
Wydanie klientowi numeru PIN

11.

Transakcje bezgotówkowe

1)
2)
8.
1)
2)

Tryb pobierania opłaty

"Wiele za niewiele" karta
Mastercard Business

za każdą kartę

bez opłat
20,00 zł

za każdą kartę
za każdą kartę
miesięcznie
od każdej zmiany

40,00 zł
0,00 zł
5,00 zł
bez opłat
4,50 zł
3% min. 3,50 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
3% min. 3,50 zł

za każdą zmianę

za każde sprawdzenie
za 1 zamówienie
za każdy wydany numer
PIN
-

4,50 zł
7,00 zł
bez opłat
1,00 zł
10,00 zł
6,00 zł
bez opłat

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
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

1,50 zł
za każdą wypłatę

bez opłat

-

0,00 zł

miesięcznie
za każdą dyspozycję
−

3,00 zł
30,75 zł
bez opłat

