
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARYFA OPŁAT I PRO W IZJI ZA CZYNNO ŚCI  I USŁU GI BANKO W E ŚWIAD CZON E W WAL UCIE KRAJO W EJ DLA OSÓ B PROW ADZĄCYC H 

DZIAŁALN OŚĆ GOSPOD ARCZĄ, DZIAŁAL NO ŚĆ ZAR OBKO W Ą NA WŁASN Y RACH UNEK, W TYM RÓW NIEŻ OSOB Y PROW ADZĄCE 

GOSPO DAR STW A  ROL NE ORAZ SPÓ ŁKI CYW ILN E  w P-M BS W JEDLIŃSKU - DOTYCZY UMÓW  RAM O W YC H ZAW IERANYC H PO 

01.0 1.202 1 ROK   



SPIS TREŚCI             

              

DZIA Ł I. POST ANO WIE NIA OGÓL NE   

              

DZIA Ł  II. PRO DUK TY I USŁU GI BĘDĄ CE W BIEŻĄ CEJ OFER CIE  

 

 

Rozdział 1. Obsłu ga rachunków rozliczeniow ych  

Rozdział 2. Rachunki lokat terminow ych oraz mieszkaniow e rach unki powiernicze   

Rozdział 3. Usługi bankow ości elektronicznej   

Rozdział 4. Instrum enty płatnicze    

Rozdział 5. Kredyty i poży czki 

 

  
Rozdział 6. Gwarancje, porę czenia, regwaran cje, awale  

Rozdział 7. Pozo stałe opłaty    

              

   

   

 

 

 

  

    

    

 

 

  

    

   

   

    

   

   

 

  
 

            

  



DZIA Ł I. POSTA N O W IEN IA OGÓLN E             
1.Południo wo -Ma zowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku  pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankow e dla klientów indywidualnych  oraz instytucjonaln ych zgod nie z 

niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankow e świadczo ne w walu ci e krajowej - Klienci Południow o-M azowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku ",zwaną 

dalej taryfą . 

2. Pojęcia stosow ane w niniejszej taryfie oznaczają:           

1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunika cji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinform atycznej lub 

urządzeń elektroniczn ych, obejmujący w szczególno ści serwis internetowy (kanał WWW , serwis SMS)udostępnian y na podstawie odrę bnej umowy, 

2) P-M BS -Połud niow o -Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedliń sku , jego oddziały , filie  
       

3)  SGB (Spółd zielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB -Ba nk S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umow y  zrzeszenia,    

4) środek identyfikacji elektroniczn ej - zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniem ożliwia dostęp do systemu osob om nieupra wnionym, w szczególn ości token, karta hasło 

SMS , telekod, karta chipow a, PIN do karty chipo wej. 

3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 

4. Kwoty prowizji podleg ają zaokrągle niu do pełnych groszy, na nast ępują cych zasa dach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się 

do pełnego grosza w górę. 

5. Wszelkie prowizje i opłaty bankow e pokryw a zleceniodawca operacji bankow ej, o ile strony nie ustaliły inaczej.        

6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachun ku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez pr zyjęcie wpłaty gotówkow ej albo bezgotów kowej.   

7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgo wane są w ciężar rachu nku, któreg o dotyczą; w uzasa dnion ych przypadkach dopuszcza się zaksięgow anie prowizji/o płaty 

w ciężar innego rachu nku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 

8 Prowizje i opłaty pobieran e są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziała ch:  

1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,  

         

2) cyklicznie, 

            

3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a P -M BS  

      

9. Opłaty cykliczn e, o których mowa w ust. 8 pkt 2, pobierane są w nastę pujących termin ach:  

       

1) 25 dnia każdego miesiąca - w przypad ku opłat za prowadze nie rachunków, 
        

2) w dniu miesią ca odpowiadającym dniowi pierw szego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat, 
      

z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpo częcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej 

przez P-M BS, a opłaty roczne są zwra cane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnow ał z usługi przed upływ em roku od  pobra nia opłaty. 

10. Prowizje i opłaty dotyczące prowad zenia rachunków bankowych oraz udzielania kredytó w dla Jednostek Samorzą du Terytorialne go       

określan e są indywidualnie w zależno ści od warunków określon ych w specyfika cji  zamówienia  oraz na podsta wie odrębnych uchw ał Zarządu .     

11. Zasady przeliczania transakcji w waluta ch obcych zrealizowa nych kartami płatniczymi określon e są w regula minach funkcjono w ania poszczególnych kart płatniczych.   
12.W ydanie opinii o rachunku bądź zaświadczenia wymaga złożenia  wniosku z wyprzedzeniem z uwzględnie nie czynności podlegających podatkowi  VAT oraz możliw ości 

otrzym ania przez klienta Faktury Vat za tę czynność. 

13. Prowizje za operacje zrealizow ane kartami płatniczymi za granicą ustala ne są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określon ych w 

regula minach funkcjonow ania poszczeg ólnych kart płatniczych.  

14. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umow ach funkcjonow ania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie P-M BS . 

 

 

 

 

   



Przez określenia użyte w niniejszej taryfie należy rozumieć:  

1)  elektro niczn y kanał dostępu – sposó b kom un ikac ji posiad ac za rachun ku z Bankiem   lub Banku  z posiad a czem  na odleg ło ść, za pośredn ictw em  sieci teleinfo rm a tyczne j 

lub urzą dzeń elektro nicznych, obejm u ją cy w szczegó lno ści serw is intern eto w y (kan a ł WWW ) i Serw is SMS, udo stępn ian y na podsta w ie odrębn e j umo w y, 

2 )  obsłu ga karty debetow ej – usługa umo żliw ia ją ca płatn iko w i korzysta nie z karty płatn icze j, o które j mow a w art. 2 pkt 15a ustaw y z dnia 19 sierpn ia 2011 roku o  

usług ach płatnic zyc h (zwa ne j dale j „ustaw ą” ), jeże li kwota każd e j transakcj i doko na ne j przy użyc iu karty obcią ża saldo rachu n ku płatn iczego płatn ika; 

3 )  pakiet taryfow y – zdefinio w an e w taryfie opła ty i prow izje dla poszc zeg óln ych grup klientów ,  

4 )  polecen ie prze lew u wew n ętrzneg o – usług a inicjo w an a przez płatnika polega ją ca na umożliw ieniu przekaza nia środkó w pien iężn ych międ zy rachu n kam i  płatniczym i 

prow ad zo n ym i przez tego sameg o dostaw cę; 

5 )  polecen ie prze lew u – usług a, o które j mow a w art. 3 ust. 4 usta w y, z wyłą czeniem  polecen ia prze lew u wew n ętrzn ego, polec enia prze lew u SEPA i polece n ia prze lew u w 

walu cie obce j; 

6 )  polecen ie prze lew u SEPA – usługa inicjo w a n a przez płatnika polega ją ca na umożliw ieniu przekazan ia środkó w pieniężn ych w euro z rachun ku płatn iczego pła tnika na 

rachu nek płatn iczy odbio rcy, jeże li obaj dosta w cy lub jeden z dosta w c ów  wykon ują dzia ła lno ść na obsza rze jedn olitego obsza ru płatno śc i w euro (SEPA ); 

7 )  polecen ie prze lew u w walu cie obce j – usłu ga inicjow a nia przez płatn ika poleg ająca na umo żliw ien iu przeka za n ia środ ków  z krajo w eg o rachu nku płatnic zeg o płatn ika u 

dosta w c y na krajo w y rach un ek płatn iczy odbiorcy u dostaw cy w walu c ie inne j niż złoty oraz euro; 

8 )  polecen ie zapła ty – usługa, o które j mow a w art. 3 ust. 2 ustaw y; 

9 )  pow iad a m ia nie SMS – usług a poleg ająca na przekazyw an iu kom un ikatów  dotyc zą cyc h rachu nku płatnic zeg o za pośredn ictw em  wiad om ości SMS;  

10)  prow ad zen ie rachun ku płatn iczego – usłu ga polega ją ca na prow a dzeniu rachu nku płatnic zeg o umo żliw ia ją ca przec ho w yw a nie środ ków  pieniężn yc h klien ta oraz 

wykon yw an ie transa kcji płatn iczych, łączn ie z usłu gą otwa rc ia lub zamkn ięcia rachun ku płatn iczego ;  

11)  SGB (Spó łd z ie lcza Grup a Banko w a) – zrzeszen ie, które tworzą SGB -B an k S.A. oraz banki spółd zie lc ze , które zawa rły z nim umo w y zrzeszen ia,  

12)  sporzą dzenie zesta w ien ia tran sa kcji płatn iczych – usłu ga inicjow a na przez płatn ika poleg ająca na sporzą dzeniu przez dostaw cę prow ad zą ceg o rachu nek płatn iczy 

zestaw ienia transakc ji wykon an ych w rama ch rach un ku płatn iczego w danym okresie , w postaci papierow ej albo elektro niczn e j;  

13)  indyw idu a lne dane uwierzyte lnia ją ce – zabezp ieczenie , przy użyciu któreg o Bank uniem ożliw ia dostęp do system u osobo m nieup raw n io n ym , w szczegó lno śc i token, 

hasło SMS, telekod, karta chip ow a, PIN do karty chipo w ej.  

14)  transgran iczna transakc ja płatn icza przy użyc iu karty debeto w ej do płatno ści bezgo tó w kow ych – usłu ga polega ją ca na wyko nyw a niu bezgo tó w kow ych transa kcj i 

płatniczyc h przy użyc iu karty debeto w ej na teryto riu m innego państw a człon ko w skiego z fizycznym  wykorzystan iem karty oraz bez fizyczneg o wykor zystan ia karty ; 

15)  transgran iczna transakc ja płatn icza przy użyc iu karty debeto w ej do płatno ści gotów ko w ych – usłu ga polega jąc a na wyp ła cie środkó w  pien iężn ych z rachu n ku 

płatniczeg o na terytoriu m inneg o państw a człon kow skiego za pom ocą urząd zenia umożliw ia jąc ego taką wypłatę lub w plac ów ce dost a w cy; 

16)  usług a bankow o śc i elektron iczne j – usłu ga polegając a na dostęp ie do rachu nku płatniczego  przez Internet, umo żliw ia ją ca spra w dzenie salda rachun ku płatn iczego, 

zmia nę limitó w  dla płatno ści bezgo tó w kow ych i transakcj i dokon yw an ych przy użyciu karty debeto w ej lub złożen ie innego rodzaju  dysp ozycji do rachun ku; 

17)  wpłata gotów ki – usłu ga polega ją ca na wpła cie gotów ki na rachun ek bankow y za pom oc ą urzą dzenia umo żliw ia ją cego taką wpłatę lub w placó w c e dostaw cy;  

18)  wypłata gotów ki – usłu ga polega ją ca na wyp ła cie gotów ki z rachu n ku bankow ego za pom oc ą urzą dzenia umo żl iw ia ją cego taką wyp łatę lub w placó w c e dostaw cy; 

19)  wyda nie karty płatnic ze j – usłu ga polega jąc a na wyda n iu karty płatnicze j, o które j mow a w art. 2 pkt 15a ustaw y;  

20)  wyda nie zaśw iad czen ia o posia d an ym rachu nku płatnic zym  – usłu ga polega ją ca na wydan iu przez dosta w c ę prow a dzą cego rachun ek płatnic zy zaśw iad czenia z 

inform a cja m i o rachu nku płatnic zym ; 

21)  zlecenie stałe – usług a inicjow an ia przez płatn ika poleg ają ca na cykliczn ym przeka zyw a niu środkó w pien iężn ych w okreś lo ne j wysoko ści z rachun k u płatn iczego płatnika 

na rachu nek płatn iczy odbio rcy. 

  



Dział II. Produk ty i usłu gi będ ące w bieżą cej ofercie  

Rozd ział 1. Obs ług a rachu nk ów rozlic zenio w ych i lokacy jnyc h  

Rach un ki rozlic zenio w e 

  WYS ZCZE GÓ LNIENIE CZYN NO ŚCI TRYB POBIER ANIA OPŁA TY STAW KA OBO WIĄ ZUJ ĄCA  

      

 KONTO DLA FIRM Y              

oferow ane osobo m 

fizyczn ym prow adząc ym 

działalno ść gospod arc zą, 

działalno ść zarob kow ą na 

własn y rach unek, w tym 

również osobom 

prow adzącym gosp odarstwa 

rolne, oraz wspólnikom 

spółek cywilnych  

1. 
Otwarcie i prow adzenie rachun ku rozliczenioweg o: miesięcznie, za każd y 

rachunek 
  

  1) otwarcie rachunku   bez opłat 

  2) prowad zenie rachunku bieżą cego    25,00 zł 

  3) prowad zenie rachunku pomocnicze go   25,00 zł 

2. Wpłaty gotów kow e na rach unek naliczana od wpłacanej kwoty   

  1) dokonyw ane placówce P-M BS w Jedliń sku    0,00 zł 

  2) dokonyw ane w urządzeniach samoob sługow ych P-M BS w Jedlińsku    0,00 zł 

  3) wpłata bilonu   0 zł 

3. Wypłaty gotó wkow e z rachu nku doko nywa ne w placówc e P-M BS w Jedliń sku : naliczana od wypłacanej kwoty   

  1) przez osoby reprezentują ce klienta   0,00 zł 

  2) przez osoby inne niż wskaza ne w pkt 1), na podstawie czeku gotówkow ego    0,70% 

4. Realizacja przelew ów: za każdy przelew   

  1) złożonych w formie papierow ej:     

  a) na rachunki prowad zone w bankach P-M BS w Jedlińsku    0,00 zł 

  b) na rachunki prowad zone w bankach innych, niż P-M BS w Jedlińsku    15,00 zł 

  c) na rachunki prowad zone w bankach innych, niż P-M BS w Jedlińsku  - realizowanych    20,00 zł 

    w systemie Express Elixir     

  d) na rachunki prowad zone w bankach innych, niż banki SGB - realizowa nych    60,00 zł 

    w systemie SOR BN ET     

  2) złożonych za pośred nictw em elektronicznych kanałów dostępu:      

  a) na rachunki prowad zone w P-M BS w Jedlińsku    bez opłat 

  b) na rachunki prowad zone w bankach innych, niż P-M BS w Jedlińsku    1,00 zł 

  c) na rachunki prowad zone w bankach innych, niż P-M BS w Jedlińsku  - realizowanych    20,00 zł 

    w systemie Express Elixir     

  d) na rachunki prowad zone w bankach innych, niż P-M BS w Jedlińsku - realizow anych    40,00 zł 

    w systemie SOR BN ET     



5. Przelewy wykony wane w terminie wskaza nym przez klienta (zlecenie stałe,  za każdy przelew   

  przelew z datą przyszłą):     

  1) ustanowienie     

  a) w oddziale   10,00 zł 

  b) za pośrednictwe m elektronicznych kanałów dostępu    0,00 zł 

  2) realizacja przele wu złożone go w formie papierow ej:     

  a) na rachunki prowad zone w P-M BS w Jedlińsku    2,00 zł 

  b) na rachunki prowad zone w bankach innych, niż P-M BS w Jedlińsku    3,00 zł 

  3) realizacja przele wu złożone go za pośrednictw em elektronicznych kanałów dostępu:      

  a) na rachunki prowad zone w P-M BS w Jedlińsku    bez opłat 

  b) na rachunki prowad zone w bankach innych, niż P-M BS w Jedlińsku    1,00 zł 

  4) realizacja przele wu w systemie SORB NE T, złożo nego z datą przyszłą za    25,00 zł 

    pośrednictw em elektronicznych kanałów dostępu      

  5) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: za każdą dyspozycję    

  a) złożona w formie papierow ej   5,00 zł 

  b) złożona za pośrednictw em elektronicznych kanałó w dostęp u    bez opłat 

  6) odwołanie zlecenia stałego:     

  a) złożona w formie papierow ej   5,00 zł 

  b) złożona za pośrednictw em elektronicznych kanałó w dostęp u    bez opłat 

6. Polecenie zapłaty: jednorazowo   

  1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy:     

  a)  aktywacja usługi   50,00 zł 

  b) złożenie zlecenia wykon ania polecenia zapłaty za każdą dyspozycję  2,00 zł 

  c) realizacja polecenia zapłaty   2,00 zł 

  2) opłaty pobierane z rachunku płatnika:     

  a) realizacja polecenia zapłaty   2,50 zł 

  b) odwołanie pojed ynczego niezrealizow anego polecenia zapłaty albo aktualizacja    2,50 zl  

    treści zgody na korzysta nie z polecenia zapłaty      

7. Ustan owienie albo zmiana pełnom ocnictwa do dyspo now ania rachu nkiem  za każdą dyspozycję  20,00 zł 

8. Potwierdze nie czeku gotów kow ego lub rozrachunko weg o  za każdą dyspozycję  15,00 zł 

9. Wydanie czeku gotów kow ego lub rozrach unkow ego  za każdą dyspozycję  1,00 zł 

10. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czek ów i blankietów  za każdą dyspozycję  30,00 zł 

11. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowe go: za każdy wyciąg    

  1) w formie papierowej:     

  a) jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu    
10,00 zł 

  b) jeżeli klient nie korzysta z elektronicznych kanałó w dostęp u    bez opłat 

  2) poprzez elektroniczne kanały dostęp u oraz na adre s elektroniczny e-mail klienta   
bez opłat 



12. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta  za każde zestawienie   

  1) z bieżąceg o roku kalen darzo wego   30,00 zł 

  
2) z lat poprzed nich 

  
30 zł za pierwszy rok + 15 zł za 

każdy poprzedni rok 

13. Wydanie: za każde zaświadczenie   

  1) zaświad czenia o posiad aniu rach unku i wysokości salda    40,00 zł 

  2) opinii o współprac y z klientem  za każdą opinie 200,00 zł 

14. Sporządzenie kopii:  za każdy dokum ent   

  1) wyciągu bankow ego oraz historii rachu nku:     

  a) z bieżąceg o roku kalen darzo wego   10,00 zł 

  
b) z lat poprzed nich 

  
10,00 zł za pierwszy rok + po 

5,00 zł za każdy poprzedni rok 

  2) pojedynczej dyspo zycji złożonej przez klienta, gdy:      

  a) klient określi datę dokon ania operacji   15,00 zł 

  b) klient nie określi daty doko nania operacji   25,00 zł 

15. 
Realizacja tytułu wykon awczeg o oraz dokum entu mającego moc takie go dokum entu  za każdą dyspozycję  0,00 zł 

16. Za przygotow anie gotówki na poczet wypłaty z rachun ku (w kwocie  naliczana od kwoty do wypłaty   

  wyma gają cej awizow ania, zgodnie z regulaminem prow adzenia rachunku):      

  1) w przypadku podjęcia gotówki   bez opłat 

  2) w przypadku niepodjęcia przygotow anej gotówki   0,3% min. 50 zł 

17. Za sporząd zenie i wysłanie (listem poleco nym) upomnienia z powo du przekroczenia 

salda 

za każde upom nienie opłata równa kosztowi listu 

poleconego za potwierdzeniem 

odbioru wg Cennika Usług 

Pocztow ych Poczta Polska 

S.A. 

18. Zmiana pakietu (w przypad ku negocjacji o niższą opłatą za prowadze nie  za każdą zmianę 150,00 zł 

  rachun ku)     

19. Usług a płatności masowy ch     

  1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatn ości maso wych  jednorazowo 50,00 zł 

  2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny za każdą wpłatę, pobierana  0,15 zł 

      zbiorczo raz dziennie   

20. Czynności niestan dardow e np.: wyjaśnienie szczegółów płatności, zapytanie 

skierowa ne do inny ch banków , odzyskanie środków na wniosek klienta, w wyniku 

podania przez niego nieprawidłowe go identyfikatora odbiorc y  

za każdą czynn ość 30,00 zł 

 

  



Rach un ek VAT - wszys tkie opłaty są pobiera ne z rachun ku rozliczen iow e go dla któreg o założo ny zosta ł rachu nek VAT  

 

  WYS ZCZE GÓ LNIENIE CZYN NO ŚCI TRYB POBIER ANIA OPŁA TY STAW KA OBO WIĄ ZUJ ĄCA  

1. Otwarcie i prow adzenie rachun ku VAT: -   

  1) otwarcie rachunku   bez oplat 

  2) prowad zenie rachunku   bez oplat 

2. Wydanie zaświadc zenia o posiada niu rachu nku i wysokości sald a  za każde zaświadczenie 30,00 zł 

3. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek  za każde zestawienie   

  klienta     

  1) z bieżąceg o roku kalen darzo wego   25,00 zł 

  2) z lat poprzed nich   

25,00 zł za pierwszy rok + po 

12,50 zł za każd y poprzedni 

rok 

4. Sporządzenie kopii:  za każdy dokum ent   

  1) wyciągu bankow ego oraz historii rachu nku:     

  a) z bieżąceg o roku kalen darzo wego   10,00 zł 

  b) z lat poprzed nich   
10,00 zł za pierwszy rok + po 

5,00 zł za każdy poprzedni rok 

  2) pojedynczej dyspo zycji złożonej przez klienta, gdy:      

    a) klient określi datę dokon ania operacji   15,00 zł 

    b) klient nie określi daty doko nania operacji   25,00 zł 

5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowe go  raz w miesiącu bez opłat za pierwszy wyciąg 

 

  



Rach un ki lokat term in ow y ch 

 

  WYS ZCZE GÓ LNIENIE CZYN NO ŚCI TRYB POBIER ANIA OPŁA TY STAW KA OBO WIĄ ZUJ ĄCA  

1. Otwarcie rachu nku -   

    lokaty terminow ej    bez opłat 

2. Prow adzenie rachunk u -   

    lokaty terminow ej   bez opłat 

3. Wpłaty gotów kow e na rach unek - bez opłat 

4. Wypłaty gotó wkow e z rachu nku - bez opłat 

5. Realizacja przelew ów za każdy przelew   

  1) w kwocie poniżej 1.000.0 00,00 zł     

  a) na rachunki prowad zone w P-M BS w Jedlińsku    bez opłat 

  b) na rachunki prowad zone w bankach innych, niż P-M BS w Jedlińsku    4,00 zł 

  c) realizowan ych w systemie SORBN ET 1)   30,00 zł 

  2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelew y realizo wane są w system ie SOR BNE T)    10,00 zł 

6. Wydanie zaświadc zenia stwierdzającego posiad anie rach unku oraz wyso kość salda  za każde zaświadczenie 30,00 zł 

7. Ustan owienie albo zmiana pełnom ocnictwa do dyspo now ania rachu nkiem:  za każdą dyspozycję    

    lokaty terminow ej   10,00 zł 

8. Realizacja tytułu wykon awczeg o oraz dokum entu mającego moc takie go dokum entu    za każdą dyspozycję  0,00 zł 

10. Sporządzenie na wniosek klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachun ku:  za każde zestawienie   

    lokaty terminow ej     25,00 zł  

1) Przelewy realizo wane wyłącznie w formie papierow ej w placów ce naszego Banku    
  

 

 

  



Mieszkan iow e rachu nki pow iernicze  

  

  WYS ZCZE GÓ LNIENIE CZYN NO ŚCI TRYB POBIER ANIA OPŁA TY STAW KA OBO WIĄ ZUJ ĄCA  

1. Opłata za prowad zenie  mieszka nio wego rachu nku powierniczego  miesięcznie 200,00 zł 

 
 

2. Opłata za rozpatrzenie wnios ku o otwarcie i prow adzenie rachunku powiernic zego  

jednorazowo w dniu  złoże nia 

wniosku,  w przypadku nie zawarcia 

umowy opłata nie jest zwracana 

500,00 zl 

 

 

 

 

 

3. Opłata za otwarcie otwarteg o mieszkaniow ego rachunk u powierniczego  

jednorazowo w dniu podpisania 

umowy  

0,35%-0,45% od wartości 

przedsię wzię cia dewlelo perskiego 

/zadania inwestycyjne go brutto nie 

mniej niż 10tys zł  
 

4. Opłata za otwarcie zamkniętego mieszk anio weg o rach unku powierniczeg o  
jednorazowo w dniu podpisania 

umowy  

0,25%-0,35% od wartości 

przedsię wzię cia dewlelo perskiego/ 

zadania inwestycyjnego brutto nie 

mniej niż 10tys zł  

 

5. Opłata za Aneks do umow y o prow adze nie mies zkanioweg o rach unku powiernicze go  
jednorazowo w dniu podpisania 

aneksu  
2 000,00 zł  

 

  



Rozd ział 3. Usług i banko w oś ci elektron iczn ej 

  

  WYS ZCZE GÓ LNIENIE CZYN NO ŚCI TRYB POBIER ANIA OPŁA TY STAW KA OBO WIĄ ZUJ ĄCA  

      KONT O DLA FIRMY 

1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu: kanału WWW  miesięcznie   

        bez opłat 

2.   Udostępnianie Serwisu SMS: miesięcznie   

  
  

Usługa serwis (SMS -y wysyłane autom atycznie), w skład którego wchodzą:      

  - powiado mienie o wysokości salda na rachu nku ( 3 razy dziennie do godz. 17:00,      

     od poniedziałku do piątku)     

  - powiado mienie o zdarzeniach     

  a)  limit 40 -tu sms-ów w miesiącu miesięcznie  6,00 zł 

  b) opłata za każdy kolejny sms poza limit o którym mowa w literze a    0,06 zł 

3.   Opłata za autoryzację sms-em :     

  a)  limit   20 -tu sms-ów w miesiącu   2,00 zł 

  b) opłata za każdy kolejny sms poza limit o którym mowa w literze a    0,06 zł 

4. Wydanie Tokena  miesięcznie 0,00 zł 

5. Opłata za użytkowa nie Tokena : miesięcznie 5,00 zł 

6. Wydanie Tokena w miejsce utraco nego (uszko dzonego przez klienta)  za każdy token  130,00 zł 

7. Opłata za instalację Internet banking u u klienta   pierw sza  bez opłat 

  j.w każda kolejna  40,00 zł 

8. Dodanie nowego użytkow nika do systemu  
za każdą czynność 2,00 zł 

9. Modyfikacja upraw nień użytkownika system u (niezale żnie od zakre su zmian):  
za każdą czynność 0,00 zł 

10. Usługa płatności natychmiastow ych : opłata za każdy przelew  EXPRE SS ELIKSIR  
za każdy przelew  20,00 zł 

11. Opłata za użytkowa nie  karty chipowej: za każdą kartę    

1) wydanie karty chipowej   40,00 zł 

2) wydanie kolejnej karty chipowej (w tym wznowienie)   100,00 zł 

3) zastrzeże nie karty chipo wej    bez opłat 

4)  zmiana upraw nień  zawartych w karcie chipowej   bez opłat 

5) czytnik kart elektro nicznych za każde urządzenie 90,00 

6) czytnik kart ETOKEN CRY PTO CAR D za każde urządzenie 120,00 

12. 
Wygenerow anie  i przesłanie nowego numeru PIN do karty chipowej ( w tym przy wznowieniu karty 

chipowej) 
za każdy numer  bez opłat  

 

  



Rozdział 4. Instrum enty płatn icze  

Karty wydane do rachunku bieżąc ego lub pom ocn iczego (debetow e  z funk cją zbliżeniow ą)  

  WYS ZCZE GÓ LNIENIE CZYN NO ŚCI 

TRYB POBIER ANIA OPŁA TY 

STAW KA OBO WIĄ ZUJ ĄCA  

    
Masterc ard 

Busin ess  
Visa Busines s  

1. Obsłu ga karty :  miesięcznie 

5,00 zł 

2. Wydanie: za każdą kartę     

  1) duplikatu karty w przypa dku uszko dzenia    20,00 zł 20,00 zł 

  2) nowej karty w miejsce utraconej   40,00 zł 40,00 zł 

3. Opłata za wypłatę gotó wki: za każdą wypłatę, pobierana      

  1) w bankom atach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych bankó w spółdzielczych  w dniu rozliczenia opera cji bez opłat bez opłat 

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

  3) w bankom atach innych, niż wskazane w pkt 1) naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 

  4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2) (przy użyciu terminala POS)    3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 

  5) w bankom atach za granicą (poza terytorium państw członkow skich EOG    4 % min. 10,00 zł 4 % min. 10,00 zł 

4. Transgra niczn a transak cja płatnicza przy użyciu karty debetow ej do płatności  
naliczana od wypłacanej kwoty 

3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 

  gotów kow ych (na terytorium innego państw a człon kows kieg o EOG      

5. Wypłata gotó wki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia opera cji 
1,50 zł 1,50 zł 

6. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 

7. Zmiana PIN w bankom atach: za każdą zmianę     

  1) sieci SGB   4,50 zł 6,00 zł 

  2) innych, niż wskazane w pkt 1)   7,00 zł 7,00 zł 

8. Spraw dzenie salda rachunku w bankom atach: za każde sprawdzenie     

  1) sieci SGB   1,00 zł 1,00 zł 

  2) innych, niż wskazane w pkt 1)   2,00 zł 2,00 zł 

9. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta  miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 

10. 
Ekspresow e przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni 

roboc zych) 
za każdą przesyłkę 60,00 zł 60,00 zł 

11. Transa kcje bezg otówko we - bez opłat bez opłat 

12. Opłata za przewalutowa nie i rozlicze nie transakcji doko nanej w walucie innej 

niż PLN 

naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 

bez opłat 3% 

13. Opłata za wznowienie karty za każdą kartę  30,00 zł 30,00 zł 

 

  



Instrum ent płatn iczy BLIK  

 

  WYSZC ZEG Ó LNIENIE CZYNN OŚCI 
TRYB POBIERANIA 

OPŁA TY  

Płatnoś ci 

mobilne BLIK  

1. Aktyw acja BLIK jednora zow o 0,00 zł 

2. Obsługa BLIK miesięcznie 0,00 zł 

3. Opłata za wypłatę gotów ki: za każdą wypłatę, pobierana   

  1) w bankom atach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych bankó w spółdzielczych  w dniu rozliczenia opera cji 0,00 zł 

  2) w bankom atach innych, niż wskazane w pkt 1)   0,00 zł 

  3) w bankom atach za granicą   nie dotyczy 

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana  0,00 zł 

    w dniu rozliczenia opera cji   

5. Krajowa transakcja płatnicza za każdą transakcję, pobiera na  bez opłat 

    w dniu rozliczenia opera cji   

6. Zmian a limitu transakcyjnego za każdą zmianę limitu bez opłat 

 

  



  WYS ZCZE GÓ LNIENIE CZYN NO ŚCI TRYB POBIER ANIA OPŁA TY STAW KA OBO WIĄ ZUJ ĄCA  

1. Prowizja przygotow awcza (za udzielenie kredytu): naliczana od kwoty    

  1) kredyty na działalność gospodarczą, rolniczą       udziela nego kredytu/pożyczki ,    

  a) obrotowe  (w tym rewolwingowy): 
    płatn a jednorazow o przed wypłatą chociażby 

części kredytu/po życzki  
  

    z okrese m kredytow ania do 12 miesię cy    1,5% min. 100zł  

    z okrese m kredytow ania powyżej 12 m-cy do 36 miesięcy    2,00% 

    z okrese m kredytow ania powyżej 36 m-cy do 60 miesięcy    2,50% 

  b) inwestycyjne:       

    z okrese m kredytow ania do 60 miesię cy    1,80% 

    z okrese m kredytow ania powyżej 60 miesię cy    2,00% 

  c)   termom oderniza cyjne, technologiczne:     2,00% 

  d) pożyczka hipoteczn a         

    z okrese m kredytow ania do 10 lat     2,50% 

    z okrese m kredytow ania powyżej 10 lat        3,00% 

  e) w rachunku bieżącym  

prowizja za udzielenie/ odnowienie kredytu w 

rachunku bieżącym  -pobierana jest za 

każdorazow e odnowienie limitu kredytowe go na 

kolejne 12-miesięczne okresy liczone od dnia 

zawarcia umow y kredytowej wyłącznie w ciężar 

rachunku bieżącego; 

1,50% 

    
 b) w przypadku pozo stałych kredytów: naliczana 

od kwoty udzielonego kredytu,    

  
  

  
    płatn a jednorazow o przed wypłatą chociażby 

części kredytu   

  2) kredyty preferen cyjne z pomocą ARiM R , KRED YT GOSPO DA RS KI: naliczana od kwoty udzielonego kredytu,  1% 

  3) 
kredyty dla wspóln ot mieszkaniowych (z wyłączeniem 

termom oderniza cyjnych) 
naliczana od kwoty udzielonego kredytu,  1,5% 

2. Prowizja z tytułu goto wości (za niewy korzystanie kredytu)  
– w przyp adku kredytów nieodnawialnych: 

naliczana w stosunku roczn ym od kwoty 
0,40% 

    
   niewykorzystane go kredytu postawion ego do 

dyspozycji kredytobiorcy, za ilość  
  

       dni w których Bank  pozostawał w gotow ości do wypłaty kredytu    

    
   w terminach i kwotach określon ych w umowie 

kredytu, płatna w dniu  
  

       wykorzysta nia niewykorzystan ej kwoty kredytu   

    
– w przyp adku kredytów odna wialnych: 

naliczana w stosunku roczn ym od różnicy 
  

    
   pomiędzy kredytem posta wio nym do 

dyspozycji, a kredytem wykorzystanym, za 
  

    
   każdy dzień niewykorzystania, płatn a w 

termin ach spłaty odsetek bez oddzielnej 
  

       dyspozycji Kredytobiorcy   



3. Prowizja rekom pensa cyjn a (za przedterm inow ą spłatę kredytu)  
dotyczy kredytów nieodnawialnych i naliczana 

jest od kwoty kredytu spłacanej  
2% 

    
wcze śniej niż 14 dni przed termin em spłaty 

wynikającym z umow y, w tym  
  

    
harm onogram u, płatna w dniu doko nania 

przedtermin owej spłaty kredytu   
  

4 Za prolongatę spłaty kredytu naliczana od kwoty prolongow anej 1% - 2,5% min. 500 zł 

5 
Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie 

do długu osoby trzeciej 
naliczana od kwoty długu 

2,50% 

6 Za zmian ę warunków umowy kredytow ej, z wyjątkiem prolon gaty  naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty   0% - 0,2% min. 500 zł 

7 Za wydanie klientom (na ich wniosek) zaświadczenia stwierdzają cego 

wysokość zadłużenia z tytułu kred ytó w banko wych i innyc h zobowiązań 

oraz zaświadc zenia, że klient nie figuruje jako dłużnik:  

za każdy egzem plarz zaświa dczenia 100,00 zł 

8 
Za wydanie opinii bankow ej o kliencie na jego wniosek (w zależno ści od 

stopnia złożoności) 
za każdą opinię 

200,00 zł 

9 Za wydanie promes y kred yto wej za każdą promesę 0,20% 

min. 1 500 zł  

9a. Opłata wstępn a za przygotow anie prom esy (prod ukt kredytow y 

udzielony w kons bankow ym dla Banku Inicjujaceg o :  
  

  

  

do kwoty 1 000 000,00zł    0,25% min. 1500zł  

  

powyżej kwoty 1 000 000,00zł    0,25% min. 2500zł  

10 Za wydanie duplikatu umow y kred yto wej za każdy duplikat 50,00 zł 

11 Za wydanie duplikatu doku mentu zwalniającego zabezpie czenie w 

formie hipoteki, zastaw u rejestrow ego lub przewłaszczenia:  

za każdy duplikat 150,00 zł 

12 
Za wysłanie upom nienia, monitu, wezwania do zapłaty zaległych 

odsetek lub raty (rat) kred ytu  

za każdy egzem plarz upomnienia/ monitu/ za 

każde wezw anie 

opłata równa kosztowi listu 

poleconego za potwierdzeniem 

odbioru wg Cennika Usług 

Pocztow ych Poczta Polska S.A. 

13 
Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części 

nieruchom oś ci  
za każdy wnio sek, od kwoty pozostałej do spłaty  

0,1% min. 500 zł  

14 
Inne czynno ści w ramach usług kredytowy ch wykon ywan e na życzenie 

klienta lub za klienta  
za każdą czynność 

300,00 zł 

    za każdą opinię 
  

      

           



   

           

Rozd ział 6. Gwaranc je, regw ara ncje , awa le  

           

  WYS ZCZE GÓ LNIENIE CZYN NO ŚCI TRYB POBIER ANIA OPŁA TY STAW KA OBO WIĄ ZUJ ĄCA  

1. Prowizja wstępn a 
za rozpatrzenie zlecenia udziele nia limitu, 

wystawienia gwarancji/ regwarancji,  

0,25% min. 500,00 zł 

    
prom esy wystawienia gwarancji/reg warancji, 

naliczana od kwoty wnioskowanej, 
  

    
płatna w dniu złożenia zlecenia (w razie odmowy 

wystawienia gwarancji/regw arancji 
  

    
lub rezygnacji zlece niodaw cy, prowizja nie 

podlega zwrotowi) 
  

2. Prowizja za wystawienie 
z tytułu wystawienia gwarancji, regwarancji i 

awalu, pobierana od kwoty czynn ej 

2% - 4% rocznie 

    
gwaran cji, regwarancji i awalu, naliczana i płatna 

z góry w pierw szym dniu okresu 
  

    
prowizyjneg o (ustala się miesięczne lub 

kwartalne okresy prowizyjne) 
  

3. Z tytułu zmiany warunków umo wy gwarancji, regw arancji 
za każdą zmianę, naliczan a od kwoty czynnej 

gwaran cji, regwarancji 

1% - 2% 

4. 
Wystawienie gwaran cji na wzorze innym niż stand ardow o stoso wan y w 

banku  
opłata dodatkow a do ust. 1 i 2 

300,00 zł 

5. 

Realizacja gwarancji (za wypłatę gwarancji) 

prowizja naliczana od kwoty gwarancji 

podlegającej wypłacie, płatna w dniu realizacji 

gwaran cji 

0,5% min.500 zł  

 

  



Rozd ział 7. Pozos tałe opłaty   
 

 

Wpła ty i wypła ty gotó w ko w e   
   

  WYS ZCZE GÓ LNIENIE CZYN NO ŚCI 
TRYB POBIER ANIA 

OPŁA TY 
STAW KA OBO WIĄ ZUJ ĄCA  

 

1. 

Wpłaty gotów kow e dotyczy wszystkich placów ek P-M BS w Jedlińsku z wyłączeniem 

placów ek Oddziału w Rado miu (tj. Radom ul. Czarn ole ska, Radom ul. Zbro wskiegoi Jatrzębia) 

: 

naliczana od wpłacanej 

kwoty 

   

  1) na rachunki prowad zone w P-M BS w Jedlińsku  bez prowizji  

  2) 
na rachunki prowad zone w bankach innych, niż wskazan e w pkt 1) w tym (Towarzystw a 

Ubezpiecze niow e, KRUS) 

0,50% min. 4 zł  

 

  3) wpłaty na działalność pożytku publiczne go  bez prowizji  

  5) 
dokonyw ane w urządzeniach samoob sługow ych P-M BS w Jedlińsku  na rachunki 

prowad zone w P-M BS w Jedlińsku  

bez prowizji 

 

  6) ZUS , Urząd Skarbowy 0,50% min. 10 zł   

  7) 
wpłaty na rachunki prow adzone w bankach innych niż P-M BS w Jedlińsku zlecon e do 

realizacji w systemie SORB NET, EXPRES S ELIKSIR 
  

0,50% min 40,00zł  

 

  8) zwrot przelewu wychodzącego z winy klienta    8,00 zł  

2. 
Wpłaty gotów kow e dotyczy tylko placów ek Oddziału w Rado miu (tj. Rado m ul. Czarnolesk a, 

Radom ul. Zbro wskiegoi Jatrzę bia) : 
    

 

  1) na rachunki prowad zone w P-M BS w Jedlińsku    bez prowizji  

  2) na rachunki prowad zone w bankach innych, niż wskazan e w pkt 1)    0,50% min.3,50zł*  

  3) wpłaty na działalność pożytku publiczne go    1,00 zł  

  4) za energię elektryczną , energię cieplną (gaz), telefo n, telewizję , internet    0,50% min.3,50zł*  

  5) ZUS, Urząd Skarbow y   0,50% min. 10,00zł**  

  6) składki Towarzystw Ubezpieczeniowych, KRUS    0,50% min.3,50zł*  

  7) wspólnoty mieszkanio we   3,50 zł  

  8)  Radomska Spółdzielnia Mieszkanio wa  S.M. "POŁU DNIE"   bez prowizji   

  9) 
wpłaty na rachunki prow adzone w bankach innych niż P-M BS w Jedlińsku zlecon e do 

realizacji w systemie SORB NET, EXPRES S ELIKSIR 
  

0,50% min 40,00zł  

 

  10)  zwrot przelewu wychodzącego z winy klienta  za każdy przelew środków  8,00 zł  
  

* dla wpłat powyżej 700zł prowizja wynosi 0,50% wpłacanej kwoty  
    

  
 

 
  

** 0,50% wpłacanej kwoty jednak nie mniej niż kwota podana powyżej w taryfie  
        

 

 

 

 

 

 

 

  



Przec ho w yw an ie przed m iotó w i papie ró w warto ścio w ych oraz udos tęp nian ie skry tek sejfo w ych  

   

  WYS ZCZE GÓ LNIENIE CZYN NO ŚCI 
TRYB POBIER ANIA 

OPŁA TY 
STAW KA OBO WIĄ ZUJ ĄCA  

 

1. 
Opłata za portfel do skarb ca nocneg o oraz klucz do drzwiczek wrzutow ych skarbca nocn ego, 

za worek do pieniędzy, kopertę  miesięcznie  

  

 

  bezpieczn ą 30 zł  

   

Inne czynn ośc i i usług i banko w e   
   

  WYS ZCZE GÓ LNIENIE CZYN NO ŚCI 
TRYB POBIER ANIA 

OPŁA TY 
STAW KA OBO WIĄ ZUJ ĄCA  

 

1. 
Opłata za inform ację zbiorczą udostęp nio ną osobie fizycznej będącej posia daczem rachunku 

oraz osobo m, które uzysk ały tytuł  
za każdą zbiorczą informację 

15,00 zł 

 

  
praw ny do spadku po posiad aczu rachunku, w tym nabywcó w spadku, w rozumie niu art. 1052 

k.c.  
  

  

 

2. Przesłanie inform acji zbiorc zej do klienta, o którym mow a w ust. 1 
za każde udzielenie 

inform acji 

koszt listu polecone go za  

 

      
potwierd zeniem odbioru wg 

Cennika   

      
Usług Pocztowych Poczta 

Polska S.A.  

3.  
Przygoto wanie, sporządzenie i przekazanie inform acji stanowiący ch tajem nic ę bankow ą – 

osobom, organo m i instytu cjo m upraw nionym na podstawie Praw a Bankow ego 

za każde udzielenie 

inform acji 

25,00 zł 

 

  (z wyłączeniem przypa dków określon ych w Art. 110 ustawy Praw o Banko we)       

  oraz innych przepisów praw a, z zastrzeżeniem ust. 4       

4.  
Udzielenie odpowie dzi na wezwanie komornika sądow ego do udzielenia inform acji w zakresie 

określonym w art. 14 ust. 3 
opłata za pierw szą stronę 

tekstu 1) 

  

 

  ustaw y o kosztac h komorniczyc h 1) 3)  – wskaza ne kwoty obejm ują podatek VAT:    

  1) Udzielenie inform acji przetw orzonej, innej niż w punk cie 2), 3):        

  a) w postaci papierowej,   20,00 zł   

  b) w postaci elektronicznej    10,00 zł  

  2) Udzielenie inform acji nieprzetw orzonej 2)      

  a) w postaci papierowej,    10,00 zł  

  b) w postaci elektronicznej albo przetworzonej w sposó b zautom atyzowany    5,00 zł  

  3) 
Udzielenie inform acji o danych adreso wych, numerze lub historii rachu nku bank oweg o, 

która pole ga na wygen erowaniu 
  

  

 

    danych z system u komputerow ego:      

  a) w postaci papierowej,   10,00 zł  

  b) w postaci elektronicznej   5,00 zł  

  4) 
Udzielenie inform acji, która zawiera tabele, diagram y, zdjęcia, wykresy, mapy 

sporząd zone przez Bank 
  

40,00 zł 

 

  5) Wysoko ść opłaty za drugą i każdą kolejną stronę tekstu  za stronę  5 zł, max. 45 zł  



5. 

Za wydanie klientom (na ich wniosek) potw ierd zenia salda z przeznaczeniem dla audytorów 

(dot. bank ów niezrzeszonych  
za każde przekazanie 

150 zł 

 

  z SGB-Bankiem S.A.)      

6. Korzy stanie z wrzutni nocnej 
naliczana od wpłacanej 

kwoty 

0,2% 

 

7. 
Wymian a banknotów/bilonu na bank noty/bilon o inny ch nominałach (dotyczy wyłącznie w 

PLN) 
od transakcji  

  

 

  1) do 10 szt.   bez opłaty   

  2) powyżej 10 szt. dla:      

  a) klientów posiadających rachun ek bankowy w P-M BS w Jedlińsku    bez opłaty   

  b) klientów nie posiadających rachunku bankowe go w P- M BS w Jedlińsku    0,50% min.2,00zł   

         

8. 1) za zastrzeżenie dokum entu tożsam ości : za każde zastrzeżenie 20 zł  

  2) za odwołanie zastrzeżenia dowodu tożsam ości  za każde odwołanie  30,00 zł  

9. Sporządzenie na wniosek klienta kopii umów zawartych z Bankiem oraz innych doku mentó w  za każdy dokum ent 50,00 zł 

 

 
 

        

 

1) Za stronę uważa się 1125 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczeg ólności litery, znaki przesta nkowe, cyfry, znaki 

przenie sienia oraz uzasadnione budow ą zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się jako całą.   

 
2) Udzielenie inform acji nieprzetw orzo nej polega w szcze gólno ści na udostępnieniu pliku do pobrania oraz przesłaniu kopii posiad anych dokum entów.  

 

3) opłata za przedstawienie dokum entów i udzielenie inform acji nie jest pobierana w sprawach o egzekucję lub wykonanie posta nowienia o udz ieleniu 

zabezpieczenia świad czeń alimentacyjn ych lub rent mających chara kter alimentów oraz  w spraw ach o egzekucję lub wykonanie zabe zpieczenia roszcze nia 

niezwiązanego z wykonyw aniem działalno ści gospodarczej wszczętych na wniosek Skarbu Państwa,  w tym na polecenie sądu lub prokuratora.   

                    

 

  



                                      

  WYS ZCZE GÓ LNIENIE CZYN NO ŚCI 
TRYB POBIER ANIA 

OPŁA TY 
STAW KA OBO WIĄ ZUJ ĄCA  

1. Udostępnienie platformy walutow ej dla pierw szego użytkow nika/pełn om ocnika   - bez opłat 

2. Udostępnienie platformy walutow ej dla każdego kolejnego pełnom oc nika  - bez opłat 

 

                                      

  WYS ZCZE GÓ LNIENIE CZYN NO ŚCI 
TRYB POBIER ANIA 

OPŁA TY 
STAW KA OBO WIĄ ZUJ ĄCA  

1. Kantor SGB  udostępnienie i obsługa - bez opłat 

 

 

 


