
Lp.
Tryb pobierania 

prowizji/opłat

Konto TAK 

/ Unikonto 

/ Konto za 

złotówkę 

(**)

Unikonto 

Junior

Unikonto 

Młodzieżowe

Rachunek 

a'vista

Rachunek 

Oszczędnościo

wy 

SKARBONKA

Rachunek oszczędnościowy 

w walutach wymienialnych 

USD, EUR, GBP

Podstawowy 

rachunek płatniczy

A.

1.
jednorazowo przy otwarciu 

rachunku
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2.
jednorazowo przy otwarciu 

rachunku
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 20,00 zł X

3.
miesięcznie od każdego 

rachunku
0,00 zł * 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

4. jednorazowo przy zmianie 30,00 zł 0,00 zł 0,00 zł X X X X

5. miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł X 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

6. każdorazowo przy zmianie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł X 10,00 zł 10,00 zł 0,00 zł

7.
za każdą dyspozycję 

realizowaną w Placówce Banku
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł X 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł

8. miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

9.

9.1. za każdy wysłany SMS 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł

9.2. za każdy wysłany SMS 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

10. każdorazowo przy zmianie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł

11. miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł X X 5,00 zł 0,00 zł

B.

1.

1.1. od każdego przelewu 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 0 zł / 10,00 zł * 3,00 zł 0,00 zł

1.2. od każdego przelewu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 zł / 10,00 zł * 0,00 zł 0,00 zł

1.3. od każdego przelewu 5,00 zł X 5,00 zł 5,00 zł 0 zł / 10,00 zł * 5,00 zł X

2.

Elixir
od każdego przelewu 10,00 zł *** 10,00 zł *** 10,00 zł *** 10,00 zł *** 0 zł /10,00 zł *

pięć dyspozycji w m-cu 

kalend. bez opłat, każda 

kolejna 10,00 zł

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

Sorbnet od każdego przelewu 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

BlueCash od każdego przelewu 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

Elixir
od każdego przelewu 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł X 0 zł / 10,00 zł *

pięć dyspozycji w m-cu 

kalend. bez opłat, każda 

kolejna 0,50 zł

Przelew do innego Banku krajowego realizowany: **

2.2.

2.1.

Zmiana w parametrach usługi Internet Banking

Odblokowanie dostępu do usługi Internet Banking 

Korzystanie z usługi SMS Banking

Opłata za komunikat SMS:

 - jako potwierdzenie zdarzenia na rachunku

*  opłata pobierana jest w przypadku, gdy w ciągu poprzedniego okresu rozliczeniowego suma uznań na rachunku wynosi powyżej 1.000zł, w innym wypadku opłata pobierana jest w wysokości 5,00zł

w przypadku Konta za złotówke opłata wynosi 1,00 zł.

 - do autoryzacji zleceń

Otwarcie rachunku

Rodzaj czynności/usługi

Otwarcie rachunku bez wniesienia pierwszej wpłaty

Prowadzenie rachunku                                                                 

Opłata za zmianę wariantu konta                                                               

Korzystanie z usługi Internet Banking

Dział I.   Obsługa rachunków bankowych

** z dniem 01 listopada 2019 wycofane z oferty Banku

Rozdział I.   Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz oszczędnościowe

Otwarcie, prowadzenie, udostępnianie usług

Polecenie przelewu

w Placówce Banku 

za pośrednictwem kanałów 

elektronicznych

Opłaty z tytułu przelewów na 

rachunki prowadzone w innych 

bankach, przelewy zagraniczne i 

transgraniczne oraz opłaty za 

niewymienione wcześniej 

czynności i usługi bankowe w 

obrocie walut wymienialnych - 

okreslone wg stawek SGB-Banku 

S.A., zgodnie z aktualną Taryfą 

prowizji i opłat za czynności i 

usługi bankowe - waluty 

wymienialne.

Zmiana w parametrach usługi SMS Banking

Korzystanie z usługi "saldo na hasło"

Przelew wewnętrzny na rachunki własne i obce realizowany:

 - w Placówce Banku, za wyjątkiem pkt.1.3.

 - za pośrednictwem bankowości internetowej

 - w placówce Banku na rachunki bieżące własne dot. 

prowadzonej działalności gospodarczej



Express Elixir od każdego przelewu 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł X 10,00 zł 10,00 zł

Sorbnet od każdego przelewu 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł X 40,00 zł 40,00 zł

BlueCash
od każdego przelewu 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł X 10,00 zł 10,00 zł

Lp.
Tryb pobierania 

prowizji/opłat

Konto TAK 

/ Unikonto 

/ Konto za 

złotówkę 

Unikonto 

Junior

Unikonto 

Młodzieżowe

Rachunek 

a'vista

Rachunek 

Oszczędnościo

wy 

SKARBONKA

Rachunek oszczędnościowy 

w walutach wymienialnych 

USD, EUR, GBP

Podstawowy 

rachunek płatniczy

C.

1. od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł X x x 0,00 zł

2.
od każdego realizowanego 

polecenia
0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł X x x 0,50 zł

D.

1.

1.1. od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł X X X 0,00 zł

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

2.

2.1.
od każdego wykonanego 

zlecenia
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł X X X 0,00 zł

2.2.
od każdego wykonanego 

zlecenia
0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł X X X 0,50 zł

E.

1. od kwoty wpłaty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2. od kwoty wpłaty

0,3% nie 

mniej niż 

5,00 zł

X X X X X X

2.1. 10,00 zł X X X X X X

3. od kwoty wypłaty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 zł / 10 zł  * 0,00 zł 0,00 zł

4. od kwoty wypłaty
0,1% min 

50zł

0,1% min 

50zł
0,1% min 50zł

0,1% min 

50zł
0,1% min 50zł 0,1% min 50zł 0,1% min 50zł

5. od kwoty wypłaty
0,1% min 

50zł

0,1% min 

50zł
0,1% min 50zł

0,1% min 

50zł
0,1% min 50zł 0,1% min 50zł 0,1% min 50zł

F. 

1.

1.1. w formie papierowej

za każdy wyciąg 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł

*** W przypadku rachunków prowadzonych w Oddziale w Nowym Stawie opłata wynosi 5,00 zł 

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

Rodzaj czynności/usługi

 - jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu

Wpłata dokonywana w formie zamkniętej

Wystawienie protokołu różnicy kasowej występującej po 

przeliczeniu wpłaty gotówkowej zamkniętej

Wypłaty gotówkowe 

Wypłaty gotówkowe nieawizowane z co najmniej 2-dniowym 

wyprzedzeniem powyżej 20.000 zł oraz 1.000 EUR 

(równowartość w innej walucie)

Niepodjęte awizowane wypłaty gotówkowe

Wysłanie wyciągu bankowego

* Raz w miesiącu operacja dokonywana w ciężar rachunku Klienta  za 0 zł,  następna za 10,00 zł

Wyciąg z rachunku, odpisy, potwierdzenia

Dyspozycja utworzenia / modyfikacji / odwołania polecenia 

zapłaty w Placówce Banku

Realizacja polecenia zapłaty

Dyspozycja utworzenia / modyfikacji / odwołania zlecenia 

stałego:

Wpłaty / wypłaty gotówkowe 

Wpłata 

Polecenie zapłaty

 - w ramach Banku na rachunki własne i obce

 - do innego Banku krajowego

 - w Placówce Banku

 - za pośrednictwem bankowości internetowej

Realizacja zlecenia stałego

2.2.

*  Raz w miesiącu  operacja dokonywana w ciężar rachunku Klienta za 0 zł,  następna za 10,00 żł

Zlecenie stałe

za pośrednictwem kanałów 

elektronicznych

Opłaty z tytułu przelewów na 

rachunki prowadzone w innych 

bankach, przelewy zagraniczne i 

transgraniczne oraz opłaty za 

niewymienione wcześniej 

czynności i usługi bankowe w 

obrocie walut wymienialnych - 

okreslone wg stawek SGB-Banku 

S.A., zgodnie z aktualną Taryfą 

prowizji i opłat za czynności i 

usługi bankowe - waluty 

wymienialne.



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

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

2. za każdy wyciąg 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 0,00 zł

3.

3.1. za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł

3.2. za każde zestawienie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

4. za każdy dokument 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 0,00 zł

5. za każdy dokument 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 0,00 zł

Lp.
Tryb pobierania 

prowizji/opłat

Konto TAK 

/ Unikonto 

/ Konto za 

złotówkę 

Unikonto 

Junior

Unikonto 

Młodzieżowe

Rachunek 

a'vista

Rachunek 

Oszczędnościo

wy 

SKARBONKA

Rachunek oszczędnościowy 

w walutach wymienialnych 

USD, EUR, GBP

Podstawowy 

rachunek płatniczy

G.

1. każdorazowo X

2. za każdy dokument 0,00 zł

3. od kwoty każdej dyspozycji 0,00 zł

4. za zaświadczenie 0,00 zł

5. za zaświadczenie 0,00 zł

6.

6.1. 0,00 zł

6.2. 0,00 zł

6.3. 0,00 zł

6.4. 0,00 zł

7. od każdego zlecenia 0,00 zł

8. za zawiadomienie 0,00 zł

9. 10,00 zł X 10,00 zł X X 10,00 zł 0,00 zł

10. za zastrzeżenie X X X 20,00 zł X X X

11. X X X 10,00 zł X X X

12. X X X 10,00 zł X X X

13. każdorazowo X

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

Rodzaj czynności/usługi

 - jeżeli klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu

poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty 

elektronicznej (e-mail) klienta

Sporządzenie kopii wyciągu 

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

Zastrzeżenie książeczki oszczędnościowej

Wystawienie nowej w miejsce utraconej lub zniszczonej 

książeczki oszczędnościowej

Wydanie odpisu unieważnionej książeczki

Cesja praw z rachunku

Przekształcenie rachunku wspólnego w indywidualny lub 

odwotnie

Opłata za wycofanie z rozliczeń elektronicznych zlecenia 

płatniczego

Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia o zaległościach na 

rachunku z tytułu przekroczenia salda

Zamknięcie rachunku na wniosek klienta

dla klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej 

(internet/mobile)

 - umowy kredytu z innym bankiem

Sporządzenie na wniosek klienta opinii 

Sporządzenie na wniosek klienta odpisów, potwierdzeń 

realizacji przelewu, dowodu księgowego 

Przyjęcie i wykonanie blokady środków z tytułu:

 - umowy kredytu z ŻBS

dla klienta nie posiadającego usługę bankowości 

elektronicznej (internet/mobile)

Sporządzenie na wniosek klienta kopii umów zawartych z 

Bankiem oraz innych dokumentów

 - potwierdzenia czeku

 - innych zobowiązań

Inne opłaty

100,00 zł

50,00 zł + VAT 23%

100,00 zł + VAT 23%

10,00 złZmiana karty wzorów podpisów

Sporządzenie dokumentu przelewu według dyspozycji ustnej 

klienta za wyjątkiem przelewów na rachunki własne

Odzyskanie środków ze zrealizowanego zlecenia płatniczego 

odwołanego przez klienta

Sporządzenie na wniosek klienta zaświadczenia o 

posiadanych rachunkach i/lub o stanie środków na rachunku

2,50 zł

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

20,00 zł

0,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

koszt listu wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.

100,00 zł



15. każdorazowo 10,00 zł X 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 0,00 zł

16. 20,00 zł X 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 0,00 zł

17. 0,00 zł

18. każdorazowo 0,00 zł

19. za każdą zbiorczą informację

20. za każde udzielenie informacji

21. za każde udzielenie informacji

Lp.
Tryb pobierania 

prowizji/opłat

Konto TAK 

/ Unikonto 

/ Konto za 

złotówkę 

Unikonto 

Junior

Unikonto 

Młodzieżowe

Rachunek 

a'vista

Rachunek 

Oszczędnościo

wy 

SKARBONKA

Rachunek oszczędnościowy 

w walutach wymienialnych 

USD, EUR, GBP

Podstawowy 

rachunek płatniczy

22.

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5 za stronę 

Rodzaj czynności/usługi

Opłata za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej 

będącej posiadaczem rachunku oraz osobom, które uzyskały 

tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, w tym 

Przesłanie informacji zbiorczej do klienta, o której mowa w pkt. 

19.
koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.

Przygotowanie, sporządzanie i przekazanie informacji 

stanowiących tajemnicę bankową - osobom, organom i 

instytucjom uprawnionym na podstawie Prawa Bankowego (z 

wyłączeniem przypadków określonych w art. 110 ustawy 

Prawo Bankowe) oraz innych przepisów prawa z 

zastrzeżeniem ust 8. 

25,00 zł

* udzielenie informacji nieprzetworzonej polega w szczególności na udostępnieniu pliku do pobrania oraz przesłaniu kopii posiadanych dokumentów

 - w postaci elektronicznej 5,00 zł

Udzielenie informacji, która zawiera tabele, diagramy, zdjęcia, 

wykresy, mapy sporządzone przez Bank
40,00 zł

 - w postaci elektronicznej 10,00 zł

Udzielenie informacji nieprzetworzonej:*

Wysokośc opłaty za drugą i każdą kolejną stronę tekstu 5 zł - max. 45 zł

 - w postaci elektronicznej albo przetworzonej w sposób 

zautomatyzowany
5,00 zł

Udzielenie informacji  o danych adresowych, numerze lub 

historii rachunku bankowego, która polega na wygenerowaniu 

danych z systemu komputerowego:

 - w postaci papierowej 10,00 zł

opłata za pierwszą stronę 

tekstu tj. max. 1125 znaków 

(za znak uważa się wszystkie 

widoczne znaki drukarskie, w 

szczególności litery, zanki 

przestankowe, cyfry, znaki 

przeniesienia oraz 

uzasadnione budową zdania 

przerwą między nimi). Stronę 

rozpoczętą liczy się jako całą.

10,00 zł

Udzielenie odpowiedzi na wezwanie komornika sądowego do 

udzielenia informacji w zakresie określonym w art. 14 ust. 3 

ustawy o kosztach komorniczych - wskazane kwoty obejmują 

podatek VAT:

Udzielenie informacji przetworzonej, innej niż w pukncie 22.2 i 

22.3:

 - w postaci papierowej 20,00 zł

 - w postaci papierowej

20,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadacza rachunku i 

ustanowionych pełnomocników

Przyjęcie / zmiana i odwołanie pełnomocnictwa

Przyjęcie / odwołanie lub zmiana dyspozycji zapisu na 

wypadek śmierci

Realizacja dyspozycji spadkobierców


