Dział III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
Rozdział 2. Obsługa rachunków bieżących - rolnicy
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku
1. otwarcie rachunku bieżącego
2. prowadzenie rachunku
a) bez dostępu do INTERNET BANKING
b) usługa bankowości elektronicznej (INTERNET BANKING)
2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówkach Banku
3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówkach Banku
4. Realizacja przelewów
1. na rachunki prowadzone w LBS (przelewy wewnętrzne)
2. na rachunki prowadzone w innych bankach
a) w formie papierowej
b) za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
3. na rachunki prowadzone w innych bankach w systemie SORBNET
5. Zlecenia stałe (automatyczne przelewy w terminie wskazanym przez
Klienta)
6. Polecenie zapłaty
1 realizacja
2. odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na
rachunku
7. Polecenie przelewu w walucie obcej (w tym przelew SEPA)

TRYB POBIERANIA OPŁAT
RACHUNEK ROLNICZY

PAKIET "WIELE
ZA NIEWIELE"

-------------

5,00 zł

bez opłat

miesięcznie

5,00 zł
8,00 zł

10,00 zł
10,00 zł

za każdą dyspozycję

bez opłat

bez opłat

za każdą dyspozycję

0,50% min. 2,50zł max.
25,00zł

0,5% min. 2,5zł
max. 25,00zł

bez opłat

bez opłat

3,50 zł
1,00 zł

3,50 zł
1,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

za każdą dyspozycję

5,00 zł

5,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

8. Obsługa kart płatniczych
1.wydanie karty płatniczej
2. wydanie karty płatniczej w miejsce uszkodzonej/utraconej
3. opłata za obsługę karty

za każdą dyspozycję

bez opłat
25,00 zł

miesięcznie

2,50 zł

każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
za każde zapytanie
nie dotyczy
miesięcznie
każdorazowo

4,50 zł
4,50 zł
7,00 zł
5,00 zł
bez opłat
1,00 zł
nie dotyczy
3,00 zł
5,00 zł

bez opłat
25,00zł/bez opłat
3,00zł każdej poza
pierwszą
4,50 zł
4,50 zł
7,00 zł
5,00 zł
bez opłat
1,00 zł
nie dotyczy
3,00 zł
5,00 zł

w dniu rozliczenia

bez opłat
4,50 zł

bez opłat
4,50 zł

w dniu rozliczenia

1,50 zł

nie dotyczy

naliczana od wypłacanej kwoty

3% min. 3,50zł

3% min. 3,50zł

naliczana od wypłacanej kwoty

2% min. 5,00zł

nie dotyczy

6. w kasach obcych - karty Visa Businness Electron, MasterCard
Businness
7. w kasach obcych - karta Visa Business Electron payWave

naliczana od wypłacanej kwoty

3% min. 4,50zł

3% min. 4,50zł

naliczana od wypłacanej kwoty

3% min. 10,00zł

nie dotyczy

8. za granicą - karty Visa Businness Electron, MasterCard Businness

naliczana od wypłacanej kwoty

3% min. 4,50zł

3% min. 4,50zł

9. za granicą - karta Visa Business Electron payWave

naliczana od wypłacanej kwoty

3% min. 10,00zł

nie dotyczy

każdorazowo

bez opłat

bez opłat

4. przesłanie do Klienta nr PIN do karty
5. zmiana PIN w bankomacie sieci SGB
6. zmiana PIN w obcym bankomacie
7. zmiana parametrów karty
8.zastrzeżenie karty
9.zapytanie o saldo w obcym bankomacie
10.obsługa karty kredytowej
11. zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta
12. ponowne przysłanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta
9. Wypłata gotówki
1. w bankomatach SGB oraz BPS
2. w kasach SGB-Bank S.A. i Bankach Spółdzielczych Grupy SGB karty Visa Businness Electron, MasterCard Businness
3. w kasach SGB-Bank S.A. i Bankach Spółdzielczych Grupy SGB karta Visa Business Electron payWave
4. w bankomatach obcych - karty Visa Businness Electron, MasterCard
Businness
5. w bankomatach obcych - karta Visa Business Electron payWave

10. transakcje bezgotówkowe

10. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym
1. posiadanie rachunku
2. posiadanie rachunku oraz wysokość salda
11. Wyciągi bankowe
1. sporządzenie wyciągu, odbiór w placówce
2. wysłanie wyciągu do klienta drogą pocztową
a) listem zwykłym (za każdy wysłany list)
b) listem poleconym (za każdy wysłany list)
12. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (inicjowane przez
płatnika)
1. z bieżącego roku kalendarzowego - UWAGA: za każdy poprzedni rok,
opłatę podwyższa się o połowę stawki podstawowej .
Opłaty
nie pobiera się w przypadku: - gdy jedyną operacją było dopisanie
odsetek oraz gdy zestawienie sporządzane jest na zlecenie sądu lub
prokuratury, dla potrzeb spraw karnych, karnoskarbowych o alimenty lub
rentę mającą charakter alimentów.
13. Usługa bankowości telefonicznej udostępnienie Teleserwis
14. Powiadamianie SMS
1. aktywacja usługi
2. informacja o stanie rachunku
3. zmiana nr telefonu do usługi
15. Usługa bankowości elektronicznej
1. aktywacja usługi
2. lista haseł jednorazowych
3. zmiana nr telefonu do usługi
4. sms do autoryzacji przelewu
16. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

każdorazowo

10,00 zł

10,00 zł

każdorazowo

30,00 zł

30,00 zł

bez opłat

bez opłat

5,00 zł
7,00 zł

5,00 zł
7,00 zł

każdorazowo

15,00 zł

15,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

każdorazowo

bez opłat
0,30zł za 1 SMS

bez opłat
0,30zł za 1 SMS

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat
bez opłat
5,00 zł
bez opłat

bez opłat
bez opłat
5,00 zł
bez opłat

każdorazowo

15,00 zł

15,00 zł

za każdą dyspozycję

15,00 zł

15,00 zł

każdorazowo

każdorazowo

17. Realizacja dyspozycji spadkobierców (od każdego spadkobiercy)

18. Sporządzenie odpisu
1. wyciągu bankowego (bez załączników)
2. odpisu każdego załącznika do wyciągu (UWAGA: za każdy poprzedni
rok, opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej)
19. Za zmianę rachunku wspólnego na indywidualny i odwrotnie
20. Oplata za ekspresową wysyłkę karty lub nr PIN
21. Zachowanie NRB

(za każdą zmianę)
za wysyłkę
każdorazowo

10,00 zł

10,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

20,00 zł
30,00 zł
20,00 zł

20,00 zł
30,00 zł
20,00 zł

