BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ
- KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

1. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
2. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę.
3. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.
4. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.
5. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku
klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.
6. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w taryfie:
1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,
2) cyklicznie,
3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem Spółdzielczym (BS)
7. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 6 pkt 2, pobierane są w dniu miesiąca odpowiadającemu dniowi pierwszego pobrania danej opłaty.
8. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
9. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania
poszczególnych kart płatniczych.
10. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach znajdujących się w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie
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Taryfa Prowizji i Opłat

Karty płatnicze
Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe)
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.

Wydanie karty do rachunku dla:
a) posiadacza rachunku
b) współposiadacza rachunku
c) osoby wskazanej
2. Wydanie:
1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
2) nowej karty w miejsce utraconej
3. Wznowienie, wydanie kolejnej karty posiadaczowi,współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej
4. Zastrzeżenie karty
5. Użytkowanie karty
6.
7.

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta
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)1)
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2( przy użyciu terminala POS)1)
5) w bankomatach za granicą
8.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

9.
10.
1)
2)
11.
1)
2)
12.
13.
14.
15.

Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
Transakcje bezgotówkowe

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

Tryb pobierania opłaty

Visa Business Electron
bez funkcji zbliżeniowej

Visa Business Electron
MasterCard
payWave
z funkcją Business
z
zbliżeniową
funkcją zbliżeniową

za każdą kartę
20.00 zł
20.00 zł
20.00 zł

15.00 zł
15.00 zł
15.00 zł

15.00 zł
15.00 zł
15.00 zł

20.00 zł
40.00 zł
20.00 zł
bez opłat
3.00 zł

20.00 zł
40.00 zł
20.00 zł
bez opłat
3.00 zł

20.00 zł
40.00 zł
20.00 zł
bez opłat
3.00 zł

5.00 zł

5.00 zł

5.00 zł

bez opłat
4.50 zł
3% min. 3,50 zł

bez opłat
1.50 zł
2% min. 5,00 zł

bez opłat
4.50 zł
3% min. 3,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 10,00 zł

3% min.4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 4,50 zł

0.60 zł

bez opłat

1.30 zł

6.00 zł

6.00 zł

6.00 zł

4.50 zł
7.00 zł

3.50 zł
7.00 zł

4.50 zł
7.00 zł

bez opłat
1.00 zł
3.00 zł
5.00 zł
45.00 zł
bez opłat

bez opłat
1.00 zł
3.00 zł
5.00 zł
45.00 zł
bez opłat

bez opłat
1.00 zł
3.00 zł
5.00 zł
45.00 zł
bez opłat

3%

3%

bez opłat

za każdą kartę

za każdą kartę
miesięcznie
od każdej zmiany
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każdy numer PIN
za każdą zmianę

za każde sprawdzenie

miesięcznie
za każde zestawienie
za każdą przesyłkę
naliczana od kwoty transakcji, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

Karty przedpłacone
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.
1)
2)
3.
4.
1)
2)

Wydanie karty i numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Wydanie nowego numeru PIN
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB( przy użyciu terminali POS)1)

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę
za każdą zmianę
za każdy numer PIN
naliczana
od
wypłacanej
kwoty,
pobierana w dniu rozliczenia operacji

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
MasterCard bez funkcji zbliżeniowej
25.00 zł
4.50 zł
7.00 zł
6.00 zł
bez opłat
1.50 zł

Taryfa Prowizji i Opłat

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2(przy użyciu terminali POS)1)
5)
w bankomatach za granicą

1.30 zł
3% min. 4,50 zł

naliczana od wypłacanej kwoty

3% min. 4,50 zł

Karty świadczeniowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
MasterCard bez funkcji zbliżeniowej

1.

Wydanie karty i numeru PIN

za każdą kartę

wg indywidualnie uzgodnionych stawek

2.

Zasilenie rachunku karty

za każdą dyspozycję

wg indywidualnie uzgodnionych stawek

3.

Wydanie nowego numeru PIN

za każdy numer PIN

6.00 zł

4.
5.

Zastrzeżenie karty

-

bez opłat

Użytkowanie karty

miesięcznie

wg indywidualnie uzgodnionych stawek

6.

Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB
Transakcje bezgotówkowe

-

bez opłat
bez prowizji

7.

Karty charge
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.

Wydanie karty do rachunku dla:
a) posiadacza rachunku
b) współposiadacza rachunku
c) osoby wskazanej
2. Wydanie:
1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
2) nowej karty w miejsce utraconej
3. Wznowienie karty dla posiadacza,współposiadacza rachunku lub osoby wskazanej
4. Zastrzeżenie karty
5. Użytkowanie karty
6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta
7. Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2)
w kasach banków SGB9 przy użyciu terminala POS) 1)
3)
4)
5)
8.
9.
1)
2)
10.
11.
12.
13.
14.
1)

w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2( przy użyciu terminala POS)1)
w bankomatach za granicą
Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z placówki Banku Spółdzielczego
Transakcje bezgotówkowe
Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki:
w kraju

Tryb pobierania opłaty

MasterCard Business bez
funkcji zbliżeniowej

MasterCard Business
Gold
bez funkcji
zbliżeniowej

20.00 zł
20.00 zł
20.00 zł

50.00 zł
50.00 zł
50.00 zł

20.00 zł
70.00 zł
20.00 zł
bez opłat
bez opłat
5.00 zł

50.00 zł
300.00 zł
50.00 zł
bez opłat
bez opłat
5.00 zł

2.00%

2%

2% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
6.00 zł

2% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
6.00 zł

4.50 zł
7.00 zł
3.00 zł
5.00 zł

4.50 zł
7.00 zł
3.00 zł
5.00 zł

50.00 zł
bez opłat

50.00 zł
bez opłat

1%

1%

za każdą kartę

za każdą kartę

za każdą kartę
za każdą zmianę
naliczana od wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu rozliczenia operacji

za każdy numer PIN
za każdą zmianę

miesięcznie
za każde zestawienie
po upływie terminu
miesięcznie, naliczana od kwoty
transakcji wykonanych w poprzednim
cyklu rozliczeniowym

Taryfa Prowizji i Opłat

2) za granicą
15. Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia
16.

Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie o kartę

cyklu rozliczeniowym

1%

1%

naliczana w dniu rozliczenia, pobierana
po wpływie środków na rachunek

50.00 zł

100.00 zł

za każde upomnienie/wezwanie

20.00 zł

20.00 zł

17. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju

za każdą kartę

równowartość w złotych 150 równowartość w złotych
USD2) plus koszty
150 USD2) plus koszty
operacyjne MasterCard
operacyjne MasterCard

18. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju

za każdą kartę

równowartość w złotych 95
USD2) plus koszty
operacyjne MasterCard

Karty kredytowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Wydanie karty (głównej lub dołączonej)

2.

Użytkowanie karty

3.
4.
5.

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej
Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN

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

Wznowienie karty
Zastrzeżenie karty
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB ( przy użyciu terminala POS)1)
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2(przy użyciu terminala POS)1)
w bankomatach za granicą
Zmiana PIN w bankomatach
Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana limitu kredytowego

11. Minimalna kwota do zapłaty
12. Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie o kartę
13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

1)
2)

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.
Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności.

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę

karta bez funkcji zbliżeniowej

MasterCard Business
75.00 zł

rocznie, z góry za każdy rok ważności
karty (pierwszej i wznowionych)

75.00 zł

za każdą kartę
za każdą kartę

75.00 zł
25.00 zł

-

bez opłat

-

bez opłat

naliczana od wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu rozliczenia operacji

za każdą zmianę
za każdy numer PIN
naliczana zgodnie z regulaminem
funkcjonowania kart kredytowych i
umową
za każde upomnienie/wezwanie
za każde zestawienie

4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4.50 zł
6.00 zł
bez opłat
5% min. 50,00 zł
20.00 zł
5.00 zł

równowartość w złotych
95 USD2) plus koszty
operacyjne MasterCard

