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 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 

§1 

„Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe Spółdzielczego Banku Rozwoju (KLIENT INDYWIDUALNY)” zwana dalej Taryfą określa stawki 
opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Spółdzielczy Bank Rozwoju, zwany dalej Bankiem od Klientów Indywidualnych (osób fizycznych). 

§2 

1. Opłaty i prowizje pobierane są: 
1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 
2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 
3) zbiorczo – za wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 
4) zgodnie z zawartą umową. 

2. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 
3. Opłaty i prowizje pobierane są z rachunku Posiadacza rachunku lub w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 
4. W przypadku braku na rachunku środków pieniężnych, Bank obciąża rachunek należnościami z tytułu prowizji i opłat, o których w dniu wpływu  

na rachunek środków pieniężnych lub prowizja może być wpłacona w gotówce w kasie Banku. 
5. Od pozostałych Klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 

§3 

1. Prowizje i opłaty ustalane są i pobierane w złotych lub w walutach obcych. 
2. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat 

pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych 
zasad. 

3. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od …do…” ustala się indywidualnie wysokość pobieranych 
opłat i prowizji w podanych granicach. 

§4 

1. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji 
określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania 
stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 

2. Za operacje dewizowe pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu 
zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne w zależności od wybranej w przekazie opcji kosztowej. 

§5 

1. Nie pobiera się prowizji/opłat za: 
1) prowadzenie rachunku/użytkowanie karty debetowej Klienta Indywidualnego za miesiąc w którym otwarto rachunek,   
2) wpłaty na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w SBR Bank, wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz 

organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku 
dochodowym, na cele dobroczynne i charytatywne, 

3) komitetów społecznych powoływanych przez lokalną społeczność do realizacji celów gospodarczych i społecznych, 
4) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności, 
5) za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest 

na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 
2. W przypadku zamknięcia rachunku Klienta Indywidualnego prowizje/opłaty pobierane okresowo pobierane są proporcjonalnie do liczby dni trwania 

umowy w dniu zamknięcia rachunku.  

§6 

1. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie dyrektor oddziału/członek zarządu SBR Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub 

według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne  

z interesem SBR Bank. 

2. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której 

dotyczy. 

3. Taryfa ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów Indywidualnych. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych 

 z Bankiem. 
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I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE I RACHUNKI PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE 

I. a. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 

Lp. Rodzaj czynności / usługi 

Opłata / prowizja 

 

Konto 

Mały 

Inwestor
1) 

 

 

Konto 

Młode 

Zdolne2) 

Konto 

Solidne 
Konto KliQ 

 

Podstawowy 

Rachunek 

Płatniczy 

(PRP) 

 

 

Rachunek 

Rodzinny 

1. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 

 

0 zł 

2. Prowadzenie rachunku - prowizja pobierana 

miesięcznie ostatniego dnia roboczego każdego 

miesiąca 

0 zł 0 zł 4 zł 0 zł / 10 zł3) 0 zł 
 

0 zł 

 

 
3. Wpłaty gotówkowe na rachunek 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł  0 zł x 

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 5 zł 0 zł 0 zł 

  5. Przelewy 

5.1 Przelew wewnętrzny na rachunek prowadzony w SBR Bank - za każdy przelew   

5.1.1 realizowany w Oddziale Banku - za wyjątkiem 

poz.5.1.3 i 5.1.4 

0 zł 0 zł 2 zł   

 

 

 

4 zł 0 zł 0 zł 

5.1.2 realizowany w systemie bankowości elektronicznej - za 

wyjątkiem poz.5.1.3 i 5.1.4 

0 zł 0 zł 0,50 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5.1.3 z ROR na rachunek bieżący przedsiębiorcy lub 

rachunek bieżący rolnika tej samej osoby (realizacja w 

systemie bankowości elektronicznej lub w Oddziale 

Banku) 

x 10 zł 10 zł 10 zł x 10 zł 

5.1.4 pomiędzy rachunkami własnymi  (realizacja w 

systemie bankowości elektronicznej lub w Oddziale 

Banku) 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5.2 Polecenie przelewu w systemie Elixir4)  – za każdy przelew    

5.2.1 realizowany w Oddziale Banku 4 zł 4 zł 4 zł 8 zł 0 zł/ 4 zł14) 4 zł 

5.2.2 realizowany w systemie bankowości elektronicznej 0 zł  0 zł  0,50 zł 0 zł 0 zł/0,50zł14) 0,50 zł 

5.3 Polecenie przelewu w systemie SORBNET – za każdy przelew 

5.3.1 realizowany w Oddziale Banku 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

5.3.2 realizowany w systemie bankowości elektronicznej 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

5.4 Polecenie przelewu natychmiastowego – za każdy przelew realizowany  w Oddziale Banku / w systemie bankowości 

elektronicznej   

5.4.1 w systemie BlueCash5)   5 zł 5 zł 5 zł 5 zł        5 zł        5 zł 

5.4.2 w systemie Express Elixir6) 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł        5 zł        5 zł 

6. Stałe zlecenie płatnicze 

6.1 Złożenie/modyfikacja zlecenia 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

6.2 Realizacja stałego zlecenia – za każdy przelew 1 zł  1 zł 1 zł 1 zł  1 zł14) 1 zł 

7. Polecenie zapłaty 

7.1 Realizacja polecenia zapłaty 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

7.2 Modyfikacja, odwołanie polecenia zapłaty 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

8. Realizacja przekazu w obrocie dewizowym7)    

8.1 Polecenie przelewu SEPA8) do banków zagranicznych – za każdy przelew 

0 zł 

0 zł 

0 zł 

0 zł 

0 zł 

8.1.1 realizowany w Oddziale Banku  4 zł 4 zł 4 zł 8 zł 0 zł/4 zł 16) 4 zł 

8.1.2 realizowany w systemie bankowości elektronicznej 0 zł 0 zł 0,50 zł 0 zł 0zł/0,50 zł16) 0,50 zł 

8.2 Pozostałe prowizje dotyczące realizacji przekazów 

dewizowych 

 

Zgodnie z Rozdz. IV. Przekazy w obrocie dewizowym 
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9. Wyciągi 

9.1 Wyciąg miesięczny  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł  0 zł 0 zł 

3 zł 

3 zł 

0, 50 zł 

5 zł 

9.2 Wyciąg po każdej zmianie salda – za każdy wyciąg 

prowizja pobierana łącznie pierwszego dnia roboczego 

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni 

3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

9.3 Sporządzenie duplikatu wyciągu na życzenie Klienta - 

za każdy duplikat wyciągu 

3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

10. Sporządzenie odpisu potwierdzenia wykonania operacji 

na życzenie Klienta - za każdy odpis 

0,50 zł  0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0, 50 zł 0, 50 zł 

11. Sporządzanie historii rachunku, informacji o obrotach 

na wniosek Posiadacza – za każdy miesiąc 

5 zł + 

23%VAT 

5 zł + 

23%VAT 
5 zł + 

23%VAT 
5 zł +     

23%VAT 
5 zł +       

23%VAT 
5 zł + 

23%VAT 

12. Karty płatnicze9): Visa Classic Debetowa , Visa payWave, MasterCard PayPass 

12.1 Wydanie karty do rachunku  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.2 Wznowienie karty do rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.3 Wydanie duplikatu karty – za każdy duplikat 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 0 zł 0 zł 

12.4 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej10) 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 0 zł 0 zł 

12.5 Opłata za użytkowanie karty - prowizja pobierana 
każdego 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu za 
który jest pobierana, za każdą wydaną do rachunku 
kartę 

0 zł 0 zł 1 zł  0 zł / 5 zł20) 0 zł 0 zł 

12.6 Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne 

transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do 

płatności bezgotówkowych  

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.7 Transakcje gotówkowe 

12.7.1 w bankomatach SBR Bank oraz we wskazanych 

bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych 

zgodnie z zawartymi umowami11) 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.7.2 w innych bankomatach w kraju – za każdą transakcję 0 zł 0 zł 5 zł 5 zł21) 5 zł15) 5 zł 

12.7.3 transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 

debetowej do płatności gotówkowych - w ramach 

EOG12) - za każdą transakcję 

0 zł 0 zł 5 zł 5 zł21) 5 zł17) 5 zł 

12.7.4 zagraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 

debetowej do płatności gotówkowych - poza  EOG12)  - 

za każdą transakcję od kwoty transakcji 

2% 
 min. 10 zł 

2% 
min. 10 zł 

2% 
min. 10 zł 

2% 
min. 10 zł 

2% 
min. 10 zł 

2% 
min. 10 zł 

12.7.5 w placówkach Poczty Polskiej – za każdą transakcję od 

kwoty transakcji 

2% 

 min. 10 zł 
2% 

 min. 10 zł 

2% 

 min. 10 zł 

2% 

 min. 10 zł 

2% 

 min. 10 zł 

2% 

 min. 10 zł 

12.7.6 w punktach akceptujących kartę w kraju – za każdą 

transakcję od kwoty transakcji 

2% 

 min. 10 zł 
2% 

 min. 10 zł 

2% 

 min. 10 zł 

2% 

 min. 10 zł 

2% 

 min. 10 zł 

2% 

 min. 10 zł 

12.7.7 w punktach akceptujących kartę za granicą za każdą 

transakcję od kwoty transakcji  

 

 

2% 

 min. 10 zł 
2% 

 min. 10 zł 

2% 

 min. 10 zł 

2% 

 min. 10 zł 

2% 

 min. 10 zł 

2% 

 min. 10 zł 

12.7.8 Realizacja transakcji Cash Back13) 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

12.8 Powtórne generowanie numeru PIN na wniosek 

Użytkownika 

8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 

12.9 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.10 Pakiet ubezpieczeń „Bezpieczna karta” 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13. Płatności mobilne   

13.1 Udostępnienie aplikacji i aktywacja konta 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13.2 Użytkowanie aplikacji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14. Bankowość Internetowa Internet Banking 

14.1 Udostępnienie systemu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14.2 Użytkowanie systemu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

15. SMS serwis 

15.1 Udostępnienie usługi SMS serwis 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
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15.2 Użytkowanie serwisu - opłata jednostkowa za każdy 

wysłany przez Bank SMS, pobierana łącznie ostatniego 

dnia roboczego każdego miesiąca  

0,30 zł  

 

0,30 zł 

 

0,30 zł 

 

0,30 zł 

 

0,30 zł 

 

0,30 zł 

 

16. Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym za każdy   

16.1 miesiąc roku bieżącego18) 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

16.2 miesiąc roku poprzedniego18) 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

17. Zmiana rodzaju rachunku19) 0 zł 0 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 

18. Inne czynności związane z obsługą rachunków 

bankowych  

Zgodnie z Rozdz. III. Inne czynności związane z obsługą rachunków 

 

1) Opłaty dotyczą posiadaczy rachunku w wieku do 18 roku życia. Po ukończeniu 18 roku życia rachunek jest przekształcany na rachunek dedykowany osobom 

pełnoletnim dostępny w ofercie Banku, zgodnie z dyspozycją Klienta, a w przypadku niezłożenia dyspozycji – na Konto Młode Zdolne.  

2) Opłaty dotyczą posiadaczy rachunku w wieku od 18 do 26 roku. Po ukończeniu 26 roku życia rachunek jest przekształcany na inny rachunek dostępny w ofercie Banku 

bez ograniczenia wiekowego, zgodnie z dyspozycją Klienta, a w przypadku niezłożenia dyspozycji – na Konto Solidne. 

3) Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpi wpływ min. 1000 zł – w przeciwnym przypadku opłata wynosi 10 zł. 
4) Każda dyspozycja  złożona w systemie Elixir dla kwoty równej i wyższej od 1 mln zł realizowana jest w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia 

płatniczego realizowanego w SORBNET.   
5) Maksymalna kwota transakcji – 5.000 PLN. 
6) Maksymalna kwota transakcji – 100.000 PLN. 
7) Przekaz w obrocie dewizowym -  transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu w walucie obcej, przelew Target. 
8) Polecenie przelewu SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii,  

Monako, San Marino, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 
a) waluta transakcji EUR; 
b) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 
c) koszty „SHA”; 
d) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych oraz banków pośredniczących; 
e) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). 

9) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy 
stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 

10) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
11) Lista bankomatów dostępna na stronie internetowej Banku. 
12) EOG - Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). 
13) Maksymalna wysokość wypłaty w ramach usługi Cash Back wynosi 300 zł. 
14) Zgodnie z ustawą z dn. 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 2 – krajowe transakcje płatnicze w 

pakiecie 5 szt. miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera 
opłatę zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji. 

15) Zgodnie z ustawą z dn. 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 3 –wypłaty gotówki za pomocą 
bankomatów nienależących do Banku w pakiecie 5 wypłat miesięcznie są zwolnione z  opłat, za każdą kolejną wypłatę w miesiącu kalendarzowym – 5 zł.  

16) Polecenia przelewu SEPA w pakiecie 5 szt. miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym 
transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji. 

17) Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w pakiecie 5 wypłat miesięcznie są zwolnione z  opłat, za każdą 
kolejną wypłatę w miesiącu kalendarzowym – 5 zł. 

18) Duplikat zestawienia wystawiany jest od daty nie wcześniejszej niż 08 sierpnia 2018 r. 
19) Opłata nie jest pobierana w przypadku zamiany rodzaju rachunku na rachunek z wyższą opłatą za prowadzenie rachunku płatniczego oraz na Podstawowy Rachunek 

Płatniczy. 
20) Opłata nie jest pobierana za miesiąc, w którym dokonane zostaną min. 5 płatności bezgotówkowe kartą, w przeciwnym wypadku 5 zł. 
21) 3 pierwsze wypłaty w miesiącu kalendarzowym są zwolnione z opłat, za każdą kolejną wypłatę w miesiącu kalendarzowym – 5 zł. 

 

            I.b. Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie w walutach wymienialnych - Konto Walutowe 

(USD EUR GBP CHF) 1) 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja 

1. Otwarcie rachunku  0 zł / 10 zł2) 

2. Prowadzenie rachunku  0 zł  

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek 0 zł 

4. Wypłata gotówkowa z rachunku 0 zł 

  5. Realizacja przekazu w obrocie dewizowym3) Zgodnie z Rozdz. IV. Przekazy w 

obrocie dewizowym  

 
6. Polecenie przelewu – za każdy przelew (realizacja w PLN) 

 6.1 w systemie Elixir4)  

6.1.1 realizowany w Oddziale Banku  

 

4 zł 

6.1.2 realizowany w systemie bankowości elektronicznej 0,50 zł 

6.2 w systemie SORBNET 

 6.2.1 realizowany w Oddziale Banku  

 

30 zł 

6.2.2 realizowany w systemie bankowości elektronicznej 20 zł 
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6.3 natychmiastowy w systemie Blue Cash5) / Express Elixir6) realizowany w Oddziale Banku / w systemie 

bankowości elektronicznej 

5 zł 

7. Wyciągi bankowe 

7.1 Wyciąg miesięczny  0 zł 

7.2 Wyciąg po każdej zmianie salda – za każdy wyciąg prowizja pobierana łącznie pierwszego dnia 

roboczego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni 

3 zł 

7.3 Sporządzenie duplikatu wyciągu na życzenie Klienta - za każdy duplikat wyciągu 3 zł 

8. Sporządzenie odpisu potwierdzenia wykonania operacji na życzenie Klienta - za każdy odpis 0,50 zł 

9. Sporządzanie historii rachunku, informacji o obrotach na wniosek Posiadacza – za każdy miesiąc 5 zł + 23% VAT 

10. Karta debetowa VISA EURO7) 

10.1 Wydanie karty do rachunku 0 zł 

10.2 Wznowienie karty do rachunku 0 zł 

10.3 Wydanie duplikatu karty – za każdy duplikat 20 zł 

10.4 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej8) 10 zł 

10.5 Opłata za użytkowanie karty - prowizja pobierana każdego 1 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu za który jest pobierana, za każdą wydaną do rachunku kartę 

5 zł 

10.6 Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do 

płatności bezgotówkowych 

0 zł 

10.7 Transakcje gotówkowe 

10.7.1 w bankomatach SBR Bank oraz we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych 

zgodnie z zawartymi umowami9) 

0 zł 

10.7.2 w innych bankomatach w kraju oraz transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty do 

płatności gotówkowych w ramach EOG10) – za każdą transakcję od kwoty transakcji 

2 % min. 7,5 zł 

10.7.3 zagraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty do płatności gotówkowych – poza EOG10)  – za 

każdą transakcję od kwoty transakcji 

2,5 % min. 10 zł 

10.7.4 w placówkach Poczty Polskiej – za każdą transakcję od kwoty transakcji 2,5 % min. 10 zł 

10.7.5 w punktach akceptujących kartę w kraju – za każdą transakcję 2,5 % min. 10 zł 

10.7.6 w punktach akceptujących kartę za granicą - za każdą transakcję od kwoty transakcji  2,5 % min. 10 zł 

10.8 Powtórne generowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 10 zł 

10.9 Pakiet ubezpieczeń „Bezpieczna karta” 0 zł 

11. Inne czynności związane z obsługą rachunków bankowych Zgodnie z Rozdz. III. Inne czynności 
związane z obsługą rachunków 

 
1) Od 20.12.2018 r. SBR Bank nie oferuje kont oszczędnościowych osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych. W przypadku tej grupy osób  

poszczególne stawki opłat/prowizji dotyczą umów podpisanych do 19.12.2018 r. włącznie. 
2) Opłaty nie pobiera się jeśli przy otwarciu konta nastąpi wpłata min. 20 jednostek monetarnych waluty rachunku. 
3) Przekaz w obrocie dewizowym -  transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu w walucie obcej, przelew Target. 
4) Każda dyspozycja  złożona w systemie Elixir dla kwoty równej i wyższej od 1 mln zł realizowana jest w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia 

płatniczego realizowanego w SORBNET.   
5) Maksymalna kwota transakcji – 5.000 PLN. 
6) Maksymalna kwota transakcji – 100.000 PLN. 
7) Karta wydawana do rachunku prowadzonego w EUR. Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa 

prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku 
bankowego. 

8) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
9) Lista bankomatów dostępna na stronie internetowej Banku. 
10) EOG - Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). 

 
 

            I.c. Usługa BLIK 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja 

1. Opłata za usługę BLIK  0 zł  

2. Transakcje bezgotówkowe dokonywane za pośrednictwem usługi BLIK 0 zł 

3. Transakcje gotówkowe dokonywane za pośrednictwem usługi BLIK -  wypłata gotówki w bankomatach 

3.1 w bankomatach SBR Bank oraz we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków 

krajowych zgodnie z zawartymi umowami1) 
0 zł 

3.2 W innych bankomatach w kraju – za każdą transakcję od kwoty transakcji 3 zł 

 
1) Lista bankomatów dostępna na stronie internetowej Banku. 
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II. OSZCZĘDNOŚCI 

II. a. Terminowe lokaty oszczędnościowe  

Lp. Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja 

1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku lokaty terminowej 0 zł 

3. Wpłata gotówki na rachunek  0 zł 

4. Wypłata gotówki z rachunku  0 zł 

5. Przelew wewnętrzny na rachunek prowadzony w SBR Bank 0 zł 

6. Polecenie przelewu w systemie Elixir1) – za każdy przelew 

 

4 zł 

7. Polecenie przelewu w systemie SORBNET – za każdy przelew 

 

30 zł 

8. Polecenie przelewu natychmiastowego w systemie BlueCash2) / Express Elixir3) - za każdy 
przelew  

5 zł 

9. Realizacja przekazu w obrocie dewizowym4)  Zgodnie z Rozdz. IV. Przekazy w 

obrocie dewizowym 

10. Wyciąg z rachunku lokaty terminowej 0 zł 

11. Obsługa terminowych lokat oszczędnościowych potwierdzonych książeczką   

11.1. Wydanie książeczki – za każdą wydaną książeczkę 0 zł  

11.2 Umorzenie książeczki oszczędnościowej (dot. druku ścisłego zarachowania)     20 zł 

11.3 Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw oszczędnościowej lokaty terminowej 20 zł 

12. Inne czynności związane z obsługą rachunków bankowych  Zgodnie z Rozdz. III. Inne czynności 

związane z obsługą rachunków 

bankowych 1) Każda dyspozycja  złożona w systemie Elixir dla kwoty równej i wyższej od 1 mln zł realizowana jest w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia 
płatniczego realizowanego w SORBNET.   

2) Realizacja tylko w PLN. Maksymalna kwota transakcji – 5.000 PLN. 
3) Realizacja tylko w PLN. Maksymalna kwota transakcji – 100.000 PLN. 
4) Przekaz w obrocie dewizowym -  transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu w walucie obcej, przelew Target. 

 

II. b. Rachunek oszczędnościowy KONTO ROSNĄCE 1) 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja 

1. Otwarcie rachunku  0 zł 

2. Prowadzenie rachunku  0 zł 

3. Wpłata na rachunek  0 zł 

4. Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego 

1) pierwsza wypłata 0 zł 

2) kolejne wypłaty 0,25% min. 7 zł max 50 zł 

5. Przelew wewnętrzny na rachunek prowadzony w SBR Bank2) 
 

0 zł 

6. Polecenie przelewu w systemie Elixir3) – za każdy przelew2) 
 

6.1 realizowany w Oddziale Banku  
 

4 zł 

6.2 realizowany w systemie bankowości elektronicznej 0 zł 

7. Polecenie przelewu w systemie SORBNET– za każdy przelew2) 
 

7.1 realizowany w Oddziale Banku  
 

30 zł 

7.2 realizowany w systemie bankowości elektronicznej 20 zł 

8. Polecenie przelewu natychmiastowego BlueCash4 / Express Elixir5) – za każdy 
przelew2) realizowany w Oddziale Banku / w systemie bankowości elektronicznej 
 
 

5 zł 

9. Realizacja przekazu w obrocie dewizowym2) 6) 
 

Zgodnie z Rozdz. IV. Przekazy w 
obrocie dewizowym 
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10. Wyciągi bankowe 

10.1 Wyciąg miesięczny  0 zł 

10.2 Wyciąg po każdej zmianie salda – za każdy wyciąg prowizja pobierana łącznie pierwszego dnia 
roboczego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni 

3 zł 

10.3 Sporządzenie duplikatu wyciągu na życzenie Klienta - za każdy duplikat wyciągu 3 zł 

11. Sporządzenie odpisu potwierdzenia wykonania operacji na życzenie Klienta - za każdy odpis 0,50 zł 

12. Sporządzanie historii rachunku,  informacji o obrotach na wniosek Posiadacza – za każdy 
miesiąc 

5 zł + 23% VAT 

13. Inne czynności związane z obsługą rachunków bankowych   Zgodnie z Rozdz. III. Inne czynności 

związane z obsługą rachunków 

bankowych 

1)  Od 20.12.2018 r. SBR Bank nie oferuje kont oszczędnościowych osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych. W przypadku tej grupy osób  
poszczególne stawki dotyczą umów podpisanych do 19.12.2018 r. włącznie. 
2) Prowizja pobierana dodatkowo łącznie z prowizją wskazaną w pkt.4. 
3) Każda dyspozycja  złożona w systemie Elixir dla kwoty równej i wyższej od 1 mln zł realizowana jest w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla  
   zlecenia płatniczego realizowanego w SORBNET.   
4)  Maksymalna kwota transakcji – 5.000 PLN. 
5) Maksymalna kwota transakcji – 100.000 PLN. 
6) Przekaz w obrocie dewizowym -  transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu w walucie obcej, przelew Target. 

 

III. INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja 

1. Wydanie zaświadczenia dot. rachunku bankowego (nie dotyczy zaświadczeń potwierdzających 

prowadzenie i nr rachunku bankowego, np. do US)  
36,90 zł (30 zł + 23% VAT) 

2. Złożenie dyspozycji zapisu / odwołanie zapisu / realizacja zapisu na wypadek śmierci – za 

każdą czynność (w przypadku złożenia dyspozycji jednocześnie na kilku rachunkach pobierana 

jest tylko jedna opłata) 

 

pobierana jest tylko jedna opłata 

 

20 zł 

3. Dokonanie blokady środków na rachunku Klienta tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki zaciągniętego w 

3.1 SBR Bank 0 zł 

3.2 innym banku/instytucji 50 zł 

4. Opłata za wpłatę nieposortowanego bilonu powyżej 100 szt.  0,5% od kwoty bilonu min. 20 zł 

IV  PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM1) 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja   

  1. Polecenie przelewu SEPA2) 

1.1 do banków krajowych - za każdy przelew 

1.1.1 realizowany w Oddziale Banku 
 

20 zł 

1.1.2 realizowany w systemie bankowości elektronicznej 10 zł 

1.2  do banków zagranicznych - za każdy przelew 
Uwaga: w przypadku rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowizja pobierana zgodnie z pkt. I.a. 

1.2.1 realizowany w Oddziale Banku 
 

4 zł 

1.2.2 realizowany w systemie bankowości elektronicznej 0,50 zł 

2. Polecenie przelewu w TARGET3) /SWIFT4)  w EUR w ramach EOG5) - za każdy przelew 

2.1. realizowany w Oddziale Banku 
 

30 zł 

2.2. realizowany w systemie bankowości elektronicznej 20 zł 

3. Polecenie przelewu w walucie obcej6)  (wysyłane do banków krajowych) / Polecenia wypłaty7) - za każdy przelew  
Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 8, w przypadku opcji 
kosztowej „OUR” 

3.1 realizowany w Oddziale Banku 
 

30 zł 

3.2 realizowany w systemie bankowości elektronicznej 20 zł 

4. Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami w SBR Bank  (nie dotyczy 
rachunków własnych) - za każdy przelew 

10 zł  
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5. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego 

Uwaga: opłaty nie pobiera się od poleceń wypłaty z kosztami „OUR” 

5.1 z banków krajowych – za każdą transakcję 

 

10 zł 

5.2 z banków zagranicznych w ramach EOG5) w walucie EUR - za każdą transakcję 

 

0 zł 

5.3 z banków zagranicznych w ramach EOG5)  w walucie innej niż EUR - za każdą transakcję 

 

20 zł 

5.4 z banków zagranicznych spoza EOG5) - za każdą transakcję 

 

20 zł 

6. Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w trybie „pilnym” w EUR, USD, GBP i PLN - za każdą 
transakcję 
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej za realizacje przekazu 

150 zł 

7. Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na 
zlecenie Klienta – za każde zlecenie 

150 zł + koszty banków zagranicznych 

8. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty 100 zł 

9 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane 
na zlecenie Klienta – za każde zlecenie  

Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd SBR Bank 

120,00 zł + koszty banków trzecich  

10. Prowizja za przewalutowanie - za każdą transakcję 

Uwaga: prowizja pobierana gdy rachunek płatnika prowadzony jest w innej walucie niż waluta 
przekazu (dotyczy przekazu otrzymanego/ wysyłanego, niezależnie od opłat w pkt. 2-3) 

5 zł 

1)  Przekaz w obrocie dewizowym -  transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu w walucie obcej, przekaz TARGET. 

2)  Polecenie przelewu SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, 
Monako, San Marino, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 

a) waluta transakcji EUR; 
b) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 
c) koszty „SHA”; 
d) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych oraz banków pośredniczących; 
e) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). 

3) Polecenie przelewu TARGET -  usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w EUR z rachunku płatniczego 
Posiadacza rachunku na rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem systemu TARGET2. TARGET2 -  transeuropejski 
zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym dla waluty EUR. Stanowi platformę do obsługi płatności wysokokwotowych, z której 
korzystają banki centralne i komercyjne. 

4) SWIFT - międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi, wykorzystywana do realizacji przekazów realizowanych za 
pośrednictwem sieci banków korespondentów Banku. 

5) EOG - Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). 

6) Polecenie przelewu w walucie obcej - usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwianiu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego 
Posiadacza rachunku u dostawcy (Bank) na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż PLN i EUR. 

7) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej 
instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 

 

 V. KREDYTY I POŻYCZKI 

V. a. Kredyt gotówkowy / kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja 

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego1) – płatna jednorazowo 

 

50 zł 

2. Prowizja za udzielenie/odnowienie/podwyższenie kredytu 

2.1 Kredyty gotówkowe od kwoty przyznanego kredytu (wg okresu spłaty) 

2.1.1 do 1 roku  1% - 2% 

2.1.2 pow. 1 roku do 5 lat  2% - 3% 

2.1.3 powyżej 5 lat 3% - 5% 

2.1.4 gotówkowy „0%”  7,5% 

2.2 Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym2) (od kwoty przyznanego/odnowionego kredytu lub 

kwoty zwiększającej kredyt) 

2.2.1 dla klientów zaliczanych do GNR 1,0% min. 50 zł 

2.2.2 dla pozostałych klientów 1,5% min. 50 zł 

3. Prolongata terminu spłaty kredytu (w tym restrukturyzacja) - jednorazowo od kwoty 

prolongowanej 

  0,5% min 50 zł 

4. Przejęcie długu – od każdej przejmowanej umowy 50 zł 

5. Zmiana postanowień umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy – za aneks 100 zł 
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6. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 61,50 zł (50 zł + 23% VAT) 

7. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy (za dokumenty objęte wnioskiem) 3)  49,20 zł (40 zł + 23% VAT)  

1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. 
2) Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu. 
3) Dotyczy umów kredytu zawartych od dnia  01.10.2020 r. 

 

V. b. Kredyty hipoteczne (kredyt mieszkaniowy i pożyczka hipoteczna) 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja 

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego 1) – płatna jednorazowo 

 

200 zł  

2. Prowizja za udzielenie kredytu - płatna od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt 

2.1 Kredyt mieszkaniowy  

2.1.1 do 1 roku  0,5%-1% 

 
2.1.2 powyżej 1 roku do 5 lat 1%-1,5% 

2.1.3 powyżej 5 lat 1,5%-3% 

2.2 Pożyczka hipoteczna 

2.2.1 dla Klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy/ bieżący w SBR Bank 1,5%-2% 

2.2.2 dla pozostałych Klientów 2,5%-3% 

3. 
Rekompensata w przypadku spłaty całości lub części kredytu przed terminem (jednorazowo od kwoty wcześniejszej 

spłaty)2) 

3.1 do 2 lat trwania Umowy kredytu 2,0% 

3.2 powyżej 2 lat trwania Umowy kredytu3) 1,0% 

4. Prolongata terminu spłaty kredytu (w tym restrukturyzacja) - jednorazowo od kwoty 

prolongowanej 

0,5% min. 100 zł  

5. Przejęcie długu – od każdej przejmowanej umowy 50 zł 

6. Zmiana postanowień umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy – za aneks 4)  200 zł 

6.1. Opłata za zmianę przedmiotu zabezpieczenia 5) 500 zł 

7. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 123 zł (100 zł + 23% VAT) 

8. Opłata za sporządzenie i złożenie w imieniu Klienta wniosku – za każdy wniosek, 

- o ustanowienie/wykreślenie zastawu rejestrowego, wpis/wykreślenie hipoteki, PCC, itp.  

- o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu lub przedmiotu w rejestrze zastawów 

61,50 zł (50 zł + 23% VAT) + opłata 

sądowa 

9. Opłata za sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki / wykreślenie zastawu z rejestru 

zastawów – za każdy wniosek 5) 6)  

 

 

24,60 zł (20 zł + 23% VAT) 

10. Sporządzenie kopii umowy lub innych dokumentów na wniosek Kredytobiorcy (za dokumenty 

objęte wnioskiem) 5)  

49,20 zł (40 zł + 23% VAT) 

11. Przeprowadzenie inspekcji kredytowanej nieruchomości potwierdzającej prawidłowe wykorzystanie środków z kredytu:5) 

  
11.1 przed wypłatą transzy kredytu (nie dotyczy pierwszej transzy)  100 zł 

11.2 po wypłacie ostatniej transzy kredytu 100 zł 

12. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy Wg kosztów rzeczywistych 

1)  Prowizja za rozpatrzenie wniosku podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. 

2)       Prowizję pobiera się (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego) w wysokości maksymalnie 2,0% spłacanej kwoty kredytu hipotecznego, nie 
więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty. Do 
wyliczenia wysokości odsetek Bank przyjmuje oprocentowanie z dnia faktycznej spłaty kredytu hipotecznego. Prowizji nie pobiera się jeżeli wcześniejsza częściowa 
spłata kapitału kredytu następuje ze względu na wypłatę dodatkowego finansowego wsparcia w przypadku zwrotu całości lub części środków z rachunku inwestora 
zastępczego. 

3)      Maksymalnie do 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej. Opłata obowiązuje do umów kredytowych zawartych od dnia 22 lipca 2017 r. 
4)      Opłata nie jest pobierana w przypadku pobrania opłaty za zmianę przedmiotu zabezpieczenia z pkt.6.1 
5)      Dotyczy kredytów przeznaczonych na finansowanie inwestycji realizowanej przez Kredytobiorcę systemem gospodarczym. Dotyczy umów zawartych od dnia 

01.10.2020r.  

6)     Opłata nie jest pobierana w przypadku pobrania opłaty za sporządzenie i złożenie wniosku o wykreślenie z pkt.8. 
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 VI. KARTY KREDYTOWE 

Lp. 
Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja 

Visa Credit / 

MasterCard Credit 

World 

MasterCard 

Credit 

Visa Credit 

Gold 

1. Wydanie nowej karty 0 zł 0 zł 0 zł 

2. Wznowienie karty 0 zł 0 zł 0 zł 

3. Obsługa karty kredytowej 

3.1 w 1 roku użytkowania 0 zł 0 zł 0 zł 

3.2 od 2 roku użytkowania, jeżeli wartość wszystkich transakcji 

obciążających rachunek karty wynosi w poprzednim 12-

miesięcznym okresie 

co najmniej 4.000 zł – 0 zł co najmniej 9.000 

zł – 0 zł 

co najmniej 

15.000 zł – 0 zł 

mniej niż 4.000 zł – 54 zł mniej niż 9.000 zł 

– 80 zł 

mniej niż 15.000 zł 

– 150 zł 

4. Wydanie karty dodatkowej 0 zł 0 zł 20 zł 

5. Wznowienie karty dodatkowej 0 zł 0 zł 20 zł 

6. Obsługa karty dodatkowej 

6.1 w 1 roku użytkowania 0 zł 0 zł  

6.2 od 2 roku użytkowania, jeżeli wartość wszystkich transakcji 

obciążających rachunek karty wynosi w poprzednim 12-

miesięcznym okresie – za każdą kartę 

co najmniej 4.000 zł – 0 zł co najmniej 9.000 

zł – 0 zł 

co najmniej 

15.000 zł – 0 zł 

mniej niż 4.000 zł – 54 zł mniej niż 9.000 zł 

– 80 zł 

mniej niż 15.000 zł 

– 150 zł 

7. Wydanie duplikatu karty – za każdy duplikat 15 zł 15 zł 20 zł 

8. Wydanie karty w miejsce zastrzeżonej1) 15 zł 15 zł 20 zł 

9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 

Użytkownika karty 

0 zł 0 zł 0 zł 

10. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek 

Użytkownika karty 

0 zł 0 zł 0 zł 

11. Transakcje bezgotówkowe w punktach handlowo-

usługowych w kraju i za granicą2) 

0 zł 0 zł  

12. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków – za każdą wypłatę od kwoty wypłaty 

12.1 w kraju  3,5% min. 10 zł 4% min.10 zł 4% min.10 zł 

12.2 zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy 

użyciu karty do płatności gotówkowych      

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

13. Przelew z rachunku karty – za każdy przelew od kwoty 

przelewu 

3% min. 5 zł 3% min. 5 zł 3% min. 5 zł 

14. Minimalna spłata zadłużenia na karcie (miesięcznie od kwoty 

salda końcowego okresu rozliczeniowego) 

 

3% min. 40 zł 3% min. 40 zł 3% min. 40 zł 

15. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika 

karty za wskazany okres – za każde zestawienie obejmujące 

1 okres rozliczeniowy 

3 zł 3 zł 10 zł 

16. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0 zł 0 zł 0 zł 

17. Obsługa automatycznej spłaty zadłużenia z konta osobistego 

prowadzonego w Banku 

0 zł 0 zł 0 zł 

18. Pakiet ubezpieczeń „Bezpieczna karta” 0 zł 0 zł 0 zł 

1) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
2) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy 

stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 
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 VII. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY POZOSTAJĄCE WYŁĄCZNIE W OBSŁUDZE 

VII. a. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 

Lp. Rodzaj czynności / usługi 

Opłata / prowizja 

Pol - Konto 

Pol – 

Konto 

Junior1) / 

Student2) 

Pol – 

Konto 

Senior3) 

Pol –Konto 

500+4)  

 

Rachunek  

dla Rad 

Rodziców,  

SKO i PKZP 

1. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2. 
Prowadzenie rachunku - prowizja pobierana miesięcznie 

ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca 

4 zł 0 zł 2 zł 4 zł 

 

0 zł – SKO 

4 zł –  

pozostałe 

rachunki 

 

 

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

  5. Przelewy 

5.1 Przelew wewnętrzny na rachunek prowadzony w SBR Bank - za każdy przelew  

5.1.1 realizowany w Oddziale Banku - za wyjątkiem poz.5.1.3 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5.1.2 realizowany w systemie bankowości elektronicznej - za 

wyjątkiem poz.5.1.3 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5.1.3 z ROR na rachunek bieżący przedsiębiorcy lub rachunek 

bieżący rolnika tej samej osoby (realizacja w systemie 

bankowości elektronicznej lub w Oddziale Banku) 

10 zł x x 10 zł x 

5.2 Polecenie przelewu w systemie Elixir5)  – za każdy przelew   

5.2.1 realizowany w Oddziale Banku 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 

5.2.2 realizowany w systemie bankowości elektronicznej 0,50 zł 0 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

5.3 Polecenie przelewu w systemie SORBNET – za każdy przelew 

5.3.1 realizowany w Oddziale Banku 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

5.3.2 realizowany w systemie bankowości elektronicznej 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

5.4 Polecenie przelewu natychmiastowego– za każdy przelew realizowany w Oddziale Banku / w systemie bankowości 

elektronicznej  

5.4.1 w systemie BlueCash6)   5 zł 5 zł 5 zł        5 zł        5 zł 

5.4.2 w systemie Express Elixir7)   5 zł 5 zł 5 zł        5 zł        5 zł 

6. Stałe zlecenie płatnicze 

6.1 Złożenie/modyfikacja zlecenia 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

6.2 Realizacja stałego zlecenia – za każdy przelew 1 zł  1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

7. Polecenie zapłaty 

7.1 Realizacja polecenia zapłaty 1 zł 0 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

7.2 Modyfikacja, odwołanie polecenia zapłaty 5 zł 0 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

8. Realizacja przekazu w obrocie dewizowym8)   

8.1 Polecenie przelewu SEPA9) do banków zagranicznych – za każdy przelew 

0 zł 

0 zł 

0 zł 

0 zł 

0 zł 

0 zł 

8.1.1 realizowany w Oddziale Banku  4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 

8.1.2 realizowany w systemie bankowości elektronicznej 0,50 zł 0 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

8.2 Pozostałe prowizje dotyczące realizacji przekazów dewizowych 

 

Zgodnie z Rozdz. IV. Przekazy w obrocie dewizowym 

 

 

 

 

9. Wyciągi 

9.1 Wyciąg miesięczny  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.2 Wyciąg po każdej zmianie salda – za każdy wyciąg prowizja 

pobierana łącznie pierwszego dnia roboczego każdego 

miesiąca za miesiąc poprzedni 

3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 
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9.3 Sporządzenie duplikatu wyciągu na życzenie Klienta - za każdy 

duplikat wyciągu 

3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

10. Sporządzenie odpisu potwierdzenia wykonania operacji na 

życzenie Klienta - za każdy odpis 

0,50 zł  0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

11. Sporządzanie historii rachunku, informacji o obrotach na 

wniosek Posiadacza – za każdy miesiąc 

5 zł +     

23% VAT 

5 zł + 

23% VAT 

5 zł + 

23% VAT 
5 zł +     

23% VAT 
5 zł +    

23% VAT 

12. Karty płatnicze10): Visa Classic Debetowa, Visa payWave, MasterCard PayPass 

12.1 Wydanie karty do rachunku  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.2 Wznowienie karty do rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.3 Wydanie duplikatu karty – za każdy duplikat 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

12.4 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej11) 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

12.5 Opłata za użytkowanie karty - prowizja pobierana każdego 1 
dnia miesiąca następującego po miesiącu za który jest 
pobierana, za każdą wydaną do rachunku kartę 

1 zł 0 zł 0 zł 1 zł 1 zł 

12.6 Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje 

płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności 

bezgotówkowych  

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.7 Transakcje gotówkowe 

12.7.1 w bankomatach SBR Bank oraz we wskazanych bankomatach 

Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi 

umowami12) 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.7.2 w innych bankomatach w kraju – za każdą transakcję 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

12.7.3 transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 

debetowej do płatności gotówkowych - w ramach EOG13) - za 

każdą transakcję 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

12.7.4 zagraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej 

do płatności gotówkowych - poza  EOG13)  - za każdą 

transakcję od kwoty transakcji 

2% 
 min. 10 zł 

2% 
min. 10 zł 

2% 
min. 10 zł 

2% 
min. 10 zł 

2% 
min. 10 zł 

12.7.5 w placówkach Poczty Polskiej – za każdą transakcję od kwoty 

transakcji 

2% 

 min. 10 zł 
2% 

 min. 10 zł 

2% 

 min. 10 zł 

2% 

 min. 10 zł 

2% 

 min. 10 zł 

12.7.6 w punktach akceptujących kartę w kraju – za każdą transakcję 

od kwoty transakcji 

2% 

 min. 10 zł 
2% 

 min. 10 zł 

2% 

 min. 10 zł 

2% 

 min. 10 zł 

2% 

 min. 10 zł 

12.7.7 w punktach akceptujących kartę za granicą za każdą 

transakcję od kwoty transakcji  

 

 

2% 

 min. 10 zł 
2% 

 min. 10 zł 

2% 

 min. 10 zł 

2% 

 min. 10 zł 

2% 

 min. 10 zł 

12.7.8 Realizacja transakcji Cash Back14) 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

12.8 Powtórne generowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 

12.9 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.10 Pakiet ubezpieczeń „Bezpieczna karta” 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13. Naklejka zbliżeniowa Visa payWave 15)   

13.1 Wydanie duplikatu naklejki zbliżeniowej 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

13.2 Wydanie nowej naklejki zbliżeniowej w miejsce zastrzeżonej10)  10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

13.3 Użytkowanie naklejki zbliżeniowej – za każdy miesiąc 3 zł 0 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

13.4 Transakcje bezgotówkowe17)  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13.5 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta  8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 

13.6 Zmiana danych Użytkownika naklejki zbliżeniowej  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13.7 Czasowe zablokowanie/odblokowanie naklejki zbliżeniowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13.8 Pakiet ubezpieczeń „Bezpieczna karta” 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14. Płatności mobilne   

14.1 Udostępnienie aplikacji i aktywacja konta 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14.2 Użytkowanie aplikacji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

15. Bankowość Internetowa Internet Banking 

15.1 Udostępnienie systemu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
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15.2 Użytkowanie systemu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

16. SMS serwis 

16.1 Udostępnienie usługi SMS serwis 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

16.2 Użytkowanie serwisu - opłata jednostkowa za każdy wysłany 

przez Bank SMS, pobierana łącznie ostatniego dnia roboczego 

każdego miesiąca  

0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

17. Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym za 

każdy   

17.1 miesiąc roku bieżącego17) 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

17.2 miesiąc roku poprzedniego17) 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

18. Zmiana rodzaju rachunku18) 25 zł 0 zł 25 zł 25 zł 25 zł 

19. Inne czynności związane z obsługą rachunków bankowych  Zgodnie z Rozdz. III. Inne czynności związane z obsługą rachunków 
 

1) Opłaty dotyczą posiadaczy rachunku w wieku do 18 roku życia. Po ukończeniu 18 roku życia rachunek jest przekształcany na rachunek dedykowany osobom 

pełnoletnim dostępny w ofercie Banku, zgodnie z dyspozycją Klienta, a w przypadku niezłożenia dyspozycji – na Konto Młode Zdolne.  

2) Opłaty dotyczą posiadaczy rachunku w wieku od 18 do 26 roku. Po ukończeniu 26 roku życia rachunek jest przekształcany na inny rachunek dostępny w ofercie Banku 

bez ograniczenia wiekowego, zgodnie z dyspozycją Klienta, a w przypadku niezłożenia dyspozycji – na Konto Solidne. 

3) Opłaty dotyczą posiadaczy rachunku w wieku od 60 roku życia posiadających ważną legitymację emeryta. 

4) Opłaty dotyczą posiadaczy rachunku otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+. Bank zastrzega sobie prawo do zamknięcia rachunku w przypadku 

stwierdzenia braku wpływów z tytułu programu Rodzina 500+ na rachunek Pol-Konto 500+. 

5) Każda dyspozycja  złożona w systemie Elixir dla kwoty równej i wyższej od 1 mln zł realizowana jest w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia 
płatniczego realizowanego w SORBNET.   

6) Maksymalna kwota transakcji – 5.000 PLN. 
7) Maksymalna kwota transakcji – 100.000 PLN. 
8) Przekaz w obrocie dewizowym -  transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu w walucie obcej, przelew Target. 
9) Polecenie przelewu SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtenste inu i Szwajcarii,  

Monako, San Marino, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 
f) waluta transakcji EUR; 
g) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 
h) koszty „SHA”; 
i) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych oraz banków pośredniczących; 
j) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). 

10) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy 
stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 

11) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
12) Lista bankomatów dostępna na stronie internetowej Banku. 
13) EOG - Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). 
14) Maksymalna wysokość wypłaty w ramach usługi Cash Back wynosi 300 zł. 
15) Usługa dostępna wyłącznie dla posiadaczy karty debetowej Visa payWave. Usługa wyłącznie w obsłudze. Bank nie wydaje oraz nie wznawia naklejek od dnia 

12.12.2019 r. Opłaty dotyczą naklejek wydanych do 11.12.2019 r.  
16) W przypadku transakcji bezgotówkowych dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości 

transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. 
17) Duplikat zestawienia wystawiany jest od daty nie wcześniejszej niż 08 sierpnia 2018 r. 
18) Opłata nie jest pobierana w przypadku zamiany rodzaju rachunku na rachunek z wyższą opłatą za prowadzenie rachunku płatniczego oraz na Podstawowy Rachunek 

Płatniczy. 

VII. b. Rachunki płatne na każde żądanie potwierdzone książeczką oszczędnościową 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja 

1. Otwarcie rachunku  0 zł 

2. Prowadzenie rachunku  0 zł 

3. Wydanie książeczki do rachunku płatnego na każde żądanie – za każdą wydaną książeczkę 5 zł  

4. Umorzenie książeczki oszczędnościowej (dot. druku ścisłego zarachowania)     20 zł 

5. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw oszczędnościowej lokaty terminowej 20 zł 

6. Wpłata gotówki na rachunek 0 zł 

7. Wypłata gotówki z rachunku  0 zł 

8. Polecenie przelewu / realizacja przekazu w obrocie dewizowym  zgodnie z Rozdz. II. a. poz. 5 – 9 

9. Inne czynności związane z obsługą rachunków bankowych    Zgodnie z Rozdz. III. Inne czynności 

związane z obsługą rachunków 

bankowych 

 

 

 

 



 

                                                                             Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe 

   
 

 15 

VII. c. Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie w walutach wymienialnych Pol-Konto Walutowe 

           (USD EUR GBP CHF) 

 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja 

1. Otwarcie rachunku  0 zł  

2. Prowadzenie rachunku  0 zł  

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek 0 zł 

4. Wypłata gotówkowa z rachunku 0 zł 

5. Realizacja przekazu w obrocie dewizowym1) Zgodnie z Rozdz. IV. Przekazy w 

obrocie dewizowym  

 
6. Polecenie przelewu – za każdy przelew (realizacja w PLN) 

 6.1 w systemie Elixir2) 

6.1.1 realizowany w Oddziale Banku  

 

4 zł 

6.1.2 realizowany w systemie bankowości elektronicznej 0,50 zł 

6.2 w systemie SORBNET 

 6.2.1 realizowany w Oddziale Banku  

 

30 zł 

6.2.2 realizowany w systemie bankowości elektronicznej 20 zł 

6.3 natychmiastowy w systemie BlueCash3) / Express Elixir4) realizowany w Oddziale Banku w systemie 

bankowości elektronicznej 

 

5 zł 

7. Wyciągi bankowe 

7.1 Wyciąg miesięczny  0 zł 

7.2 Wyciąg po każdej zmianie salda – za każdy wyciąg prowizja pobierana łącznie pierwszego dnia 

roboczego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni 

3 zł 

7.3 Sporządzenie duplikatu wyciągu na życzenie Klienta - za każdy duplikat wyciągu 3 zł 

8. Sporządzenie odpisu potwierdzenia wykonania operacji na życzenie Klienta - za każdy odpis 0,50 zł 

9. Sporządzanie historii rachunku, informacji o obrotach na wniosek Posiadacza – za każdy miesiąc 5 zł + 23% VAT 

10. Karta debetowa VISA EURO5) 

10.1 Wydanie karty do rachunku 0 zł 

10.2 Wznowienie karty do rachunku 0 zł 

10.3 Wydanie duplikatu karty – za każdy duplikat 20 zł 

10.4 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej6) 10 zł 

10.5 Opłata za użytkowanie karty - prowizja pobierana każdego 1 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu za który jest pobierana, za każdą wydaną do rachunku kartę 

5 zł 

10.6 Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do 

płatności bezgotówkowych 

0 zł 

10.7 Transakcje gotówkowe 

10.7.1 w bankomatach SBR Bank oraz we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych 

zgodnie z zawartymi umowami7) 

0 zł 

10.7.2 w innych bankomatach w kraju oraz transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty do 

płatności gotówkowych w ramach EOG8)  – za każdą transakcję od kwoty transakcji 

2 % min. 7,5 zł 

10.7.3 zagraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty do płatności gotówkowych poza EOG8) – za każdą 

transakcję od kwoty transakcji 

2,5 % min. 10 zł 

10.7.4 w placówkach Poczty Polskiej – za każdą transakcję od kwoty transakcji 2,5 % min. 10 zł 

10.7.5 w punktach akceptujących kartę w kraju – za każdą transakcję 2,5 % min. 10 zł 

10.7.6 w punktach akceptujących kartę za granicą - za każdą transakcję od kwoty transakcji  2,5 % min. 10 zł 

10.8 Powtórne generowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 10 zł 

10.9 Pakiet ubezpieczeń „Bezpieczna karta” 0 zł 

11. Inne czynności związane z obsługą rachunków bankowych Zgodnie z Rozdz. III. Inne 
czynności związane z obsługą 

rachunków 

 
1) Przekaz w obrocie dewizowym -  transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu w walucie obcej, przelew Target. 
2) Każda dyspozycja  złożona w systemie Elixir dla kwoty równej i wyższej od 1 mln zł realizowana jest w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia 

płatniczego realizowanego w SORBNET.   
3) Maksymalna kwota transakcji – 5.000 PLN (realizacja w PLN). 
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4) Maksymalna kwota transakcji – 100.000 PLN (realizacja w PLN). 
5) Karta wydawana do rachunku prowadzonego w EUR. Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa 

prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku 
bankowego. 

6) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
7) Lista bankomatów dostępna na stronie internetowej Banku. 
8) EOG - Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). 

 

VII. d. Rachunek oszczędnościowy Pol-Efekt 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja 

1. Otwarcie rachunku  0 zł 

2. Prowadzenie rachunku  0 zł 

3. Wpłata na rachunek  0 zł 

4. Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego 

3) pierwsza wypłata 0 zł 

4) kolejne wypłaty 0,25% min. 5 zł max. 50 zł 

 5. Przelew wewnętrzny na rachunek prowadzony w SBR Bank1) 
 

0 zł 

6. Polecenie przelewu w systemie Elixir2) – za każdy przelew1) 
 

6.1 realizowany w Oddziale Banku  
 

4 zł 

6.2 realizowany w systemie bankowości elektronicznej 0 zł 

7. Polecenie przelewu w systemie SORBNET– za każdy przelew1) 
 

7.1 realizowany w Oddziale Banku  
 

30 zł 

7.2 realizowany w systemie bankowości elektronicznej 20 zł 

8. Polecenie przelewu natychmiastowego w systemie BlueCash3)/ Express Elixir4) za każdy przelew 
realizowany w Oddziale Banku / w systemie bankowości elektronicznej 1)  
 

5 zł 

9. Realizacja przekazu w obrocie dewizowym1) 5) 
 

Zgodnie z Rozdz. IV. Przekazy w 
obrocie dewizowym 

10. Wyciągi bankowe 

10.1 Wyciąg miesięczny  0 zł 

10.2 Wyciąg po każdej zmianie salda – za każdy wyciąg prowizja pobierana łącznie pierwszego dnia 
roboczego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni 

3 zł 

10.3 Sporządzenie duplikatu wyciągu na życzenie Klienta - za każdy duplikat wyciągu 3 zł 

11. Sporządzenie odpisu potwierdzenia wykonania operacji na życzenie Klienta - za każdy odpis 0,50 zł 

12. Sporządzanie historii rachunku, informacji o obrotach na wniosek Posiadacza – za każdy miesiąc 5 zł + 23% VAT 

13. Inne czynności związane z obsługą rachunków bankowych   Zgodnie z Rozdz. III. Inne czynności 

związane z obsługą rachunków 

bankowych 

1) Prowizja pobierana dodatkowo łącznie z prowizją wskazaną w pkt.4. 
2) Każda dyspozycja  złożona w systemie Elixir dla kwoty równej i wyższej od 1 mln zł realizowana jest w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla  
 zlecenia płatniczego realizowanego w SORBNET.   
3) Maksymalna kwota transakcji – 5.000 PLN. 
4)  Maksymalna kwota transakcji – 100.000 PLN 
5) Przekaz w obrocie dewizowym -  transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu w walucie obcej, przelew Target. 
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VIII. INNE USŁUGI 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja 

1. Wpłaty gotówkowe na rzecz 
 

1.1 Biura Maklerskiego BPS S.A. 0 zł 

1.2 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Łomży za kursy, szkolenia, egzaminy itp. (dotyczy wpłat dokonywanych w 

Punktach Obsługi klienta SBR Bank działających na terenie WORD) 

5 zł 

2. Wpłata gotówkowa na rachunki w innych bankach za każdą wpłatę od kwoty wpłaty 

2.1 wpłata do 1 000 zł włącznie   

2.1.1 realizowana w systemie Elixir1)   4  zł 

2.1.2 realizowana w systemie SORBNET 34 zł 

2.1.3 realizowana w systemie BlueCash2) / Express Elixir3) 14 zł 

2.2 wpłata powyżej 1 000 zł - od kwoty wpłaty  

2.2.1 realizowana w systemie Elixir1)   0,5 % od kwoty wpłaty  

2.2.2 realizowana w systemie SORBNET 0,5 % od kwoty wpłaty  

nie mniej niż 34 zł 

2.2.3 realizowana w systemie BlueCash2) / Express Elixir3) 0,5 % od kwoty wpłaty  

nie mniej niż 14 zł 

3. Dokonywanie/odwoływanie zastrzeżeń dokumentów 

3.1 Klienci SBR Bank 12,30 zł (10 zł + 23% VAT) 

3.2 pozostali Klienci 24,60 zł (20 zł + 23% VAT) 

4. Poszukiwanie rachunków – na nazwisko jednej osoby, zlecone przez składającego zapytanie. 30,75 zł (25 zł + 23% VAT) 

5. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji, w tym informacji stanowiących tajemnicę 

bankową komornikowi sądowemu 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Sprawiedliwości w sprawie 

maksymalnej wysokości wynagrodzenia 

za udzielenie informacji komornikowi 

sądowemu4) + 23% VAT 

1) Każda dyspozycja  złożona w systemie Elixir dla kwoty równej i wyższej od 1 mln zł realizowana jest w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia  

płatniczego realizowanego w SORBNET.   

2) Maksymalna kwota transakcji – 5.000 PLN. 

3)  Maksymalna kwota transakcji – 100.000 PLN. 

4) Pobierane są stawki maksymalne przewidziane dla danej czynności 

 


