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"Konto za złotówkę" - "Wygodne Konto dla Klientów ZUS" - przeznaczony dla klientów indywidualnych powyżej 18 roku życia, którzy nie
posiadają rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w KDBS i nie posiadali ww. rachunku w KDBS  w okresie ostatnich 30 dni,
SGB Konto A'vista - przeznaczony dla Rad Rodziców, Komitetów Rodzicielskich.

Niniejsza Taryfa ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z KDBS.

Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą KDBS. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje KDBS do sprzedaży produktu/usługi, której
dotyczy.
Niniejsza Taryfa dostępna jest w każdej placówce KDBS oraz na stronie internetowej KDBS - www.kdbs.com.pl.

KDBS ustala prowizje i opłaty w złotych polskich. W przypadku prowizji i opłat za transakcjie realizowane w walutach obcych, KDBS dokonuje
przeliczenia stawek złotowych na walutę przy zastosowaniu aktualnych kursów sprzedaży zawartych w tabeli kursów walut KDBS.
KDBS zastrzega sobie możliwość pobierania dodatkowych opłat, niewymienionych w Taryfie, za usługi realizowane na życzenie Klienta lub za usługi
z wykorzystaniem instytucji trzecich, w tym szczególności:

Wszelkie prowizje i opłaty pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, chyba że umowa lub zlecenie stanowi inaczej.

Klient ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę, której dotyczą zmiany Taryfy ze skutkiem
natychmiastowym bez ponoszenia opłat związanych z wypowiedzeniem Umowy lub opłat wynikających z proponowanych zmian.

prowizje i opłaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe,

Dział I. Postanowienia ogólne

Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy:
SGB Konto Skarbek - przeznaczony dla klientów indywidualnych w wieku do 13 roku życia (od miesiąca następującego po ukończeniu przez
klienta 13 lat pakiet ulega przekształceniu na SGB Konto Junior),
SGB Konto Junior - przeznaczony dla klientów indywidualnych w wieku od 13 do 18 roku życia (od miesiąca następującego po ukończeniu przez
klienta 18 lat pakiet ulega przekształceniu na SGB Konto Pionier),

Użyte w Taryfie określenia KDBS lub Bank należy rozumieć, jako Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy.

prowizje i opłaty pobierane przez banki i instytucje pośredniczące w realizacji transakcji,

Prowizje i opłaty pobierane są:

po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi,

miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych,

KDBS nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie.

zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego,

zgodnie z zawartą umową,

Opłaty miesięczne za karty debetowe pobierane są za pełen okres okres rozliczeniowy ostatniego dnia miesiąca.

Opłaty związane z prowadzeniem rachunków i wykonywaniem transakcji płatniczych pobierane okresowo są należne KDBS jedynie za okres
obowiązywania Umowy.

ustalenie stawek prowizji i opłat za czynności, które KDBS nie pobierał prowizji/opłat oraz określenie wysokości prozji/opłat dla nowych
produktów lub usług, odbywa się z uwzględnieniem stopnia pracochłonności wykonywanych w związku z tym czynności oraz poziomu kosztów
ponoszych przez KDBS.

Taryfa Prowizji i Opłat za czynności i usługi bankowe Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego dla Klientów indywidualnych, zwana dalej
Taryfą ma zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w placówkach KDBS oraz za pośrednictwem dostępnych kanałów elektronicznych.

zmiany przepisów podatkowych i/lub zasad rachunkowości stosowanych przez KDBS w zakresie w jakim te zmiany mają wpływ na koszty
ponoszone przez KDBS w związku z wykonywaniem Umowy,

zmiany zakresu lub formy świadczonych przez KDBS usług (w tym zmiany lub dodania nowej funkcjonalności w zakresie obsługi danego
produktu lub usługi) w zakresie w jakim te zmiany mają wpływ na koszty ponoszone przez KDBS w związku z wykonywaniem Umowy,
zmiany przepisów prawa regulujących produkty lub usługi oferowane przez KDBS luba mających wpływ na wykonywanie Umowy w zakresie, w
jakim te zmiany mają wpływ na koszty ponoszone przez KDBS w związku z wykonywaniem Umowy,

zmiany cen usług i operacji, z których KDBS korzysta przy wykonywaniu poszczególnych czynności bankowych i niebankowych,

Ograniczenie, o którym mowa w ust. 18 lit. b nie dotyczy sytuacji, w której do taryfy wprowadzone są nowe prowizje lub oplaty gdy ich
dotychczasowa wysokość wynosiła 0,00 PLN.

W przypadku gdy Klient zgłosi sprzeciw zgodnie z ust. 14, ale nie dokona wypowiedzenia właściwej Umowy, Umowa wygasa z dniem
poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia dodatkowych opłat związanych zez zgłoszeniem sprzeciwu lub opłat
wynikających z proponowanych zmian.

prowizje i opłaty wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

Opłaty za prowadzenie rachunków pobierane są "z góry" do 2-tego każdego miesiąca kalendarzowego.

O zmianie Taryfy Bank powiadamia Klienta nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą wejścia w życie. Brak zgłoszenia sprzeciwu Klienta
wobec proponowanych zmian przed dniem obowiązywania zmian jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody.

SGB Konto Pionier - przeznaczony dla klientów indywidualnych powyżej 18 roku życia,

Wypłaty gotówkowe w kwocie przekraczającej 30.000 PLN bądź 10.000 USD, EUR, GBP wymagają wcześniejszego zamówienia gotówki.

zmiana wysokości płay minimalnej oraz poziomu wskaźników publikowanych przez GUS: inflacji, przeciętnego miesięcznego wynagordzenia w
sektorzez przedsiębiorstw,
zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych oraz stóp procentowych ustalanych przez
Narodowy Bank Polski,

zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym
Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie mającym w pływ na koszty ponoszone przez KDBS w związku z wykonywaniem Umowy.

zmiana prowizji i opłat przewidzianych w Taryfie dla jednego produktu może być dokonywana nie częściej niż 4 razy w roku,

prowizji i opłaty zawarte w Taryfie nie mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o więcej niż 200% wysokości dotychczasowej prowizji lub opłaty,
z zastrzeżeniem ust. 19,
zmiana wysokości danej prowizji lub opłaty następuje w okresie nie późniejszym niż 6 miesięcy od wystąpienia przesłanki do wprowadzenia tej
zmiany,

Zmiany wyskości prowizji i opłat będą odbywać się wg następujących zasad:

Konta walutowe oraz rachunki oszczędnościowe walutoweprowadzone śa w następujących walutach: EUR, USD i GBP.

Kwoty pobieranych prowizji i opłat zaokrąglane są do 1 grosza, w przypadku prowizji i opłat za transakcje realizowane w walutach obcych kwoty
prowizji i opłat zaokrąglane sa do drugiego miejsca po przecinku kwoty danej waluty.

Bank zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Taryfie, w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z poniższych okoliczności:
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Wyszczególnienie czynno ści (usługi) Tryb pobierania opłaty Stawka

1. Otwarcie rachunku jednorazowo przy otwarciu rachunku bez opłat

2. Prowadzenie rachunku miesięczna bez opłat

3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe

  3.1. Wpłaty gotówkowe od każdej wpłaty bez opłat

  3.2. Wypłaty gotówkowe od każdej wpłaty bez opłat

4. Przelewy w złotych polskich

  4.1. Realizowane w placówce KDBS

     4.1.1. Przelew zwykły (wewnętrzny, zewnętrzny, do ZUS i US) - ELIXIR od każdego przelewu bez opłat

     4.1.2. Przelew ekspresowy - Express ELIXIR1 od każdego przelewu 10,00

     4.1.3. Przelew SORBNET2 od każdego przelewu 15,00

  4.2. Realizowane w serwisie internetowym

     4.2.1. Przelew zwykły (wewnętrzny, zewnętrzny, do ZUS i US) - ELIXIR od każdego przelewu bez opłat

     4.2.2. Przelew ekspresowy - Express ELIXIR1 od każdego przelewu bez opłat

     4.2.3. Przelew SORBNET2 od każdego przelewu 15,00

  4.3. Doładowanie telefonu w serwisie internetowym od każdego doładowania bez opłat

5. Zlecenia stałe i jednorazowe zrealizowane w term inie wskazanym przez Klienta

  5.1. Realizowane w placówce KDBS

     5.1.1. Ustanowienie zlecenia od każdej dyspozycji bez opłat

     5.1.2. Realizacja zlecenia od każdego przelewu bez opłat

     5.1.3. Modyfikacja/odwołanie zlecenia od każdej dyspozycji bez opłat

  5.2. Realizowane w serwisie internetowym

     5.2.1. Ustanowienie zlecenia od każdej dyspozycji bez opłat

     5.2.2. Realizacja zlecenia od każdego przelewu bez opłat

     5.2.3. Modyfikacja/odwołanie zlecenia od każdej dyspozycji bez opłat

6. Sporządzenie i wysłanie wyci ągu bankowego

  6.1. W formie papierowej

     6.1.1. Jeżeli Klient nie posiada uruchomionego serwisu internetowego za każdy wyciąg bez opłat

     6.1.2. Jeżeli Klient posiada uruchominy serwis internetowy za każdy wyciąg 5,00

  6.2. W serwisie internetowym za każdy wyciąg bez opłat

7. Sporządzenie na wniosek Klienta

  7.1. Wydruku historii rachunku, duplikatu wyciągu bankowego za każdy wydruk 10,00

  7.2. Odpisu jednej operacji z rachunku za każdy wydruk 10,00

  7.3. Pisemnego potwierdzenia salda za każde zaświadczenie 50,00

  7.4. Zaświadczenie o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 50,00

  7.5. Opinii bankowej za każde zaświadczenie 50,00

8. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyro ku s ądu od każdego spadkobiercy bez opłat

9. Za sporz ądzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopu szczalnego salda debetowego na rachunku (po upływie  terminu 
spłaty)

za każdy monit bez opłat

10. Działania KDBS podj ęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nie prawidłowo z powodu podania przez posiadacza 
rachunku bł ędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy

za każdą dyspozycję bez opłat

11. Zamkni ęcie SGB Konto Skarbek za każdy rachunek bez opłat

1 Przelewy w systemie Express Elixir realizowane są w dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00.

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Dział II. Usługi dla osób fizycznych

Rozdział 1. Rachunki oszcz ędno ściowo-rozliczeniowe

                    1.1. Pakiet SGB Konto Skarbek

2 Przelewy w systemie SORBNET realizowane są w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00, przelewy w pozostałe dni i godziny realizowane są w najbliższym dniu roboczym i nie dotyczą ZUS oraz US.
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Wyszczególnienie czynno ści (usługi) Tryb pobierania opłaty Stawka

1. Udost ępnienie elektronicznych kanałów dost ępu

  1.1. Serwis internetowy miesięczna bez opłat

  1.2. Serwis SMS miesięczna bez opłat

2. Opłata za korzystanie z elektronicznych kanałów dost ępu

  2.1. Serwis internetowy miesięczna bez opłat

  2.2. Serwis SMS miesięczna bez opłat

3. Środki dost ępu do serwisu internetowego

  3.1. Opłata za wydanie identyfikatora + hasła/klucz

     3.2.1. Wydanie pierwszego za każdy identyfiakor+hasło bez opłat

     3.2.2. Przekazywanie autoryzacyjnych kodów SMS miesięczna od każdego ID i/lub rachunku bez opłat

4. Wykonanie na wniosek Klienta 

  4.1. Zablokowanie kanału dostępu od każdej dyspozycji bez opłat

  4.2. Odblokowanie kanału dostępu od każdej dyspozycji bez opłat

  4.3. Odblokowanie indywidualnego hasła do serwisu internetowego od każdej dyspozycji bez opłat

  4.4. Ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy użytkownika) od każdej dyspozycji bez opłat

  4.6. Zmiana numeru telefonu za każdą zmianę bez opłat

5. Wyjazd interwencyjny do Klienta za każdy wyjazd 50,00

6. Przesłanie środków dost ępu do Klienta

  6.1. Drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) od każdej przesyłki bez opłat

  6.2. Za pośrednictwem firmy kurierskiej od każdej przesyłki 25,00

  6.3. Za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) od każdej przesyłki 25,00

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Bankowo ść elektroniczna KDBS24

Taryfa prowizji i opłat - KDBS Strona 5



Wyszczególnienie czynno ści (usługi) Tryb pobierania opłaty Stawka

1. Otwarcie rachunku jednorazowo przy otwarciu rachunku bez opłat

2. Prowadzenie rachunku miesięczna bez opłat

3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe

  3.1. Wpłaty gotówkowe w placówce KDBS od każdej wpłaty bez opłat

  3.2. Wpłaty gotówkowe we wpłatomacie KDBS od każdej wpłaty bez opłat

  3.3. Wypłaty gotówkowe w placówce KDBS od każdej wypłaty bez opłat

4. Przelewy w złotych polskich

  4.1. Realizowane w placówce KDBS

     4.1.1. Przelew zwykły (wewnętrzny, zewnętrzny, do ZUS i US) - ELIXIR od każdego przelewu bez opłat

     4.1.2. Przelew ekspresowy - Express ELIXIR1 od każdego przelewu 10,00

     4.1.3. Przelew SORBNET2 od każdego przelewu 50,00

  4.2. Realizowane w serwisie internetowym

     4.2.1. Przelew zwykły (wewnętrzny, zewnętrzny, do ZUS i US) - ELIXIR od każdego przelewu bez opłat

     4.2.2. Przelew ekspresowy - Express ELIXIR1 od każdego przelewu 3,00

     4.2.3. Przelew SORBNET2 od każdego przelewu 25,00

  4.3. Doładowanie telefonu w serwisie internetowym od każdego doładowania bez opłat

5. Zlecenia stałe i jednorazowe zrealizowane w term inie wskazanym przez Klienta

  5.1. Realizowane w placówce KDBS

     5.1.1. Ustanowienie zlecenia od każdej dyspozycji bez opłat

     5.1.2. Realizacja zlecenia od każdego przelewu bez opłat

     5.1.3. Modyfikacja/odwołanie zlecenia od każdej dyspozycji 5,00

  5.2. Realizowane w serwisie internetowym

     5.2.1. Ustanowienie zlecenia od każdej dyspozycji bez opłat

     5.2.2. Realizacja zlecenia od każdego przelewu bez opłat

     5.2.3. Modyfikacja/odwołanie zlecenia od każdej dyspozycji bez opłat

6. Polecenie zapłaty

  6.1. Przyjęcie upoważnienia do obciążania rachunku w drodze polecenia zapłaty od każdej dyspozycji nie dotyczy

  6.2. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika od każdego przelewu nie dotyczy

  6.3. Odwołanie polecenia zapłaty od każdej dyspozycji nie dotyczy

  6.4. Aktualizacja zgody polecenia zapłaty od każdej dyspozycji nie dotyczy

7. Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana pełnomocnictwa do rachunku za każdą dyspozycję 5,00

8. Sporządzenie i wysłanie wyci ągu bankowego

  8.1. W formie papierowej

     8.1.1. Jeżeli Klient nie posiada uruchomionego serwisu internetowego za każdy wyciąg bez opłat

     8.1.2. Jeżeli Klient posiada uruchominy serwis internetowy za każdy wyciąg 5,00

  8.2. W serwisie internetowym za każdy wyciąg bez opłat

9. Sporządzenie na wniosek Klienta

  9.1. Wydruku historii rachunku, duplikatu wyciągu bankowego za każdy wydruk 10,00

  9.2. Odpisu jednej operacji z rachunku za każdy wydruk 10,00

  9.3. Pisemnego potwierdzenia salda za każde zaświadczenie 50,00

  9.4. Zaświadczenie o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 50,00

  9.5. Opinii bankowej za każde zaświadczenie 50,00

10. Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana dyspozycji (o świadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznacz enia wkładu na wypadek 
śmierci 

od każdej dyspozycji 25,00

11. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyr oku s ądu od każdego spadkobiercy 30,00

12. Za sporz ądzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopu szczalnego salda debetowego na rachunku (po upływie  
terminu spłaty)

za każdy monit 10,00

13. Działania KDBS podj ęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nie prawidłowo z powodu podania przez posiadacza 
rachunku bł ędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy

za każdą dyspozycję 20,00

14. Zamkni ęcie SGB Konto Junior za każdy rachunek bez opłat

2 Przelewy w systemie SORBNET realizowane są w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00, przelewy w pozostałe dni i godziny realizowane są w najbliższym dniu roboczym i nie dotyczą ZUS oraz US.

1 Przelewy w systemie Express Elixir realizowane są w dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00.

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Rozdział 1. Rachunki oszcz ędno ściowo-rozliczeniowe

Dział II. Usługi dla osób fizycznych

                    1.2. Pakiet SGB Konto Junior
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Wyszczególnienie czynno ści (usługi) Tryb pobierania opłaty Stawka

1. Udost ępnienie elektronicznych kanałów dost ępu

  1.1. Serwis internetowy miesięczna bez opłat

  1.2. Serwis SMS miesięczna bez opłat

2. Opłata za korzystanie z elektronicznych kanałów dost ępu

  2.1. Serwis internetowy miesięczna bez opłat

  2.2. Serwis SMS miesięczna bez opłat

3. Środki dost ępu do serwisu internetowego

  3.1. Opłaty zwi ązane z tokenem

     3.1.1. Wydanie pierwszego tokena za token bez opłat

     3.1.2. Wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez Klienta za każdy token 100,00

     3.1.3. Użytkownie tokena miesięczna za każdy token i/lub rachunku bez opłat

     3.1.4. Zastrzeżenie tokena za każdy token bez opłat

  3.2. Opłata za wydanie identyfikatora + hasła/klucz

     3.2.1. Wydanie pierwszego za każdy identyfiakor+hasło bez opłat

     3.2.2. Wydanie w miejsce utraconego lub uszkodzonego tokena przez Klienta za każdy identyfiakor+hasło 20,00

     3.2.3. Wydanie w miejsce wznowienia (w przypadku rezygnacji z tokena) za każdy identyfiakor+hasło 20,00

     3.2.4. Przekazywanie autoryzacyjnych kodów SMS miesięczna od każdego ID i/lub rachunku bez opłat

4. Wykonanie na wniosek Klienta 

  4.1. Zablokowanie kanału dostępu od każdej dyspozycji bez opłat

  4.2. Odblokowanie kanału dostępu od każdej dyspozycji bez opłat

  4.3. Odblokowanie indywidualnego hasła do serwisu internetowego od każdej dyspozycji bez opłat

  4.4. Ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy użytkownika) od każdej dyspozycji bez opłat

  4.5. Zmiany z hasła na token i odwrotnie (nie dotyczy wznowień tokena) od każdej dyspozycji 50,00

  4.6. Zmiana numeru telefonu za każdą zmianę bez opłat

5. Wyjazd interwencyjny do Klienta za każdy wyjazd 50,00

6. Przesłanie środków dost ępu do Klienta

  6.1. Drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) od każdej przesyłki bez opłat

  6.2. Za pośrednictwem firmy kurierskiej od każdej przesyłki 25,00

  6.3. Za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) od każdej przesyłki 25,00

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Bankowo ść elektroniczna KDBS24
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karty bez funkcji 
zbli żeniowej*

Visa Electron 
młodzie żowa

MasterCard Debit 
młodzie żowa

Visa Electron 
młodzie żowa

1. Wydanie/wznowienie karty dla Posiadacza za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2. Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce utracon ej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za każdą kartę 20,00 20,00 20,00 nie dotyczy

3. Użytkowanie karty 1 miesięczna bez opłat 3,00 3,00 bez opłat

4. Zastrze żenie karty płatniczej za każdą kartą bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

5. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypła t gotówki na wniosek Klienta za każdą zmianę bez opłat 5,00 5,00 5,00

6. Opłata za wypłat ę gotówki

  6.1. W bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych Banków Spółdzielczych bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat3

  6.2. W kasach SGB (terminal POS)3 1,50 2,50 2,50 2,50

  6.3. W bankomatach innych Banków, niż wskazane w pkt. 6.1 2,50 bez opłat bez opłat bez opłat

  6.4. W kasach innych Banków, niż wskazane w pkt. 6.23 3 % min. 4,50 3 % min. 5,00 3 % min. 5,00 3 % min. 5,00

  6.5. W bankomatach za granicą 3 % min. 4,50 3 % min. 5,00 3 % min. 5,00 3 % min. 5,00

  6.6. W kasach banków za granicą 3 % min. 4,50 3 % min. 5,00 3 % min. 5,00 3 % min. 5,00

  6.7. W ramach usługi cashback
za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji
0,60 bez opłat bez opłat bez opłat

7. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

8. Przesłanie do Klienta nowego numeru PIN (bez konieczności zamawiania duplikatu karty) za każdy numer PIN 9,00 9,00 9,00 9,00

9. Zmiana numeru PIN w bankomatach

  9.1. Banków SGB za każdą zmianę 4,50 9,00 9,00 nie dotyczy

  9.2. Innych Banków, niż wskazane w pkt. 9.1 za każdą zmianę 7,00 9,00 9,00 nie dotyczy

10. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach

  10.1. Banków SGB za każde sprawdzenie bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy

  10.2. Innych Banków, niż wskazane w pkt. 10.1 za każde sprawdzenie 1,00 2,00 2,00 nie dotyczy

11. Zestawienie transakcji przesłane do Klienta

  11.1. Na wskazany adres korespondencyjny przez Posiadacza karty za każde zestwienie 2,58 2,58 2,58 2,58

  11.2. Na wskazany adres mailowy przez Posiadacza karty za każde zestwienie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestwienie 5,00 5,00 5,00 5,00

13. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dos tarczenie w ci ągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę dodatkowo 45,00 dodatkowo 45,00 dodatkowo 45,00 dodatkowo 45,00

14. Transakcje bezgotówkowe za każdą transakcję bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

15. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transak cji dokonanej w walucie obcej ni ż PLN
(opłata zawarta w kwocie transacji naliczana przy rozliczaniu i przewalutowaniu transakcji z waluty lokalnej innego państwa na PLN)

naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia operacji 3% bez opłat 3% 3%

* Produkt wycofany ze sprzedaży

3 Po udostępnieniu usługi przez KDBS.

2 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

Visa mobilna HCE

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Karty płatnicze

1. Karty debetowe

1 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Klient (Użytkownik karty) w danym miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100,00 PLN; transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową. Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym.
Transakcją bezgotówkową jest: płatność kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach usługi Cashback. Zwroty transakcji pomniejszają wartość
dokonanych transakcji kartą debetową uprawniających do zwolnienia z opłaty.

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji

Wyszczególnienie czynno ści (usługi)

za każdą wypłatę, naliczana od 
wypłacanej kwoty

Tryb pobierania opłaty

karty z funkcj ą zbli żeniow ą
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Wyszczególnienie czynno ści (usługi) Tryb pobierania opłaty Stawka

1. Otwarcie rachunku jednorazowo przy otwarciu rachunku bez opłat

2. Prowadzenie rachunku 1 miesięczna 9,90 lub 0,00

3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe

  3.1. Wpłaty gotówkowe w placówce KDBS od każdej wpłaty bez opłat

  3.2. Wpłaty gotówkowe we wpłatomacie KDBS od każdej wpłaty bez opłat

  3.3. Wypłaty gotówkowe w placówce KDBS od każdej wypłaty bez opłat

  3.4. Nie podjęcie awizowanej kwoty gotówki za każde niepodjęte awizowanie 0,5% (max. 200,00)

4. Przelewy w złotych polskich

  4.1. Realizowane w placówce KDBS

     4.1.1. Przelew zwykły (wewnętrzny, zewnętrzny, do ZUS i US) - ELIXIR od każdego przelewu 5,00 / bez opłat*

     4.1.2. Przelew ekspresowy - Express ELIXIR2 od każdego przelewu 10,00

     4.1.3. Przelew SORBNET3 od każdego przelewu 50,00

  4.2. Realizowane w serwisie internetowym

     4.2.1. Przelew zwykły (wewnętrzny, zewnętrzny, do ZUS i US) - ELIXIR od każdego przelewu bez opłat

     4.2.2. Przelew ekspresowy - Express ELIXIR2 od każdego przelewu 5,00

     4.2.3. Przelew SORBNET3 od każdego przelewu 25,00

  4.3. Doładowanie telefonu w serwisie internetowym od każdego doładowania bez opłat

5. Zlecenia stałe i jednorazowe zrealizowane w term inie wskazanym przez Klienta

  5.1. Realizowane w placówce KDBS

     5.1.1. Ustanowienie zlecenia od każdej dyspozycji bez opłat

     5.1.2. Realizacja zlecenia od każdego przelewu 5,00

     5.1.3. Modyfikacja/odwołanie zlecenia od każdej dyspozycji 5,00

  5.2. Realizowane w serwisie internetowym

     5.2.1. Ustanowienie zlecenia od każdej dyspozycji bez opłat

     5.2.2. Realizacja zlecenia od każdego przelewu bez opłat

     5.2.3. Modyfikacja/odwołanie zlecenia od każdej dyspozycji bez opłat

6. Polecenie zapłaty

  6.1. Przyjęcie upoważnienia do obciążania rachunku w drodze polecenia zapłaty od każdej dyspozycji bez opłat

  6.2. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika od każdego przelewu bez opłat

  6.3. Odwołanie polecenia zapłaty od każdej dyspozycji bez opłat

  6.4. Aktualizacja zgody polecenia zapłaty od każdej dyspozycji bez opłat

7. Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana pełnomocnictwa do rachunku za każdą dyspozycję 5,00

8. Sporządzenie i wysłanie wyci ągu bankowego

  8.1. W formie papierowej

     8.1.1. Jeżeli Klient nie posiada uruchomionego serwisu internetowego za każdy wyciąg bez opłat

     8.1.2. Jeżeli Klient posiada uruchomiony serwis internetowy za każdy wyciąg 5,00

  8.2. W serwisie internetowym za każdy wyciąg bez opłat

9. Sporządzenie na wniosek Klienta

  9.1. Wydruku historii rachunku, duplikatu wyciągu bankowego za każdy wydruk 10,00

  9.2. Odpisu jednej operacji z rachunku za każdy wydruk 10,00

  9.3. Pisemnego potwierdzenia salda za każde zaświadczenie 50,00

  9.4. Zaświadczenie o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 50,00

  9.5. Opinii bankowej za każde zaświadczenie 50,00

10. Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana dyspozycji (o świadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznacz enia wkładu na wypadek 
śmierci 

od każdej dyspozycji 25,00

11. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyr oku s ądu od każdego spadkobiercy 30,00

12. Zmiana rachunku z indywidualnego na wspólny za każdą dyspozycję 30,00

13. Za sporz ądzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopu szczalnego salda debetowego na rachunku (po upływie  
terminu spłaty)

za każdy monit 10,00

14. Działania KDBS podj ęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nie prawidłowo z powodu podania przez posiadacza 
rachunku bł ędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy

za każdą dyspozycję 20,00

15. Zmiana rodzaju SGB Konto na wniosek Klienta za każdy rachunek 50,00

16. Zamkni ęcie SGB Konto Pionier za każdy rachunek bez opłat

* Stawka "bez opłat" obowiązuje od 01.01.2018 roku. Do dnia 31.12.2017 roku stawka wynosi 5,00 PLN.

- wpłat gotówkowych;

- przelewów w ramach tego samego Klienta (modula, np. z rachunku oszczędnościowego);

- uznaniowe operacje kartowe (np. reklamacje);

- okresowe kapitalizacje odsetek.

3 Przelewy w systemie SORBNET realizowane są w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00, przelewy w pozostałe dni i godziny realizowane są w najbliższym dniu roboczym i nie dotyczą ZUS oraz US.

2 Przelewy w systemie Express Elixir realizowane są w dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00.

Do wpływów nie zalicza się:

 - Posiadacz nie ukończył 24 roku życia;

 - w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym pobranie opłaty suma wpływów będzie większa lub równa 1.500,00 PLN.

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Dział II. Usługi dla osób fizycznych

Rozdział 1. Rachunki oszcz ędno ściowo-rozliczeniowe

                    1.3. Pakiet SGB Konto Pionier

1 Opłata za prowadzenie SGB Konto Pionier nie jest pobierana w przypadku, gdy:

Taryfa prowizji i opłat - KDBS Strona 9



Wyszczególnienie czynno ści (usługi) Tryb pobierania opłaty Stawka

1. Udost ępnienie elektronicznych kanałów dost ępu

  1.1. Serwis internetowy miesięczna bez opłat

  1.2. Serwis SMS miesięczna bez opłat

2. Opłata za korzystanie z elektronicznych kanałów dost ępu

  2.1. Serwis internetowy miesięczna bez opłat

  2.2. Serwis SMS miesięczna 3,00

3. Środki dost ępu do serwisu internetowego

  3.1. Opłaty zwi ązane z tokenem

     3.1.1. Wydanie pierwszego tokena za token bez opłat

     3.1.2. Wydanie drugiego i kolejnego tokena (w tym wznowienie) za każdy token 60,00

     3.1.3. Wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez Klienta za każdy token 100,00

     3.1.4. Użytkownie tokena miesięczna za każdy token i/lub rachunku 2,00

     3.1.5. Zastrzeżenie tokena za każdy token bez opłat

  3.2. Opłata za wydanie identyfikatora + hasła/klucz

     3.2.1. Wydanie pierwszego za identyfiakor+hasło bez opłat

     3.2.2. Wydanie drugiego i kolejnego za każdy identyfiakor+hasło 20,00

     3.2.3. Wydanie w miejsce utraconego lub uszkodzonego tokena przez Klienta za każdy identyfiakor+hasło 20,00

     3.2.4. Wydanie w miejsce wznowienia (w przypadku rezygnacji z tokena) za każdy identyfiakor+hasło 20,00

     3.2.5. Przekazywanie autoryzacyjnych kodów SMS miesięczna od każdego ID i/lub rachunku 2,00

4. Wykonanie na wniosek Klienta 

  4.1. Zablokowanie kanału dostępu od każdej dyspozycji bez opłat

  4.2. Odblokowanie kanału dostępu od każdej dyspozycji bez opłat

  4.3. Odblokowanie indywidualnego hasła do serwisu internetowego od każdej dyspozycji bez opłat

  4.4. Ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy użytkownika) od każdej dyspozycji bez opłat

  4.5. Zmiany z hasła na token i odwrotnie (nie dotyczy wznowień tokena) od każdej dyspozycji 50,00

  4.6. Zmiana numeru telefonu za każdą zmianę bez opłat

5. Wyjazd interwencyjny do Klienta za każdy wyjazd 50,00

6. Przesłanie środków dost ępu do Klienta

  6.1. Drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) od każdej przesyłki bez opłat

  6.2. Za pośrednictwem firmy kurierskiej od każdej przesyłki 25,00

  6.3. Za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) od każdej przesyłki 25,00

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Bankowo ść elektroniczna KDBS24

Taryfa prowizji i opłat - KDBS Strona 10



karty bez funkcji zbli żeniowej*

Visa Electron / Maestro MasterCard Debit Visa Electro n

1. Wydanie/wznowienie karty dla Posiadacza, współPos iadacza, Pełnomocnika za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2. Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za każdą kartę 20,00 20,00 20,00 nie dotyczy

3. Użytkowanie karty przez Posiadacza/współPosiadacza/Pełn omocnika 1 miesięczna 6,90 6,90 6,90 bez opłat

4. Zastrze żenie karty płatniczej za każdą kartą bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

5. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat g otówki na wniosek Klienta za każdą zmianę 5,00 5,00 5,00 5,00

6. Opłata za wypłat ę gotówki

  6.1. W bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych Banków Spółdzielczych bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat3

  6.2. W kasach SGB (terminal POS)2 1,50 2,50 2,50 2,50

  6.3. W bankomatach innych Banków, niż wskazane w pkt. 6.1** 2,50 bez opłat bez opłat bez opłat

  6.4. W kasach innych Banków, niż wskazane w pkt. 6.22 3 % min. 4,50 3 % min. 5,00 3 % min. 5,00 3 % min. 5,00

  6.5. W bankomatach za granicą 3 % min. 4,50 3 % min. 5,00 3 % min. 5,00 3 % min. 5,00

  6.6. W kasach banków za granicą 3 % min. 4,50 3 % min. 5,00 3 % min. 5,00 3 % min. 5,00

  6.7. W ramach usługi cashback
za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 0,60 bez opłat bez opłat bez opłat

7. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

8. Przesłanie do Klienta nowego numeru PIN (bez konieczności zamawiania duplikatu karty) za każdy numer PIN 9,00 9,00 9,00 9,00

9. Zmiana numeru PIN w bankomatach

  9.1. Banków SGB za każdą zmianę 4,50 9,00 9,00 nie dotyczy

  9.2. Innych Banków, niż wskazane w pkt. 9.1 za każdą zmianę 7,00 9,00 9,00 nie dotyczy

10. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach

  10.1. Banków SGB za każde sprawdzenie bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy

  10.2. Innych Banków, niż wskazane w pkt. 10.1 za każde sprawdzenie 1,00 2,00 2,00 nie dotyczy

11. Zestawienie transakcji przesłane do Klienta

  11.1. Na wskazany adres korespondencyjny przez Posiadacza karty za każde zestwienie 2,58 2,58 2,58 2,58

  11.2. Na wskazany adres mailowy przez Posiadacza karty za każde zestwienie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestwienie 5,00 5,00 5,00 5,00

13. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostar czenie w ci ągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę dodatkowo 45,00 dodatkowo 45,00 dodatkowo 45,00 dodatkowo 45,00

14. Transakcje bezgotówkowe za każdą transakcję bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

15. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji  dokonanej w walucie obcej ni ż PLN
(opłata zawarta w kwocie transacji naliczana przy rozliczaniu i przewalutowaniu transakcji z waluty lokalnej innego państwa na PLN)

naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji
3% (dotyczy VISA) bez opłat 3% 3%

karty z funkcj ą zbli żeniowej

MasterCard Debit

1. Wydanie/wznowienie karty dla Posiadacza, współPos iadacza, Pełnomocnika za każdą kartę bez opłat

2. Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za każdą kartę 1 EUR, 1,5 USD, 1 GBP

3. Użytkowanie karty przez Posiadacza/współPosiadacza/Pełn omocnika 1 miesięczna 1 EUR, 1,5 USD, 1 GBP

4. Zastrze żenie karty płatniczej za każdą kartą bez opłat

5. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat g otówki na wniosek Klienta za każdą zmianę 1 EUR, 1,5 USD, 1 GBP

6. Opłata za wypłat ę gotówki

  6.1. W bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych Banków Spółdzielczych bez opłat

  6.2. W kasach SGB (terminal POS)2 1 EUR, 1 USD, 1 GBP

  6.3. W bankomatach innych Banków, niż wskazane w pkt. 6.1 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

  6.4. W kasach innych Banków, niż wskazane w pkt. 6.22
3% min. odpowiednio 1,50 

EUR, 2 USD, 1 GBP

  6.5. W bankomatach za granicą
3% min. odpowiednio 1,50 

EUR, 2 USD, 1 GBP

  6.6. W kasach banków za granicą
3% min. odpowiednio 1,50 

EUR, 2 USD, 1 GBP

  6.7. W ramach usługi cashback
za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 0,5 EUR, 0,5 USD, 0,5 GBP

7. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN bez opłat

8. Przesłanie do Klienta nowego numeru PIN (bez konieczności zamawiania duplikatu karty) za każdy numer PIN 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

9. Zmiana numeru PIN w bankomatach

  9.1. Banków SGB za każdą zmianę 1 EUR, 1 USD, 1 GBP

  9.2. Innych Banków, niż wskazane w pkt. 9.1 za każdą zmianę 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

10. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach

  10.1. Banków SGB za każde sprawdzenie 0,25 EUR, 0,3 USD, 0,2 GBP

  10.2. Innych Banków, niż wskazane w pkt. 10.1 za każde sprawdzenie 1 EUR, 1 USD, 1 GBP

11. Zestawienie transakcji przesłane do Klienta

  11.1. Na wskazany adres korespondencyjny przez Posiadacza karty za każde zestwienie 0,50 EUR, 0,6 USD, 0,4 GBP

  11.2. Na wskazany adres mailowy przez Posiadacza karty za każde zestwienie bez opłat

12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestwienie 0,50 EUR, 0,6 USD, 0,4 GBP

13. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostar czenie w ci ągu 3 dni roboczych)
za każdą przesyłkę

dodatkowo 10,00 EUR, 12,00 
USD, 10,00 GBP

14. Transakcje bezgotówkowe za każdą transakcję bez opłat

karty z funkcj ą zbli żeniow ą
karty bez funkcji 

zbli żeniowej
karty z funkcj ą 

zbli żeniow ą

MasterCard VISA MasterCard Gold

1. Wydanie karty

  1.1. Głównej za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat

  1.2. Dołączonej za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat

2. Użytkowanie karty

  1.1. Głównej za każdą kartę 2,00 4 2,00 4 150,00 5

  1.2. Dołączonej za każdą kartę 2,00 4 2,00 4 150,00 5

3. Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce

  3.1. Uszkodzonej (duplikat z PIN-em lub bez PIN-u) za każdą kartę 25,00 25,00 25,00

  3.2. Utraconej za każdą kartę 25,00 25,00 25,00

karty z funkcj ą zbli żeniow ą

Tryb pobierania opłaty

3. Karty kredytowe

Tryb pobierania opłaty

za każdą wypłatę, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji

za każdą wypłatę, naliczana od 
wypłacanej kwoty

2. Karty debetowe do rachunków w EUR/GBP/USD

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

za każdą wypłatę, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji

1. Karty debetowe do rachunków w PLN

Visa mobilna HCE*

Karty płatnicze

Wyszczególnienie czynno ści (usługi)

za każdą wypłatę, naliczana od 
wypłacanej kwoty

Wyszczególnienie czynno ści (usługi)

Wyszczególnienie czynno ści (usługi) Tryb pobierania opłaty
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Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Karty płatnicze

4. Wznowienie karty za każdą kartę 25,00 25,00 bez opłat

5. Zastrze żenie karty za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat

6. Zmiana limitu kredytowego za każdą zmianę 5,00 5,00 bez opłat

7. Opłata za wypłat ę gotówki:

  7.1. W bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 6,00 6,00 3 % min. 6,00

  7.2. W kasach SGB (terminal POS)2 6,00 6,00 3 % min. 6,00

  7.3. W bankomatach innych Banków, niż wskazane w pkt. 7.1 6,00 6,00 3 % min. 6,00

  7.4. W kasach innych Banków, niż wskazane w pkt. 7.22 6,00 6,00 3 % min. 6,00

  7.5. W bankomatach za granicą 3 % min. 7,00 3 % min. 7,00 3 % min. 7,00

  7.6. W kasach banków za granicą 3 % min. 7,00 3 % min. 7,00 3 % min. 7,00

8. Zapytanie w bankomatach za każdą zmianę 9,00 9,00 4,50

9. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach za każde sprawdzenie 2,00 2,00 bez opłat

10. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN bez opłat bez opłat bez opłat

11. Wydanie nowego numeru PIN (bez konieczności zamawiania duplikatu karty) za każdy numer PIN 9,00 9,00 bez opłat

12. Minimalna kwota do zapłaty
naliczana zgodnie z regulaminem 

funkcjonowania kart kredytowych i 5 % min. 50,00 5 % min. 50,00 5 % min. 50,00

13. Transakcje bezgotówkowe za każdą transakcję bez opłat bez opłat bez opłat

14. Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania d o spłaty zadłu żenia w przypadkach okreslonych w umowie o 
kart ę

za każdy monit/wezwanie 10,00 10,00 10,00

15. Zestawienie transakcji przesłane do Klienta
  15.1. Na wskazany adres korespondencyjny przez Posiadacza karty za każde zestwienie bez opłat bez opłat bez opłat
  15.2. Na wskazany adres mailowy przez Posiadacza karty za każde zestwienie bez opłat bez opłat bez opłat

16. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestwienie 5,00 5,00 5,00

17. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostar czenie w ci ągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę dodatkowo 45,00 dodatkowo 45,00 dodatkowo 45,00

18. Awaryjne wydanie karty zast ępczej poza granicami kraju 3 za każdą kartę nie dotyczy nie dotyczy równowartość 148 EUR

19. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju 3 za każdą kartę nie dotyczy nie dotyczy równowartość 95 EUR

20. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji  dokonanej w walucie obcej ni ż PLN
naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia bez opłat 3% bez opłat

* Produkt wycofany ze sprzedaży

**Wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce dotyczy tylko i wyłącznie SGB Konto Pionier oraz wydanych do tego konta kart debetowych z funkcją zbilżeniową, dla SGB Konto Żak, SGB Konto Prestiż, SGB Konto Nestor, SGB Konto Rodzina, SGB Konto Mobilne, SGB Konto VIP za wypłatę gotówki ze wszystkich 
bankomatów w Polsce obowiązuje stawka zgodna z Taryfą.

za każdą wypłatę, naliczana od 
wypłacanej kwoty, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji

5 Z dołu, po każdym roku ważności karty (pierwszej i wznowionych). Opłata niepobierana w przypadku wykonania w ciągu roku transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 24.000 PLN.

4 Opłata miesięczna.

* Karta mobilna HCE wydawana jest również do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych wycofanych ze sprzedaży: SGB Konto Żak, SGB Konto Prestiż, SGB Konto Nestor, SGB Konto Rodzina, SGB Konto Mobilne, SGB Konto VIP.

1 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Klient (Użytkownik karty) w danym miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 500,00 PLN; transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową. Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym.
Transakcją bezgotówkową jest: płatność kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach usługi Cashback. Zwroty transakcji pomniejszają wartość dokonanych
transakcji kartą debetową uprawniających do zwolnienia z opłaty.
2 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.
3 Po udostępnieniu usługi przez KDBS.
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Wyszczególnienie czynno ści (usługi) Tryb pobierania opłaty Stawka

1. Otwarcie rachunku jednorazowo przy otwarciu rachunku bez opłat

2. Prowadzenie rachunku miesięczna 1,00

3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe

  3.1. Wpłaty gotówkowe w placówce KDBS od każdej wpłaty bez opłat

  3.2. Wpłaty gotówkowe we wpłatomacie KDBS od każdej wpłaty bez opłat

  3.3. Wypłaty gotówkowe w placówce KDBS od każdej wypłaty bez opłat

  3.4. Nie podjęcie awizowanej kwoty gotówki za każde niepodjęte awizowanie 0,5% (max. 200,00)

4. Przelewy w złotych polskich

  4.1. Realizowane w placówce KDBS

     4.1.1. Przelew zwykły (wewnętrzny, zewnętrzny, do ZUS i US) - ELIXIR od każdego przelewu 5,00

     4.1.2. Przelew ekspresowy - Express ELIXIR1 od każdego przelewu 10,00

     4.1.3. Przelew SORBNET2 od każdego przelewu 30,00

  4.2. Realizowane w serwisie internetowym

     4.2.1. Przelew zwykły (wewnętrzny, zewnętrzny, do ZUS i US) - ELIXIR od każdego przelewu 0,50

     4.2.2. Przelew ekspresowy - Express ELIXIR1 od każdego przelewu 5,00

     4.2.3. Przelew SORBNET2 od każdego przelewu 15,00

  4.3. Doładowanie telefonu w serwisie internetowym od każdego doładowania bez opłat

5. Zlecenia stałe i jednorazowe zrealizowane w term inie wskazanym przez Klienta

  5.1. Realizowane w placówce KDBS

     5.1.1. Ustanowienie zlecenia od każdej dyspozycji bez opłat

     5.1.2. Realizacja zlecenia od każdego przelewu 5,00

     5.1.3. Modyfikacja/odwołanie zlecenia od każdej dyspozycji 5,00

  5.2. Realizowane w serwisie internetowym

     5.2.1. Ustanowienie zlecenia od każdej dyspozycji bez opłat

     5.2.2. Realizacja zlecenia od każdego przelewu 0,50

     5.2.3. Modyfikacja/odwołanie zlecenia od każdej dyspozycji bez opłat

6. Polecenie zapłaty

  6.1. Przyjęcie upoważnienia do obciążania rachunku w drodze polecenia zapłaty od każdej dyspozycji bez opłat

  6.2. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika od każdego przelewu 0,50

  6.3. Odwołanie polecenia zapłaty od każdej dyspozycji bez opłat

  6.4. Aktualizacja zgody polecenia zapłaty od każdej dyspozycji bez opłat

7. Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana pełnomocnictwa do rachunku za każdą dyspozycję 5,00

8. Sporządzenie i wysłanie wyci ągu bankowego

  8.1. W formie papierowej

     8.1.1. Jeżeli Klient nie posiada uruchomionego serwisu internetowego za każdy wyciąg bez opłat

     8.1.2. Jeżeli Klient posiada uruchomiony serwis internetowy za każdy wyciąg 5,00

  8.2. W serwisie internetowym za każdy wyciąg bez opłat

9. Sporządzenie na wniosek Klienta

  9.1. Wydruku historii rachunku, duplikatu wyciągu bankowego za każdy wydruk 10,00

  9.2. Odpisu jednej operacji z rachunku za każdy wydruk 10,00

  9.3. Pisemnego potwierdzenia salda za każde zaświadczenie 50,00

  9.4. Zaświadczenie o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 50,00

  9.5. Opinii bankowej za każde zaświadczenie 50,00

10. Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana dyspozycji (o świadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznacz enia wkładu na wypadek 
śmierci 

od każdej dyspozycji 25,00

11. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyr oku s ądu od każdego spadkobiercy 30,00

12. Zmiana rachunku z indywidualnego na wspólny za każdą dyspozycję 30,00

13. Za sporz ądzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopu szczalnego salda debetowego na rachunku (po upływie  
terminu spłaty)

za każdy monit 10,00

14. Działania KDBS podj ęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nie prawidłowo z powodu podania przez posiadacza 
rachunku bł ędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy

za każdą dyspozycję 20,00

15. Zmiana rodzaju Konta na wniosek Klienta za każdy rachunek 50,00

16. Zamkni ęcie Konta za każdy rachunek bez opłat

1 Przelewy w systemie Express Elixir realizowane są w dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00.
2 Przelewy w systemie SORBNET realizowane są w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00, przelewy w pozostałe dni i godziny realizowane są w najbliższym dniu roboczym i nie dotyczą ZUS oraz US.

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Dział II. Usługi dla osób fizycznych

Rozdział 1. Rachunki oszcz ędno ściowo-rozliczeniowe

                    1.4. Pakiet "Konto za Złotówk ę" - "Wygodne Konto dla Klientów ZUS"
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Wyszczególnienie czynno ści (usługi) Tryb pobierania opłaty Stawka

1. Udost ępnienie elektronicznych kanałów dost ępu

  1.1. Serwis internetowy miesięczna bez opłat

  1.2. Serwis SMS miesięczna bez opłat

2. Opłata za korzystanie z elektronicznych kanałów dost ępu

  2.1. Serwis internetowy miesięczna bez opłat

  2.2. Serwis SMS miesięczna 3,00

3. Środki dost ępu do serwisu internetowego

  3.1. Opłaty zwi ązane z tokenem

     3.1.1. Wydanie pierwszego tokena za token bez opłat

     3.1.2. Wydanie drugiego i kolejnego tokena (w tym wznowienie) za każdy token 60,00

     3.1.3. Wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez Klienta za każdy token 100,00

     3.1.4. Użytkownie tokena miesięczna za każdy token i/lub rachunku 2,00

     3.1.5. Zastrzeżenie tokena za każdy token bez opłat

  3.2. Opłata za wydanie identyfikatora + hasła/klucz

     3.2.1. Wydanie pierwszego za identyfiakor+hasło bez opłat

     3.2.2. Wydanie drugiego i kolejnego za każdy identyfiakor+hasło 20,00

     3.2.3. Wydanie w miejsce utraconego lub uszkodzonego tokena przez Klienta za każdy identyfiakor+hasło 20,00

     3.2.4. Wydanie w miejsce wznowienia (w przypadku rezygnacji z tokena) za każdy identyfiakor+hasło 20,00

     3.2.5. Przekazywanie autoryzacyjnych kodów SMS miesięczna od każdego ID i/lub rachunku 2,00

4. Wykonanie na wniosek Klienta 

  4.1. Zablokowanie kanału dostępu od każdej dyspozycji bez opłat

  4.2. Odblokowanie kanału dostępu od każdej dyspozycji bez opłat

  4.3. Odblokowanie indywidualnego hasła do serwisu internetowego od każdej dyspozycji bez opłat

  4.4. Ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy użytkownika) od każdej dyspozycji bez opłat

  4.5. Zmiany z hasła na token i odwrotnie (nie dotyczy wznowień tokena) od każdej dyspozycji 50,00

  4.6. Zmiana numeru telefonu za każdą zmianę bez opłat

5. Wyjazd interwencyjny do Klienta za każdy wyjazd 50,00

6. Przesłanie środków dost ępu do Klienta

  6.1. Drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) od każdej przesyłki bez opłat

  6.2. Za pośrednictwem firmy kurierskiej od każdej przesyłki 25,00

  6.3. Za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) od każdej przesyłki 25,00

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Bankowo ść elektroniczna KDBS24
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karty z funkcj ą zbli żeniow ą

MasterCard Debit

1. Wydanie/wznowienie karty dla Posiadacza, współPo siadacza za każdą kartę bez opłat

2. Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce utracon ej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za każdą kartę 20,00

3. Użytkowanie karty przez Posiadacza/współPosiadacza miesięczna bez opłat

4. Zastrze żenie karty płatniczej za każdą kartą bez opłat

5. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypła t gotówki na wniosek Klienta za każdą zmianę 5,00

6. Opłata za wypłat ę gotówki

  6.1. W bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych Banków Spółdzielczych bez opłat

  6.2. W kasach SGB (terminal POS)1 1,50

  6.3. W bankomatach innych Banków, niż wskazane w pkt. 6.1 3,00

  6.4. W kasach innych Banków, niż wskazane w pkt. 6.21 3 % min. 4,50

  6.5. W bankomatach za granicą bez opłat

  6.6. W kasach banków za granicą 3 % min. 4,50

  6.7. W ramach usługi cashback
za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji
bez opłat

7. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN bez opłat

8. Przesłanie do Klienta nowego numeru PIN (bez konieczności zamawiania duplikatu karty) za każdy numer PIN 9,00

9. Zmiana numeru PIN w bankomatach

  9.1. Banków SGB za każdą zmianę 4,50

  9.2. Innych Banków, niż wskazane w pkt. 9.1 za każdą zmianę 7,00

10. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach

  10.1. Banków SGB za każde sprawdzenie 1,00

  10.2. Innych Banków, niż wskazane w pkt. 10.1 za każde sprawdzenie 1,50

11. Zestawienie transakcji przesłane do Klienta

  11.1. Na wskazany adres korespondencyjny przez Posiadacza karty za każde zestwienie 2,58

  11.2. Na wskazany adres mailowy przez Posiadacza karty za każde zestwienie bez opłat

12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestwienie 5,00

13. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dos tarczenie w ci ągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę dodatkowo 45,00

14. Transakcje bezgotówkowe za każdą transakcję bez opłat

15. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transak cji dokonanej w walucie obcej ni ż PLN
(opłata zawarta w kwocie transacji naliczana przy rozliczaniu i przewalutowaniu transakcji z waluty lokalnej innego państwa na PLN)

naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia operacji

bez opłat

1 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Karty płatnicze

1. Karty debetowe

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji

za każdą wypłatę, naliczana od 
wypłacanej kwoty

Wyszczególnienie czynno ści (usługi) Tryb pobierania opłaty
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Wyszczególnienie czynno ści (usługi) Tryb pobierania opłaty Stawka

1. Otwarcie rachunku jednorazowo przy otwarciu rachunku bez opłat

2. Prowadzenie rachunku miesięczna 7,00

3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe

  3.1. Wpłaty gotówkowe w placówce KDBS od każdej wpłaty bez opłat

  3.2. Wpłaty gotówkowe we wpłatomacie KDBS od każdej wpłaty bez opłat

  3.3. Wypłaty gotówkowe w placówce KDBS od każdej wypłaty bez opłat

  3.4. Nie podjęcie awizowanej kwoty gotówki za każde niepodjęte awizowanie 0,5% (max. 200,00)

4. Przelewy w złotych polskich

  4.1. Realizowane w placówce KDBS

     4.1.1. Przelew zwykły (wewnętrzny, zewnętrzny, do ZUS i US) - ELIXIR od każdego przelewu 2,50

     4.1.2. Przelew ekspresowy - Express ELIXIR2 od każdego przelewu 10,00

     4.1.3. Przelew SORBNET3 od każdego przelewu 50,00

  4.2. Realizowane w serwisie internetowym

     4.2.1. Przelew zwykły (wewnętrzny, zewnętrzny, do ZUS i US) - ELIXIR od każdego przelewu 0,99

     4.2.2. Przelew ekspresowy - Express ELIXIR2 od każdego przelewu 5,00

     4.2.3. Przelew SORBNET3 od każdego przelewu 25,00

  4.3. Doładowanie telefonu w serwisie internetowym od każdego doładowania bez opłat

5. Zlecenia stałe i jednorazowe zrealizowane w term inie wskazanym przez Klienta

  5.1. Realizowane w placówce KDBS

     5.1.1. Ustanowienie zlecenia od każdej dyspozycji bez opłat

     5.1.2. Realizacja zlecenia od każdego przelewu 2,50

     5.1.3. Modyfikacja/odwołanie zlecenia od każdej dyspozycji 5,00

  5.2. Realizowane w serwisie internetowym

     5.2.1. Ustanowienie zlecenia od każdej dyspozycji bez opłat

     5.2.2. Realizacja zlecenia od każdego przelewu 0,99

     5.2.3. Modyfikacja/odwołanie zlecenia od każdej dyspozycji bez opłat

6. Polecenie zapłaty

  6.1. Przyjęcie upoważnienia do obciążania rachunku w drodze polecenia zapłaty od każdej dyspozycji bez opłat

  6.2. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika od każdego przelewu 2,00

  6.3. Odwołanie polecenia zapłaty od każdej dyspozycji 5,00

  6.4. Aktualizacja zgody polecenia zapłaty od każdej dyspozycji bez opłat

7. Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana pełnomocnictwa do rachunku za każdą dyspozycję 5,00

8. Sporządzenie i wysłanie wyci ągu bankowego

  8.1. W formie papierowej

     8.1.1. Jeżeli Klient nie posiada uruchomionego serwisu internetowego za każdy wyciąg bez opłat

     8.1.2. Jeżeli Klient posiada uruchominy serwis internetowy za każdy wyciąg 5,00

  8.2. W serwisie internetowym za każdy wyciąg bez opłat

9. Sporządzenie na wniosek Klienta

  9.1. Wydruku historii rachunku, duplikatu wyciągu bankowego za każdy wydruk 10,00

  9.2. Odpisu jednej operacji z rachunku za każdy wydruk 10,00

  9.3. Pisemnego potwierdzenia salda za każde zaświadczenie 50,00

  9.4. Zaświadczenie o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 50,00

  9.5. Opinii bankowej za każde zaświadczenie 50,00

10. Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana dyspozycji (o świadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznacz enia wkładu na wypadek 
śmierci 

od każdej dyspozycji 25,00

11. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyr oku s ądu od każdego spadkobiercy 30,00

12. Zmiana rachunku z indywidualnego na wspólny za każdą dyspozycję 30,00

13. Za sporz ądzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopu szczalnego salda debetowego na rachunku (po upływie  
terminu spłaty)

za każdy monit 10,00

14. Działania KDBS podj ęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nie prawidłowo z powodu podania przez posiadacza 
rachunku bł ędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy

za każdą dyspozycję 20,00

15. Zmiana rodzaju SGB Konto na wniosek Klienta za każdy rachunek 50,00

16. Zamkni ęcie SGB Konto A'vista za każdy rachunek bez opłat

2 Przelewy w systemie SORBNET realizowane są w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00, przelewy w pozostałe dni i godziny realizowane są w najbliższym dniu roboczym i nie dotyczą ZUS oraz US.

1 Przelewy w systemie Express Elixir realizowane są w dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00.

                    1.5. Pakiet SGB Konto A'vista

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Dział II. Usługi dla osób fizycznych

Rozdział 1. Rachunki oszcz ędno ściowo-rozliczeniowe
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Wyszczególnienie czynno ści (usługi) Tryb pobierania opłaty Stawka

1. Udost ępnienie elektronicznych kanałów dost ępu

  1.1. Serwis internetowy miesięczna bez opłat

  1.2. Serwis SMS miesięczna bez opłat

2. Opłata za korzystanie z elektronicznych kanałów dost ępu

  2.1. Serwis internetowy miesięczna bez opłat

  2.2. Serwis SMS miesięczna 3,00

3. Środki dost ępu do serwisu internetowego

  3.1. Opłaty zwi ązane z tokenem

     3.1.1. Wydanie pierwszego tokena za token bez opłat

     3.1.2. Wydanie drugiego i kolejnego tokena (w tym wznowienie) za każdy token 60,00

     3.1.3. Wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez Klienta za każdy token 100,00

     3.1.4. Użytkownie tokena miesięczna za każdy token i/lub rachunku 2,00

     3.1.5. Zastrzeżenie tokena za każdy token bez opłat

  3.2. Opłata za wydanie identyfikatora + hasła/klucz

     3.2.1. Wydanie pierwszego za każdy identyfiakor+hasło bez opłat

     3.2.2. Wydanie drugiego i kolejnego za każdy identyfiakor+hasło 20,00

     3.2.3. Wydanie w miejsce utraconego lub uszkodzonego tokena przez Klienta za każdy identyfiakor+hasło 20,00

     3.2.4. Wydanie w miejsce wznowienia (w przypadku rezygnacji z tokena) za każdy identyfiakor+hasło 20,00

     3.2.5. Przekazywanie autoryzacyjnych kodów SMS miesięczna od każdego ID i/lub rachunku 2,00

4. Wykonanie na wniosek Klienta 

  4.1. Zablokowanie kanału dostępu od każdej dyspozycji bez opłat

  4.2. Odblokowanie kanału dostępu od każdej dyspozycji bez opłat

  4.3. Odblokowanie indywidualnego hasła do serwisu internetowego od każdej dyspozycji bez opłat

  4.4. Ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy użytkownika) od każdej dyspozycji bez opłat

  4.5. Zmiana uprawnień (za każdą zmianę) od każdej zmiany 10,00

  4.6. Zmiany z hasła na token i odwrotnie (nie dotyczy wznowień tokena) od każdej dyspozycji 50,00

  4.7. Zmiana numeru telefonu za każdą zmianę bez opłat

5. Wyjazd interwencyjny do Klienta za każdy wyjazd 50,00

6. Przesłanie środków dost ępu do Klienta

  6.1. Drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) od każdej przesyłki bez opłat

  6.2. Za pośrednictwem firmy kurierskiej od każdej przesyłki 25,00

  6.3. Za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) od każdej przesyłki 25,00

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Bankowo ść elektroniczna KDBS24
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karty bez funkcji 
zbli żeniowej*

Visa Electron / 
Maestro

MasterCard Debit Visa Electron

1. Wydanie/wznowienie karty dla Posiadacza, współPo siadacza, Pełnomocnika za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2. Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce utracon ej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za każdą kartę 20,00 20,00 20,00 nie dotyczy

3. Użytkowanie karty przez Posiadacza/Pełnomocnika 1 miesięczna 6,90 6,90 6,90 bez opłat

4. Zastrze żenie karty płatniczej za każdą kartą bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

5. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypła t gotówki na wniosek Klienta za każdą zmianę 5,00 5,00 5,00 bez opłat

6. Opłata za wypłat ę gotówki

  6.1. W bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych Banków Spółdzielczych bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat3

  6.2. W kasach SGB (terminal POS)2 1,50 1,50 1,50 1,50

  6.3. W bankomatach innych Banków, niż wskazane w pkt. 6.1 2,50 2,50 2 % min. 5,00 2,50

  6.4. W kasach innych Banków, niż wskazane w pkt. 6.22 3 % min. 4,50 3 % min. 4,50 2 % min. 4,50 3 % min. 4,50

  6.5. W bankomatach za granicą 3 % min. 4,50 3 % min. 4,50 3 % min. 10,00 3 % min. 4,50

  6.6. W ramach usługi cashback za każdą wypłatę, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji

0,60 0,60 bez opłat 1,50

7. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

8. Przesłanie do Klienta nowego numeru PIN (bez konieczności zamawiania duplikatu karty) za każdy numer PIN 9,00 9,00 9,00 9,00

9. Zmiana numeru PIN w bankomatach

  9.1. Banków SGB za każdą zmianę 4,50 4,50 3,50 nie dotyczy

  9.2. Innych Banków, niż wskazane w pkt. 9.1 za każdą zmianę 7,00 7,00 7,00 nie dotyczy

10. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach

  10.1. Banków SGB za każde sprawdzenie bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy

  10.2. Innych Banków, niż wskazane w pkt. 10.1 za każde sprawdzenie 1,00 1,00 1,00 nie dotyczy

11. Zestawienie transakcji przesłane do Klienta

  11.1. Na wskazany adres korespondencyjny przez Posiadacza karty za każde zestwienie 2,58 2,58 2,58 2,58

  11.2. Na wskazany adres mailowy przez Posiadacza karty za każde zestwienie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestwienie 5,00 5,00 5,00 5,00

13. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dos tarczenie w ci ągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45,00 45,00 45,00 45,00

14. Transakcje bezgotówkowe za każdą transakcję bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

15. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transak cji dokonanej w walucie obcej ni ż PLN
(opłata zawarta w kwocie transacji naliczana przy rozliczaniu i przewalutowaniu transakcji z waluty lokalnej innego państwa na PLN)

naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji
3% (dot. Visa) bez opłat 3% 3%

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Karty płatnicze

1. Karty debetowe

Wyszczególnienie czynno ści (usługi) Tryb pobierania opłaty

karty z funkcj ą zbli żeniow ą

Visa mobilna HCE

* Produkt wycofany ze sprzedaży

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji

za każdą wypłatę, naliczana od 
wypłacanej kwoty

1 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Klient (Użytkownik karty) w danym miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 400,00 PLN; transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową. Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym.
Transakcją bezgotówkową jest: płatność kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach usługi Cashback. Zwroty transakcji pomniejszają wartość
dokonanych transakcji kartą debetową uprawniających do zwolnienia z opłaty.
2 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.
3 Po udostępnieniu usługi przez KDBS.
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Wyszczególnienie czynno ści (usługi) Tryb pobierania opłaty Stawka

1. Otwarcie rachunku za każdy rachunek bez opłat

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek od każdej wpłaty bez opłat

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku

  4.1. Pierwsza w danym miesiącu kalendarzowym od każdej wypłaty bez opłat

  4.2. Druga i kolejna w danym miesiącu kalendarzowym od każdej wypłaty 10,00

5. Operacje  bezgotówkowe

  5.1. Wpłata na rachunek za każdy przelew bez opłat

  5.2. Pierwszy przelew w danym miesiącu kalendarzowym (na rachunek w KDBS lub do innego banku krajowego - ELIXIR) za każdy przelew bez opłat

  5.3. Drugi i kolejny przelew w danym miesiącu kalendarzowym (na rachunek w KDBS lub do innego banku krajowego - ELIXIR) za każdy przelew 10,00

  5.4. Realizacja zlecenia stałego za każde zlecenie 10,00

  5.5. Realizowane w systemie SORBNET w placówce Banku (bez względu na kwotę)1 za każdy przelew 50,00

  5.6. Realizowane w systemie SORBNET w serwisie internetowym (bez względu na kwotę)1 za każdy przelew 25,00

  5.7. Na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych (Zwykły) - Express ELIXIR2 za każdy przelew 10,00

6. Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana pełnomocnictwa do rachunku za każdą dyspozycję 5,00

7. Sporządzenie i wysłanie wyci ągu bankowego

  7.1. W formie papierowej

     7.1.1. Jeżeli Klient nie posiada uruchomionego serwisu internetowego za każdy wyciąg bez opłat

     7.1.2. Jeżeli Klient posiada uruchominy serwis internetowy za każdy wyciąg 5,00

  7.2. W serwisie internetowym za każdy wyciąg bez opłat

8. Sporządzenie na wniosek Klienta

  8.1. Wydruku historii rachunku, duplikatu wyciągu bankowego za każdy wydruk 10,00

  8.2. Odpisu jednej operacji z rachunku za każdy wydruk 10,00

  8.3. Pisemnego potwierdzenia salda za każde zaświadczenie 50,00

  8.4. Zaświadczenie o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 50,00

  8.5. Opinii bankowej za każde zaświadczenie 50,00

9. Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana dyspozycji (o świadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznacz enia wkładu na wypadek 
śmierci 

od każdej dyspozycji 25,00

10. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyr oku s ądu od każdego spadkobiercy 30,00

11. Zmiana rachunku z indywidualnego na wspólny za każdą dyspozycję 30,00

12. Działania KDBS podj ęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nie prawidłowo z powodu podania przez posiadacza 
rachunku bł ędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy

za każdą dyspozycję 20,00

13. Zamkni ęcie rachunku za każdy rachunek 5,00

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Rozdział 2. Rachunki oszcz ędno ściowe - PROFIT

1 Przelewy w systemie SORBNET realizowane są w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00, przelewy w pozostałe dni i godziny realizowane są w najbliższym dniu roboczym i nie dotyczą ZUS oraz US.
2 Przelewy w systemie Express Elixir realizowane są w dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00.
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Wyszczególnienie czynno ści (usługi) Tryb pobierania opłaty Stawka

1. Udost ępnienie elektronicznych kanałów dost ępu

  1.1. Serwis internetowy/mobilny miesięczna bez opłat

  1.2. Serwis SMS miesięczna bez opłat

2. Opłata za korzystanie z elektronicznych kanałów dost ępu

  2.1. Serwis internetowy miesięczna od każdego rachunku bez opłat

  2.2. Serwis SMS miesięczna od każdego rachunku 3,00

3. Środki dost ępu do serwisu internetowego

  3.1. Opłaty zwi ązane z tokenem

     3.1.1. Wydanie pierwszego tokena za token bez opłat

     3.1.2. Wydanie drugiego i kolejnego tokena (w tym wznowienie) za każdy token 60,00

     3.1.3. Wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez Klienta za każdy token 100,00

     3.1.4. Użytkownie tokena1 miesięczna za każdy token 2,00

     3.1.5. Zastrzeżenie tokena za każdy token bez opłat

  3.2. Opłata za wydanie identyfikatora + hasła/klucz

     3.2.1. Wydanie pierwszego za każdy identyfiakor+hasło bez opłat

     3.2.2. Wydanie drugiego i kolejnego za każdy identyfiakor+hasło 20,00

     3.2.3. Wydanie w miejsce utraconego lub uszkodzonego tokena przez Klienta za każdy identyfiakor+hasło 20,00

     3.2.4. Wydanie w miejsce wznowienia (w przypadku rezygnacji z tokena) za każdy identyfiakor+hasło 20,00

     3.2.5. Przekazywanie autoryzacyjnych kodów SMS miesięcznie od każdego użytkownika 2,00

4. Wykonanie na wniosek Klienta 

  4.1. Zablokowanie kanału dostępu od każdej dyspozycji bez opłat

  4.2. Odblokowanie kanału dostępu od każdej dyspozycji bez opłat

  4.3. Odblokowanie indywidualnego hasła do serwisu internetowego od każdej dyspozycji bez opłat

  4.4. Ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy użytkownika) od każdej dyspozycji bez opłat

  4.5. Zmiana uprawnień (za każdą zmianę) od każdej zmiany 10,00

  4.6. Zmiany z hasła na token i odwrotnie (nie dotyczy wznowień tokena) od każdej dyspozycji 50,00

  4.7. Zmiana numeru telefonu za każdą zmianę bez opłat

5. Wyjazd interwencyjny do Klienta za każdy wyjazd 50,00

6. Przesłanie środków dost ępu do Klienta

  6.1. Drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) od każdej przesyłki bez opłat

  6.2. Za pośrednictwem firmy kurierskiej od każdej przesyłki 25,00

  6.3. Za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) od każdej przesyłki 25,00

1
 Opłata za token nie jest pobierana z rachunku oszczędnościowego w przypadku, gdy Klient posiada dostęp poprzez serwis internetowy do SGB Konto.

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Bankowo ść elektroniczna KDBS24
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MasterCard Debit Visa Electron

1. Wydanie/wznowienie karty dla Posiadacza, współPo siadacza, Pełnomocnika za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat

2. Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce utracon ej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za każdą kartę 20,00 20,00 nie dotyczy

3. Użytkowanie karty przez Posiadacza/Pełnomocnika miesięczna 2,00 2,00 bez opłat

4. Zastrze żenie karty płatniczej za każdą kartą bez opłat bez opłat bez opłat

5. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypła t gotówki na wniosek Klienta za każdą zmianę 5,00 5,00 bez opłat

6. Opłata za wypłat ę gotówki

  6.1. W bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych Banków Spółdzielczych bez opłat bez opłat bez opłat2

  6.2. W kasach SGB (terminal POS)1 5,00 5,00 5,00

  6.3. W bankomatach innych Banków, niż wskazane w pkt. 6.1 5,00 5,00 5,00

  6.4. W kasach innych Banków, niż wskazane w pkt. 6.21 10,00 10,00 10,00

  6.5. W bankomatach za granicą 10,00 10,00 10,00

  6.6. W kasach banków za granicą 10,00 10,00 10,00

  6.7. W ramach usługi cashback
za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji
bez opłat bez opłat bez opłat

7. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN bez opłat bez opłat bez opłat

8. Przesłanie do Klienta nowego numeru PIN (bez konieczności zamawiania duplikatu karty) za każdy numer PIN 9,00 9,00 9,00

9. Zmiana numeru PIN w bankomatach

  9.1. Banków SGB za każdą zmianę 9,00 9,00 nie dotyczy

  9.2. Innych Banków, niż wskazane w pkt. 9.1 za każdą zmianę 9,00 9,00 nie dotyczy

10. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach

  10.1. Banków SGB za każde sprawdzenie bez opłat bez opłat nie dotyczy

  10.2. Innych Banków, niż wskazane w pkt. 10.1 za każde sprawdzenie 2,00 2,00 nie dotyczy

11. Zestawienie transakcji przesłane do Klienta

  11.1. Na wskazany adres korespondencyjny przez Posiadacza karty za każde zestwienie 2,58 2,58 2,58

  11.2. Na wskazany adres mailowy przez Posiadacza karty za każde zestwienie bez opłat bez opłat bez opłat

12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestwienie 5,00 5,00 5,00

13. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dos tarczenie w ci ągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę dodatkowo 45,00 dodatkowo 45,00 dodatkowo 45,00

14. Transakcje bezgotówkowe za każdą transakcję bez opłat bez opłat bez opłat

15. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transak cji dokonanej w walucie obcej ni ż PLN
(opłata zawarta w kwocie transacji naliczana przy rozliczaniu i przewalutowaniu transakcji z waluty lokalnej innego państwa na PLN)

naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji
bez opłat 3% 3%

2 Po udostępnieniu usługi przez KDBS.

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Karty płatnicze

1. Karty debetowe

Wyszczególnienie czynno ści (usługi) Tryb pobierania opłaty

za każdą wypłatę, naliczana od 
wypłacanej kwoty

karty z funkcj ą zbli żeniow ą

Visa mobilna HCE

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji

1 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.
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Wyszczególnienie czynno ści (usługi) Tryb pobierania opłaty Opłata w PLN

1. Otwarcie depozytu terminowego

  1.1. W serwisie internetowym za każdy depozyt bez opłat

  1.2. W placówce KDBS za każdy depozyt bez opłat

2. Likwidacja depozytu terminowego oraz ksi ążeczki oszcz ędno ściowej

  2.1. W serwisie internetowym

     2.1.1. Depozytu terminowego za każdy depozyt bez opłat

     2.1.2. Książeczki oszczędnościowej - nie dotyczy

  2.2. W placówce KDBS

     2.2.1. Depozytu terminowego za każdy depozyt bez opłat

     2.2.2. Książeczki oszczędnościowej za każdą książeczkę bez opłat

3. Prowadzenie depozytu terminowego i ksi ążeczki oszcz ędno ściowej 

  3.1. Depozytu terminowego za każdy depozyt bez opłat

  3.2. Książeczki oszczędnościowej za każdą książeczkę bez opłat

4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe

  4.1. Depozyt terminowy od każdej wpłaty/wypłaty bez opłat

  4.2. Książeczkę oszczędnościową od każdej wpłaty/wypłaty bez opłat

5. Przelewy z depozytu terminowego i ksi ążeczki oszcz ędno ściowej: 

  5.1. Na rachunek prowadzony w KDBS od każdego przelewu bez opłat

  5.2. Na rachunek prowadzony w innym banku krajowym od każdego przelewu 2,50

  5.3. W systemie SORBNET (bez względu na kwotę)1 od każdego przelewu 50,00

6. Przyj ęcie wniosku o utracie ksi ążeczki oszcz ędno ściowej obiegowej i terminowej od każdej książeczki 1% kwoty wkładu (min. 4,00 max. 100,00)

7. Umorzenie utraconej ksi ążeczki oszcz ędno ściowej od każdej książeczki 20,00

8. Przepisanie wkładu w zwi ązku z przelewem praw od każdej dyspozycji 30,00

9. Wydanie z archiwum na życzenie klienta zlikwidowanej ksi ążeczki oszcz ędno ściowej od każdej książeczki 30,00

10. Wydanie za świadczenia na wniosek klienta o stanie oszcz ędno ści za każde zaświadczenie 30,00

11. Likwidacja ksi ążeczki mieszkaniowej

  11.1. Z wypłatą premii gwarancyjnej od każdej książeczki 50,00

  11.2. Bez wypłaty premii osobistej od każdej książeczki 30,00

12. Przedterminowe zerwanie rachunku Rentier Plus, Lokata Plus Kredyt od każdego rachunku bez opłat

13. Obsługa Indywidualnego Konta Emerytlanego (IKE)

  13.1. Prowadzenie IKE miesięczna od każdego rachunku bez opłat

  13.2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe za każdą wpłatę i wypłatę bez opłat

  13.3. Wypłata transferowa zwrot lub częściowy zwrot przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o IKE za każdą wypłatę 5% od zgromadzonych środków

14. Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana pełnomocnictwa do  rachunku  (nie dotyczy IKE) za każdą dyspozycję 5,00

15. Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana dyspozycji (o świadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznacz enia wkładu 
na wypadek śmierci 

za każdą zmianę lub odwołanie 20,00

16. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyr oku s ądu od każdego spadkobiercy 20,00

17. Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzyte lno ści na rachunku lokaty terminowej za każdą dyspozycję 5,00

18. Sporządzenie na wniosek Klienta

  18.1. Wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc za każdy wydruk 10,00

  18.2. Odpisu jednej operacji z rachunku za każdy wydruk 10,00

  18.3. Pisemnego potwierdzenia salda za każde zaświadczenie 50,00

  18.4. Zaświadczenie posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 50,00

  18.5. Opinii bankowej za każde zaświadczenie 50,00

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszcz ędno ściowych

1
 Przelewy w systemie SORBNET realizowane są w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00, przelewy w pozostałe dni i godziny realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
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Wyszczególnienie czynno ści (usługi)
Tryb pobierania 

opłaty
1. Prowizje kwota kredytu opłata

  1.1. Wstępna, pobierana za rozpatrzenie wniosku o kredyt (nie dotyczy kredytów gotówkowych) jednorazowo do 49.999 50,00
W razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, prowizja ta  nie podlega zwrotowi, jednorazowo 50.000 - 149.999 100,00
natomiast w przypadku udzielenia kredytu, zaliczona jest na poczet prowizji od przyznanych kredytów. jednorazowo 150.000 i powyżej 200,00
  1.2. Przygotowawcza, pobierana od kwoty przyznanych kredytów nie mieszkaniowych od kwoty udzielonego kredytu

     1.2.1. Krótkoterminowych od kwoty udzielonego kredytu

     1.2.2. Średnioterminowych od kwoty udzielonego kredytu

     1.2.3. Długoterminowych od kwoty udzielonego kredytu

  1.3. Przygotowawcza, pobierana od kwoty przyznanych kredytów mieszkaniowych od kwoty udzielonego kredytu

2. Wydanie na wniosek klienta
  2.1. Duplikatu umowy o kredyt/pożyczkę za każdy odpis

  2.2. Zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz 
zaświadczenia, że Klient nie figuruje jako dłużnik

za każde zaświadczenie

  2.3. Oceny sytuacji ekonomicznej (zdolności kredytowej) osoby fizycznej za każdą ocenę

  2.4. Za sporządzenie i wydrukowanie harmonogramu spłaty kredytu udzielonego od dnia 22 lipca 2017 r. za każdy harmonogram

  2.5. Za sporządzenie i wydrukowanie harmonogramu spłaty kredytu udzielonego do dnia 21 lipca 2017 r. na kwotę do 
wysokości 255 550 PLN, z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie

za każdy harmonogram

  2.6. Za sporządzenie i wydrukowanie harmonogramu spłaty kredytu innego niż wskazanego w pkt. 2.4. oraz 2.5. za każdy harmonogram

  2.7. Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub 
przewłaszczenia

za każdy duplikat

3. Czynno ści zwi ązane ze zmian ą warunków umowy kredytowej lub umowy po życzki wykonane na wniosek 
Kredytobiorcy lub Po życzkobiorcy
  3.1. Prolongata terminu spłaty kredytu lub pożyczki, rat kredytu lub rat pożyczki (Jako podstawę do wyliczenia prowizji 
należy przyjąć przy wniosku o prolongatę wysokość prolongowanej kwoty).

jednorazowo od kwoty 
prolongowanej

  3.2. Zmiana oprocentowania, zmiana zabezpieczenia, zmiana terminu spłaty i inne zmiany warunków umowy kredytowej 
lub umowy pożyczki.

za każdą zmianę

  3.3. Czynności związane z przedterminową spłatą części kredytu lub pożyczki wykonane przez Kredytobiorcę lub 
Pożyczkobiorcę wymagające zmiany postanowień umowy kredytu lub pożyczki w formie aneksu do umowy, skutkujące 
zmianą kwot spłaty bądź terminów spłaty.

za każdą zmianę

4. Za rozpatrzenie wniosku o przej ęcie długu dłu żnika lub przyst ąpienie do długu osoby trzeciej naliczana od kwoty długu, 
płatna jednorazowo

5. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę

6. Sporządzenie wniosku
  6.1. O wpis do hipoteki, zastawu rejestrowego za każdy wniosek

  6.2. O wykreślienie hipoteki, zastawu rejestrowego za każdy wniosek

  6.3. O wykreślenie przewłaszczenia za każdy wniosek

7. Za rozpatrzenie wniosku o bezci ężarowe odł ączenie cz ęści nieruchomo ści za każdy wniosek

8. Za wysłanie upomnienia (nie wi ęcej ni ż jedno w miesi ącu) w przypadkach okre ślonych w umowie 
kredytu/po życzki

  8.1. Kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r.

  8.2. Kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 21 lipca 2017 r.

  8.3. Kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia 22 lipca 2017 r.
  8.4. Kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone po 11 marca 2016 r.

9. Za wysłanie wezwania do zapłaty - w przypadkach okr eślonych w umowie kredytu/po życzki

  9.1. Kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r.

  9.2. Kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 21 lipca 2017 r.

  9.3. Kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia 22 lipca 2017 r.
  9.4. Kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone po 11 marca 2016 r.

10. Inkaso weksla jednorazowo

11. Zgłoszenie weksla do protestu w razie nie spłac enia za każde zgłoszenie

12. Inne czynno ści wykonywane na życzenie klienta za każdą czynność

13. Kredyt studencki
  13.1. Prowizja od kwoty uruchamianej transzy

  13.2. Opłata za monit za każdy monit

  13.3. Przesunięcie spłaty kredytu za każdą zmianę

14. Kredyt odnawialny w SGB Konto
  14.1. Prowizja od udzielonego kredytu
     14.1.1. W przypadku Posiadania rachunku do 1 roku od kwoty udzielonego kredytu

     14.1.2. W przypadku Posiadania rachunku od 1 roku do 3 lat od kwoty udzielonego kredytu

     14.1.3. W przypadku Posiadania rachunku powyżej 3 lat od kwoty udzielonego kredytu

  14.2. Prowizja od przelewu z SGB Konto z tytułu składki ubezpieczenia w formie zlecenia stałego
     14.2.1. W przypadku Posiadania SGB Konto bez dostępu do serwisu internetowego od każdego przelewu

     14.2.2. W przypadku Posiadania SGB Konto z dostępem do serwisu internetowego od każdego przelewu

15. Kredyt termomodernizacyjny
  15.1. prowizja wstępna jednorazowo

  15.2. prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu

16. Kredyt na zakup i monta ż kolektorów słonecznych
  16.1. Prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu

17. Kredyt na inwestycje z dopłatami WFO ŚiGW w Toruniu
  17.1. Prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu

18. Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków (w stosunku do tych banków, które pobieraj ą takie opłaty 
od KDBS)

za każdą opinię

19. Uruchomienie transzy kredytu/po życzki
  19.1. Wypłata gotówkowa za każdą wypłatę

  19.2. Przelew na rachunek w KDBS od ka żdego przelewu

  19.3. Przelew na rachunek w innym banku krajowym (ELIXIR) od ka żdego przelewu

  19.4. Przelew na rachunek w innym banku krajowym (SORBNET) od ka żdego przelewu

25,00

od 1%

30,00

40,00

100,00

bez opłat

15,00

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Rozdział 4. Kredyty i po życzki

Opłata w PLN

1,5 % - 5 %

3 % - 5 %

1,5 % - 5 %
2 % - 5 %

1,50%

2,00
0,99

bez opłat

20,00

50 + koszty opłaty notarialnej

50,00

50,00 - 200,00

1 % - 5 % nie mniej niż 25,00

30,00
50,00
50,00

50,00 - 200,00

1 % - 2 % nie mniej niż 25,00

30,00 - 100,00

1 Dla ludności prowadzącej inwestycje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej wody, docieplania budynków, budowy płyt obornikowych oraz zbiorników na gnojówkę i gnojowicę, budowy
małych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej, uprawy roślin wykorzystywanych do produkcji biomasy oraz inwestycje związane z produkcją biomasy, związane z konserwacją parków w zespołach pałacowo-parkowych i
dworsko-parkowych, w zakresie odnawialnych źródeł energii, usuwania wyrobów zawierających azbest.

50,00

opłata w wysokości stosowanej przez bank 
pobierający taką opłatę od KDBS

bez opłat
10,00

bez opłat

1,50 % nie mniej niż 100,00

za każde upomnienie

bez opłat

7,80
(koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 
wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polsa SA

za każde wezwanie

7,80
(koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 
wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polsa SA

bez opłat

3,00%

0,75%

30,00

od 25,00

50,00

bez opłat

od 1,50%

3,00%
2,00%
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Wyszczególnienie czynno ści (usługi)
Tryb pobierania 

opłaty
Visa Electron/ 
młodzie żowa

Maestro/ 
MasterCard Debit 

PayPass/ 
młodzie żowa

Visa Electron 
payWave/ 

młodzie żowa

1. Pakiet Bezpieczna Karta

  1.1. Wariant Classic1 miesięcznie 1,90 1,90 -

  1.2. Wariant Gold2 miesięcznie 3,40 3,40 -

2. Pakiet Bezpieczny Podró żnik

  1.1. Wariant Classic3 miesięcznie 1,40 1,40 1,40

  1.2. Wariant Gold4 miesięcznie 3,90 3,90 3,90

3. Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podr óżnik
  1.1. Wariant Classic miesięcznie 2,70 2,70 -
  1.2. Wariant Gold miesięcznie 6,30 6,30 -

4 Koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 Euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 PLN.

Uwaga : Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik".
1 Nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej do kwoty 1.500,00 PLN.

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Rozdział 5. Ubezpieczenia

Ubezpieczenie posiadacza/u żytkownika karty płatniczej

2 Nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej do kwoty 3.000,00 PLN.
3 Koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 Euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000 PLN.
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Wyszczególnienie czynno ści (usługi)
Tryb pobierania 

opłaty
PKZP SKO

1. Otwarcie rachunku jednorazowo przy otwarciu 
rachunku bez opłat bez opłat

2. Prowadzenie rachunku miesięczna od każdego 
rachunku 5,00 bez opłat

3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe

  3.1. Wpłaty gotówkowe od każdej wpłaty bez opłat bez opłat

  3.2. Wypłaty gotówkowe od każdej wypłaty bez opłat bez opłat

  3.3. Za dokonanie wypłaty z konta "zlecenie do wypłaty" za każde zlecenie 0,50 % min. 3,00 bez opłat

  3.4. Nie podjęcie awizowanej kwoty gotówki za każde niepodjęte 
awizowanie 0,50 % (max. 200,00) bez opłat

4. Przelewy w złotych polskich

  4.1. Realizowane w placówce KDBS

     4.1.1. Na rachunki prowadzone w KDBS od każdego przelewu 1,00 bez opłat

     4.1.2. Na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych (Zwykły) - ELIXIR od każdego przelewu 2,00 bez opłat

     4.1.3. Na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych (Zwykły) - Express ELIXIR1 od każdego przelewu 10,00 nie dotyczy

     4.1.4. Na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych (bez względu na kwotę) - SORBNET2 od każdego przelewu 50,00 nie dotyczy

  4.2. Realizowane w serwisie internetowym

     4.2.1. Na rachunki prowadzone w KDBS od każdego przelewu 0,49 nie dotyczy

     4.2.2. Na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych (Zwykły) - ELIXIR od każdego przelewu 0,99 nie dotyczy

     4.2.3. Na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych (Zwykły) - Express ELIXIR1 od każdego przelewu 5,00 nie dotyczy

     4.2.4. Na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych (bez względu na kwotę) - SORBNET2 od każdego przelewu 25,00 nie dotyczy

     4.2.5. Zlecony w placówce Banku (na rachunki w KDBS i w innych bankach krajowych - ELIXIR) od każdego przelewu 5,00 nie dotyczy

5. Zlecenia stałe i jednorazowe zrealizowane w term inie wskazanym przez Klienta

  5.1. Realizowane w placówce KDBS

     5.1.1. Ustanowienie zlecenia od każdej dyspozycji bez opłat nie dotyczy

     5.1.2. Realizacja zlecenia od każdego przelewu 2,00 nie dotyczy

     5.1.3. Modyfikacja/odwołanie zlecenia od każdej dyspozycji 5,00 nie dotyczy

  5.2. Realizowane w serwisie internetowym

     5.2.1. Ustanowienie zlecenia od każdej dyspozycji bez opłat nie dotyczy

     5.2.2. Realizacja zlecenia od każdego przelewu bez opłat nie dotyczy

     5.2.3. Modyfikacja/odwołanie zlecenia od każdej dyspozycji bez opłat nie dotyczy

6. Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana pełnomocnictwa do rachunku za każdą dyspozycję 5,00 nie dotyczy

7. Sporządzenie i wysłanie wyci ągu bankowego

  7.1. W formie papierowej

     7.1.1. Jeżeli Klient nie posiada uruchomionego serwisu internetowego za każdy wyciąg bez opłat bez opłat

     7.1.2. Jeżeli Klient posiada uruchominy serwis internetowy za każdy wyciąg 5,00 nie dotyczy

  7.2. W serwisie internetowym za każdy wyciąg bez opłat nie dotyczy

8. Sporządzenie na wniosek Klienta

  8.1. Wydruku historii rachunku, duplikatu wyciągu bankowego za każdy wydruk 10,00 10,00

  8.2. Odpisu jednej operacji z rachunku za każdy wydruk 10,00 10,00

  8.3. Pisemnego potwierdzenia salda za każde zaświadczenie 50,00 50,00

  8.4. Zaświadczenie o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 50,00 50,00

  8.5. Opinii bankowej za każde zaświadczenie 50,00 50,00

9. Działania KDBS podj ęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nie prawidłowo z powodu podania przez posiadacza 
rachunku bł ędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy

za każdą dyspozycję 20,00 bez opłat

10. Zamkni ęcie rachunku za każdy rachunek bez opłat bez opłat

2 
Przelewy w systemie SORBNET realizowane są w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00, przelewy w pozostałe dni i godziny realizowane są w najbliższym dniu roboczym i nie dotyczą ZUS oraz US.

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Dział III. Usługi dla rachunków rozliczeniowych PKZ P i oszcz ędno ściowych SKO

Rozdział 1. Obsługa rachunków PKZP i SKO

1 Przelewy w systemie Express Elixir realizowane są w dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00.
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Wyszczególnienie czynno ści (usługi) Tryb pobierania opłaty PKZP

1. Udost ępnienie elektronicznych kanałów dost ępu

  1.1. Serwis internetowy miesięczna bez opłat

  1.2. Serwis SMS miesięczna bez opłat

2. Opłata za korzystanie z elektronicznych kanałów dost ępu

  2.1. Serwis internetowy miesięczna bez opłat

  2.2. Serwis SMS miesięczna 3,00

3. Środki dost ępu do serwisu internetowego

  3.1. Opłaty zwi ązane z tokenem

     3.1.1. Wydanie pierwszego tokena za każdy token bez opłat

     3.1.2. Wydanie drugiego i kolejnego tokena (w tym wznowienie) za każdy token 60,00

     3.1.3. Wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez Klienta za każdy token 100,00

     3.1.4. Użytkownie tokena miesięczna za każdy token 2,00

     3.1.5. Zastrzeżenie tokena za każdy token bez opłat

  3.2. Opłata za wydanie identyfikatora + hasła/klucz

     3.2.1. Wydanie pierwszego za każdy identyfiakor+hasło bez opłat

     3.2.2. Wydanie drugiego i kolejnego za każdy identyfiakor+hasło 20,00

     3.2.3. Wydanie w miejsce utraconego lub uszkodzonego tokena przez Klienta za każdy identyfiakor+hasło 20,00

     3.2.4. Wydanie w miejsce wznowienia (w przypadku rezygnacji z tokena) za każdy identyfiakor+hasło 20,00

     3.2.5. Przekazywanie autoryzacyjnych kodów SMS miesięcznie od każdego użytkownika 2,00

4. Wykonanie na wniosek Klienta 

  4.1. Zablokowanie kanału dostępu od każdej dyspozycji bez opłat

  4.2. Odblokowanie kanału dostępu od każdej dyspozycji bez opłat

  4.3. Odblokowanie indywidualnego hasła do serwisu internetowego od każdej dyspozycji bez opłat

  4.4. Ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy użytkownika) od każdej dyspozycji bez opłat

  4.5. Zmiana uprawnień (za każdą zmianę) od każdej zmiany 10,00

  4.6. Zmiany z hasła na token i odwrotnie (nie dotyczy wznowień tokena) od każdej dyspozycji 50,00

  4.7. Zmiana numeru telefonu za każdą zmianę bez opłat

5. Wyjazd interwencyjny do Klienta za każdy wyjazd 50,00

6. Przesłanie środków dost ępu do Klienta

  6.1. Drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) od każdej przesyłki bez opłat

  6.2. Za pośrednictwem firmy kurierskiej od każdej przesyłki 25,00

  6.3. Za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) od każdej przesyłki 25,00

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Rozdział 2. Bankowo ść elektroniczna KDBS24
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Wyszczególnienie czynno ści (usługi) Tryb pobierania opłaty Opłata w PLN

1. Wpłaty gotówkowe
  1.1. Na rachunki prowadzone w KDBS
     1.1.1. SGB Konto A'vista, Prestiż, Nestor, VIP, Żak, Junior, Mobilne, Rodzina, Pionier od każdej wpłaty bez opłat
     1.1.2. Rolnicze od każdej wpłaty bez opłat
     1.1.3. Wspólnoty mieszkaniowe, straż pożarna, kluby sportowe itp. (bieżące i pomocnicze) od każdej wpłaty 0,20%
     1.1.4. Przedsiębiorstw indywidualnych, spółek, pozostali (bieżące i pomocnicze) od każdej wpłaty 0,50%
  1.2. Na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych realizowane w
     1.2.1. KDBS I O/Włocławek, w tym BPOK Starostwo Włocławek od każdej wpłaty 0,50 % min. 3,90
     1.2.2. KDBS I O/Włocławek BPOK Nr 2 od każdej wpłaty 0,50 % min. 3,90
     1.2.3. KDBS Filia Ciechocinek, w tym BPOK Nieszawa od każdej wpłaty 0,50 % min. 3,50
     1.2.4. KDBS Filia Aleksandrów Kujawski od każdej wpłaty 0,50 % min. 2,50
     1.2.5. KDBS I O/Włocławek Filia Nr 1 od każdej wpłaty 0,50 % min. 3,90
     1.2.6. KDBS O/Brześć Kujawski od każdej wpłaty 0,50 % min. 3,50
     1.2.7. KDBS O/Dobrzyń n/Wisłą od każdej wpłaty 0,50 % min. 2,50
     1.2.8. KDBS O/Lubanie od każdej wpłaty 0,50 % min. 3,50
     1.2.9. KDBS O/Osięciny od każdej wpłaty 0,50 % min. 3,50
     1.2.10. KDBS Filia Radziejów od każdej wpłaty 0,50 % min. 3,90
     1.2.11. KDBS O/Topólka od każdej wpłaty 0,50 % min. 3,50
     1.2.12. KDBS O/Toruń od każdej wpłaty 0,50 % min. 3,90
     1.2.13. KDBS O/Wielgie od każdej wpłaty 0,50 % min. 2,50
  1.3. Zlecenie typu SORBNET na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych (na życzenie klienta) od każdej wpłaty 50,00
  1.4. Składki KRUS od każdej wpłaty 0,50 % min. 1,50
  1.5. Składki ZUS od każdej wpłaty 5,00
  1.6. Na rachunki US od każdej wpłaty 5,00
  1.7. Depozyty i lokaty terminowe w KDBS od każdej wpłaty bez opłat
  1.8. Na rachunki działlaności pożytku publicznego od każdej wpłaty bez opłat

2. Wypłaty gotówkowe
  2.1. Depozyty i lokaty terminowe w KDBS od każdej wpłaty bez opłat

Wyszczególnienie czynno ści (usługi) Tryb pobierania opłaty Opłata w PLN

1. Czynno ści zwi ązane z wrzutni ą
  1.1. Za kasetę - portfel do skarbca nocnego oraz klucz do wrzutni (jeżeli umowa nie przewiduje inaczej) jednorazowo 35,00
  1.2. Za korzystanie z wrzutni nocnej miesięcznie (jeżeli umowa nie przewiduje inaczej) miesięcznie 30,00
  1.3. Za utracony klucz przez klienta do wrzutni

za każdy klucz
150 %aktualnej ceny 
poniesionych kosztów

2. Wymiana krajowych znaków pieni ężnych, wymagaj ących liczenia, sortowania lub paczkowania
  2.1. Banknotów naliczana od wymienianej kwoty 2,00 % min. 5,00
  2.2. Monet naliczana od wymienianej kwoty 3,00 % min. 5,00

3. Za przygotowanie, sporz ądzenie i przekazanie informacji stanowi ących tajemnic ę bankow ą osobom, organom i instytucjom 
uprawnionym na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1, pkt  1a i pkt 1b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Pr awo bankowe (Dz.U. z 2002 r. 
nr 72 poz. 655 z pó źn. zm.)

  3.1. W jednej placówce KDBS za każde przekazanie 50,00 zł
  3.2. W każdej następnej placówce KDBS za każde przekazanie 20,00 zł
Uwaga: Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności.

Opłat nie pobiera się od organów wymienionych w art. 110 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -  Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72 poz. 655 z późn. zm.)

4. Za przygotowanie, sporz ądzenie i przekazanie informacji stanowi ących tajemnic ę bankow ą (sądom za poszukiwanie 
rachunków w sprawach cywilnych o podział maj ątku wspólnego mał żonków oraz o spadek; organom skarbowym; osobom 
fizycznym dysponuj ącym postanowieniem s ądu o nabyciu spadku po osobie, na której nazwisko p oszukuje si ę rachunku)

  4.1. W jednej placówce KDBS za każde przekazanie 40,00 zł
  4.2. W każdej następnej placówce KDBS za każde przekazanie 15,00 zł

5. Udzielenie informacji w zwi ązku prowadzonym post ępowaniem egzekucyjnym (zgodnie z Ustaw ą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
komornikach s ądowych i egzekucji art. 5.)
  5.1. Dłużnik posiada/nie posiada rachunki bankowe, lokaty, papiery wartościowe lub inne wierzytelności podlegające zajęciu za każde przekazanie 200,00
  5.2. Przesłanie historii rachunków bankowych, lokat za każdy miesiąc 50,00

6. Za wydanie klientom (na ich wniosek) potwierdzen ia salda z przeznaczeniem dla audytorów za każde przekazanie 100,00

7. Za zastrze żenie dokumentu to żsamo ści za każde zastrzeżenie bez opłat

8. Za sporz ądzenie informacji zbiorczej na wniosek osoby fizycz nej oraz osób, które uzyskały tytuł prawny do spadk u po 
posiadaczu rachunku, w tym nabywców spadku, w rozum ieniu art. 1052 k.c.
Uwaga! Opłat nie pobiera się od  podmiotów, które są zwolnione z obowiązku uiszczania opłat z tytułu przekazania informacji objętych 
tajemnicą bankową na podstawie art. 110 Prawa bankowego.

9. Przesłanie informacji zbiorczej przesyłk ą pocztow ą na wniosek klienta

za każdą przesyłkę

6,20
(koszt listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru wg 
Cennika Usług Pocztowych 

Poczta Polska S.A.)

10. Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana dyspozycji (o świadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznacz enia wkładu na 
wypadek śmierci 

od każdej dyspozycji 25,00

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Dział IV. Pozostałe opłaty

Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe

Rozdział 2. Inne czynno ści i usługi bankowe

za każdą zbiorczą informację 15,00
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Wyszczególnienie czynno ści (usługi) Tryb pobierania opłaty SGB Konto Żak* SGB Konto Nestor* SGB Konto Presti ż* SGB Konto Mobilne* SGB Konto VIP* SGB Konto Rodzina*

1. Otwarcie rachunku jednorazowo przy otwarciu rachunku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2. Prowadzenie rachunku 1 miesięczna bez opłat 2,00 5,00 9,99 14,99 bez opłat

3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe

  3.1. Wpłaty gotówkowe w placówce KDBS od każdej wpłaty bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

  3.2. Wpłaty gotówkowe we wpłatomacie KDBS od każdej wpłaty bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

  3.3. Wypłaty gotówkowe w placówce KDBS od każdej wypłaty bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

  3.4. Nie podjęcie awizowanej kwoty gotówki za każde niepodjęte awizowanie 0,5% (max. 200,00) 0,5% (max. 200,00) 0,5% (max. 200,00) 0,5% (max. 200,00) 0,5% (max. 200,00) 0,5% (max. 200,00)

4. Operacje bezgotówkowe

  4.1. Realizowane w placówce KDBS

     4.1.1. Na rachunki prowadzone w KDBS od każdego przelewu 2,50 2,50 2,50 5,00 2,50 2,50

     4.1.2. Na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych (US, ZUS, Zwykły) - ELIXIR od każdego przelewu 2,50 2,50 2,50 5,00 2,50 2,50

     4.1.3. Na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych (Zwykły) - Express ELIXIR2 od każdego przelewu 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

     4.1.4. Na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych (bez względu na kwotę) - SORBNET3 od każdego przelewu 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

     4.1.5. Z SGB Konto Klienta na jego rachunek bieżący i/lub pomocniczy w KDBS4 od każdego przelewu 0,30% (min. 3,50) 0,30% (min. 3,50) 0,30% (min. 3,50) 0,30% (min. 3,50) 0,30% (min. 3,50) 0,30% (min. 3,50)

     4.1.6. Przez Klientów z dostępem do serwisu internetowego (US, ZUS, Zwykły, w KDBS) - ELIXIR od każdego przelewu 2,50 10,00 10,00 5,00 2,50 2,50

  4.2. Realizowane w serwisie internetowym

     4.2.1. Na rachunki prowadzone w KDBS od każdego przelewu bez opłat 0,75 0,75 bez opłat bez opłat bez opłat

     4.2.2. Na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych (US, ZUS, Zwykły) - ELIXIR od każdego przelewu bez opłat 0,75 0,75 bez opłat bez opłat bez opłat

     4.2.3. Na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych (Zwykły) - Express ELIXIR2 od każdego przelewu 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

     4.2.4. Na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych (bez względu na kwotę) - SORBNET3 od każdego przelewu 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

  4.3. Doładowanie telefonu w serwisie internetowym od każdego doładowania bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

5. Zlecenia stałe i jednorazowe zrealizowane w term inie wskazanym przez Klienta

  5.1. Realizowane w placówce KDBS

     5.1.1. Ustanowienie zlecenia od każdej dyspozycji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

     5.1.2. Realizacja zlecenia od każdego przelewu 2,50 2,50 2,50 5,00 2,50 2,50

     5.1.3. Modyfikacja/odwołanie zlecenia od każdej dyspozycji 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,50

  5.2. Realizowane w serwisie internetowym

     5.2.1. Ustanowienie zlecenia od każdej dyspozycji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

     5.2.2. Realizacja zlecenia od każdego przelewu bez opłat 0,75 0,75 0,50 bez opłat 0,50

     5.2.3. Modyfikacja/odwołanie zlecenia od każdej dyspozycji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

6. Polecenie zapłaty

  6.1. Przyjęcie upoważnienia do obciążania rachunku w drodze polecenia zapłaty od każdej dyspozycji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

  6.2. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika od każdego przelewu 2,00 2,00 2,00 1,00 bez opłat 1,00

  6.3. Odwołanie polecenia zapłaty od każdej dyspozycji 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

  6.4. Aktualizacja zgody polecenia zapłaty od każdej dyspozycji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

7. Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana pełnomocnictwa do rachunku za każdą dyspozycję 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

8. Sporządzenie i wysłanie wyci ągu bankowego

  8.1. W formie papierowej

     8.1.1. Jeżeli Klient nie posiada uruchomionego serwisu internetowego za każdy wyciąg bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

     8.1.2. Jeżeli Klient posiada uruchominy serwis internetowy za każdy wyciąg 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

  8.2. W serwisie internetowym za każdy wyciąg bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

9. Sporządzenie na wniosek Klienta

  9.1. Wydruku historii rachunku, duplikatu wyciągu bankowego za każdy wydruk 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

  9.2. Odpisu jednej operacji z rachunku za każdy wydruk 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

  9.3. Pisemnego potwierdzenia salda za każde zaświadczenie 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

  9.4. Zaświadczenie o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

  9.5. Opinii bankowej za każde zaświadczenie 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

10. Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana dyspozycji (o świadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

od każdej dyspozycji 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

11. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyr oku s ądu od każdego spadkobiercy 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

12. Zmiana rachunku z indywidualnego na wspólny za każdą dyspozycję 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

13. Za sporz ądzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopu szczalnego salda debetowego na 
rachunku (po upływie terminu spłaty)

za każdy monit 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

14. Działania KDBS podj ęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nie prawidłowo z powodu 
podania przez posiadacza rachunku bł ędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy

za każdą dyspozycję 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

15. Zmiana SGB Konto Żak na SGB Konto Mobilne na wniosek Klienta za każdy rachunek 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

16. Zamkni ęcie SGB Konto Żak za każdy rachunek bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

1 Opłata nie jest pobierana, jeżeli na rachunek:

  a) SGB Konto Prestiż suma wpływów będzie większa lub równa 1.500,00 PLN,

  b) SGB Konto Mobilne suma wpływów będzie większa lub równa 2.500,00 PLN,

  c) SGB Konto VIP suma wpływów będzie większa lub równa 5.000,00 PLN,

  badany jest miesiąc kalendarzowy poprzedzający miesiąc, kiedy opłata zostanie naliczona.

Do wpływów nie zalicza się:

- wpłat gotówkowych;

- przelewów w ramach tego samego Klienta (modula, np. z rachunku oszczędnościowego);

- uznaniowe operacje kartowe (np. reklamacje);

- okresowe kapitalizacje odsetek.
2 Przelewy w systemie Express Elixir realizowane są w dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00.
3 Przelewy w systemie SORBNET realizowane są w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00, przelewy w pozostałe dni i godziny realizowane są w najbliższym dniu roboczym i nie dotyczą ZUS oraz US.
4 Opłata dotyczy operacji z SGB Konto Klienta na jego rachunki bankowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W przypadku pobrania opłaty z punktu 4.1.5. nie pobiera się opłaty z punktu 4.1.1.

* Opłata za użytkowanie karty nie zostanie pobrana jeśli Klient (Użytkownik karty) w danym miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych:

  a) w przypadku SGB Konto Żak - na łączną kwotę min. 200,00 PLN;

  b) w przypadku SGB Konto Nestor - na łączną kwotę min. 200,00 PLN;

  c) w przypadku SGB Konto Prestiż - na łączną kwotę min. 400,00 PLN;

  d) w przypadku SGB Konto Mobilne - na łączną kwotę min. 400,00 PLN;

  e) w przypadku SGB Konto VIP - na łączną kwotę min. 400,00 PLN;

   f) w przypadku SGB Konto Rodzina - na łączną kwotę min. 400,00 PLN;

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Dział V. Produkty zmienione/wycofane z oferty Banku

Dział II. Usługi dla osób fizycznych

 transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową. Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. Transakcją bezgotówkową jest: płatność kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa. Do transakcji 
bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach usługi Cashback.
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