
Tryb pobierania opłaty

1.

1.1. podstawowego
1 jednorazowo

1.2. pomocniczego
1 jednorazowo

1.3. VAT jednorazowo

2.

2.1. podstawowego miesięczna

2.2. pomocniczego miesięczna

2.3. VAT miesięczna

3.

3.1. wpłata własna gotówki w placówce KDBS od każdej wpłaty

3.2. wpłata gotówki we wpłatomacie KDBS od każdej wpłaty

3.3. wpłata gotówki w placówce KDBS dokonywana przez osoby trzecie (opłata pobierana od osoby dokonującej wpłaty) od każdej wpłaty

4.

4.1. wypłata gotówki w placówce KDBS od każdej wypłaty

4.2. nie podjęcie awizowanej kwoty wypłaty gotówki od każdej wypłaty

5.

5.1.

a) w placówce KDBS za każdy przelew

b) w placówce KDBS - podzielona płatność split payment za każdy przelew

c) poprzez usługę bankowości elektronicznej (serwis internetowy, bankowość mobilna) za każdy przelew

d) poprzez usługę bankowości elektronicznej (serwis internetowy, bankowość mobilna) - podzielona płatność split payment za każdy przelew

e) realizowane z rachunku podstawowego/pomocniczego klienta na jego SGB Konto za każdy przelew

5.2.

- na rachunki prowadzone w bankach grupy SGB za każdy przelew

- na rachunki prowadzone w  innych bankach, w systemie ELIXIR za każdy przelew

- na rachunki prowadzone w  innych bankach, w systemie ELIXIR - podzielona płatność split payment za każdy przelew

- na rachunki prowadzone w  innych bankach, w systemie Express ELIXIR
3 za każdy przelew

- na rachunki prowadzone w  innych bankach, w systemie Express ELIXIR
3
 - podzielona płatność split payment za każdy przelew

- na rachunki prowadzone w  innych bankach, w systemie SORBNET
4 za każdy przelew

- na rachunki prowadzone w  innych bankach, w systemie SORBNET
4
 - podzielona płatność split payment za każdy przelew

- na rachunki prowadzone w bankach grupy SGB za każdy przelew

- na rachunki prowadzone w  innych bankach, w systemie ELIXIR za każdy przelew

- na rachunki prowadzone w  innych bankach, w systemie ELIXIR - podzielona płatność split payment za każdy przelew

- na rachunki prowadzone w  innych bankach, w systemie Express ELIXIR
3 za każdy przelew

- na rachunki prowadzone w  innych bankach, w systemie Express ELIXIR
3
 - podzielona płatność split payment za każdy przelew

- na rachunki prowadzone w  innych bankach, w systemie SORBNET
4 za każdy przelew

- na rachunki prowadzone w  innych bankach, w systemie SORBNET
4
 - podzielona płatność split payment za każdy przelew

6.

6.1

a) ustanowienie zlecenia za każdą dyspozycję

b) wykonanie zlecenia za każdą dyspozycję

c) modyfikacja/odwołanie zlecenia za każdą dyspozycję

6.2.

a) ustanowienie zlecenia za każdą dyspozycję

b) wykonanie zlecenia/przelewu za każdą dyspozycję

c) modyfikacja/odwołanie zlecenia za każdą dyspozycję

7.

7.1.

a) aktywacja usługi jednorazowo

b) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty za każdą dyspozycję

c) realizacja polecenia zapłaty za każdą dyspozycję

7.2.

a) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty za każdą dyspozycję

b) realizacja polecenia zapłaty za każdą dyspozycję

c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty za każdą dyspozycję

d) aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty za każdą dyspozycję

8. za każdą dyspozycję

9.

9.1. potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdą dyspozycję

9.2. wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdą dyspozycję

9.3. zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków za każdą dyspozycję

10.

10.1.

a) jeżeli klient nie posiada uruchomionego serwisu internetowego za każdy wyciąg

b) jeżeli klient posiada uruchomiony serwis internetowy za każdy wyciąg

10.2. w serwisie internetowym oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta za każdy wyciąg

11.

11.1. wydruku historii rachunku płatniczego za każdą kartkę A4

11.2. duplikatu wyciągu bankowego za każdą kartkę A4

11.3. odpisu jednej operacji z rachunku płatniczego za każdy wydruk

11.4. odpisu umów zawartych z Bankiem oraz innych dokumentów za każdą kartkę A4

11.5. zaświadczenie o posiadanym rachunku płatniczym
5 

lub zaświadczenie o stanie rachunku za każde zaświadczenie

12. za każdą dyspozycję

13. za każdy monit

14. za każdy aneks

15. za każdą dyspozycję

16. za każdą zmianę

17.

17.1. Udostępnienie jednorazowa

0,00 - pierwsze 10 sztuk w miesiącu,

każdy kolejny 1,50
10

w placówce KDBS

5,00

3,00

5,00

2,00

2,00

50,00

bez opłat

Usługa płatności masowych
6

bez opłat

10,00

5,00

5,00

bez opłat

KDBS Non-Profit

Wysokość prowizji / opłaty

Otwarcie rachunku płatniczego

5,00

w formie papierowej

50,00

50,00

5,00

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,50

bez opłat

opłaty pobierane z rachunku płatnika

IV. Rachunki rozliczeniowe - KDBS Non-Profit

5,00

5,00

bez opłat

25,00

25,00

5,00

5,00

50,00

50,00

10,00

10,00

5,00

5,00

Przelewy

0,5% (max. 200,00)

L.p.

Prowadzenie rachunku płatniczego

poprzez usługę bankowości elektronicznej (serwis internetowy, bankowość mobilna)

2,50

bez opłat

0,4% min. 10,00, max. 200,00zł

bez opłat

5,00

10,00

Wpłata gotówki

5,00

5,00

polecenie przelewu wewnętrznego
2
, złożone:

0,4% min. 10,00, max. 200,00zł

Wypłata gotówki

nie dotyczy

0,50

0,50

Wyszczególnienie czynności (tytuł opłaty / prowizji)

Sporządzenie na wniosek Klienta

0,50

15,00

10,00

Czeki gotówkowe i rozrachunkowe

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego

opłaty pobierane z rachunku odbiorcy

5,00

0,00 - pierwsze 10 sztuk w miesiącu,

każdy kolejny 1,50

bez opłat

Zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą, złożone:

10,00

Polecenie zapłaty

Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana pełnomocnictwa do rachunku

b) poprzez usługę bankowości elektronicznej (serwis internetowy, bankowość mobilna)

a) w placówce KDBS

polecenie przelewu (w PLN, na rachunek w innym banku w kraju), złożone:

10,00

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu

Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda 20,00

30,00

50,00

Sporządzenie aneksu do umowy rachunku płatniczego

Działania KDBS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku 

błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy

Za zmianę karty wzorów podpisów

120,00
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17.2. Użytkowanie - jedna opłata dla podmiotu  miesięczna

18. za każdą dyspozycję

19. za każdy rachunek

Tryb pobierania opłaty Mastercard Business Visa Business

1.

1.1. dla posiadacza za każdą kartę bez opłat bez opłat

1.2. dla współposiadacza za każdą kartę 40,00 40,00

1.3. dla pełnomocnika za każdą kartę 40,00 40,00

2. za każdą kartę 40,00 40,00

3. za każdą kartę bez opłat bez opłat

4. miesięczna bez opłat bez opłat

5. za każdą kartę bez opłat bez opłat

6.

6.1. w serwisie internetowym za każdą zmianę bez opłat bez opłat

6.2. w placówce Banku za każdą zmianę 5,00 5,00

7.

7.1. w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych Banków Spółdzielczych bez opłat bez opłat

7.2. w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
7 4,50 1,50

7.3. w bankomatach w kraju innych banków, niż wskazane w pkt. 7.1 3 % min. 3,50 3 % min. 3,50

7.4. w kasach w kraju innych banków, niż wskazane w pkt. 7.2
7 3 % min. 4,50 3 % min. 10,00

7.5. w bankomatach za granicą na terenie EOG
8 3 % min. 3,50 3 % min. 3,50

7.6. w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3 % min. 4,50 3 % min. 10,00

7.7. w kasach banków za granicą 3 % min. 4,50 3 % min. 10,00

7.8. w ramach usługi cashback
za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji
1,50 1,50

8. za numer PIN 6,00 6,00

9.

9.1. sieci banków SGB za każdą zmianę 6,00 6,00

9.2. innych banków, niż wskazane w pkt 9.1. za każdą zmianę 7,00 7,00

10.

10.1. sieci banków SGB za każde sprawdzenie 1,00 1,00

10.2. innych banków, niż wskazane w pkt 10.1. za każde sprawdzenie 2,00 2,00

11.

11.1. na wskazany adres korespondencyjny przez Posiadacza karty miesięcznie 5,00 5,00

11.2. na wskazany adres mailowy przez Posiadacza karty miesięcznie bez opłat bez opłat

12. za każde zestawienie 10,00 10,00

13. za każdą przesyłkę plus 45,00
9

plus 45,00
9

14. za każdą transakcję bez opłat bez opłat

15.

naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia 

operacji

bez opłat 3%

Tryb pobierania opłaty

1.

1.1. serwis internetowy - Wariant I i II miesięczna

1.2. serwis SMS  - Wariant I miesięczna

2.

2.1. serwis internetowy - Wariant I (z rachunku podstawowego) miesięczna

2.2. serwis internetowy - Wariant II (z rachunku podstawowego) miesięczna

2.3. serwis SMS  - Wariant I (od każdego rachunku) miesięczna

3.

3.1. zablokowanie usługi (serwisu internetowego) od każdej dyspozycji

3.2. odblokowanie usługi (serwisu internetowego) od każdej dyspozycji

3.3. ponowne przesłanie identyfikatora ID od każdej dyspozycji

3.4. zmiana numeru telefonu od każdej dyspozycji

3.5.

a) w serwisie internetowym od każdej dyspozycji

b) w placówce Banku od każdej dyspozycji

4.

4.1.

a) wysłanie SMS z hasłem jednorazowym jednorazowo

b) użytkowanie tokena mobilnego za każdy token

c) przesłanie kodu autoryzacyjnego w formie SMS do Użytkownika miesięczna

4.2.

a) wydanie dwóch pierwszych kart chipowych za każdą kartę

b) wydanie kolejnej karty chipowej za każdą kartę

c) wydanie karty chipowej w miejsce utraconej lub uszkodzonej przez użytkownika za każdą kartę

d) zastrzeżenie karty chipowej za każdą kartę

e) wydanie pierwszego czytnika do kart chipowych za czytnik

f) wydanie kolejnego czytnika do kart chipowych za każdy czytnik

g) wydanie czytnika w miejsce utraconej lub uszkodzonej przez użytkownika za każdy czytnik

5.

5.1. drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) od każdej przesyłki

5.2. za pośrednictwem firmy kurierskiej od każdej przesyłki

5.3. za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) od każdej przesyłki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

40,00

6
 Nie dotyczy jednostek budżetowych

Środki dostępu do serwisu internetowego

opłata za środki dostępu - Wariant I

5,00

5,00

bez opłat

Krajowa transakcja płatnicza

bez opłat

60,00

Przesłanie środków dostępu do Klienta

60,00

8
 Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

1
 Po otwarciu rachunku obowiązuje pierwsza wpłata na rachunek w wysokości 100,00 PLN.

2
 Opłata nie jest pobierana w przypadku przelewów pomiędzy rachunkami własnymi, które posiadają przynajmniej jednego wspólnego właściciela lub pełnomocnika (np. przelew na lokatę, rachunek oszczędnościowy, spłatę kredytu).

3
 Przelewy w systemie Express Elixir realizowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4
 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.

7
 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłatę gotówki.

5
 Zaświadczenie obejmuje: nr konta, datę otwarcia, obroty na koncie, saldo dostępne na dzień sporządzenia, wysokość przyznanego limitu zadłużenia, wysokość wykorzystanego limitu zadłużenia, informację o zajęciu egzekucyjnym.

Zamknięcie rachunku płatniczego

80,00

80,00

40,00

Wydanie karty płatniczej

opłata za środki dostępu - Wariant II

Zmiana limitu transakcyjnego bez opłat

Aktywacja BLIK

Użytkowanie BLIK

Oplata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych

2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

3) w bankomatach za granicą

Płatności mobilne BLIK

Usługi w zakresie instrumentu płatniczego BLIK

25,00

25,00

bez opłat

bez opłat

0,00

0,00

0,00

nie dotyczy

0,00

0,00

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

Transakcja bezgotówkowa

Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

5,00

bez opłat

Wykonanie na wniosek Klienta

Opłata za korzystanie z elektronicznych kanałów dostępu

Usługa bankowości elektronicznej (serwis internetowy), mobilnej i powiadamiania SMS (serwis SMS) 

Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu

5,00

5,00

10,00

50,00

bez opłat

bez opłat

bez opłat

KDBS Non-Profit

bez opłat

5,00

zmiana limitów transakcyjnych

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie klienta

Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)

Wypłata gotówki

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji

za każdą wypłatę, naliczana od 

wypłacanej kwoty

Wydanie numeru PIN

Zmiana numeru PIN w bankomatach

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

 Usługi w zakresie wydawania i obsługi kart płatniczych (debetowe) 

10
 Nie dotyczy przelewów do US i ZUS

9
 Kwota jaką należy doliczyć do kosztów wydania karty lub numeru PIN

Opłata za wycofanie z rozliczeń elektronicznego zlecenia płatniczego 10,00

bez opłat

10,00

Wydanie karty płatniczej w miejsce zastrzeżonej/utraconej/duplikatu

Wznowienie karty płatniczej

Obsługa karty debetowej

Zastrzeżenie/zablokowanie karty

Zmiana limitów (na wniosek klienta)
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