
L.p. Tryb pobierania opłaty Student Standard Senior VIP

1. jednorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2. miesięczna

0,00 - Rachunek 

zakładany tylko w 

pakiecie  z 

bankowością 

elektroniczną lub 

mobilną i kartą 

debetową. Zgoda na 

nośnik trwały.

0,00zł - 

w przypadku gdy 

suma wpływów na 

konto będzie 

większa lub równa 

1.500,00zł. Zgoda 

na nośnik trwały
1
.

9,90zł - 

w przeciwnym 

wypadku

3,00zł - Rachunek 

zakładany tylko w 

pakiecie z 

bankowością 

elektroniczną lub 

mobilną lub kartą 

debetową. Zgoda 

na nośnik trwały.

20,00 stała opłata 

3.

3.1. wpłata własna gotówki w placówce KDBS

3.2. wpłata gotówki we wpłatomacie KDBS

3.3.
wpłata gotówki w placówce KDBS dokonywana przez osoby trzecie (opłata pobierana od osoby 

dokonującej wpłaty)

4.

4.1. wypłata gotówki w placówce KDBS od każdej wypłaty

4.2. nie podjęcie awizowanej kwoty gotówki za każde niepodjęte awizowanie

5.

5.1.

a) w placówce KDBS bez opłat

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

5.2.

- na rachunki prowadzone w bankach grupy SGB 3,50 bez opłat

- na rachunki prowadzone w  innych bankach, w systemie ELIXIR 3,50 bez opłat

- na rachunki prowadzone w  innych bankach, w systemie Express ELIXIR
3 10,00 10,00

- na rachunki prowadzone w  innych bankach, w systemie SORBNET
4 50,00 50,00

- na rachunki prowadzone w bankach grupy SGB bez opłat bez opłat

- na rachunki prowadzone w  innych bankach, w systemie ELIXIR bez opłat bez opłat

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

- na rachunki prowadzone w  innych bankach, w systemie SORBNET
4

6.

6.1

a) ustanowienie zlecenia od każdej dyspozycji

b) wykonanie zlecenia/przelewu od każdego przelewu 2,00 bez opłat

c) modyfikacja/odwołanie zlecenia od każdej dyspozycji 5,00 bez opłat

6.2.

a) ustanowienie zlecenia od każdej dyspozycji

b) wykonanie zlecenia/przelewu od każdego przelewu bez opłat bez opłat

c) modyfikacja/odwołanie zlecenia od każdej dyspozycji

7.

7.1. złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty od każdej dyspozycji

7.2. realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika od każdego przelewu 1,00 bez opłat

7.3. odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty 2,50 bez opłat

7.4. aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty

8. za każdą dyspozycję

9.

9.1.

a) jeżeli klient nie posiada uruchomionego serwisu internetowego

b) jeżeli klient posiada uruchomiony serwis internetowy

9.2. w serwisie internetowym oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta

10.

10.1. wydruku historii rachunku

10.2. duplikatu wyciągu bankowego

10.3. odpisu jednej operacji z rachunku za każdy wydruk

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

10.5. zaświadczenie o posiadanym rachunku płatniczym
6
 lub zaświadczenie o stanie rachunku za każde zaświadczenie

10.6. sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za każde zestawienie

11. od każdej dyspozycji

12. od każdego spadkobiercy

13. za każdą dyspozycję

14. za każdy monit

15. za każdą dyspozycję

16. za każdą dyspozycję

17. za każdy rachunek

1. za każdą kartę

bez opłat

25,00

Opłaty związane z obsługą kart płatniczych wydawanych do rachunku

Wydanie karty płatniczej

Opłata za wycofanie z rozliczeń elektronicznego zlecenia płatniczego 10,00

bez opłat

Mastercard / Visa

5,00

5,00

35,00

5,00

za każdy wyciąg

za każdą kartkę A4

Zlecenie stałe, przelewy z data przyszłą, złożone:

w placówce KDBS

poprzez usługę bankowości elektronicznej (serwis internetowy)

bez opłat

2,50

polecenie przelewu wewnętrznego
2
, złożone:

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

bez opłat

a) w placówce KDBS

od każdego przelewu

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

25,00

2,50

5,00

Przelewy

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego

Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana pełnomocnictwa do rachunku

Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 

przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu

Zmiana rachunku z indywidualnego na wspólny

od każdego przelewu

od każdego przelewu

bez opłat

bez opłat

w formie papierowej

5,00

bez opłat

5,00

5,00

5,00

10,00

50,00

Wpłata gotówki

IV. Konto Pełne Korzyści Pakiet

bez opłat

5,00

Wyszczególnienie czynności (tytuł opłaty / prowizji)

Prowadzenie rachunku płatniczego

0,5% (max. 200,00)

Otwarcie rachunku płatniczego

od każdej wpłaty

Wypłata gotówki

bez opłat

Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na 

rachunku (po upływie terminu spłaty) 

Opłata równa kosztowi listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika 

Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.

30,00

30,00

Działania KDBS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu 

podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy

Zamknięcie rachunku płatniczego bez opłat

20,00

2,00

0,00zł - pierwsze 3 przelewy w 

miesiącu, każdy kolejny 0,75zł

0,00zł - pierwsze 3 przelewy w 

miesiącu, każdy kolejny 0,75zł

0,75

bez opłat

Polecenie zapłaty

bez opłat

10,00

5,00

Sporządzenie na wniosek Klienta

bez opłat

10,00

od każdej dyspozycji

5,00
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1.1. Odnowienie karty płatniczej za kartę bez opłat 10,00 bez opłat bez opłat

2. za każdą kartę

3. miesięczna

0,00zł  - w 

przypadku  

wykonania 4 

transakcji 

bezgotówkowych

  

5,00zł – w 

przypadku 

niewykonania 4 

transakcji 

bezgotówkowych

0 zł pod 

warunkiem 

dokonania min. 5 

transakcji 

bezgotówkowych 

 

6,90zł – w 

przypadku nie 

wykonania 5 

transakcji 

bezgotówkowych 

 0 zł pod 

warunkiem 

dokonania min. 3 

transakcji 

bezgotówkowych 

  

6,90zł – w 

przypadku 

niewykonania 3 

transakcji 

bezgotówkowych 

0,00zł  - w przypadku 

wykonania transakcji 

bezgotówkowych na 

kwotę 400zł

  

6,90zł – w przypadku 

niewykonania 

transakcji 

bezgotówkowych na 

kwotę 400zł

4. za każdą kartę

5.

5.1. w serwisie internetowym

5.2. w placówce Banku

6.

6.1. w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych Banków Spółdzielczych

6.2. w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
7 3,00

6.3. w bankomatach w kraju innych banków, niż wskazane w pkt. 6.1
za każdą wypłatę, naliczana od 

wypłacanej kwoty
3,00

6.4. w kasach w kraju innych banków, niż wskazane w pkt. 6.2
8 3% min. 5,00

6.5. w bankomatach za granicą na terenie EOG
9 3,00

6.6. w bankomatach za granicą poza terenem EOG  3% min. 5,00

6.7. w kasach banków za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
9 3% min. 5,00

6.8. w ramach usługi cashback 1,00

7. naliczana od wypłacanej kwoty 3,00

8. za numer PIN

9. za każdy numer PIN

10.

10.1. sieci banków SGB

10.2. innych banków, niż wskazane w pkt 10.1.

11.

11.1. sieci banków SGB

11.2. innych banków, niż wskazane w pkt 11.1.

12.

12.1. na wskazany adres korespondencyjny przez Posiadacza karty

12.2. na wskazany adres mailowy przez Posiadacza karty

13. za każde zestawienie

14. za każdą przesyłkę

15. za każdą transakcję

16.1. dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za każdą transakcję

16.2. dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG za każdą transakcję

16.3.
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (na 

terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
za każdą transakcję

16.

naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia 

operacji

1. miesięczna

2. za każdą kartę

3.

3.1. w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych Banków Spółdzielczych

3.2. w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
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3.3. w bankomatach w kraju innych banków, niż wskazane w pkt. 3.1

3.4. w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 3.2) (przy użyciu terminala POS)

3.5. w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)

4. naliczana od wypłacanej kwoty

5.
za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

6. za każdy numer PIN

7.

7,1 sieci banków SGB

7.2. innych banków, niż wskazane w pkt 10.1.

8.

8.1. na wskazany adres korespondencyjny przez Posiadacza karty

8.2. na wskazany adres mailowy przez Posiadacza karty

9. miesięczna

10. za każdą przesyłkę

11.

11.1. dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za każdą transakcję

11.2. dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG za każdą transakcję

11.3.
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (na 

terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
za każdą transakcję

12.

naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia 

operacji

13. za każdą kartę

14. za każdą kartę

1. miesięczna

2.

Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) 45,00

Transakcja bezgotówkowa

bez opłat

bez opłat

bez opłat

Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN Visa 3%

6,00

Opłata za wydanie duplikatu karty (w przypadku zniszczenia/ uszkodzenia karty) 10,00

Opłata za wznowienie karty 10,00

Zmiana PIN w bankomatach:

za każdą zmianę
4,50

7,00

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

miesięcznie

Karty Online - karty debetowe w aplikacji SGB Mobile

Obsługa karty płatniczej
0,00 zł w przypadku dokonania co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą w 

miesiącu kalendarzowym, w przeciwnym wypadku - 7,00 zł

Wydanie karty płatniczej 0,00

Wypłata gotówki:

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

bez opłat

5,00 zł

3% min. 5,00 zł

1,50

2,50

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 5,00

naliczana od wypłacanej kwoty
3% min.10,00 zł

3% min.10,00 zł

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na 

terytorium innego państwa członkowskiego EOG) 
3% min. 5,00 zł

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 1,50

Wydanie nowego numeru PIN

bez opłat

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

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

2,58

bez opłat

10,00

plus 45,00
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Wykonanie na wniosek Klienta

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach

Usługa bankowości elektronicznej i powiadamiania SMS

za każdą zmianę

za każde sprawdzenie

Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

20,00

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

Zastrzeżenie/zablokowanie karty bez opłat

Zmiana limitów (na wniosek klienta)

bez opłat

5,00

Wypłata gotówki

bez opłat

Obsługa karty debetowej

za każdą zmianę

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie klienta

9,00

Zmiana numeru PIN w bankomatach

5,00

Udostępnienie i użytkowanie usługi (serwis internetowy)

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na 

terytorium innego państwa członkowskiego EOG)

Wydanie pierwszego numeru PIN

Wydanie nowego numeru PIN

bez opłat

1,00

5,00

5,50

3% min. 5,00

5,00

Wydanie karty płatniczej w miejsce zastrzeżonej/duplikatu

3% (dotyczy Visa)

za każdą wypłatę, naliczana od 

wypłacanej kwoty

bez opłat

bez opłat

3,00

2,00

Transakcja bezgotówkowa bez opłat

9,00

bez opłat

3% min. 7,00

3% min. 7,00

1,00

miesięcznie
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2.1. zablokowanie usługi (serwisu internetowego)

2.2. odblokowanie usługi (serwisu internetowego)

2.3. ponowne przesłanie identyfikatora ID

2.4. zmiana numeru telefonu

2.5.

a) w serwisie internetowym

b) w placówce Banku

3.

3.2. użytkowanie Tokena mobilnego za każdy token 0,00 0,00

3.3. przekazanie haseł SMS miesięczna 0,00 2,00

4.

4.1. udostępnienie powiadamiania SMS (serwisu SMS)

4.2. korzystanie z powiadamiania SMS (serwisu SMS) - abonament

5.

5.1. drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym)

5.2. za pośrednictwem firmy kurierskiej

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

1.

2.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.

5.

6.

1
 Do wpływów nie zalicza się: a) wpłat gotówkowych; b) przelewów w ramach tego samego Klienta (modula, np. z rachunku oszczędnościowego); c) uznaniowe operacje kartowe (np. reklamacje); d) okresowe kapitalizacje odsetek.

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

10
 Kwota jaką należy doliczyć do kosztów wydania karty lub numeru PIN

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).

0,00

0,00

0,00

0,00

Zmiana limitu transakcyjnego bez opłat

5,00

od każdej przesyłki

2,00

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

w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 3.1

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

Krajowa transakcja płatnicza

nie dotyczy

9
 Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

8
 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłatę gotówki.

7
 Po udostępnieniu usługi przez KDBS.

6
 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.

5
 Dotyczy przelewów między bankowych

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.

Oplata za wypłatę gotówki:

Środki dostępu

bez opłat

miesięczna

0,00

bez opłat

Powiadamiania SMS (serwis SMS)

bez opłat

3,00

Przesłanie środków dostępu do Klienta

Płatności mobilne BLIK

bez opłat

25,00

25,00

Aktywacja BLIK

Użytkowanie BLIK

4,00

w bankomatach za granicą

od każdej dyspozycji

zmiana limitów transakcyjnych

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

od każdej dyspozycji
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