
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1 Polecenie przelewu wewnętrznego bez prowizji

Przelew przychodzący z zagranicy lub z innych banków w kraju:

     1) na rachunki bankowe klientów SGB  bez prowizji

     2) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku 0,3% wartości przekazu min. 20 zł max 150 zł

Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty* 100 zł

Polecenie przelewu w walucie obcej 
1)

 (SWIFT pomiędzy rachunkami płatniczymi w kraju w walucie innej niż złoty i euro) tryb 

normalny

1) złożonych w formie papierowej

     a) na rachunki bankowe klientów SGB

       - przekazy do równowartości 5.000 euro bez opłat

        - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro bez opłat

     b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w lit.a)

        - przekazy do równowartości 5.000 euro 40 zł

        - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro 75 zł

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

     a) na rachunki bankowe klientów SGB

       - przekazy do równowartości 5.000 euro bez opłat

        - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro bez opłat

     b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w lit.a)

        - przekazy do równowartości 5.000 euro 40 zł

        - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro 75 zł

W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia równowartości PLN  należy stosować kursy średnie NBP z dnia rozliczenia należnych opłat i prowizji.

Rozdział 1. Płatności w obrocie dewizowym

2

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne 

dla klientów indywidualnych
(wyciąg)

UWAGA! Jeżeli zwrot niepodjętej kwoty jest wynikiem postępowania wyjaśniającego, to pobiera się tylko jedną opłatę z tytułu określonego w Rozdziale 3 ust.1.
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Polecenie przelewu w walucie EUR w kraju
1)

 tryb normalny (SWIFT)

1) złożonych w formie papierowej

     a) na rachunki bankowe klientów SGB

       - przekazy do równowartości 5.000 euro bez opłat

        - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro bez opłat

     b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w lit.a)

        - przekazy do równowartości 5.000 euro 40 zł

        - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro 75 zł

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

     a) na rachunki bankowe klientów SGB

       - przekazy do równowartości 5.000 euro bez opłat

        - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro bez opłat

     b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w lit.a)

        - przekazy do równowartości 5.000 euro 40 zł

        - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro 75 zł

Polecenie przelewu za granicę w walucie obcej i PLN (SWIFT)- tryb normalny  

1) złożonych w formie papierowej

       a) przekazy do równowartości 5.000 euro 40 zł

        b) przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro 75 zł

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

       a) przekazy do równowartości 5.000 euro 40 zł

        b) przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro 75 zł

Polecenie przelewu SEPA
1)

 z datą waluty TOMNEXT:

1) złożonych w formie papierowej

     a) na rachunki bankowe klientów SGB bez opłat

     b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w lit.a) 12 zł

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

     a) na rachunki bankowe klientów SGB bez opłat

     b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w lit.a) 0,50 zł
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Polecenie  przelewu za granicę w trybie pilnym - dodatkowa opłata do ust. 4, 5 i 6

     a) na rachunki bankowe klientów SGB bez opłat

     b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku 100,00 zł

Przelew pilny w walucie EURO do banków - uczestników systemu Target2

1) złożonych w formie papierowej

     a) na rachunki bankowe klientów SGB bez opłat

     b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż pkt a) 60 zł

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

     a) na rachunki bankowe klientów SGB bez opłat

     b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż pkt a) 40 zł

10 Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonywaniu przelewów z opcją OUR*: 80 zł

11
Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP)* - opłata pobierana w przypadku podania 

niepoprawnego IBAN do kraju EOG
40 zł

* Prowizja nie jest pobierana w przypadku, gdy zleceniodawca i beneficjent (w tym samym zleceniu) są klientami SGB-Banku S.A. i/lub banków spółdzielczych 

należących do grupy SGB.
1)

  W przypadku Podstawowego Rachunku Płatniczego do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzglednia się czynności, o których mowa w 

ust.4-5 (dotyczy zleceń krajowych) i ust.7 (dotyczy zleceń krajowych) 

1

Czynności niestandardowe, zwroty zleceń reklamowanych (wyjaśnianie  niezgodności powstałych w toku realizacji płatności w 

obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany danych nadawcy  

odbiorcy płatności lub innych danych zlecenia itp.)                                                                                                                                                                                                                                           

100 zł plus koszty banków pośredniczących

2
Zryczałtowana opłata pobierana z tytułu ponoszonych przez bank kosztów związanych z korzystaniem z łączy 

telekomunikacyjnych
10 zł

3
Telefoniczne udzielanie informacji na hasło o stanie rachunku (miesięcznie)

Usługa wycofana z oferty Banku
5 zł

4 Inne: kurier na życzenie klienta zgodnie z fakturą

8

UWAGA ! Polecenie przelewu może być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez SGB-Bank S.A. wolnych środków  na rachunkach nostro.

9

W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych SGB-Bank S.A. pobiera prowizje i koszty pobrane przez bank zagraniczny, pośredniczący przy wykonaniu zlecenia klienta.

Rozdział 3. Zlecenia różne
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