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ROZDZIAŁ V.  WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH 

 

A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO 

  
I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego – lokalna 

1 Wydanie karty 10 zł 

2 Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 10 zł 

3 Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, 

współposiadaczowi rachunku 

 

5 zł 

4 Zastrzeżenie karty bez opłat 

5 Nie zwrócenie karty zastrzeżonej 5 zł 

6 Prowizja od wypłat gotówki przy użyciu karty bez opłat 

7 Przechowanie nie odebranej karty – powyżej 60 dni 10 zł 

8  Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 5 zł 

 

II Karta debetowa Visa Electron „młodzieżowa”  
1 Wydanie karty dla posiadacza rachunku bez opłat 
2 Wydanie karty w miejsce utraconej lub uszkodzonej 20 zł 
3 Wznowienie karty 15 zł 
4 Zastrzeżenie karty bez opłat 
5 Obsługa karty bez opłat 
6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 5 zł 
7 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
8 Transakcje gotówkowe dokonane:  

1) w bankomatach SGB, MR oraz BPS i zrzeszonych w nich BS bez opłat 
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminali POS) 1,5 zł 
3) w bankomatach obcych 2,00 zł 
4) w kasach obcych (przy użyciu terminali POS) 3 % min. 4,50 zł 
5) w bankomatach za granicą na terenie EOG 2,00 zł 
5a) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3 % min. 4,50 zł 

6) w ramach usługi cash back 0,60 zł. 
9 Przesłanie do klienta numeru PIN - listem 3,65 +VAT = 4,49 zł 
9a Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS 2,00 zł 

10 Wydanie kolejnego PIN 6 zł 
11 Zmiana PIN w bankomatach sieci SGB 4,5 zł 
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12 Zmiana numeru PIN w obcych bankomatach 7 zł 
13 Sprawdzenie salda w bankomacie SGB bez opłat 
14 Sprawdzenie salda w bankomacie obcym 1 zł 
15 Zestawienie transakcji przesłanych do klienta – opłata miesięczna 2,10+VAT = 2,58 zł 
16 Przesłanie ponowne zestawienia transakcji na życzenie klienta 2,10 +VAT = 2,58 zł 
17 Przesłanie do klienta karty lub PIN pocztą kurierską 21,95+VAT=27,00 zł 

 

18 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie 

innej niż PLN 
3 % 

 

19 Wysyłka kurierska w trybie ekspresowym ( karty, duplikatu, numeru PIN) 25,20+VAT =31,00 

 

III Karta debetowa Visa Electron pay Wave ,,młodzieżowa” 
1 Wydanie karty dla posiadacza rachunku bez opłat 

2 Wydanie karty w miejsce utraconej lub uszkodzonej 20 zł 

3 Wznowienie karty 15 zł 
4 Zastrzeżenie karty bez opłat 
5 Obsługa karty bez opłat 
6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 5 zł 
7 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
8 Transakcje gotówkowe:  

1) w bankomatach SGB, MR oraz BPS i zrzeszonych BS bez opłat 
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminali POS) 1,5 zł 
3) w bankomatach obcych 2% min. 5,00 zł 
4) w kasach obcych (przy użyciu terminali POS) 3 % min. 4,50 zł                         
5) w bankomatach za granicą na terenie EOG  2% min. 5,00 zł                         
5a) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3% min. 10,00zł 

6) w ramach usługi cash back 0,60 zł 
9 Przesłanie do klienta numeru PIN - listem 3,65 +VAT = 4,49 zł 
9a Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS 2,00 zł 

10 Wydanie kolejnego PIN 6 zł 
11 Zmiana PIN w bankomatach sieci SGB 4,5 zł 
12 Zmiana numeru PIN w obcych bankomatach 7 zł 
13 Sprawdzenie salda w bankomatach SGB bez opłat 
14 Sprawdzenie salda w bankomatach obcych 1 zł 
15 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta – opłata miesięczna 2,10+VAT = 2,58 zł 
16 Przesyłanie ponowne zestawienia transakcji na życzenie klienta 2,10+VAT = 2,58 zł 
17 Przesłanie do klienta karty lub PIN pocztą kurierską 21,95+VAT=27,00 zł 
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18 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie 

innej niż PLN 
3% 

19 Wysyłka kurierska w trybie ekspresowym (karty, duplikatu, numeru PIN) 25,20+VAT =31,00 zł 

 

IV Karta debetowaVisa Electron 
1 Wydanie pierwszej karty dla:  

1) posiadacza/współposiadacza rachunku 15 zł 
2) osoby wskazanej 20 zł 

2 Wydanie nowej karty w miejsce:  

1) uszkodzonej 20 zł. 
2) utraconej 20 zł. 

3 Wznowienie karty 15 zł. 
4 Zastrzeżenie karty bez opłat 
5 Obsługa karty (pobierana od miesiąca następnego po otrzymaniu karty przez 

Bank lub wysłaniu do klienta) 
bez opłat 

6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 5 zł. 
7 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
8 Transakcje gotówkowe dokonane:  

1) w bankomatach SGB, MR,BPS i zrzeszonych bankach bez opłat 
2) wkasach SGB (przy użyciu terminali POS) 1,5 zł 
3) w bankomatach obcych 2,00 zł 
4) w kasach obcych (przy użyciu terminali POS) 3 % min. 4,50 zł 
5) w bankomatach za granicą na terenie EOG  2,00 zł 
5a) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3 % min. 4,50 zł 

6 w ramach usługi cash back 0,60 zł 
9 Przesłanie do klienta numeru PIN - listem 3,65 +VAT = 4,49 zł 
9a Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS 2,00 zł 

10 Wydanie kolejnego PIN 6 zł 
11 Zmiana numeru PIN w bankomatach SGB 4,5 zł 
12 Zmiana numeru PIN w obcych bankomatach 7 zł 
13 Sprawdzenie salda w bankomatach SGB bez opłat 
14 Sprawdzenie salda w bankomatach obcych 1 zł 
15 Zestawienie transakcji  przesłane do klienta – opłata miesięczna 2,10+VAT = 2,58 zł 
16 Przesłanie ponowne zestawienia transakcji na życzenie klienta 2,10+VAT = 2,58 zł 
17 Przesłanie do klienta karty lub PIN pocztą kurierską 21,95+VAT=27,00 zł 
18 Wysyłka kurierska w trybie ekspresowym ( karty, duplikatu, numeru PIN) 25,20+VAT =31,00 zł. 
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19 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie 

innej niż PLN 

3% 

 

 

IVa Karta debetowa Visa Electron - dotyczy kart wydanych oraz wznowionych od dnia 

01.01.2022r. 
1 Wydanie pierwszej karty dla:  

1) posiadacza/współposiadacza rachunku 0,00 zł 
2) osoby wskazanej 0,00 zł 

2 Wydanie nowej karty w miejsce:  

1) uszkodzonej 10 zł 
2) utraconej 10 zł 

3 Wznowienie karty 0,00 zł 
4 Zastrzeżenie karty bez opłat 
5 Obsługa karty (pobierana od miesiąca następnego po otrzymaniu karty przez 

Bank lub wysłaniu do klienta) 
2.50 zł przy rozliczeniu co 

najmniej 3 operacji 

bezgotówkowych w 

miesiącu kalendarzowym, 

w przeciwnym wypadku 

dodatkowo pobiera się 

opłatę w wysokości 2,50 zł 
6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 5 zł. 
7 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
8 Transakcje gotówkowe dokonane:  

1) w bankomatach SGB, MR,BPS i zrzeszonych bankach bez opłat 
2) wkasach SGB (przy użyciu terminali POS) 1,5 zł 
3) w bankomatach obcych 2,00 zł 
4) w kasach obcych (przy użyciu terminali POS) 3 % min. 4,50 zł 
5) w bankomatach za granicą na terenie EOG  2,00 zł 
5a) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3 % min. 4,50 zł 

6 w ramach usługi cash back 0,60 zł 
9 Przesłanie do klienta numeru PIN - listem 3,65 +VAT = 4,49 zł 
9a Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS 2,00 zł 

10 Wydanie kolejnego PIN 6 zł 
11 Zmiana numeru PIN w bankomatach SGB 4,5 zł 
12 Zmiana numeru PIN w obcych bankomatach 7 zł 
13 Sprawdzenie salda w bankomatach SGB bez opłat 



 3

2 

14 Sprawdzenie salda w bankomatach obcych 1 zł 
15 Zestawienie transakcji  przesłane do klienta – opłata miesięczna 2,10+VAT = 2,58 zł 
16 Przesłanie ponowne zestawienia transakcji na życzenie klienta 2,10+VAT = 2,58 zł 
17 Przesłanie do klienta karty lub PIN pocztą kurierską 21,95+VAT=27,00 zł 
18 Wysyłka kurierska w trybie ekspresowym ( karty, duplikatu, numeru PIN) 25,20+VAT =31,00 zł. 
19 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie 

innej niż PLN 

3% 

 

V Karta debetowa Visa Electron pay Wave 
1 Wydanie pierwszej karty dla:  

1) posiadacza/współposiadacza rachunku 15 zł 
2) osoby wskazanej 20 zł 

2 Wydanie nowej karty w miejsce:  

1) uszkodzonej 20 zł 
2) utraconej 20 zł 

3 Wznowienie karty 15 zł 
4 Zastrzeżenie karty bez opłat 
5 Używanie karty bez opłat 
6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 5 zł 
7 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
8 Transakcje gotówkowe dokonane:  

1) W bankomatach SGB, MR,BPS i zrzeszonych bankach bez opłat 
2) W kasach SGB (przy użyciu terminali POS) 1,5 zł 
3) W bankomatach obcych 2% min. 5,00 zł 
4) W kasach obcych (przy użyciu terminali POS) 3 % min. 4,5 zł 
5) w bankomatach za granicą na terenie EOG  2 % min. 5,00 zł 
5a) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3% min. 10,00zł 

6 W ramach usługi cash back 0,60 zł 
9 Przesłanie do klienta numeru PIN - listem 3,65 +VAT = 4,49 zł 

9a Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS 2,00 zł 

10 Wydanie kolejnego PIN 6 zł 
11 Zmiana numeru PIN w bankomatach SGB 4,5 zł 
12 Zmiana numeru PIN w obcych bankomatach 7 zł 
13 Sprawdzenie salda w bankomatach SGB bez opłat 
14 Sprawdzenie salda w bankomatach obcych 1 zł 
15 Zestawienie transakcji  przesłane do klienta – opłata miesięczna 2,10+VAT = 2,58 zł 
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16 Przesłanie ponowne zestawienia transakcji na życzenie klienta 2,10+VAT = 2,58 zł 
17 Przesłanie do klienta karty lub PIN pocztą kurierską 21,95+VAT=27,00 zł 
18 Wysyłka kurierska w trybie ekspresowym ( karty, duplikatu, numeru PIN)    25,20+VAT =31,00 zł. 

19 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie 

innej niż PLN 

3% 

 

 

Va Karta debetowa Visa Electron pay Wave - dotyczy kart wydanych i wznowionych od dnia 

01.01.2022r. 
1 Wydanie pierwszej karty dla:  

1) posiadacza/współposiadacza rachunku 0,00 zł 
2) osoby wskazanej 0,00 zł 

2 Wydanie nowej karty w miejsce:  

1) uszkodzonej 10 zł 
2) utraconej 10 zł 

3 Wznowienie karty 0,00 zł 
4 Zastrzeżenie karty bez opłat 
5 Obsługa karty (pobierana od miesiąca następnego po otrzymaniu karty przez 

Bank lub wysłaniu do klienta) 
2.50 zł przy rozliczeniu co 

najmniej 3 operacji 

bezgotówkowych w 

miesiącu kalendarzowym, 

w przeciwnym wypadku 

dodatkowo pobiera się 

opłatę w wysokości 2,50 zł 
6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 5 zł 
7 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
8 Transakcje gotówkowe dokonane:  

1) W bankomatach SGB, MR,BPS i zrzeszonych bankach bez opłat 
2) W kasach SGB (przy użyciu terminali POS) 1,5 zł 
3) W bankomatach obcych 2% min. 5,00 zł 
4) W kasach obcych (przy użyciu terminali POS) 3 % min. 4,5 zł 
5) w bankomatach za granicą na terenie EOG  2 % min. 5,00 zł 
5a) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3% min. 10,00zł 

6 W ramach usługi cash back 0,60 zł 
9 Przesłanie do klienta numeru PIN - listem 3,65 +VAT = 4,49 zł 

9a Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS 2,00 zł 
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10 Wydanie kolejnego PIN 6 zł 
11 Zmiana numeru PIN w bankomatach SGB 4,5 zł 
12 Zmiana numeru PIN w obcych bankomatach 7 zł 
13 Sprawdzenie salda w bankomatach SGB bez opłat 
14 Sprawdzenie salda w bankomatach obcych 1 zł 
15 Zestawienie transakcji  przesłane do klienta – opłata miesięczna 2,10+VAT = 2,58 zł 
16 Przesłanie ponowne zestawienia transakcji na życzenie klienta 2,10+VAT = 2,58 zł 
17 Przesłanie do klienta karty lub PIN pocztą kurierską 21,95+VAT=27,00 zł 
18 Wysyłka kurierska w trybie ekspresowym ( karty, duplikatu, numeru PIN)    25,20+VAT =31,00 zł. 

19 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie 

innej niż PLN 

3% 

 

VI Karta debetowa MasterCard 
1 Wydanie pierwszej karty dla:  

1) posiadacza/współposiadacza rachunku 15 zł 
2) osoby wskazanej 20 zł 

2 Wydanie nowej karty w miejsce:  

1) uszkodzonej 20 zł 
2) utraconej 20 zł 

3 Wznowienie karty 15 zł 
4 Zastrzeżenie karty bez opłat 
5 Używanie karty bez opłat 
6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 5 zł 
7 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
8 Transakcje gotówkowe dokonane:  

1) W bankomatach SGB, MR,BPS i zrzeszonych bankach bez opłat 
2) W kasach SGB (przy użyciu terminali POS) 1,5 zł 
3) W bankomatach obcych 2,00 zł 
4) W kasach obcych (przy użyciu terminali POS) 3 % min. 4,5 zł 
5) w bankomatach za granicą na terenie EOG  2,00 zl 
5a) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3% min. 4,50 zł 

6 W ramach usługi cash back 0,60 zł 
9 Przesłanie do klienta numeru PIN - listem 3,65 +VAT = 4,49 zł 
9a Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS 2,00 zł 

10 Wydanie kolejnego PIN 6 zł 
11 Zmiana numeru PIN w bankomatach SGB 4,5 zł 
12 Zmiana numeru PIN w obcych bankomatach 7 zł 
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13 Sprawdzenie salda w bankomatach SGB bez opłat 
14 Sprawdzenie salda w bankomatach obcych 1 zł 
15 Zestawienie transakcji  przesłane do klienta – opłata miesięczna 2,10+VAT = 2,58 zł 
16 Przesłanie ponowne zestawienia transakcji na życzenie klienta 2,10+VAT = 2,58 zł 
17 Przesłanie do klienta karty lub PIN pocztą kurierską 21,95+VAT=27,00 zł 
18 Wysyłka kurierska w trybie ekspresowym ( karty, duplikatu, numeru PIN) 25,20+VAT=31,00 zł 

 

 

VIa Karta debetowa MasterCard – dotyczy kart wydanych i wznowionych od dnia 01.01.2022r. 

1 Wydanie pierwszej karty dla:  

1) posiadacza/współposiadacza rachunku 0,00zł 
2) osoby wskazanej 0,00 zł 

2 Wydanie nowej karty w miejsce:  

1) uszkodzonej 10 zł 
2) utraconej 10 zł 

3 Wznowienie karty 0,00 zł 
4 Zastrzeżenie karty bez opłat 
5 Obsługa karty (pobierana od miesiąca następnego po otrzymaniu karty przez 

Bank lub wysłaniu do klienta) 
2.50 zł przy rozliczeniu co 

najmniej 3 operacji 

bezgotówkowych w 

miesiącu kalendarzowym, 

w przeciwnym wypadku 

dodatkowo pobiera się 

opłatę w wysokości 2,50 zł 
6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 5 zł 
7 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
8 Transakcje gotówkowe dokonane:  

1) W bankomatach SGB, MR,BPS i zrzeszonych bankach bez opłat 
2) W kasach SGB (przy użyciu terminali POS) 1,5 zł 
3) W bankomatach obcych 2,00 zł 
4) W kasach obcych (przy użyciu terminali POS) 3 % min. 4,5 zł 
5) w bankomatach za granicą na terenie EOG  2,00 zl 
5a) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3% min. 4,50 zł 

6 W ramach usługi cash back 0,60 zł 
9 Przesłanie do klienta numeru PIN - listem 3,65 +VAT = 4,49 zł 
9a Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS 2,00 zł 

10 Wydanie kolejnego PIN 6 zł 
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11 Zmiana numeru PIN w bankomatach SGB 4,5 zł 
12 Zmiana numeru PIN w obcych bankomatach 7 zł 
13 Sprawdzenie salda w bankomatach SGB bez opłat 
14 Sprawdzenie salda w bankomatach obcych 1 zł 
15 Zestawienie transakcji  przesłane do klienta – opłata miesięczna 2,10+VAT = 2,58 zł 
16 Przesłanie ponowne zestawienia transakcji na życzenie klienta 2,10+VAT = 2,58 zł 
17 Przesłanie do klienta karty lub PIN pocztą kurierską 21,95+VAT=27,00 zł 
18 Wysyłka kurierska w trybie ekspresowym ( karty, duplikatu, numeru PIN) 25,20+VAT=31,00 zł 

 

 

VII Karta debetowa MasterCard ,, młodzieżowa” 
1 Wydanie pierwszej karty dla:  

1) posiadacza/współposiadacza rachunku 0,00 zł 
2) osoby wskazanej 20 zł 

2 Wydanie nowej karty w miejsce:  

1) uszkodzonej 20 zł 
2) utraconej 20 zł 

3 Wznowienie karty 15 zł 
4 Zastrzeżenie karty bez opłat 
5 Używanie karty bez opłat 
6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 5 zł 
7 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
8 Transakcje gotówkowe dokonane:  

1) W bankomatach SGB, MR,BPS i zrzeszonych bankach bez opłat 
2) W kasach SGB (przy użyciu terminali POS) 1,5 zł 
3) W bankomatach obcych 2,00 zł 
4) W kasach obcych (przy użyciu terminali POS) 3 % min. 4,5 zł 
5) w bankomatach za granicą na terenie EOG  2,00 zl 
5a) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3% min. 4,50 zł 

6 W ramach usługi cash back 0,60 zł 
9 Przesłanie do klienta numeru PIN - listem 3,65 +VAT = 4,49 zł 
9a Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS 2,00 zł 

10 Wydanie kolejnego PIN 6 zł 
11 Zmiana numeru PIN w bankomatach SGB 4,5 zł 
12 Zmiana numeru PIN w obcych bankomatach 7 zł 
13 Sprawdzenie salda w bankomatach SGB bez opłat 
14 Sprawdzenie salda w bankomatach obcych 1 zł 
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15 Zestawienie transakcji  przesłane do klienta – opłata miesięczna 2,10+VAT = 2,58 zł 
16 Przesłanie ponowne zestawienia transakcji na życzenie klienta 2,10+VAT = 2,58 zł 
17 Przesłanie do klienta karty lub PIN pocztą kurierską 21,95+VAT=27,00 zł 
18 Wysyłka kurierska w trybie ekspresowym ( karty, duplikatu, numeru PIN) 25,20+VAT=31,00 zł 

 

 

VIII Karta mobilna VISA (karta HCE) -wycofana z oferty banku 

1 Wydanie karty dla posiadacza rachunku bez opłat 
2 Zastrzeżenie karty bez opłat 
3 Używanie karty bez opłat 
4 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
5 Transakcje gotówkowe dokonane:  

1) w bankomatach SGB, MR oraz BPS i zrzeszonych w nich BS bez opłat 
2) w kasach SGB (przy użyciu terminali POS) 1,50 zł 
3) w bankomatach obcych 2,00 zł 
4) w kasach obcych (przy użyciu terminali POS) 3 % min. 4,50 zł 
5) w bankomatach za granicą na terenie EOG 2,00 zł 
5a) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3 % min. 4,50 zł 

6) w ramach usługi cash back 1,50zł 
6 Wydanie nowego numeru PIN 6zł 
7 Zestawienie transakcji przesłanych do klienta – opłata miesięczna 2,10+VAT = 2,58 zł 
8 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie 

innej niż PLN 
3% 

9 Sprawdzenie salda w bankomacie obcym 1,00 zł 

 

IX Karta debetowa Mastercard/ Visa wydana do Konta TAK 
1 Obsługa karty debetowej  0 zł w przypadku 

dokonania minimum jednej 

transakcji bezgotówkowej 

kartą w miesiącu 

kalendarzowym w 

przeciwny wypadku – 5 zł 

2 Wydanie karty płatniczej: 0,0 zł 

1) uszkodzonej 20 zł 
2) utraconej 20 zł 
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3 Transakcje gotówkowe dokonane: 

1) Dokonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 
2) Dokonywane poza terytorium państw członkowskich EOG; 
3) Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności bezgotówkowych ( na terytorium innego państwa 

członkowskiego EOG); 

 

bez prowizji 

bez prowizji 

bez prowizji 

4 Transakcje gotówkowe dokonane:  

1) W bankomatach SGB, BPS i zrzeszonych bankach bez opłat 
2) W kasach SGB (przy użyciu terminali POS) 1,50 zł 
3) W bankomatach obcych 1,00 zł 
4) W kasach obcych (przy użyciu terminali POS) 3 % min. 4,5 zł 
5) w bankomatach za granicą na terenie EOG  1,00 zl 
5a) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3% min. 10,00 zł 

6 W ramach usługi cash back 0,00 zł 
5 Zmiana numeru PIN w bankomatach SGB 4,5 zł 
6 Zmiana numeru PIN w obcych bankomatach 7 zł 
7 Sprawdzenie salda w bankomatach SGB 1,00 zł 
8 Sprawdzenie salda w bankomatach obcych 1,50 zł 
9 Sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych 2,10 zł +VAT +2,58 zł 
10 Przesłanie do klienta numeru PIN - listem 3,65 + VAT = 4,49 zł 

11 Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS 2,00 zł 

11 Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczone w ciągu 3 dni 

roboczych) 
45,00 zł 

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

karta Mastercard – bez 

opłat 

X Karta walutowa 

1 Wydanie karty dla posiadacza rachunku bez opłat 
2 Używanie karty- opłata pobierana miesięcznie 1EUR; 1,5USD; 1GBP 
3 Transakcje bezgotówkowe: 

a) dokonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 

b) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG; 

c) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności bezgotówkowych ( na terytorium innego państwa 

członkowskiego EOG); 

 

bez opłat 

 

bez opłat 

 

bez opłat 
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4 Opłata za wypłatę gotówki:  

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS  S.A. i zrzeszonych w nich BS bez opłat 
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminali POS) 1EUR, 1USD, 1GBP 
3) w bankomatach obcych innych, niż wskazane w pkt 1 1,50EUR, 2USD, 1GBP 
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt 2(przy użyciu terminala 

POS) 
3% min odpowiednio  

1,50EUR, 2USD, 1GBP 
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich 

EOG) 
3% min odpowiednio  

1,50EUR, 2USD, 1GBP 

5 

 

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego 

EOG) 

 

1,50EUR, 2USD, 1GBP 

 

6 
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 
 

0,50EUR, 0,5USD, 

0,5GBP 

7 

 

Przesłanie do klienta numeru PIN – listem 

 

 

 

3,65 + VAT = 4,49 zł 

(opłata pobrana w walucie, 

w której prowadzony jest 

rachunek wg kursu dnia 

pobierania opłaty) 

7a 

Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS 2,00 zł (opłata pobrana w 

walucie, w której 

prowadzony jest rachunek 

wg kursu dnia pobierania 

opłaty) 

8 Wydanie nowego  numeru PIN 1,50EUR; 2USD; 1GBP 
9 Zmiana PIN w bankomatach:  

 1) w bankomatach sieci SGB  1EUR, 1USD, 1GBP 

 2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,50EUR, 2USD, 1GBP 

10 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:  

 
1) w bankomatach sieci SGB 0,25EUR; 0,3USD; 

0,2GBP 
 2) innych, niż wskazane w pkt 1 1EUR; 1USD; 1GBP 

11 Zestawienie transakcji przesłane do klienta  

 
1)  w formie papierowej za pośrednictwem poczty 0,50EUR; 0,6USD; 

0,4GBP 
 2) w formie elektronicznej bez opłat 

*** po udostępnieniu funkcjonalności przez Bank 
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B KARTY  KREDYTOWE KLIENT INDYWIDUALNY 

 

I Karta kredytowa MacterCard – międzynarodowa  
1 Wydanie karty:  

1) głównej bez opłat 
2) dołączonej bez opłat 

2 Wydanie nowej karty w miejsce:  

1) uszkodzonej (duplikat z PIN-em lub bez PIN-u) 25 zł 
2) utraconej 55 zł 

3 Opłata roczna – pobierana od drugiego roku użytkowania karty 55 zł 
4 Wznowienie karty bez opłat 
5  Zastrzeżenie karty bez opłat 
6 Transakcje gotówkowe dokonywane:  

1) w bankomatach SGB , MR , BPS i zrzeszonych BS 3 % min. 6 zł 
2) w kasach SGB 3 % min. 6 zł 
3) w bankomatach obcych 3 % min. 6 zł 
4) w kasach obcych 3 % min. 6 zł 
5) W bankomatach za granicą 3 % min. 6 zł 

7 Zmiana PIN w bankomacie SGB 4,5 zł 
8 Zmiana numeru PIN w obcych bankomatach 7 zł 
9 Wydanie kolejnego PIN 6 zł 
10 Zmiana limitu kredytowego bez opłat 
11 Minimalna kwota do zapłaty 5 % min. 50 zł 
12 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta listem  3,70 zł 
13 Sprawdzenie salda w bankomacie SGB bez opłat 
14 Sprawdzenie salda w bankomacie obcym 1 zł 
15 Przekroczenie limitu kredytowego 40 zł 
16 Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w 

bankomatach sieci SGB 
 

bez opłat 
17 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro 1 % 
18 Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu 

rozliczeniowym) lub wezwanie do zapłaty - w przypadkach określonych w 

umowie o kartę 

7,80 zł 

 

II Karta kredytowa Visa – międzynarodowa  
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1 Wydanie karty:  

1) głównej bez opłat 
2) dołączonej bez opłat 

2 Wydanie nowej karty w miejsce:  

1) uszkodzonej (duplikat z PIN-em lub bez PIN-u) 25 zł 
2) utraconej 55 zł 

3 Opłata roczna (pobierana od drugiego roku użytkowania karty) 55 zł 
4 Wznowienie karty bez opłat 
5 Zastrzeżenie karty bez opłat 
6 Transakcje gotówkowe dokonane:  

1) w bankomatach SGB, MR oraz BPS i zrzeszonych w nich BS 3 % min. 6 zł 
2) w kasach SGB 3 % min. 6 zł 
3) w bankomatach obcych 3 % min. 6 zł 
4) w kasach obcych 3 % min. 6 zł 
5) w bankomatach za granicą 3 % min. 6 zł 

7 Zmiana PIN w bankomatach sieci SGB 4,5 zł 
8 Zmiana numeru PIN w obcych bankomatach 7 zł 
9 Wydanie kolejnego PIN 6 zł 

10 Zmiana limitu kredytowego bez opłat 
11 Minimalna kwota do zapłaty 5 % min. 50 zł 
12 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta listem 

zwykłym 
3,70 zł 

13 Sprawdzenie salda w bankomacie SGB bez opłat 
14 Sprawdzenie salda w bankomacie obcym 1 zł 
15 Przekroczenie limitu kredytowego 40 zł 
16 Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w 

bankomacie sieci SGB 
 

bez opłat 
17 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie 

innej niż PLN 
3 % 

18 Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu 

rozliczeniowym) lub wezwanie do zapłaty - w przypadkach określonych w 

umowie o kartę 

7,80 zł 

 

III Karta kredytowa MasterCard GOLD  
1 Wydanie karty:  

1) głównej bez opłat 
2) dołączonej bez opłat 
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2 Obsługa karty kredytowej  
Opłata roczna za kartę pobierana z dołu, po każdym roku ważności karty (pierwszej i 

wznowionych) naliczana za każdą kartę. Opłata niepobierana w przypadku 

wykonania w ciągu roku transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 24.000 zł. 

 

150,00 zł 

3 Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce utraconej za każdą kartę bez opłat 
4 Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN 25 zł 
5 Wznowienie karty bez opłat 

6 Zastrzeżenie karty bez opłat 
7 Transakcje gotówkowe dokonane:  

1) w bankomatach SGB, MR oraz BPS i zrzeszonych w nich BS 3 % min. 6 zł 
2) w kasach SGB 3 % min. 6 zł 
3) w bankomatach obcych 3 % min. 6 zł 
4) w kasach obcych 3 % min. 6 zł 
5) w bankomatach za granicą 3 % min. 6 zł 

8 Zmiana PIN w bankomacie 4,5 zł 
9 Wydanie nowego numeru PIN bez opłat 

10 Zmiana limitu kredytowego bez opłat 
11 Minimalna kwota do zapłaty 5 % min. 50 zł 
12 Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu 

rozliczeniowym) lub wezwanie do zapłaty - w przypadkach określonych w 

umowie o kartę 

 

 1) dla umów zawartych do 11 marca 2016 r. 7,80 zł 

 2) dla umów zawartych po 11 marca 2016 r. bez opłat 

13 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych bez opłat 
14 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie 

innej niż PLN 
bez opłat 

15 Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju  
(określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Bank S.A. z dnia 

rozliczenia płatności). 

Równowartość 148 EUR 

16 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju  
(określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Bank S.A. z dnia 

rozliczenia płatności). 

95 EUR 
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C KARTY DLA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO 

 
I Karta debetowa Visa  Business Electron 

1 Wydanie pierwszej karty dla:  

1) posiadacza/współposiadacza rachunku 20 zł 
2) osoby wskazanej 20 zł 

2 Wydanie nowej karty w miejsce:  

1) uszkodzonej 20 zł 
2) utraconej   20 zł 

3 Wznowienie karty 20 zł 
4 Zastrzeżenie karty bez opłat 
5 Używanie karty bez opłat 
6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 5 zł 
7 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
8 Transakcje gotówkowe dokonane:  

1) w bankomatach SGB, MR oraz BPS i zrzeszonych BS bez opłat 
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminali POS) 4,5 zł 
3) w bankomatach obcych 3 % min. 3,50 zł 
4) w kasach obcych (przy użyciu terminali POS) 3 % min. 4,50 zł 
5) w bankomatach za granicą na terenie EOG 3 % min. 3,50 zł 

5a) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3 % min. 4,5 0zł 
9 Przesłanie do klienta numeru PIN - listem 3,65 +VAT = 4,49 zł 
9a Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS 2,00 zł 

10 Wydanie kolejnego PIN 6 zł 
11 Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci SGB 4,5 zł  
12 Zmiana numeru PIN w bankomatach obcych 7 zł  
13 Sprawdzenie salda w bankomacie SGB bez opłat 
14 Sprawdzenie salda w bankomacie obcym 1 zł  
15 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta – opłata miesięczna 3zł 
16 Przesłanie ponowne zestawienia transakcji na życzenie klienta 5 zł  
17 Przesłanie do klienta karty lub PIN pocztą kurierską 21,95+VAT=27,00 zł 
18 Wysyłka kurierska w trybie ekspresowym ( karty, duplikatu, numeru PIN) 25,20+VAT=31,00 zł 
19 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie 

innej niż PLN 
3 %  

20 Wypłata gotówki w ramach usługi Cash Back 0,6 zł. za każdą wypłatę 
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Ia Karta debetowa Visa  Business Electron – dotyczy kart wydanych i wznowionych od dnia 

01.12.2021r. 

1 Wydanie pierwszej karty dla:  

1) posiadacza/współposiadacza rachunku 0,00 zł 
2) osoby wskazanej 0,00 zł 

2 Wydanie nowej karty w miejsce:  

1) uszkodzonej 10 zł 
2) utraconej   10 zł 

3 Wznowienie karty 0,00 zł 
4 Zastrzeżenie karty bez opłat 
5 Obsługa karty 2.50 zł przy rozliczeniu co 

najmniej 3 operacji 

bezgotówkowych w 

miesiącu kalendarzowym, 

w przeciwnym wypadku 

dodatkowo pobiera się 

opłatę w wysokości 2,50 zł 
6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 5 zł 
7 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
8 Transakcje gotówkowe dokonane:  

1) w bankomatach SGB, MR oraz BPS i zrzeszonych BS bez opłat 
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminali POS) 4,5 zł 
3) w bankomatach obcych 3 % min. 3,50 zł 
4) w kasach obcych (przy użyciu terminali POS) 3 % min. 4,50 zł 
5) w bankomatach za granicą na terenie EOG 3 % min. 3,50 zł 

5a) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3 % min. 4,5 0zł 
9 Przesłanie do klienta numeru PIN - listem 3,65 +VAT = 4,49 zł 
9a Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS 2,00 zł 

10 Wydanie kolejnego PIN 6 zł 
11 Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci SGB 4,5 zł  
12 Zmiana numeru PIN w bankomatach obcych 7 zł  
13 Sprawdzenie salda w bankomacie SGB bez opłat 
14 Sprawdzenie salda w bankomacie obcym 1 zł  
15 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta – opłata miesięczna 3zł 
16 Przesłanie ponowne zestawienia transakcji na życzenie klienta 5 zł  
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17 Przesłanie do klienta karty lub PIN pocztą kurierską 21,95+VAT=27,00 zł 
18 Wysyłka kurierska w trybie ekspresowym ( karty, duplikatu, numeru PIN) 25,20+VAT=31,00 zł 
19 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie 

innej niż PLN 
3 %  

20 Wypłata gotówki w ramach usługi Cash Back 0,6 zł. za każdą wypłatę 

 

II Karta debetowa Visa Business payWave  
1 Wydanie pierwszej karty dla:  

1) posiadacza/współposiadacza rachunku 20 zł  

2) osoby wskazanej 20 zł  

2 Wydanie nowej karty w miejsce:  

1) uszkodzonej 20 zł 
2) utraconej   20 zł 

3 Wznowienie karty 20 zł 
4 Zastrzeżenie karty bez opłat 
5 Używanie karty bez opłat 
6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 5 zł 
7 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
8 Transakcje gotówkowe dokonane:  

1) w bankomatach SGB, MR oraz BPS i zrzeszonych BS bez opłat 
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminali POS) 4,5 zł 
3) w bankomatach obcych 2 % min. 5,00 zł 
4) w kasach obcych (przy użyciu terminali POS) 3 % min. 4,50 zł 
5) w bankomatach za granicą na terenie EOG 2 % min. 5,00 zł 

5a) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3 % min. 10,00zł 
9 Przesłanie do klienta numeru PIN - listem 3,65 +VAT = 4,49 zł 
9a Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS 2,00 zł 

10 Wydanie kolejnego PIN 6 zł 
11 Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci SGB 4,50 zł 
12 Zmiana numeru PIN w obcych bankomatach 7 zł 

13 Sprawdzenie salda w bankomacie SGB bez opłat 
14 Sprawdzenie salda w bankomacie obcym 1 zł 
15 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta – opłata miesięczna 3 zł 
16 Przesłanie ponowne zestawienia transakcji na życzenie klienta 5 zł 
17 Przesłanie do klienta karty lub PIN pocztą kurierską 21,95+VAT=27,00 zł 

18 Wysyłka kurierska w trybie ekspresowym ( karty, duplikatu, numeru PIN) 25,20+VAT=31,00 zł 
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19 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie 

innej niż PLN 
3% 

20 Wypłata gotówki w ramach usługi Cash Back 0,60 za każdą wypłatę 

 

 

 

IIa Karta debetowa Visa Business payWave – dotyczy kart wydanych i wznowionych od dnia 

01.12.2021r. 
1 Wydanie pierwszej karty dla:  

1) posiadacza/współposiadacza rachunku 0,00 zł  

2) osoby wskazanej 0,00 zł  

2 Wydanie nowej karty w miejsce:  

1) uszkodzonej 10 zł 
2) utraconej   10 zł 

3 Wznowienie karty 0,00 zł 
4 Zastrzeżenie karty bez opłat 
5 Obsługa karty 2.50 zł przy rozliczeniu co 

najmniej 3 operacji 

bezgotówkowych w 

miesiącu kalendarzowym, 

w przeciwnym wypadku 

dodatkowo pobiera się 

opłatę w wysokości 2,50 zł 
6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 5 zł 
7 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
8 Transakcje gotówkowe dokonane:  

1) w bankomatach SGB, MR oraz BPS i zrzeszonych BS bez opłat 
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminali POS) 4,5 zł 
3) w bankomatach obcych 2 % min. 5,00 zł 
4) w kasach obcych (przy użyciu terminali POS) 3 % min. 4,50 zł 
5) w bankomatach za granicą na terenie EOG 2 % min. 5,00 zł 

5a) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3 % min. 10,00zł 
9 Przesłanie do klienta numeru PIN - listem 3,65 +VAT = 4,49 zł 
9a Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS 2,00 zł 

10 Wydanie kolejnego PIN 6 zł 
11 Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci SGB 4,50 zł 
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12 Zmiana numeru PIN w obcych bankomatach 7 zł 
13 Sprawdzenie salda w bankomacie SGB bez opłat 
14 Sprawdzenie salda w bankomacie obcym 1 zł 
15 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta – opłata miesięczna 3 zł 
16 Przesłanie ponowne zestawienia transakcji na życzenie klienta 5 zł 
17 Przesłanie do klienta karty lub PIN pocztą kurierską 21,95+VAT=27,00 zł 

18 Wysyłka kurierska w trybie ekspresowym ( karty, duplikatu, numeru PIN) 25,20+VAT=31,00 zł 

19 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie 

innej niż PLN 
3% 

20 Wypłata gotówki w ramach usługi Cash Back 0,60 za każdą wypłatę 

 

III Karta debetowa MasterCard Business  
1 Wydanie pierwszej karty dla:  

1) posiadacza/współposiadacza 20 zł   
2) osoby wskazanej 20 zł 

2 Wydanie nowej karty w miejsce:  

1) uszkodzonej 20 zł 
2) utraconej 40 zł 

3 Wznowienie karty 20 zł 
4 Zastrzeżenie karty bez opłat 
5 Używanie karty bez opłat 
6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 5 zł 
7 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
8 Transakcje gotówkowe:  

1) w bankomatach SGB, MR oraz PBS i zrzeszonych BS bez opłat 
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminali POS)  4,5 zł 
3) w bankomatach obcych 3 % min. 3,5 zł 
4) w kasach obcych (przy użyciu terminali POS) 3 % min. 4,5 zł 
5) w bankomatach za granicą na terenie EOG 3 % min. 3,5 zł 

5a) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3 % min. 4,5 zł 
9 Przesłanie do klienta nr PIN - listem 3,65 +VAT = 4,49 zł 
9a Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS 2,00 zł 

10 Wydanie kolejnego PIN 6 zł 
11 Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci SGB 4,5 zł 
12 Zmiana numeru PIN w bankomatach obcych 7 zł 
13 Sprawdzenie salda w bankomacie SGB bez opłat 



 4

8 

14 Sprawdzenie salda w bankomacie obcym 1 zł 
15 Zestawienie transakcji przesłanych do klienta -opłata miesięczna 3 zł 

16 Przesłanie ponowne zestawienia transakcji na życzenie klienta 5 zł 

17 Wypłata gotówki w ramach usługi Cash Back 1,30 zł 

18 Przesłanie do klienta karty lub PIN pocztą kurierską 21,95 +VAT=27,00 zł 

19 Wysyłka kurierska w trybie ekspresowym ( karty, duplikatu, numeru PIN) 25,20 +VAT=31,00 zł 

20 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro bez opłat 

 

 

IIIa Karta debetowa MasterCard Business – dotyczy kart wydanych i wznowionych od dnia 

01.12.2021r. 
1 Wydanie pierwszej karty dla:  

1) posiadacza/współposiadacza 0,00 zł   
2) osoby wskazanej 0,00 zł 

2 Wydanie nowej karty w miejsce:  

1) uszkodzonej 10 zł 
2) utraconej 10 zł 

3 Wznowienie karty 0,00 zł 
4 Zastrzeżenie karty bez opłat 
5 Obsługa karty 2.50 zł przy rozliczeniu co 

najmniej 3 operacji 

bezgotówkowych w 

miesiącu kalendarzowym, 

w przeciwnym wypadku 

dodatkowo pobiera się 

opłatę w wysokości 2,50 zł 
6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 5 zł 
7 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
8 Transakcje gotówkowe:  

1) w bankomatach SGB, MR oraz PBS i zrzeszonych BS bez opłat 
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminali POS)  4,5 zł 
3) w bankomatach obcych 3 % min. 3,5 zł 
4) w kasach obcych (przy użyciu terminali POS) 3 % min. 4,5 zł 
5) w bankomatach za granicą na terenie EOG 3 % min. 3,5 zł 

5a) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3 % min. 4,5 zł 
9 Przesłanie do klienta nr PIN - listem 3,65 +VAT = 4,49 zł 
9a Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS 2,00 zł 
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10 Wydanie kolejnego PIN 6 zł 
11 Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci SGB 4,5 zł 
12 Zmiana numeru PIN w bankomatach obcych 7 zł 
13 Sprawdzenie salda w bankomacie SGB bez opłat 

14 Sprawdzenie salda w bankomacie obcym 1 zł 
15 Zestawienie transakcji przesłanych do klienta -opłata miesięczna 3 zł 

16 Przesłanie ponowne zestawienia transakcji na życzenie klienta 5 zł 

17 Wypłata gotówki w ramach usługi Cash Back 1,30 zł 

18 Przesłanie do klienta karty lub PIN pocztą kurierską 21,95 +VAT=27,00 zł 

19 Wysyłka kurierska w trybie ekspresowym ( karty, duplikatu, numeru PIN) 25,20 +VAT=31,00 zł 

20 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro bez opłat 

 

IV Karta charge  MasterCard Business  
1 Wydanie karty dla:  

1) posiadacza/współposiadacza rachunku 80 zł 

2) osoby wskazanej 80 zł 
2 Wydanie nowej karty w miejsce:  

1) uszkodzonej 20 zł 
2) utraconej 40 zł 

3 Wznowienie karty 40zł 
4 Zastrzeżenie karty bez opłat 
5 Obsługa karty bez opłat 
6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 5 zł 
7 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
8 Transakcje gotówkowe dokonane:  

1) w bankomatach SGB, MR oraz BPS i zrzeszonych w nich BS 2 % 
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminali POS) 2 % min. 4,5 zł 
3) w bankomatach obcych 3 % min. 3,5 zł 
4) w kasach obcych (przy użyciu terminali POS) 3 % min. 4,5 zł 
5) w bankomatach za granicą na terenie EOG 3 % min. 3,5 zł 

5a) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3 % min. 4,5 zł 
9 Przesłanie do klienta numeru PIN - listem 3,65 +VAT = 4,49 zł 
9a Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS 2,00 zł 

10 Wydanie kolejnego PIN 6 zł 
11 Zmiana numeru PIN w bankomacie sieci SGB 4,5 zł 
12 Zmiana numeru PIN w bankomatach obcych 7 zł 
13 Zestawienie transakcji przesyłane do klienta – opłata miesięczna 3 zł 
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14 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5 zł  
15 Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z 

Oddziału 
 

50 zł 
16 Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat 

gotówkowych (prowizja pobierana miesięcznie) 
 

1% 
17 Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 50 zł 
18 Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadku 

określonym w umowie o kartę 
10 zł 

19 Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju Równowartość w PLN 150 USD 

plus koszty operacyjne 

MasterCard 
20 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju Równowartość w PLN 95 USD 

plus koszty operacyjne 
MasterCard 

21 Przesłanie do klienta karty lub PIN pocztą kurierską 21,95+VAT=27,00 zł 
22 Wysyłka kurierska w trybie ekspresowym ( karty, duplikatu, numeru PIN) 25,20+VAT=31,00 zł 

 

 

 

IV Karta charge  MasterCard Business – dotyczy kart wydanych i wznowionych od dnia 

01.12.2021r. 
1 Wydanie karty dla:  

1) posiadacza/współposiadacza rachunku 0,00 zł 
2) osoby wskazanej 0,00 zł 

2 Wydanie nowej karty w miejsce:  

1) uszkodzonej 15 zł 
2) utraconej 15 zł 

3 Wznowienie karty 0,00 zł 
4 Zastrzeżenie karty bez opłat 
5 Obsługa karty 5,00 zł 
6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 5 zł 
7 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
8 Transakcje gotówkowe dokonane:  

1) w bankomatach SGB, MR oraz BPS i zrzeszonych w nich BS 2 % 
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminali POS) 2 % min. 4,5 zł 
3) w bankomatach obcych 3 % min. 3,5 zł 
4) w kasach obcych (przy użyciu terminali POS) 3 % min. 4,5 zł 
5) w bankomatach za granicą na terenie EOG 3 % min. 3,5 zł 
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5a) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3 % min. 4,5 zł 
9 Przesłanie do klienta numeru PIN - listem 3,65 +VAT = 4,49 zł 
9a Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS 2,00 zł 

10 Wydanie kolejnego PIN 6 zł 
11 Zmiana numeru PIN w bankomacie sieci SGB 4,5 zł 
12 Zmiana numeru PIN w bankomatach obcych 7 zł 
13 Zestawienie transakcji przesyłane do klienta – opłata miesięczna 3 zł 
14 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5 zł  
15 Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z 

Oddziału 
 

50 zł 
16 Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat 

gotówkowych (prowizja pobierana miesięcznie) 
 

1% 
17 Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 50 zł 
18 Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadku 

określonym w umowie o kartę 
10 zł 

19 Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju Równowartość w PLN 150 USD 

plus koszty operacyjne 
MasterCard 

20 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju Równowartość w PLN 95 USD 

plus koszty operacyjne 
MasterCard 

21 Przesłanie do klienta karty lub PIN pocztą kurierską 21,95+VAT=27,00 zł 
22 Wysyłka kurierska w trybie ekspresowym ( karty, duplikatu, numeru PIN) 25,20+VAT=31,00 zł 

 

V Karta charge  MasterCard Business Gold   
1 Wydanie karty dla:  

1) posiadacza/współposiadacza rachunku 160 zł 
2) osoby wskazanej 160 zł 

2 Wydanie nowej karty w miejsce:  

1) uszkodzonej bez opłat 
2) utraconej 160 zł 

3 Wznowienie karty 160 zł 
4 Zastrzeżenie karty bez opłat 
5 Obsługa karty bez opłat 
6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 5 zł 
7 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
8 Transakcje gotówkowe dokonane:  

1) w bankomatach SGB, MR oraz BPS i zrzeszonych w nich BS 2 % 
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2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminali POS) 2 % min. 4,5 zł 
3) w bankomatach obcych 3 % min. 3,5 zł 
4) w kasach obcych (przy użyciu terminali POS) 3 % min. 4,5 zł 
5) w bankomatach za granicą na terenie EOG 3 % min. 3,5 zł 

5a) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3 % min. 4,5 zł 
9 Przesłanie do klienta numeru PIN - listem 3,65 +VAT = 4,49 zł 
9a Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS 2,00 zł 

10 Wydanie kolejnego PIN 6 zł 
11 Zmiana numeru PIN w bankomacie sieci SGB 4,5 zł 
12 Zmiana numeru PIN w bankomatach obcych 7 zł 
13 Zestawienie transakcji przesyłane do klienta – opłata miesięczna 3 zł 
14 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 4,5 zł ? 
15 Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z 

Oddziału 
 

50 zł 
16 Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat 

gotówkowych (prowizja pobierana miesięcznie) 
 

1% 
17 Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 100 zł 
18 Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadku 

określonym w umowie o kartę 
10 zł 

19 Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju Równowartość w PLN 150 USD 

plus koszty operacyjne 

MasterCard 
20 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju Równowartość w PLN 95 USD 

plus koszty operacyjne 
MasterCard 

21 Przesłanie do klienta karty lub PIN pocztą kurierską 21,95+VAT=27,00 zł 
22 Wysyłka kurierska w trybie ekspresowym ( karty, duplikatu, numeru PIN) 25,20+VAT=31,00 zł 
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Va Karta charge  MasterCard Business Gold  - dotyczy kart wydanych i wznowionych od dnia 

01.12.2021r. 
1 Wydanie karty dla:  

1) posiadacza/współposiadacza rachunku 0 zł 
2) osoby wskazanej 0 zł 

2 Wydanie nowej karty w miejsce:  

1) uszkodzonej bez opłat 
2) utraconej 35 zł 

3 Wznowienie karty 35 zł 
4 Zastrzeżenie karty bez opłat 
5 Obsługa karty 10 zł 
6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 5 zł 
7 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
8 Transakcje gotówkowe dokonane:  

1) w bankomatach SGB, MR oraz BPS i zrzeszonych w nich BS 2 % 
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminali POS) 2 % min. 4,5 zł 
3) w bankomatach obcych 3 % min. 3,5 zł 
4) w kasach obcych (przy użyciu terminali POS) 3 % min. 4,5 zł 
5) w bankomatach za granicą na terenie EOG 3 % min. 3,5 zł 

5a) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3 % min. 4,5 zł 
9 Przesłanie do klienta numeru PIN - listem 3,65 +VAT = 4,49 zł 
9a Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS 2,00 zł 

10 Wydanie kolejnego PIN 6 zł 
11 Zmiana numeru PIN w bankomacie sieci SGB 4,5 zł 
12 Zmiana numeru PIN w bankomatach obcych 7 zł 
13 Zestawienie transakcji przesyłane do klienta – opłata miesięczna 3 zł 
14 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 4,5 zł ? 
15 Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z 

Oddziału 
 

50 zł 
16 Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat 

gotówkowych (prowizja pobierana miesięcznie) 
 

1% 
17 Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 100 zł 
18 Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadku 

określonym w umowie o kartę 
10 zł 

19 Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju Równowartość w PLN 150 USD 
plus koszty operacyjne 

MasterCard 
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20 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju Równowartość w PLN 95 USD 
plus koszty operacyjne 

MasterCard 
21 Przesłanie do klienta karty lub PIN pocztą kurierską 21,95+VAT=27,00 zł 
22 Wysyłka kurierska w trybie ekspresowym ( karty, duplikatu, numeru PIN) 25,20+VAT=31,00 zł 

 

VI Karta walutowa 

1 Wydanie karty dla posiadacza rachunku bez opłat 
2 Używanie karty- opłata pobierana miesięcznie 1EUR; 1,5USD; 1GBP 
3 Transakcje bezgotówkowe: 

a) dokonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 

b) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG; 

c) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności bezgotówkowych ( na terytorium innego państwa 

członkowskiego EOG); 

 

bez opłat 

 

bez opłat 

 

bez opłat 

4 Opłata za wypłatę gotówki:  

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS  S.A. i zrzeszonych w nich BS bez opłat 
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminali POS) 1EUR, 1USD, 1GBP 
3) w bankomatach obcych innych, niż wskazane w pkt 1 1,50EUR, 2USD, 1GBP 
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt 2(przy użyciu terminala 

POS) 
3% min odpowiednio  

1,50EUR, 2USD, 1GBP 
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich 

EOG) 
3% min odpowiednio  

1,50EUR, 2USD, 1GBP 

5 

 

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego 

EOG) 

 

 

 

1,50EUR, 2USD, 1GBP 

 

6 

Przesłanie do klienta numeru PIN - listem 3,65 + VAT = 4,49 zł 

(opłata pobrana w walucie, 

w której prowadzony jest 

rachunek wg kursu dnia 

pobierania opłaty) 
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7 

Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS 2,00 zł (opłata pobrana w 

walucie, w której 

prowadzony jest rachunek 

wg kursu dnia pobierania 

opłaty) 

8 
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 0,50EUR, 0,5USD, 

0,5GBP 

9 Wydanie nowego  numeru PIN 1,50EUR; 2USD; 1GBP 

10 Zmiana PIN w bankomatach:  

 1) w bankomatach sieci SGB  1EUR, 1USD, 1GBP 

 2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,50EUR, 2USD, 1GBP 

11 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:  

 
1) w bankomatach sieci SGB 0,25EUR; 0,3USD; 

0,2GBP 
 2) innych, niż wskazane w pkt 1 1EUR; 1USD; 1GBP 

12 Zestawienie transakcji przesłane do klienta  

 
1)  w formie papierowej za pośrednictwem poczty 0,50EUR; 0,6USD; 

0,4GBP 
 2) w formie elektronicznej bez opłat 

 

D KARTY KREDYTOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY 
 

 I Karta kredytowa z funkcją zbliżeniową: Mastercard Business 

 Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Wysokość opłaty 

1. Wydanie karty (głównej lub dołączonej) za każdą kartę 75,00 zł 

2. 

Użytkowanie karty (opłata niepobierana w 

pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) 

rocznie, z góry za każdy rok 

ważności (pierwszej i wznowionej) 75,00 zł 

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 75,00 zł 

4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 35,00 zł 

5. Wznowienie karty 

 

bez opłat 

6. Zastrzeżenie karty 

 

bez opłat 

7. Opłata za wypłatę gotówki naliczana od wypłacanej kwoty, 
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1)  

w bankomatach  sieci SGB oraz BPS S.A. i 

zrzeszonych banków spółdzielczych 

pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 4% min. 10,00zł 

2)  

w kasach banków SGB przy użyciu terminala POS 

(pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę 

wypłat w POS) 4% min. 10,00zł 

3)   w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 4% min. 10,00zł 

4)  

w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 

przy użyciu terminala POS (pod warunkiem, że 

placówka udostępnia usługę wypłat w POS 4% min. 10,00zł 

5)  w bankomatach za granicą 4% min. 10,00zł 

8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 

9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 

10. Zmiana limitu kredytowego 

 

bez opłat 

11. Minimalna kwota do zapłaty 

naliczana zgodnie z regulaminem 

funkcjonowania kart kredytowych 

i umową 5% min. 50,00zł 

12. 

Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do 

zapłaty w przypadkach określonych w umowie o 

kartę za każde upomnienie/wezwanie 20,00 zł 

13. 

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na 

życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


