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Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej  

 

 

KLIENCI INDYWIDUALNI 

 ROZDZIAŁ I 

USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 
ROR 

PODSTAWOWY 

ROR  

DO 30-GO ROKU 

ŻYCIA 

Konto „TAK” 

1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego bez opłat bez opłat bez opłat 

1.2 Za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR  6,00 zł 
/miesięcznie/ 

bez opłat 1,00 zł 
/miesięcznie/ 

1.3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe bez opłat bez opłat bez opłat 

1.4 Za realizację przelewu w formie papierowej: 

1) na rachunki bankowe prowadzone w BS Mława – z 
zastrzeżeniem pkt 1.5 

2) na rachunki prowadzone przez inne Banki 

 

bez opłat 
 

2,50 zł 

za każdy przelew 

 

bez opłat 
 

1,50 zł 

za każdy przelew 

 

bez opłat 
 

5,00 zł 

za każdy przelew 

1.5 Za przelew na własny rachunek bieżący lub pomocniczy prowadzony 

przez BS Mława 

0,30% min 3,00 zł 

od kwoty przelewu 

Nie dotyczy 0,30% min 3,00 zł 

od kwoty przelewu 

1.6 Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, 

przelew z datą przyszłą): 

realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: 

a) na rachunki prowadzone w banku – z zastrzeżeniem pkt 1.5 

b) na rachunki prowadzone w bankach innych,  

 

 

 

złożenie/modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: 

a) złożona w formie papierowej 

 

odwołanie zlecenia stałego: 

a) złożone w formie papierowej 

 
 

 

 

 
Bez opłat 

 

5,00 zł 
za każdy przelew 

 

 
 

5,00 zł 

za każdy przelew 
 

 

5,00 zł 
za każdą dyspozycję 

 

 

 
Bez opłat 

 

5,00 zł 
za każdy przelew 

 

 
 

5,00 zł 

za każdy przelew 
 

 

5,00 zł 
za każdą dyspozycję 

 

 

 
Bez opłat 

 

5,00 zł 
za każdy przelew 

 

 
 

5,00 zł 

za każdy przelew 
 

 

5,00 zł 
za każdą dyspozycję 

1.7 Zmiana danych osobowych posiadacza konta ROR 
 

bez opłat bez opłat bez opłat 

1.8 Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji /oświadczenia/ posiadacza 

rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

50,00 zł 

za każde odwołanie lub 
zmianę 

20,00 zł 

za każde odwołanie 
lub zmianę 

50,00 zł 

za każde odwołanie lub zmianę 

1.9 Informacja telefoniczna – udzielanie przez pracownika na hasło 10,00 zł 
miesięcznie 

5,00 zł 
miesięcznie 

10,00 zł 
miesięcznie 

1.10 Sporządzenie i dostarczenie do klienta miesięcznego wyciągu bez opłat bez opłat bez opłat 

1.11 Sporządzenie na życzenie klienta wyciągu na koniec każdego dnia w 

przypadku zmiany salda 

10,00 zł 

miesięcznie 

5,00 zł 

miesięcznie 

10,00 zł 

miesięcznie 

1.12 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda 100,00 zł 

za każde zaświadczenie 

100,00 zł 

za każde 
zaświadczenie 

100,00 zł 

za każde zaświadczenie 

1.13 Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 20,00 zł 

za każdą dyspozycję 

Nie dotyczy 20,00 zł 

za każdą dyspozycję 

 

1.14 
 

 

Realizacja dyspozycji spadkobierców 

 

30,00 zł 
od każdego 

spadkobiercy 

 

30,00 zł 
od każdego 

spadkobiercy 

 

30,00 zł 
od każdego spadkobiercy 

1.15 Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa: 

1) pierwszy pełnomocnik 

2) każdy kolejny pełnomocnik 
Uwaga: Opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się jeśli 

pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy. 

 

bez opłat 

5,00 zł 
za każdą dyspozycję 

 

bez opłat 

2,00 zł 
za każdą dyspozycję 

 

bez opłat 

5,00 zł 
za każdą dyspozycję 

1.16 Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania 

niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku (po upływie terminu 

spłaty) 

5,00 zł 

za każdy monit 

5,00 zł 

za każdy monit 

5,00 zł 

za każdy monit 

1.17 Działania Banku  podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej 

nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego 
numeru rachunku bankowego odbiorcy 

50,00 

za każdą dyspozycję 

50,00 

za każdą dyspozycję 

50,00 

za każdą dyspozycję 

1.18 Za sporządzenie odpisu obrotów z jednego rachunku bankowego, za 
bieżący rok, za każde rozpoczęte 50 pozycji. 

 
10,00 zł 

 
10,00zł 

 
10,00 zł 

1.19 Za sporządzenie odpisu obrotów z jednego rachunku bankowego, za każdy 

poprzedni rok, za każde rozpoczęte 50 pozycji 
Opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną 

operacją jest dopisanie odsetek. 

 

 
15,00 zł 

 

 
15,00 zł 

 

 
15,00 zł 

1.20 Za dokonanie blokady  rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z 

tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny Bank 

0,00 zł Nie dotyczy 0,00 zł 
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1.21 Sporządzenie kopii:  

wyciągu bankowego oraz historii rachunku: 

a) z bieżącego roku kalendarzowego 

b) z lat poprzednich 

pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: 

a) klient określi datę dokonania operacji 

b) klient nie określi daty dokonania operacji 
 

Za każdy dokument 
 

10,00 zł 

10,00 zł+5,00 zł za 
każdy poprzedni rok 

 

 

10,00 zł 

10,00 zł 

Za każdy dokument 
 

10,00 zł 

10,00 zł+5,00 zł za 
każdy poprzedni rok 

 

 

10,00 zł 

10,00 zł 

Za każdy dokument 
 

10,00 zł 

10,00 zł+5,00 zł za każdy 
poprzedni rok 

 

 

10,00 zł 

10,00 zł 

1.22 Polecenie zapłaty: 

1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty  

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 
3)odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo  

aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty – nie dotyczy 

klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru  
rachunku przez Bank 

4)odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na  

rachunku dłużnika  
 

 

5,00 zł 

5,00 zł 
 

 

 
5,00 zł 

5,00 zł 

za każdą dyspozycję 

 

5,00 zł 

5,00 zł 
 

 

 
5,00 zł 

5,00 zł 

za każdą dyspozycję 

 

5,00 zł 

5,00 zł 
 

 

 
5,00 zł 

5,00 zł 

za każdą dyspozycję 

ROZDZIAŁ II 

KARTY PŁATNICZE WYDANE DO RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-

ROZLICZENIOWEGO oraz płatności mobilne BLIK 

VISA ELECTRON  

 

VISA ELECTRON 

„młodzieżowa” 

VISA ELECTRON  

 

 

2.1 Wydanie karty dla : 

1) posiadacza rachunku 
2) współposiadacza rachunku 

3) osoby wskazanej 

 

 

10,00 zł 
15,00 zł 

20,00 zł 

za każdą kartę 

 

Bez opłat 
Nie dotyczy 

Nie dotyczy 

 

0,00 zł 
0,00 zł 

0,00 zł 

za każdą kartę 

2.2 Miesięczne zestawienie transakcji  2,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 

2.3 Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty: 

 Posiadaczowi rachunku, 

współposiadaczowi rachunku 
osobie wskazanej 

 

 

20,00 zł 

20,00 zł 
20,00 zł 

za każdą kartę 

 

10,00 zł 

Nie dotyczy 
Nie dotyczy 

 

20,00 zł 

20,00 zł 
20,00 zł 

za każdą kartę 

2.4 Zastrzeżenie karty Bez  opłat Bez opłat Bez  opłat 

2.5 Użytkowanie karty(opłata niepobierana w pierwszym miesiącu wydania 

karty) 

3,00 zł 

miesięcznie 

3,00 zł 

miesięcznie 

0 zł w przypadku dokonania 

minimum jednej transakcji 
bezgotówkowej kartą w 

miesiącu kalendarzowym, w 

przeciwnym wypadku - 5 zł 

2.6 Transakcje bezgotówkowe  bez opłat Bez opłat bez opłat 

2.7 Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek 

klienta 

 

5,00 zł 

za każdą zmianę 

5,00 zł 

za każdą zmianę 

5,00 zł 

za każdą zmianę 

2.8 Opłata za wypłatę gotówki: 

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

2)w kasach banków SGB – pod warunkiem,że placówka udostępnia usługę  

   wypłat w POS 

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2- pod warunkiem, 

    że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 

5) w bankomatach za granicą (na terenie EOG) – transgraniczna trans.płat. 
/za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji/ 

/naliczana od wypłacanej kwoty/ 

6) w bankomatach za granicą (poza terytorium EOG) 
/za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji/ 

/naliczana od wypłacanej kwoty/ 
 

 

 
Bez opłat 

 

3,00 zł 
2% min 5,00 zł 

 

3% min 5,00 zł 
 

2% min 5,00 zł 

 
 

3% min 10,00 zł 

 

 
Bez opłat 

 

3,00 zł 
2% min 5,00 zł 

 

3% min 5,00 zł 
 

2% min 5,00 zł 

 
 

3% min 10,00 zł 

 

 
Bez opłat 

 

3,00 zł 
2% min 5,00 zł 

 

3% min 5,00 zł 
 

2% min 5,00 zł 

 
 

3% min 10,00 zł 

2.9 Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego 

EOG) 

 

2 % min. 5,00 zł 

naliczana od 
wypłacanej kwoty 

 

2% min. 5,00 zł 

naliczana od 
wypłacanej kwoty 

 

1,00 zł 

2.10 Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 1,00 zł 
za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

1,00 zł 
za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

1,00 zł 
za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 

2.11 Wydanie nowego numeru PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

2.12  

Zmiana PIN w bankomatach: 

1) banków SGB 

2) innych, niż wskazane w pkt 1 
 

 

 

4,50 zł 
7,00 zł 

za każdą zmianę 

 

 

4,50 zł 
7,00 zł 

za każdą zmianę 

 

 

 

4,50 zł 
7,00 zł 

za każdą zmianę 

2.13 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 

1) banków SGB 

2) innych, niż wskazane w pkt 1 
 

 

0,50 zł 
1,50 zł 

za każde sprawdzenie 

 

0,50 zł 
1,50 zł 

za każde sprawdzenie 

 

0,50 zł 
1,50 zł 

za każde sprawdzenie 
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2.14 Sporządzenie dodatkowego zestawienia operacji kartowych na życzenie 
klienta 

5,00 zł 
za każde zestawienie 

5,00 zł 
za każde zestawienie 

5,00 zł 
za każde zestawienie 

2.15 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 20,00 zł 
za każdą kartę 

20,00 zł 
za każdą kartę 

20,00 zł 
za każdą kartę 

2.16 Wydanie duplikatu karty 20,00 zł 

za każdą kartę 

20,00 zł 

za każdą kartę 

20,00 zł 

za każdą kartę 

2.17 

 

Odblokowanie karty 5,00 zł 

za każdą kartę 

5,00 zł 

za każdą kartę 

5,00 zł 

za każdą kartę 

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

roboczych) 
 

45,00 zł 

za każdą przesyłkę 

45,00 zł 

za każdą przesyłkę 

45,00 zł 

za każdą przesyłkę 

2.19 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie 
innej niż PLN 

 

3 % 
/naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w 

dniu rozliczenia 
operacji/ 

 

3 % 
/naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana 

w dniu rozliczenia 
operacji/ 

 

3 % 
/naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia 

operacji/ 
 

2.20 Aktywacja BLIK 

 

0.00 zł 

jednorazowo 

2.21 Użytkowanie BLIK  0,00 zł  

miesięcznie 

2.22 Opłata za wypłatę gotówki BLIK: 
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków 

    Spółdzielczych / za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 

operacji/ 
2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1/ za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu rozliczenia operacji/ 

3) w bankomatach za granicą 
 

 

 

 

 

0,00 zł 

 

0,00 zł 

nie dotyczy 

2.23 Wypłata gotówki w ramach usługi cash back BLIK 0,00 zł  

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 

2.24 Krajowa transakcja płatnicza BLIK Bez opłat 

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 

2.25 Zmiana limitu transakcyjnego BLIK bez opłat 

 

 

ROZDZIAŁ III 

 

 

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 

ROR 

Podstawowy 

ROR 

Do 30-go roku życia 

Konto „TAK” 

3.1 Dostęp do rachunku 

 

bez opłat bez opłat bez opłat 

3.2 Opłata za udostępnienie: 
- tokena mobilnego 

- hasła początkowego(dotyczy użytkowników korzystających z usługi 

kodsms ) 
 

 
bez opłat 

bez opłat 

 

 
bez opłat 

bez opłat 

 

 
bez opłat 

bez opłat 

 

3.3 Opłata z tytułu użytkowania tokena bez opłat 
 

bez opłat 
 

bez opłat 
 

3.4 Przelew na rachunek bankowy w złotych prowadzony: 
- w banku 

- w innym banku krajowym 

bez opłat 
 

1,50 zł 

za każdy przelew 

bez opłat 
 

1,00 zł 

za każdy przelew 

bez opłat 
 

1,50 zł 

za każdy przelew 

3.5 Usunięcie tokena mobilnego z listy urządzeń autoryzacji mobilnej 

 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

3.6 Odblokowanie hasła dla autoryzacji tokenem mobilnym / Reset PIN 

użytkownika dla autoryzacji SMS (dotyczy użytkowników korzystających 
z usługi kodsms)  

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

3.7 złożenie/modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

3.8 Za czynności i usługi nietypowe 

 

 

od 10,00zł do 300,00zł od 10,00zł do 

300,00zł 

od 10,00zł do 300,00zł 

ROZDZIAŁ IV 

  WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE – AVISTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH 

Produkt wycofany z oferty Banku 

4.1 Za prowadzenie rachunku avista Bez opłat 

4.2 Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunku avista prowadzonego przez BS 

Mława 
1. prowadzonych przez banki z którymi SGB-Bank zawarł 

porozumienia o zastępczej obsłudze w obrocie oszczędnościowym 

 
Uwaga : w przypadku gdy w porozumieniu, o którym mowa w ust. 1 nie 

ma określonej stawki minimalnej ustala się jej wysokość na 3,00 zł 

bez opłat 

 
stosownie do zawartych porozumień zgodnie z 

informacją w odrębnych komunikatach 

wywieszanych w lokalu banku 

4.3 wystawienie  nowej zamiast utraconej lub zniszczonej 20,00 zł 
za każdą książeczkę 

4.4 umorzenie utraconej książeczki 20,00 zł 
za każde umorzenie 
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4.5 przepisanie książeczki w związku z przelewem praw /cesja/ 30,00 zł 
za każdą operację 

4.6 ustalenie aktualnego adresu posiadacza książeczki bądź numeru książeczki 20,00 zł 

4.7 Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji /oświadczenia/ posiadacza 

rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

50,00 zł 

za każdą dyspozycję 

4.8 Dokonanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania posiadacza rachunku 

oszczędnościowego lub oszczędnościowo-rozliczeniowego 

bez opłat 

4.9 Za dokonanie blokady wkładów na książeczce oszczędnościowej  z tytułu 

zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 

100,00 zł 

4.10 Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu wkładu 

oszczędnościowego, jego wysokości oraz o wysokości dopisanych odsetek 

od wkładu. 

40,00 zł 

za każde zaświadczeni 

4.11 Za poszukiwanie rachunków wkładów oszczędnościowych na nazwisko 

jednej osoby i /lub/ udzielenie pisemnej informacji o saldzie 
 

20,00 zł 

4.12 Za realizację przelewu: 

1) na rachunki bankowe prowadzone w BS Mława/nie dotyczy 
przelewów dokonywanych na własny rachunek bieżący lub 

pomocniczy prowadzony przez BS Mława / 

2) na rachunki prowadzone przez inne Banki 

 

bez opłat 
2,50 zł 

za każdy przelew 

4.13 Za przelew na własny rachunek bieżący lub pomocniczy prowadzony 

przez BS Mława 

0,30% min 3,00 zł 

od kwoty przelewu 

4.14 Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa: 

1) pierwszy pełnomocnik 

2) każdy kolejny pełnomocnik 

Uwaga: Opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się jeśli 

pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy. 

 

bez opłat 

5,00 zł 

ROZDZIAŁ V 

  RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH  

PODMIOTÓW INDYWIDUALNYCH 

5.1 Za otwarcie i prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej 
 

bez opłat 

5.2 Wpłaty i wypłaty gotówkowe 

 

bez opłat 

5.3 1) za realizacje przelewu na rachunki bankowe prowadzone przez Bank 

2) za realizację przelewu na rachunki bankowe prowadzone przez inne 
Banki 

bez opłat 

3,50 zł  
za każdy przelew 

5.4 Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa: 
3) pierwszy pełnomocnik 

4) każdy kolejny pełnomocnik 

Uwaga: Opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się jeśli 

pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy. 

 
bez opłat 

5,00 zł 

5.5 Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji /oświadczenia/ posiadacza 
rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

50,00 zł 
za każdą dyspozycję 

5.6 Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 
 

100,00 zł 
za każde zaświadczenie 

5.7 Realizacja dyspozycji spadkobierców 

 

30,00 zł 

od każdego spadkobiercy 

5.8 Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 20,00 zł 

za każdą dyspozycję 

5.9 Za likwidację lokaty bez przedkładania potwierdzenia jej zawarcia 30,00 zł za każde potwierdzenie 

5.10 Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku lokaty  
terminowej na rzecz:  

1) Banku  

2) innych podmiotów, niż wskazany w pkt 1 
 

 

Bez opłat 

100,00 zł 
za każdą dyspozycję 

5.11 Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek  

klienta 

1) terminowej lokaty oszczędnościowej: 

a) z bieżącego roku kalendarzowego 

b) z każdego poprzedniego roku 
 

 

 

20,00 zł 

30,00 zł 

za każde zestawienie 

ROZDZIAŁ VI 

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE 

 

6.1 1) Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych: 

a) otwarcie rachunku 

b) prowadzenie rachunku 
 

 

Bez opłat 
Bez opłat 

6.2 Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy Bez opłat 

6.3 Wypłaty gotówkowe  lub realizacja przelewu z rachunku 

oszczędnościowego 

/ Bank nie pobiera opłaty od jednej operacji w miesiącu kalendarzowym 
niezależnie od tego, czy jest to operacja w formie gotówkowej, czy też w 

formie bezgotówkowej/ 

jedna operacja gotówkowa lub bezgotówkowa 

w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda 

kolejna 2% nie mniej jak 20,00 zł /naliczana od 
realizowanej kwoty/ 

6.4 Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem 

operatora pocztowego 

Bez opłat 
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6.5 Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 100,00 zł 
za każde zaświadczenie 

6.6 Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa: 
5) pierwszy pełnomocnik 

6) każdy kolejny pełnomocnik 

Uwaga: Opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się jeśli 
pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy. 

 
bez opłat 

5,00 zł 

6.7 Za przyjęcie, zmianę, dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w 

sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci  

 

50,00 zł 
za każdą dyspozycję 

6.8 Realizacja dyspozycji spadkobierców 30,00 zł 
od każdego spadkobiercy 

6.9 Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 20,00 zł 
za każdą dyspozycję 

6.10 Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek  
Klienta: 

1) z bieżącego roku kalendarzowego 

2) z lat poprzednich 
 

 
 

 

20,00 zł 
20,00 zł+po10,00zł za każdy poprzedni rok 

6.11 Sporządzenie kopii:  

wyciągu bankowego oraz historii rachunku: 

a) z bieżącego roku kalendarzowego 

b) z lat poprzednich 

pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: 

a) klient określi datę dokonania operacji 

b) klient nie określi daty dokonania operacji 
 

 
 

 

10,00 zł 
10,00 zł+5,00złza każdy poprzedni rok 

 

 
10,00 zł 

20,00 zł za każdy dokument 

 

 

 ROZDZIAŁ VII 

Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP)  

7.1 Otwarcie PRP 0 zł 

7.2 Wydanie karty  0 zł 
 

7.3 Prowadzenie rachunku płatniczego bez opłat 

7.4 Polecenie przelewu wewnętrznego bez opłat  

 

7.5 Realizacja przelewów:  

1)  złożonych w formie papierowej: 

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Mławie 

b) na rachunki prowadzone w bankach innych niż Bank Spółdzielczy w Mławie 

realizowanych w systemie Elixir 

 
 

 

 
 

 

 
2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:: 

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Mławie 

b) na rachunki prowadzone w bankach innych niż Bank Spółdzielczy w Mławie 
realizowanych w systemie Elixir 

 

 

 

bez opłat  

 

bez opłat (pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym 

liczonymi łącznie z dyspozycjami z ust. 8.5 pkt 2) lit. b ) 
każda kolejna dyspozycja powyżej pięciu - 5,00 zł 

 

 
 

 

bez opłat (pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym 
liczonymi łącznie z dyspozycjami z ust. 8.5 pkt 1) lit. b) 

 

każda kolejna dyspozycja powyżej pięciu - 1,50 zł  

7.6 Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z 

datą przyszłą): 

1)  złożone w formie papierowej: 

a) na rachunki prowadzone w BS Mława 

b) na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS Mława realizowanych w systemie Elixir  

 
 

 

 
 

 

 
2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:: 

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Mławie 

b) na rachunki prowadzone w bankach innych niż Bank Spółdzielczy w Mławie realizowanych w 
systemie Elixir 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
bez opłat  

 

bez opłat (pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym 

liczonymi łącznie z dyspozycjami z ust. 5 pkt 1) lit. b, ust. 5 

pkt 2) lit. b) 

każda kolejna dyspozycja powyżej pięciu - 5,00 zł  

 

bez opłat 
 

bez opłat (pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym 

liczonymi łącznie z dyspozycjami z ust. 5 pkt 1) lit. b, ust. 5. 

pkt 2) lit. b) 

każda kolejna dyspozycja powyżej pięciu-5,00 zł 
 

 

 

5,00 zł 
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modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: 

c) złożona w formie papierowej 

d) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 

 

odwołanie zlecenia stałego: 

a) złożone w formie papierowej 

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 

 
 

bez opłat 
 

 

 
5,00 zł 

bez opłat 

 

7.7 

 

Wydanie karty płatniczej 
 

 

bez opłat 

 
7.8 

 
Obsługa karty debetowej 

 

 
bez opłat 

 

 
7.9 

 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych 

 
bez opłat 

 

 
7.10 

 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych 

 
bez opłat 

 

7.12   Wypłata gotówki 

1) w placówce Banku 

2) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 
3) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 

 

 
4) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 2 

 

 
 

5) w kasach innych banków w kraju, niż wskazane w pkt 3 (przy użyciu terminala POS) 

6)   w ramach usługi cash back 

bez opłat 

 

bez opłat 
 

1,50 zł 

 
 

bez opłat (pięć rozliczonych wypłat w miesiącu 

kalendarzowym) 
każda kolejna- 3,00 zł 

 

bez opłat 
                        

 bez opłat 

7.13 Wpłata gotówki 

 

bez opłat 

 

7.14    Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 

- w ramach rachunku płatniczego  

 
 

- przy użyciu karty 

 

 

bez opłat 

 
 

2,00 zł 

 

7.15 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda 100,00 zł 

za każde zaświadczenie 

7.16 Polecenie zapłaty: 

1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty  

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 

3)odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo  
aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty – nie dotyczy klientów,dla których 

obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru  

rachunku przez Bank 

4)odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika  
 

 

bez opłat 

bez opłat 
 

 

 
bez opłat 

 

bez opłat 

7.17 Sporządzenie na życzenie klienta wyciągu na koniec każdego dnia w przypadku zmiany salda 10,00 zł 

miesięcznie 

7.18 Sporządzenie i dostarczenie do klienta miesięcznego wyciągu bankowego: 

a) w formie papierowej:  
-jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu  

- jeżeli klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu  (raz w miesiącu) 

 

 

 
2 zł  

0 zł 

7.19 Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 20,00 zł 

za każdą dyspozycję 

7.20  

Realizacja dyspozycji spadkobierców 

 

30,00 zł 
od każdego spadkobiercy 

7.21 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem: 

1) pierwszy pełnomocnik 
2) każdy kolejny pełnomocnik 

Uwaga: Opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są 

przy zawieraniu umowy. 

 

bez opłat 
10,00 zł 

za każdą dyspozycję 

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

rachunku (po upływie terminu spłaty) 

5,00 zł 

za każdy monit 

7.23 Działania Banku  podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu 

podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 
 

50,00 

za każdą dyspozycję 

7.24 Za sporządzenie odpisu obrotów z jednego rachunku bankowego, za bieżący rok, za każde 
rozpoczęte 50 pozycji. 

 
10,00 zł 
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7.25 Za sporządzenie odpisu obrotów z jednego rachunku bankowego, za każdy poprzedni rok, za każde 
rozpoczęte 50 pozycji 

Opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie 

odsetek. 

 
 

15,00 zł 

7.26 Sporządzenie kopii:  

wyciągu bankowego oraz historii rachunku: 

a) z bieżącego roku kalendarzowego 
b) z lat poprzednich 

pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: 

a) klient określi datę dokonania operacji 

b) klient nie określi daty dokonania operacji 
 

Za każdy dokument 

 
10,00 zł 

10,00 zł+5,00 zł za każdy poprzedni rok 

 
 

 

10,00 zł 
10,00 zł 

7.27 Za przyjęcie zastrzeżenia dokumentów zastrzeganych 0,00 zł 

7.28 Zmiana danych osobowych posiadacza 

 

bez opłat 

7.29 Informacja telefoniczna – udzielanie przez pracownika na hasło 10,00 zł 

miesięcznie 

7.30 Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji /oświadczenia/ posiadacza rachunku w sprawie 

przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

50,00 zł 

za każde odwołanie lub zmianę  

7.31 Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta 

 

5,00 zł 

za każdą zmianę 

7.32 Zmiana PIN  kartą płatniczą w bankomatach: 

1) sieci  SGB 

2) innych, niż wskazane w pkt 1 
 

 

3,50 zł 

7,00 zł 
za każdą zmianę 

8.33 Sprawdzenie kartą płatniczą w bankomacie wysokości dostępnych środków 
 na rachunku:  

1) sieci SGB 

2) innych, niż wskazane w pkt 1 
 

 
 

1,00 zł 

1,50 zł 

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

 

45,00 zł 

za każdą przesyłkę 

7.35 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej 

 

1% 

naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 
 

7.36 Dostęp do rachunku w ramach bankowości elektronicznej 
 

bez opłat 

7.37 Opłata za wydanie: 

- tokena mobilnego 

- hasła początkowego (dotyczy użytkowników korzystających z usługi kodsms) 

 

bez opłat 

bez opłat 

 

7.38 Opłata z tytułu użytkowania tokena 

Za token wydany w miejsce uszkodzonego, zagubionego, itp. Pobierana jest opłata wyrównawcza 

w wysokości iloczynu kwoty 3 zł i okresu będącego różnicą pomiędzy 24 miesiącami, a okresem 
dotychczasowego użytkowania. Jeżeli różnica miesięcy wynosi „0” lub jest liczbą ujemną, 

dodatkowej opłaty nie pobiera się. 

bez opłat 

 

7.39 Za czynności i usługi nietypowe związane z usługą bankowości elektronicznej 

 

 

od 10,00 zł do 300,00 zł 

 

Załącznik  Nr 2 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie Nr 43/2021 z dnia  27 września 2021 roku 
 


