
Tryb pobierania opłaty
Mastercard 
Business

Visa Business Mastercard

karta walutowa z 
funkcją zbliżeniową

świadczeniowa

1. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2.

a) 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 25,00 zł

b) 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 25,00 zł

3.

rocznie z góry za każdy rok 

ważności karty, do kart , do 

których liczone są obroty opłata 

pobierana z dołu za rok lub 

miesiąc poprzedni

7,00 zł/5,00 zł4 7,00 zł/5,00 zł4 30,00 zł 25,00 zł

4. za każdą dyspozycję

5. od każdej zmiany 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

6.

a) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł2

b) 3 % min. 5,00 zł 3 % min. 5,00 zł 1,50 EUR; 2 USD; 1 GBP

c) 5,00 zł 5,00 zł 1 EUR; 1 USD; 1 GBP

d) 3 % min. 10,00 zł 3 % min. 10,00 zł
3% min. odpowiednio 1,50 

EUR; 2 USD; 1 GBP

e) 4% min 10,00 zł 4% min 10,00 zł 
3% min. odpowiednio 1,50 

EUR; 2 USD; 1 GBP

7. naliczana od wypłacanej kwoty 3% min.5,00 zł 3% min.5,00 zł 1,50 EUR; 2 USD; 1 GBP

8.
za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji
1,50 zł 1,50 zł

0,50 EUR; 0,50 USD; 0,50 

GBP

9. za każdy nowy numer 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

10.
a) 4,50 zł 6,00 zł 1 EUR; 1 USD; 1 GBP

b) 7,00 zł 7,00 zł 1,50 EUR; 2 USD; 1 GBP

11.

a) 0,00 zł 0,00 zł
0,25 EUR; 0,30 USD; 0,20 

GBP

b) 1,00 zł 1,00 zł 1 EUR; 1 USD; 1 GBP

12. miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

13. za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

14. od każdej transakcji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

15.
naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia 

operacji

bez opłat 3%

16. za każde upomnienie / wezwanie

17. za każdą przesyłkę 55,00 zł 55,00 zł 55,00 zł

18. za każdą dyspozycję
wg indywidualnie 

uzgodnionych stawek  

19.
naliczana zgodnie z regulaminem 

funkcjonowania kart 

kredytowych i umową

20. za każde przekroczenie

21. za każdą kartę 10,00 zł 10,00 zł

 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE
ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Tekst jednolity na dzień 01.01.2021r

         III. KARTY PŁATNICZE Mastercard Mastercard

Rodzaj karty debetowa z funkcją zbliżeniową
kredytowa z funkcją 

zbliżeniową 
przedpłacona z 
funkcją zbliżeniową

Wydanie karty (głównej lub dołączonej) 60,00 zł/0,00 zł 5

Wydanie 

duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 
za każdą kartę

50,00 zł 25,00 zł

nowej karty w miejsce utraconej 50,00 zł 25,00 zł

 Obsługa karty 60,00 zł3 25,00 zł

Zastrzeżenie karty 0,00 zł

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat 

gotówki na wniosek Klienta
0,00 zł

Opłata za wypłatę gotówki

w bankomatach SGB oraz BPS S.A i zrzeszonych banków 

spółdzielczych

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 

naliczana od wypłacanej kwoty

4 % min. 10,00 zł 0,00 zł

w bankomatach innych, niż wskazane w lit.a 4 % min. 10,00 zł 3,00 zł

w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)1 4 % min. 10,00 zł 5,00 zł

w kasach innych niż wskazane w lit. c     (przy użyciu 

terminala POS)1 4 % min. 10,00 zł 3 % min. 10,00 zł 

w bankomatach za granicą (poza terytorium państw 

członkowskich EOG 6)
4 % min. 10,00 zł 3 % min. 4,50 zł

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego 

państwa członkowskiego EOG 6) 

4 % min. 10,00 zł 3,00 zł

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

10,00 zł 10,00 złWydanie nowego numeru PIN

Zmiana PIN w bankomatach

banków SGB

za każdą zmianę

4,50 zł 4,50 zł

innych, niż wskazane w lit.a 4,50 zł 7,00 zł

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach

banków SGB
za każde sprawdzenie

innych, niż wskazanych w lit.a

Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta 0,00 zł

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie 

Klienta
5,00 zł

Transakcje bezgotówkowe 0,00 zł

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji 

dokonanej w walucie innej niż PLN
bez opłat 

Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do spłaty 

zadłużenia w przypadkach określanych w umowie o kartę

 w przypadku osób fizycznych 

prowadzących działalność 

gospodarczą w tym rolników i 

wspólników spółek cywilnych 

opłata równa kosztowi listu 

poleconego za potwierdzeniem 

odbioru wg Cennika Usług 

Pocztowych Poczta Polska S.A., w 

przypadku pozostałych podmiotów 

– opłata wynosi 30,00 zł

Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie 

w ciągu 3 dni roboczych)
55,00 zł

Minimalna kwota do zapłaty 5% min. 50,00 zł

3 60,00 zł rocznie z góry za każdy rok ważności karty (pierwszej i wznowionych), opłata nie pobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty
4 opłata miesięczna- niższa opłata obowiązuje, jeżeli zostaną wykonane operacje bezgotówkowe w poprzednim miesiącu min. 1000,00 zł

Opłata za wznowienie karty 

Zasilenie rachunku karty

5 0,00 zł opłata promocyjna obowiązuje do dnia 31.03.2021
6 Europejski Obszar Gospodarczy -  obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), z wyjątkiem Szwajcarii.

Przekroczenie limitu kredytowego 50,00 zł

1 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
2  dotyczy tylko wypłat sieci SGB
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