Tabela opłat i prowizji
obowiązuje od 04.01.2021

Część: II Karty
a) Opłaty i prowizje związane z obsługą kart dla działalności gospodarczej:






Lp.

karty
karty
karty
karty
Kar ty

d eb et o we
d eb et o we zb l iż en i ow e
p rz ed p ł a con e
p rz ed p ł a con e zb l iż en i o we
kr ed y to w e

Rodzaj czynności / usługi

–
–
–
–
–

Tryb pobierania

Karty debetowe: Visa Business Electron
1. Okres ważności karty
4 lata
2. Wydanie karty, wznowienie,
Jednorazowo
wydanie kolejnej karty:
3.
4.
5.

6.

Obsługa karty
Transakcje bezgotówkowe
Wypłata gotówki

1

Vi sa Bu s in es s E l ec tron
Vi sa Bu s in es s E l ec tron p ayWa v e
2
Ma st er Ca rd
Ma st er Ca rd
Ma st er Ca rd Bu sin e s s

Stawka

50,00 zł

Miesięcznie
Każdorazowo

10,00 zł
Bez opłat
a) w bankomatach Banku
a) 0,00 zł
Spółdzielczego w Gliwicach
b) w bankomatach SGB S.A., b) 0,00 zł
BPS S.A. i zrzeszonych
banków spółdzielczych
c) w bankomatach obcych
c) 3%, min.
3,50 zł
Jednorazowo od kwoty
d) w ramach usługi cashback d) 0,60 zł
transakcji pobierana w
e) transgraniczna transakcja e)
dniu rozliczenia operacji
płatnicza przy użyciu karty
debetowej do płatności
gotówkowych:
 na terenie EOG
 3%, min.
3,50zł
 poza terenem EOG
 3%, min.
4,50zł
5,00 zł
Miesięcznie

Zestawienie transakcji
przesyłanych do Klienta
Karty debetowe zbliżeniowe: Visa Business Electron payWave
7. Okres ważności karty
4 lata
8. Wydanie karty, wznowienie,
Jednorazowo
wydanie kolejnej karty:
9. Obsługa karty
Miesięcznie
10. Transakcje bezgotówkowe
Każdorazowo

50,00 zł
10,00 zł
Bez opłat

1

Karty Visa Business Electron zostają wycofane z oferty Banku z dniem 01.06.2018 roku, karty dotychczas
wydane zachowują ważność do końca okresu wskazanego na awersie karty. Karty Visa Business Electron zostają
zastąpione na karty Visa Electron payWave.
2
Karty przedpłacone Mastercard bez funkcji zbliżeniowej zostają wycofane z oferty Banku z dniem 04.01.2021
roku, karty dotychczas wydane zachowują ważność do końca okresu wskazanego na awersie karty.
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11. Wypłata gotówki

obowiązuje od 04.01.2021
a) w bankomatach Banku
a) 0,00 zł
Spółdzielczego w Gliwicach
b) w bankomatach SGB S.A., b) 0,00 zł
BPS S.A. i zrzeszonych
banków spółdzielczych
c) w bankomatach obcych
c) 2%, min.
5,00 zł
Jednorazowo od kwoty
d) w ramach usługi cashback d) 0,00 zł
transakcji pobierana w
e) transgraniczna transakcja e)
dniu rozliczenia operacji
płatnicza przy użyciu karty
debetowej do płatności
gotówkowych:
 na terenie EOG
 2%, min.
5zł
 poza terenem EOG
 3%, min.
10,00
5,00 zł
Miesięcznie

12. Zestawienie transakcji
przesyłanych do Klienta
Karty przedpłacone: MasterCard
13. Okres ważności karty
1 rok
14. Wydanie karty:
Jednorazowo
15. Zasilenie rachunku karty
Każdorazowo
16. Kwota minimalna pierwszej wpłaty
Jednorazowo
na rachunek karty
17. Obsługa karty
Miesięcznie
18. Transakcje bezgotówkowe
Każdorazowo
19. Wypłata gotówki

60,00 zł
Bez opłat
30,00 zł

Bez opłat
Bez opłat
a) w bankomatach Banku
Spółdzielczego w Gliwicach
b) w bankomatach SGB S.A.,
BPS S.A. i zrzeszonych
banków spółdzielczych
c) w bankomatach obcych
Jednorazowo od kwoty
d) transgraniczna transakcja
transakcji pobierana w
płatnicza przy użyciu karty
dniu rozliczenia operacji
do płatności
gotówkowych:
 na terenie EOG


20.

Zestawienie transakcji
Miesięcznie
przesyłanych do Klienta
Karty przedpłacone zbliżeniowe: MasterCard
21. Okres ważności karty
4 lata
22. Opłata roczna za obsługę karty
Rocznie, z góry za każdy
rok ważności karty
23. Zasilenie rachunku karty
Każdorazowo
24. Kwota minimalna pierwszej wpłaty
Jednorazowo
na rachunek karty
25. Obsługa karty
Miesięcznie
26. Transakcje bezgotówkowe
Każdorazowo

poza terenem EOG

a) 0,00 zł
b) 0,00 zł

c)

1,30 zł

 1,30 zł
 3%, min.
4,50 zł

5,00 zł

25,00 zł
Bez opłat
30,00 zł
Bez opłat
Bez opłat
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27. Wypłata gotówki

obowiązuje od 04.01.2021
a) w bankomatach Banku
a) 0,00 zł
Spółdzielczego w Gliwicach
b) w bankomatach SGB S.A., b) 0,00 zł
BPS S.A. i zrzeszonych
banków spółdzielczych
c) w bankomatach obcych
c) 6,00 zł
d) transgraniczna transakcja d)
płatnicza przy użyciu karty
do płatności
Jednorazowo od kwoty
gotówkowych:
transakcji pobierana w
 na terenie EOG
 6,00 zł
dniu rozliczenia operacji
 poza terenem EOG
 3%, min.
6,00 zł
e) w kasach BS Gliwice oraz
e) 6,00 zł
kasach banków SGB S.A.,
BPS S.A. przy użyciu
terminala POS
f) w kasach innych banków
f) 3%, min.
niż wyżej wymienione przy
10,00
użyciu terminala POS
5,00 zł
Miesięcznie

28. Zestawienie transakcji
przesyłanych do Klienta
Karty kredytowe: MasterCard Business
29. Okres ważności karty
4 lata
30. Wydanie karty, wznowienie,
Jednorazowo
wydanie kolejnej karty
31. Obsługa karty (po pierwszym roku Rocznie, z góry za każdy
użytkowania)
rok ważności karty
(pierwszej i wznowionej)
32. Transakcje bezgotówkowe
Każdorazowo
33. Wypłata gotówki

34. Zestawienie transakcji
przesyłanych do Klienta
35. Minimalna kwota do zapłaty

200,00 zł
100,00 zł

Bez opłat
a) w bankomatach Banku
Spółdzielczego w Gliwicach
b) w bankomatach SGB S.A.,
BPS S.A. i zrzeszonych
banków spółdzielczych
Jednorazowo od kwoty
c) w bankomatach obcych
transakcji pobierana w
d) transgraniczna transakcja
dniu rozliczenia operacji
płatnicza przy użyciu karty
do płatności
gotówkowych:
 na terenie EOG
 poza terenem EOG
Bez opłat
Miesięcznie
Naliczana zgodnie z
regulaminem
funkcjonowania kart
kredytowych i umową

4%, min
10,00 zł

5% min. 50,00 zł

36. Opłata za wysłanie monitu
30,00 zł
listowego lub wezwania do spłaty
Za każdy monit /
zadłużenia w przypadkach
wezwanie
określonych w umowie o kartę
Pozostałe opłaty i prowizje związane z obsługą kart dla działalności gospodarczej
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37. Dostarczenie w trybie pilnym
przesyłką kurierską karty lub PIN

38.
39.

40.

41.
42.
43.
44.

45.

46.

47.

Jednorazowo, opłata 40,00 zł
pobierana jest
niezależnie od opłaty za
wydanie karty, opłatę
pobiera się za każdą
przesyłkę
Wydanie nowego numeru PIN
Jednorazowo na
6,00 zł
wniosek klienta
Zmiana PIN w bankomatach Banku
4,50 zł
Spółdzielczego w Gliwicach oraz
Jednorazowo
w bankomatach SGB S.A.
Zmiana PIN w bankomatach
obcych
Jednorazowo
a) karty debetowe
a) 7,00 zł
b) karty kredytowe
b) 4,50 zł
Zmiana parametrów limitu karty
każdorazowo
10,00 zł
Zastrzeżenie karty
Każdorazowo
Bez opłat
Sprawdzenie salda w
Bez opłat
Każdorazowo
bankomatach sieci SGB S.A.
Sprawdzenie salda w bankomacie
1,00 zł
poza siecią bankomatów SGB S.A.
– usługa dostępna jedynie w
Każdorazowo
bankomatach świadczących taką
usługę
Wydanie na życzenie posiadacza
10,00 zł
karty każdej kopii dowodu
Każdorazowo
dokonania transakcji
Przesłanie ponownego
5,00 zł
zestawienia transakcji na życzenie
Każdorazowo
klienta
Opłata za przewalutowanie i
rozliczenie transakcji kartowej
Jednorazowo od kwoty
dokonanej kartą VISA w walucie
transakcji
innej niż PLN
a) VISA
a) 3%
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