
Załącznik nr 23 – Konto mobilne – (obowiązuje od 30.08.2021 r.) 

 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0 zł 

2. Dostęp do rachunku przez Internet 
Dostęp do rachunku przez SGB Mobile 

miesięcznie 
0 zł1 
0 zł 

3. Wpłata/wypłata gotówki dokonywana na/z rachunek/rachunku w placówce Banku: 
1) w placówce Banku 
2) w urządzeniach samoobsługowych Banku 

od każdej wpłaty/wypłaty 
 

5 zł2 
0 zł 

4. Polecenie przelewu 
1) złożonych w formie papierowej: 

a) na rachunki prowadzone w Banku 
b) na rachunki prowadzone w pozostałych bankach 
c) na rachunki prowadzone w pozostałych bankach - realizowanych w systemie SORBNET 
d) na rachunki własne3  

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej/SGB Mobile: 
a) na rachunki prowadzone w Banku 
b) na rachunki prowadzone w pozostałych bankach 
c) na rachunki prowadzone w pozostałych bankach - realizowanych w systemie Express Elixir4 
d) na rachunki prowadzone w pozostałych bankach - realizowanych w systemie SORBNET4 

za każdy przelew 

 
 

5 zł 
7 zł 
35 zł 
3 zł 

 
0 zł 
0 zł 
5 zł 
25 zł 

5. Zlecenie stałe  
Automatyczne jednorazowe lub stałe przelewy z rachunku w terminie wskazanym przez Klienta: 
1) realizacja zlecenia złożonego w formie papierowej: 

a) przyjęcie lub zmiana zlecenia 
b) na rachunki prowadzone w Banku (stała kwota) 
c) na rachunki prowadzone w pozostałych bankach (stała kwota) 
d) na rachunki prowadzone w Banku - kwota zlecenia ustalona na podstawie rachunku 

otrzymanego przez Bank 
e) na rachunki prowadzone w pozostałych bankach - kwota zlecenia ustalona na podstawie 

rachunku otrzymanego przez Bank 
f) odwołanie zlecenia 
g) realizacja zlecenia w terminie późniejszym, z powodu braku środków na rachunku Klienta 

2) realizacja zlecenia złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej/SGB Mobile5: 
a) przyjęcie lub zmiana zlecenia 
b) na rachunki prowadzone w Banku 
c) na rachunki prowadzone w pozostałych bankach 
d) odwołanie zlecenia 
e) realizacja zlecenia w terminie późniejszym, z powodu braku środków na rachunku Klienta 

za każdy przelew 

 
 
 

7 zł 
3 zł 
3 zł 

 
4 zł 

 
4 zł 
5 zł 
7 zł 

 
1 zł 
0 zł 

0,50 zł 
0 zł 
7 zł 

6. Polecenie zapłaty: 
1) ustanowienie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 
2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 
3) odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty 

za każdą dyspozycję 

 
0 zł 
1 zł 
5 zł 

7. Opłata za logowanie oraz uwierzytelnianie operacji realizowanych przez Internet: 
1) jednorazowy kod SMS 
2) jednorazowe wskazanie Tokena SGB 

za każdą autoryzację 
 

0,20 zł 
0 zł 

8. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem ROR lub terminowej lokaty 
oszczędnościowej 

za każdą dyspozycję 25 zł 

9. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za każde zestawienie bez opłat 



Wysłanie wyciągu bankowego 
1) pocztą - zbiorcze zestawienie operacji raz w miesiącu 
2) pocztą - zbiorcze zestawienie operacji - częściej niż raz w miesiącu - każdorazowo 
3) pocztą elektroniczną 

 
0 zł 
10 zł 
0 zł 

10. Sporządzenie na wniosek Klienta odpisu dokumentu do rachunku, historii rachunku, potwierdzenia 
salda rachunku, sporządzenie duplikatu zestawienia transakcji płatniczych, sporządzenie duplikatu 
potwierdzenia polecenia przelewu, odpisu Umów zawartych z Bankiem, zaświadczenia o 
posiadaniu rachunku lub innych zaświadczeń 

za dokument 30 zł 

11. Sporządzenie na wniosek Klienta dodatkowego wyciągu (odbiór w placówce Banku) za dokument 5 zł 

12. Przyjęcie, zmiana dyspozycji w sprawie zapisu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 25 zł 

13. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 25 zł 

14. Opłata za automatyczne powiadomienia SMS (za każdy nr telefonu): 
1) pakiet informacyjny (pow. o wys. salda na rachunku, raz dziennie o godz. 18:00 od pn-pt) 
2) pakiet bezpieczeństwa (pow. o udanym/nieudanym logowaniu do bankowości elektro.) 

miesięcznie 
 

4 zł 
5 zł 

15. Doładowanie telefonów GSM za każde doładowanie 0 zł 

Karty Online 

 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 
Mastercard Mobile / Visa Mobile 

1. Obsługa karty płatniczej 

miesięcznie 

0 zł w przypadku dokonania 
co najmniej 5 transakcji 

bezgotówkowych kartą w 
miesiącu kalendarzowym, w 
przeciwnym wypadku - 7 zł 

2. Wydanie karty płatniczej za każdą kartę 0 zł 

3. Wypłata gotówki: 
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A.6 i zrzeszonych banków spółdzielczych 
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)7 
3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1) 
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2) (przy użyciu terminala POS)7 
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)8 

za każdą wypłatę, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji 

 
bez opłat 

5 zł 
3% min. 5 zł 
3% min. 10 zł 
3% min. 10 zł naliczana od wypłacanej kwoty 

4. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na 
terytorium innego państwa członkowskiego EOG)8 

naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. 5 zł 

5. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji 

1,50 zł 

6. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6 zł 

7. Zmiana PIN w bankomatach: 
1) sieci SGB 
2) innych, niż wskazane w pkt 1) 

za każdą zmianę 
 

4,50 zł 
7 zł 

8. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 
1) sieci SGB 
2) innych, niż wskazane w pkt 1) 

za każde sprawdzenie 
 

1,50 zł 
2,50 zł 

9. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie 5 zł 

10. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45 zł 

11. Transakcja bezgotówkowa: 
1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG8 
3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych 

(na terytorium innego państwa członkowskiego EOG8) 

 

 
bez prowizji 
bez prowizji 
bez prowizji 



12. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 
Visa 3% 

13. Opłata za wydanie duplikatu karty (w przypadku zniszczenia/ uszkodzenia karty) za każdą kartę 10 zł 

14. Opłata za wznowienie karty za każdą kartę 10 zł 

Instrument płatniczy BLIK 
 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Płatności mobilne BLIK 

1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0 zł 

2. Obsługa BLIK miesięcznie 0 zł 

3. Opłata za wypłatę gotówki: 
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 
2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1) 
3) w bankomatach za granicą 

za każdą wypłatę, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji 

 
0 zł 
0 zł 

nie dotyczy 

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji 

0 zł 

5. Krajowa transakcja płatnicza za każdą wypłatę, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji 

bez opłat 

6. Zmiana limitu transakcyjnego za każdą zmianę limitu bez opłat 
 
1 W sytuacji otrzymywania comiesięcznego wyciągu do rachunku ROR w formie papierowej (poczta tradycyjna) - dostęp do bankowości elektronicznej wiąże się z opłatą wynoszącą 5 zł miesięcznie. 
2 Opłata nie jest pobierana w sytuacji jednorazowej wypłaty pow. 5 tys. zł, awarii urządzenia samoobsługowego, jak również w placówkach, które nie posiadają urządzenia samoobsługowego. Opłata 
nie jest pobierana również w sytuacji nieposiadania przez Klienta instrumentu płatniczego (karta płatnicza) pozwalającego na skorzystanie z urządzenia samoobsługowego. 
3 Polecenie przelewu wykonywane w ramach jednego modulo. 
4 Usługa niedostępna w SGB Mobile. 
5 W sytuacji udostępnienia usługi przez Bank. 
6 Lista bezpłatnych bankomatów dostępna na stronie internetowej ESBANKU w zakładce Placówki i bankomaty. 
7 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w terminalu POS. 
8 Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze  
Gospodarczym. 

 


