Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty
wymienialne
obowiązuje od 15 grudnia 2019 roku
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Dział I. Postanowienia ogólne
1.

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie pobiera opłaty i prowizje za
czynności bankowe, związane z obrotem dewizowym, dla klientów
indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą „Taryfą
prowizji i opłat za czynności bankowe – waluty wymienialne”,
zwanej dalej Taryfą.
2. Użyte w Taryfie określenia należy rozumieć:
a) Bank/LBS: Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie, oraz
wszystkie placówki: Oddziały i Filie mu podlegające,
b) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa): zrzeszenie, które tworzą
SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim
umowę zrzeszeni.
3. Wszelkie opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca transakcji, chyba
że zawarte umowy stanowią inaczej.
4. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do
jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot
prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w
obrocie dewizowym.
5. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych polskich.
6. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto chyba, że z opisu
danej prowizji lub opłaty wynika co innego.
7. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na
podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie
wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.
8. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów
pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez
banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu
zlecenia oraz poniesione przez Banku koszty kurierskie i
telekomunikacyjne.
9. W przypadku transakcji realizowanej w walucie obcej, lub gdy
podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/
prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP
obowiązującego w dniu rozliczenia należnych opłat i prowizji.
10. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w
ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego
rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.
11. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w
poszczególnych rozdziałach:
a) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,
b) cyklicznie,
c) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub
umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem.
12. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 7 pobierane są w
następujących terminach:

a)

27 dnia każdego miesiąca – w przypadku opłat za prowadzenie
rachunków,
b) 30 dnia każdego miesiąca – w przypadku opłat za: użytkowanie
karty, użytkowanie CUI, usługę SMS,
z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty
miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu
zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank.
13. Niniejsza Taryfa ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich
klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów
zawieranych z klientami.
14. Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo
umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych.
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Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1 Skup i sprzedaż walut obcych (EUR, USD, GBP) 1)
Rozdział 2. Rachunki w walutach wymienialnych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1 Otwarcie rachunku
2 Prowadzenie rachunku
3 Wpłaty gotówkowe dokonane w walucie obcej lub w złotych 1)
4 Wypłaty gotówkowe – w walucie lub w złotych 1)
5 Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej (powyżej
równowartości 1.000 EUR)
6 Realizacja przelewów na rachunek walutowy (złożonych w
placówce LBS) prowadzony w Banku
7 Realizacja przelewów na rachunek złotowy (złożonych w
placówce LBS) prowadzony w Banku
8 Realizacja przelewów (złożonych w placówce LBS) na rachunek
prowadzony za granicą lub w innym banku w kraju
9 Realizacja przelewów między rachunkami walutowymi jednego
klienta w LBS
10 Realizacja przelewów na rachunek złotowy jednego klienta w
LBS
11 Ustanowienie/ zmiana pełnomocnictwa na rachunku
12 Wyciągi bankowe:
1) za sporządzenie i wysyłkę raz w miesiącu
2) za sporządzenie drugiego i każdego kolejnego wyciągu w
miesiącu
3) za wysyłkę drugiego i każdego kolejnego wyciągu w miesiącu
13 Za sporządzenie kopii wyciągu lub kopii dowodu księgowego na
wniosek klienta
14 Za sporządzenie historii rachunku za okres wcześniejszy niż
ostatni miesiąc
15 Za udzielenie na hasło telefonicznej informacji
o stanie rachunku
16 Za wydanie każdego zaświadczenia dotyczącego rachunku 2)
17 Za realizację tytułu wykonawczego z rachunku
18 Za przyjęcie, zmianę lub odwołanie zapisu na wypadek śmierci
19 Za realizację zapisu na wypadek śmierci

TRYB POBIERANIA OPŁATY
każdorazowo

OPŁATA
0,00 zł

TRYB POBIERANIA OPŁATY
jednorazowo
miesięcznie
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY WALUTOWY
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,30%, min. 50,00 zł

za każdy przelew

1,00 zł

za każdy przelew

1,00 zł

za każdy przelew

10,00 zł plus koszty pobierane przez SGB-Bank SA

za każdy przelew

0,00 zł

za każdy przelew

0,00 zł

za każda dyspozycję

30,00 zł

raz w miesiącu
od każdego wyciągu

0,00 zł
2,00 zł

od każdego wyciągu
za każdą kopię

5,00 zł
5,00 zł

za każdą dyspozycję

5,00 zł

miesięcznie

3,00 zł

za każde zaświadczenie
każdorazowo
każdorazowo
za każdy zapis

10,00 zł
0,3% min. 5,00 zł, max. 50,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
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20 Blokada środków na realizację umów z innymi podmiotami (z
za każdą operację/blokadę
wyłączeniem blokad zleceń zagranicznych)
21 Monity, upomnienia i wezwania do zapłaty
za każdy monit/upomnienie
22 Za usługę SMS (funkcje aktywne i pasywne)
miesięcznie
23 Opłata za postępowanie reklamacyjne lub wyjaśniające na
za każdą dyspozycję
zlecenie klienta dotyczące przelewu zagranicznego
1)
dostępne w wybranych placówkach banku
2)
opłata za wydanie zaświadczenia na wniosek innego banku lub osoby nie będącej klientem LBS jest powiększana o kwotę podatku VAT

Rozdział 3. Karty płatnicze - karty z funkcją zbliżeniową Mastercard do rachunków oszczędnościowych w EUR/GBP/USD
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
TRYB POBIERANIA OPŁATY
1 Użytkowanie kartylObsługa karty płatniczej*
miesięcznie za każdą kartę
2 Wypłata gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków
spółdzielczych
za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji naliczana
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
od wypłacanej kwoty
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

3
4
5
6

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu
terminala POS)
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw
członkowskich EOG)
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej
do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa
członkowskiego EOG)
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
Wydanie nowego numeru PIN*
Zmiana PIN w bankomatach:
1) sieci SGB

2) innych, niż wskazane w pkt 1
7 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

1) w formie papierowej za pośrednictwem poczty*

0,00 zł
3,00 zł
50,00 zł

STAWKI W WALUCIE RACHUNKU
1 EUR, 1,5 USD, 1 GBP
Bez opłat
1 EUR, 1 USD, 1 GBP
1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP
3% min. odpowiednio 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP
3% min. odpowiednio 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji naliczana
od wypłacanej kwoty

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji
za każdy numer PIN
za każdą zmianę

0,50 EUR, 0,50 USD, 0,50 GBP
1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP
1 EUR, 1 USD, 1 GBP
1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

za każde sprawdzenie

1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
8 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

30,00 zł

0,25 EUR, 0,30 USD, 0,20 GBP
1 EUR, 1 USD, 1 GBP
miesięcznie
0,50 EUR, 0,60 USD, 0,40 GBP

2) w formie elektronicznej
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9 Transakcja bezgotówkowa:
1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

bez prowizji

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG;

bez prowizji

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty
debetowej do płatności bezgotówkowych ( na terytorium innego
państwa członkowskiego EOG);

bez prowizji

* opłata niepobierana do 31 grudnia 2018 roku włącznie

Rozdział 4. Rachunki lokat terminowych 3 )
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
TRYB POBIERANIA OPŁATY
1 Otwarcie rachunku
jednorazowo
2 Prowadzenie rachunku
miesięcznie
3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe dokonane w walucie obcej lub w
za każdą dyspozycję
złotych
4 Wyciągi bankowe:
1) za sporządzenie i wysyłkę raz w miesiącu
raz w miesiącu
2) za sporządzenie drugiego i każdego kolejnego wyciągu w
od każdego wyciągu
miesiącu
3) za wysyłkę drugiego i każdego kolejnego wyciągu w miesiącu
od każdego wyciągu
5 Za sporządzenie historii rachunku za okres wcześniejszy niż
za każdą dyspozycję
ostatni miesiąc
6 Za udzielenie na hasło telefonicznej informacji
miesięcznie
o stanie rachunku
7 Za wydanie każdego zaświadczenia dotyczącego rachunku 4)
za każde zaświadczenie
8 Za realizację tytułu wykonawczego
każdorazowo
9 Za przyjęcie, zmianę lub odwołanie zapisu na wypadek śmierci
każdorazowo
10 Za realizację zapisu na wypadek śmierci
za każdy zapis
11 Blokada środków na realizację umów z innymi podmiotami (z
za każdą operację/blokadę
wyłączeniem blokad zleceń zagranicznych)
13 Ustanowienie/ zmiana pełnomocnictwa na rachunku
za każdą dyspozycję
13 Za usługę SMS (funkcje aktywne i pasywne)
miesięcznie
3)
jeżeli produkt dostępny jest w ofercie banku
4)
opłata za wydanie zaświadczenia na wniosek innego banku lub osoby nie będącej klientem LBS jest powiększana o kwotę podatku VAT

RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUCIE WYMIENIALNEJ
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
2,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
3,00 zł
10,00 zł
0,3% min. 5,00 zł, max. 50,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
3,00 zł
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Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych
Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1 Skup i sprzedaż walut obcych (EUR, USD, GBP)1)

Rozdział 2. Rachunki bieżące w walutach wymienialnych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1 Otwarcie rachunku
2 Prowadzenie rachunku
3 Wpłaty gotówkowe dokonane w walucie obcej lub w złotych 1)
4 Wypłaty gotówkowe – w walucie lub w złotych 1)
5 Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej (powyżej
równowartości 1.000 EUR)
6 Realizacja przelewów na rachunek walutowy (złożonych w
placówce LBS) prowadzony w Banku
7 Realizacja przelewów na rachunek złotowy (złożonych w
placówce LBS) prowadzony w Banku
8 Realizacja przelewów (złożonych w placówce LBS) na rachunek
prowadzony za granicą lub w innym banku w kraju
9 Realizacja przelewów między rachunkami walutowymi jednego
klienta w LBS
10 Realizacja przelewów na rachunek złotowy jednego klienta w
LBS
11 Ustanowienie/ zmiana pełnomocnictwa na rachunku
12 Wyciągi bankowe:
1) za sporządzenie i wysyłkę raz w miesiącu
2) za sporządzenie drugiego i każdego kolejnego wyciągu w
miesiącu
3) za wysyłkę drugiego i każdego kolejnego wyciągu w miesiącu
13 Za sporządzenie kopii wyciągu lub kopii dowodu księgowego na
wniosek klienta
14 Za sporządzenie historii rachunku za okres wcześniejszy niż
ostatni miesiąc
15 Za udzielenie na hasło telefonicznej informacji
o stanie rachunku
16 Za wydanie każdego zaświadczenia dotyczącego rachunku 2)
17 Za realizację tytułu wykonawczego z rachunku

TRYB POBIERANIA OPŁATY
każdorazowo

OPŁATA
0,00 zł

TRYB POBIERANIA OPŁATY
jednorazowo
miesięcznie
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

RACHUNEK BIEŻĄCY WALUTOWY
0,00 zł
20,00 zł
0,00 zł
0,5% min 10,00 zł
0,30%, min. 100,00 zł

za każdy przelew

1,00 zł

za każdy przelew

1,00 zł

za każdy przelew

20,00 zł plus koszty pobierane przez SGB-Bank SA

za każdy przelew

0,00 zł

za każdy przelew

0,00 zł

za każda dyspozycję

30,00 zł

raz w miesiącu
od każdego wyciągu

0,00 zł
2,00 zł

od każdego wyciągu
za każdą kopię

5,00 zł
10,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

miesięcznie

3,00 zł

za każde zaświadczenie
każdorazowo

50,00 zł
0,3% min. 10,00 zł, max.50,00 zł
7/8
16/16

18 Za przyjęcie, zmianę lub odwołanie zapisu na wypadek śmierci
każdorazowo
19 Za realizację zapisu na wypadek śmierci
za każdy zapis
20 Blokada środków na realizację umów z innymi podmiotami (z
za każdą operację/blokadę
wyłączeniem blokad zleceń zagranicznych)
21 Monity, upomnienia i wezwania do zapłaty
za każdy monit/upomnienie
22 Za usługę SMS (funkcje aktywne i pasywne)
miesięcznie
23 Opłata za postępowanie reklamacyjne lub wyjaśniające na
za każdą dyspozycję
zlecenie klienta dotyczące przelewu zagranicznego
1)
dostępne w wybranych placówkach banku
2)
opłata za wydanie zaświadczenia na wniosek innego banku lub osoby nie będącej klientem LBS jest powiększana o kwotę podatku VAT

Rozdział 3. Karty płatnicze - karty z funkcją zbliżeniową Mastercard do rachunków oszczędnościowych w EUR/GBP/USD
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
TRYB POBIERANIA OPŁATY
1 Obsługa karty płatniczej*
miesięcznie za każdą kartę
2 Wypłata gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków
spółdzielczych
za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji naliczana
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
od wypłacanej kwoty
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu
terminala POS)
5) w bankomatach za granicą
3 Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej
do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa
członkowskiego EOG)
4 Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
5 Wydanie nowego numeru PIN*
6 Zmiana PIN w bankomatach:
1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
7 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
8 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta
1) w formie papierowej za pośrednictwem poczty*

30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
20,00 zł
3,00 zł
50,00 zł

STAWKI W WALUCIE RACHUNKU
1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP
Bez opłat
1 EUR, 1 USD, 1 GBP
1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP
3% min. odpowiednio 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP
3% min. odpowiednio 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji naliczana
od wypłacanej kwoty

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji
za każdy numer PIN
za każdą zmianę

0,50 EUR, 0,50 USD, 0,50 GBP
1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP
1 EUR, 1 USD, 1 GBP
1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

za każde sprawdzenie
0,25 EUR, 0,30 USD, 0,20 GBP
1 EUR, 1 USD, 1 GBP
miesięcznie
0,50 EUR, 0,60 USD, 0,40 GBP
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2) w formie elektronicznej
* opłata niepobierana do 31 grudnia 2018 roku włącznie

Rozdział 4. Rachunki lokat terminowych 3 )
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
TRYB POBIERANIA OPŁATY
1 Otwarcie rachunku
jednorazowo
2 Prowadzenie rachunku
miesięcznie
3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe dokonane w walucie obcej lub w
za każdą dyspozycję
złotych
4 Wyciągi bankowe:
1) za sporządzenie i wysyłkę raz w miesiącu
raz w miesiącu
2) za sporządzenie drugiego i każdego kolejnego wyciągu w
od każdego wyciągu
miesiącu
3) za wysyłkę drugiego i każdego kolejnego wyciągu w miesiącu
od każdego wyciągu
5 Za sporządzenie historii rachunku za okres wcześniejszy niż
za każdą dyspozycję
ostatni miesiąc
6 Za udzielenie na hasło telefonicznej informacji
miesięcznie
o stanie rachunku
7 Za wydanie każdego zaświadczenia dotyczącego rachunku 4)
za każde zaświadczenie
8 Za realizację tytułu wykonawczego
każdorazowo
9 Za przyjęcie, zmianę lub odwołanie zapisu na wypadek śmierci
każdorazowo
10 Za realizację zapisu na wypadek śmierci
za każdy zapis
11 Blokada środków na realizację umów z innymi podmiotami (z
za każdą operację/blokadę
wyłączeniem blokad zleceń zagranicznych)
12 Ustanowienie/ zmiana pełnomocnictwa na rachunku
za każdą dyspozycję
13 Za usługę SMS (funkcje aktywne i pasywne)
miesięcznie
3)
jeżeli produkt dostępny jest w ofercie banku
4)
opłata za wydanie zaświadczenia na wniosek innego banku lub osoby nie będącej klientem LBS jest powiększana o kwotę podatku VAT

bez opłat

RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUCIE WYMIENIALNEJ
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
2,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
3,00 zł
10,00 zł
0,3% min. 10,00 zł, max. 50,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
3,00 zł
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