Tabela prowizji i opłat bankowych
obowiązuje od 01 kwietnia 2021 roku
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Dział I. Postanowienia ogólne
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie (LBS) pobiera opłaty i prowizje za czynności bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą „Tabelą
prowizji i opłat bankowych”, zwanej dalej Taryfą.
Pojęcia stosowane w taryfie oznaczają:
a) elektroniczny kanał dostępu – sposób komunikacji posiadacza rachunku z LBS lub LBS z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń
elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał www), serwis SMS,
b) Bank/LBS: Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie, oraz wszystkie placówki: Oddziały i Filie mu podlegające,
c) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa): zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowę zrzeszenia,
d) środek identyfikacji elektronicznej – zabezpieczenie, przy użyciu którego LBS uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token mobilny
BSGo, hasło SMS, karta chip, PIN do karty Chip.
Opłaty i prowizje ustalane są w złotych polskich.
Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.
Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.
Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.
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.
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.
Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt b 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, usługę bankowości elektronicznej, serwis 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.
Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny rachunek, z zastrzeżeniem:
a) dla klientów indywidualnych do 17 roku życia: ROR Junior,
b) dla klientów indywidualnych od 18 do 30 roku życia: ROR Młodzi,
c) dla klientów indywidualnych od 31 do 54 roku życia: ROR Standard,
d) dla klientów indywidulanych od 55 roku życia: ROR Senior.
ROR - „Konto za złotówkę” mogą posiadać klienci indywidualni, którzy nie posiadają rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w LBS i nie posiadali rachunku w LBS w okresie
od 01.01.2017 r. do 05.11.2017 r.
Klient indywidualny, uprawniony do otrzymywania świadczeń emerytalno-rentowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który w okresie od dnia 13.11.2017 roku do dnia
31.10.2019 roku zawarł z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego „Konto za złotówkę” może uczestniczyć w promocji na zasadach określonych
w Regulaminie „Wygodne Konto dla klientów ZUS”.
Bank prowadzi rachunki Szkolnych Kas Oszczędności (SKO). Rachunki SKO są zwolnione z pobierania wszelkich opłat i nie podlegają oprocentowaniu.
Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach
funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
Taryfa nie ujmuje jednostek samorządu terytorialnego. Dla tych podmiotów stawki prowizji i opłat bankowych są indywidualnie ustalane w toku negocjacji z Klientem
reprezentującym dany podmiot.
Wprowadzenie niniejszej Taryfy nie powoduje zmiany wysokości stawek obowiązujących za wybrane czynności bankowe na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.
Za czynności nie wymienione w niniejszej Taryfie pobiera się opłaty ustalane indywidualnie z Klientem.
Za czynności i usługi związane z działalnością kredytową Bank nalicza i pobiera prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą obowiązującą, oraz zasadami określonymi w regulaminach,
instrukcjach i innych procedurach kredytowych.
Taryfa dostępna jest w każdej placówce Banku, oraz na stronie internetowej Banku: www.lbsstrzalkowo.pl.
Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku.
Bank zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w taryfie w przypadku wydania decyzji, rekomendacji, zalecenia, stanowiska, orzeczenia lub innego dokumentu przez Komisję
Nadzoru Finansowego, Narodowy bank Polski, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub inne właściwe urzędy lub organy administracji
publicznej, określającego zasady świadczenia przez Bank usług lub określającego zasady korzystania z tych usług w ramach zawartej z nim umowy

Przez określenia użyte w niniejszej taryfie, które mają zastosowanie do rozdziałów dotyczących klientów indywidualnych należy rozumieć:
1) kredyt w rachunku płatniczym – usługa o której mowa w art. 2 pkt 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwana dalej „ustawą”;
2) polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4;
3) ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej;
4) polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek
płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonuje działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA);
5) polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi
prowadzonymi przez tego samego dostawcę;
6) polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy
na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro;
7) polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;
8) powiadamianie SMS – usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;
9) prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych
konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta;
10) sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – usługa inicjowania przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia
transakcji wykonywanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej;
11) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych
przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty;
12) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego
konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;
13) wydanie karty płatniczej – usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;
14) obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy
użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika;
15) wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym – usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacją o
rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi;
16) wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;
17) wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;
18) usługa bankowości telefonicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego
lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;
19) usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę
limitów płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;
20) zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na
rachunek płatniczy odbiorcy.
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Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1 Prowadzenie rachunku płatniczego

TRYB POBIERANIA OPŁATY
miesięcznie

ROR

„KONTO ZA PRACOWNICZE KASY
ROR
ROR
ROR
RADY
RACHUNEK
ZŁOTÓWKĘ” 2)
ZAPOMOGOWO
SENIOR JUNIOR MŁODZI wycofane z oferty
RODZICÓW OSZCZĘDNOŚCIOWY
POŻYCZKOWE (PKZP)

5,00 zł 2,50 zł 1) 0,00 zł

PODSTAWOWY
RACHUNEK
PŁATNICZY

0,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 Wpłata gotówki

za każdą dyspozycję

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3 Wpłata gotówki w urządzeniach samoobsługowych

za każdą dyspozycję

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

4 Wypłata gotówki

za każdą dyspozycję

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1) złożone w placówce LBS

za każdy przelew

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

2) złożone za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej

za każdy przelew

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

8,00 zł

3)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

8,00 zł 3)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

8,00 zł 3)

0,00 zł

Polecenie przelewu wewnętrznego na rachunek
prowadzony w Banku
5

Polecenie przelewu na rachunek prowadzony w
innym banku
1) złożone w placówce LBS

za każdy przelew

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

8,00 zł 3)

pięć dyspozycji
w miesiącu
kalendarzowym
bez opłat, każda
kolejna 3,00 zł4)

2) złożone za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej

za każdy przelew

1,00 zł 5) 1,00 zł 5) 1,00 zł 5) 1,00 zł 5)

1,00 zł 5)

1,00 zł 5)

1,00 zł 5)

8,00 zł 3)

1,00 zł 5)

1) złożone w placówce LBS

za każdy przelew

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

2) złożone za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej

za każdy przelew

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

5,00 zł

8

Polecenie przelewu między rachunkami jednego
klienta w LBS

za każdy przelew

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

9

Realizacja polecenia zapłaty na rachunek odbiorcy
(beneficjenta) w LBS oraz w innym banku

za każdą dyspozycję

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

x

0,00 zł

za dyspozycję

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

x

0,00 zł

jednorazowo: za przyjęcie zlecenia
od każdej pozycji/
modyfikacja każdej pozycji
2,00 zł
zlecenia stałego (PLUS prowizja za
wykonany przelew zgodna z
taryfą)

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

x

0,00 zł
za realizację
zlecenia 0,00 zł

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

0,00 zł

6

3,00 zł

3,00 zł

Polecenie przelewu na rachunek prowadzony w
innym banku- realizowane w systemie Express Elixir
7

10 Odwołanie polecenia zapłaty

11 Zlecenie stałe

12

Zmiana parametrów rachunku (zmiana rachunku
wspólnego na indywidualny i odwrotnie)

za każdą dyspozycję

4

13

Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa
na rachunku

14 Polecenie przelewu za granicę

za każdą dyspozycję

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

0,00 zł

za każdy przelew

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł
+ prow. + prow. + prow. + prow.
SGB
SGB
SGB
SGB

10,00 zł +
prow. SGB

10,00 zł + prow. SGB

10,00 zł +
prow SGB

10,00 zł + prow. SGB

10,00 zł + prow.
SGB

Wyciąg bankowy:
1) za sporządzenie i wysyłkę pierwszego wyciągu w
miesiącu
15 2) za sporządzenie drugiego i każdego kolejnego
wyciągu w miesiącu
3) za wysyłkę drugiego i każdego kolejnego wyciągu
w miesiącu
16
17

Za sporządzenie kopii wyciągu lub kopii dowodu
księgowego na wniosek klienta
Za sporządzenie historii rachunku za okres
wcześniejszy niż ostatni miesiąc
Czeki:

1) wydanie czeków
18 2) potwierdzenie czeku rozrachunkowego
i gotówkowego
3) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków
Za sporządzenie na zlecenie klienta dokumentu
19
przelewu celem wykonania dyspozycji przelewu
20 Za wydanie zaświadczenia dotyczącego rachunku 6)
21 Za realizację tytułu wykonawczego z rachunku
22

Za przyjęcie, zmianę lub odwołanie zapisu na
wypadek śmierci

23 Za realizację zapisu na wypadek śmierci
Blokada środków na realizację umów z innymi
24 podmiotami (z wyłączeniem blokad zleceń
zagranicznych)
25 Monity, upomnienia i wezwania do zapłaty
26 Za powiadomienie SMS o zdarzeniach

miesięcznie

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

od każdego wyciągu

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

od każdego wyciągu

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

za każdą kopię

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

za każdą dyspozycję

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zl

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

za każdy blankiet

x

x

x

x

x

5,00 zł

5,00 zł

x

x

za każdy blankiet

x

x

x

x

x

15,00 zł

15,00 zł

x

x

każdorazowo

x

x

x

x

x

30,00 zł

30,00 zł

x

x

za każdą dyspozycję

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

za każde zaświadczenie
każdorazowo

0,3% min. 5,00 zł, max. 50,00 zł

0,00 zł

każdorazowo

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

0,00 zł

za każdy zapis

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

0,00 zł

za każdą blokadę

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

0,00 zł

za każdy
monit/upomnienie/wezwanie

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

miesięcznie

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

x

3,00 zł

opłaty nie pobiera się od klientów powyżej 60 roku życia
2)
oferta obowiązuje dla klientów, którzy zawarli rachunek w okresie od 06.11.2017 r. do 28.02.2019 r.
3)
bez opłat realizowana jest czynność z pkt 4, 5 i 6 która nastąpiła jako pierwsza w miesiącu kalendarzowym. Każda kolejna bez względu na rodzaj czynności płatna jest zgodnie z opłatą przypisaną danej czynności
4)
do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w ust. 6 oraz przelewy realizowane za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej (Rozdział 3 ust. 2)
5)
opłata pobierana od czwartego przelewu wykonanego w miesiącu kalendarzowym
6)
opłata za wydanie zaświadczenia na wniosek innego banku lub osoby nie będącej klientem LBS jest powiększana o kwotę podatku VAT
1)

5

Rozdział 2. Instrumenty płatnicze

Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w tym podstawowego rachunku płatniczego (debetowe z funkcją zbliżeniową)
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1 Wydanie karty płatniczej
2 Wznowienie karty płatniczej

Obsługa karty debetowej: Visa Mastercard,
3 Visa Młodzieżowa, Mastercard Młodzieżowa,
Mastercard do „Konta za złotówkę”

4

za każdą kartę
za każdą kartę

miesięcznie

ROR

ROR SENIOR

3) w kasach banków SGB oraz BPS S.A. i
zrzeszonych banków spółdzielczych (przy
użyciu terminali POS)6
4) w kasach banków innych, niż wskazane w
pkt 3) (przy użyciu terminali POS)6
5) w bankomatach za granicą (poza
terytorium państw członkowskich EOG)7

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

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

ROR JUNIOR

ROR MŁODZI

10,00 zł
10,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
1,00 zł przy rozliczeniu 1,00 zł przy rozliczeniu 1,00 zł przy rozliczeniu 1,00 zł przy rozliczeniu
operacji
operacji
operacji
operacji
bezgotówkowych w
bezgotówkowych w
bezgotówkowych w
bezgotówkowych w
miesiącu
miesiącu
miesiącu
miesiącu
kalendarzowym na
kalendarzowym na
kalendarzowym na
kalendarzowym na
łączną kwotę min.
łączną kwotę min.
łączną kwotę min.
łączną kwotę min.
300,00 zł, w przeciwnym 300,00 zł, w przeciwnym 300,00 zł, w przeciwnym 300,00 zł, w przeciwnym
wypadku 4,00 zł
wypadku 4,00 zł
wypadku 2,00 zł
wypadku 4,00 zł

Wydanie nowej karty debetowej w miejsce
za każdą kartę
20,00 zł
20,00 zł
uszkodzonej lub utraconej
Wypłata gotówki (karty:, Visa, Visa Młodzieżowa, Mastercard, Mastercard Młodzieżowa, MasterCard do „Konta za złotówkę”):
za każdą wypłatę,
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A.
pobierana w dniu
0,00 zł
0,00 zł
i zrzeszonych banków spółdzielczych
rozliczenia operacji
2) w bankomatach w kraju innych, niż
wskazane w pkt 1)

5

TRYB POBIERANIA
OPŁATY

„KONTO ZA
PODSTAWOWY
ZŁOTÓWKĘ” Z
RACHUNEK
KARTĄ
PŁATNICZY Z KARTĄ
MASTERCARD 5)
MASTERCARD
0,00 zł
0,00 zł
10,00 zł
0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

3,00 zł

pięć rozliczonych
wypłat w miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
3,00 zł

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

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

0,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 4,50 zł

0,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy

naliczana od wypłacanej
kwoty

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

3,00 zł

0,00 zł

6

7

8
9
10
11
12
13

Wypłata gotówki w ramach usługi cashback
(punkty handlowe) - karty: Visa, Visa
Młodzieżowa, Mastercard, Mastercard
Młodzieżowa, Mastercard do „Konta za
złotówkę”
Ponowne przesłanie numeru PIN na wniosek
klienta
Zmiana PIN w bankomatach sieci SGB
Zmiana PIN w bankomatach innych, niż
wskazane w pkt 9
Zapytanie o saldo w bankomatach sieci SGB
Zapytanie o saldo w bankomatach innych,
niż wskazane w pkt 11
Sporządzenie zestawienia transakcji
płatniczych
(opłata wg stawki SGB)

Opłata za przewalutowanie transakcji
14 dokonanej w walucie innej, niż PLN dla kart
Visa

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

każdorazowo

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

każdorazowo

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

4,50 zł

4,50 zł

każdorazowo

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

każdorazowo

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

każdorazowo

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

miesięcznie

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana
w dniu rozliczenia
operacji

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

x

0,00 zł

Transakcja bezgotówkowa
1) dokonywana na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
2) dokonywana poza terytorium państw
15
członkowskich EOG;
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
nie dotyczy
3) transgraniczna transakcja płatnicza przy
użyciu karty debetowej do płatności
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
bezgotówkowych (na terytorium innego
państwa członkowskiego EOG);
przesłanie karty lub numeru PIN
16 Ekspresowe
za każdą przesyłkę
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
5)
dotyczy pierwszych 4 lat funkcjonowania kart wydanych do 28.02.2019 r.
6)
pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
7)
Państwo członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
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Rozdział 3. Instrument płatniczy BLIK
Aktywacja BLIKWYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1 Aktywacja BLIK
2 Użytkowanie BLIK
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
3
2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1)
3) w bankomatach za granicą
4 Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
5 Krajowa transakcja płatnicza
6 Zmiana limitu transakcji

TRYB POBIERANIA OPŁATY

Płatności mobilne BLIK

jednorazowo
miesięcznie

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

0,00 zł
nie dotyczy

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji
za każdą transakcję, pobierana w dniu rozliczenia operacji
za każdą zmianę limitu

0,00 zł
bez opłat
bez opłat

Rozdział 4. Elektroniczne kanały dostępu
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1
2
3
4
5

Usługa bankowości
elektronicznej
Opłata za przekazywanie SMS
Kodów
Opłata za korzystanie z
tokena mobilnego -BSGo
Wykonanie na wniosek
klienta zablokowania kanału
dostępu
Wykonanie na wniosek
klienta odblokowania kanału
dostępu

TRYB
POBIERANIA
OPŁATY

ROR

ROR
SENIOR

ROR
JUNIOR

ROR
MŁODZI

„KONTO ZA
ZŁOTÓWKĘ” 8)

PRACOWNICZE KASY
ZAPOMOGOWO
POŻYCZKOWE (PKZP)

RADY
RODZICÓW

RACHUNEK
OSZCZĘDNOŚCIOWY

PODSTAWOWY
RACHUNEK
PŁATNICZY

miesięcznie

2,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

x

0,00 zł

za każdy SMS
Kod

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

miesięcznie

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

każdorazowo

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

każdorazowo

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

0,00 zł

oferta obowiązuje dla klientów, którzy zawarli rachunek w okresie od 06.11.2017 r. do 28.02.2019 r.
opłata pobierana od drugiego przelewu wykonanego w miesiącu
10)
opłata pobierana od czwartego przelewu wykonanego w miesiącu
11)
do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w Rozdziale 1 ust. 6 oraz przelewy realizowane za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej (Rozdział 3 ust. 2)
8)
9)

8

Rozdział 5. Produkty wycofane z oferty Banku- dotyczy kart wydanych do rachunku przed dniem 15.06.2018 r., Mastercard KKS Lech wydane przed 14.12.2020 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Obsługa karty debetowej: Maestro, Visa Electron, Visa
ElectronpayWave, MasterCard zbliżeniowa, Visa
1 Electron Młodzieżowa, Visa Electron Młodzieżowa
payWave, MasterCard Młodzieżowa zbliżeniowa,
MasterCard KKS Lech, MasterCard zbliżeniowa do
„Konta za złotówkę”

TRYB POBIERANIA
OPŁATY

ROR

ROR SENIOR

ROR JUNIOR

ROR MŁODZI

„KONTO ZA ZŁOTÓWKĘ”
Z KARTĄ ZBLIŻENIOWĄ
MASTERCARD

miesięcznie

1,00 zł przy rozliczeniu
operacji bezgotówkowych
w miesiącu
kalendarzowym na łączną
kwotę min. 300,00 zł, w
przeciwnym wypadku
4,00 zł

1,00 zł przy rozliczeniu
operacji bezgotówkowych
w miesiącu
kalendarzowym na łączną
kwotę min. 300,00 zł, w
przeciwnym wypadku
4,00 zł

1,00 zł przy rozliczeniu
operacji bezgotówkowych
w miesiącu
kalendarzowym na łączną
kwotę min. 300,00 zł, w
przeciwnym wypadku
2,00 zł

1,00 zł przy rozliczeniu
operacji bezgotówkowych
w miesiącu
kalendarzowym na łączną
kwotę min. 300,00 zł, w
przeciwnym wypadku
4,00 zł

0,00 zł

Wydanie nowej karty debetowej w miejsce
2 uszkodzonej lub utraconej
za każdą kartę
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
Wypłata gotówki (karty: Maestro, Visa Electron, Visa ElectronpayWave, Visa Electron Młodzieżowa, Visa Electron Młodzieżowa payWave, MasterCard zbliżeniowa, MasterCard Młodzieżowa
zbliżeniowa, MasterCard KKS Lech, MasterCard zbliżeniowa do „Konta za złotówkę”):
za każdą wypłatę,
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A.
pobierana w dniu
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
i zrzeszonych banków spółdzielczych
rozliczenia operacji
za każdą wypłatę,
2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1)
pobierana w dniu
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
rozliczenia operacji
3 3) w kasach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych
za każdą wypłatę,
banków spółdzielczych (przy użyciu terminali
pobierana w dniu
1,50 zł
1,50 zł
1,50 zł
1,50 zł
POS)3
rozliczenia operacji
naliczana od wypłacanej
4) w kasach banków innych, niż wskazane w pkt 3)
kwoty,
pobierana w dniu
3% min. 5,00 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 5,00 zł
(przy użyciu terminali POS)3
rozliczenia operacji
naliczana od wypłacanej
5) wypłata gotówki w bankomatach za granicą
kwoty, pobierana w dniu
3% min. 5,00 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 5,00 zł
rozliczenia operacji
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty
4 debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium naliczana od wypłacanej
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
kwoty
innego państwa członkowskiego EOG)
Wypłata gotówki w ramach usługi cashback (punkty
handlowe) - karty: Maestro, Visa Electron, Visa
ElectronpayWave, Visa Electron Młodzieżowa, Visa
za każdą wypłatę,
5 Electron Młodzieżowa payWave, MasterCard
pobierana w dniu
1,00 zł
1,00 zł
1,00 zł
1,00 zł
zbliżeniowa, MasterCard Młodzieżowa zbliżeniowa,
rozliczenia operacji
MasterCard KKS Lech, , MasterCard zbliżeniowa do
„Konta za złotówkę”
6 Ponowne przesłanie numeru PIN na wniosek klienta
każdorazowo
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
7 Zmiana PIN w bankomatach sieci SGB
każdorazowo
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł

20,00 zł

0,00 zł
3,00 zł
1,50 zł
3% min. 4,50 zł
0,00 zł
3,00 zł

0,00 zł

10,00 zł
4,50 zł
9

PIN w bankomatach innych, niż wskazane
8 Zmiana
w pkt 7
9 Zapytanie o saldo w bankomatach sieci SGB
Zapytanie o saldo w bankomatach innych,
10
niż wskazane w pkt 9
11 Przesłanie zestawienia operacji miesięcznych
(opłata wg stawki SGB)
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji
12
dokonanej w walucie innej, niż PLN dla kart Visa
13 Transakcje bezgotówkowe/zbliżeniowe
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN
14 (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)

każdorazowo

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

każdorazowo

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

każdorazowo

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

miesięcznie

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana
w dniu rozliczenia
operacji
za każdą operację

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

x

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

za każdą przesyłkę

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

Rozdział 6. Kredyty i pożyczki
HIPOTECZNE

KONSUMENCKIE
KONSUMPCYJNY
KREDYT W RACHUNKU
POŻYCZKA PŁATNICZYM (ODNAWIALNY GOTÓWKOWY
ZABEZPIECZONY
HIPOTECZNA
HIPOTECZNIE
W ROR)
1,50% min. 30,00 zł klienci
posiadający rachunek od
2,50%
2,00%
co najmniej 12 m-cy / 2,00%
od 1,00%
min. 30,00 zł pozostali
klienci
x
x
1,50% min. 30,00 zł
x
0,50% 0,50% - 4,00% min. 4,00%
0,50% - 4,00%
min.
x
30,00 zł
min. 30,00 zł
30,00 zł

TRYB POBIERANIA
OPŁATY

MIESZKANIOWY

KONSOLIDACYJNY

Prowizja przygotowawcza
za udzielenie/przyznanie kredytu/pożyczki

każdorazowo

1,00% - 1,50%

1,50% - 2,50%

2 Za odnowienie limitu kredytu w rachunku

każdorazowo

x

x

3 Za udzielenie prolongaty, konwersji (od kwoty
prolongowanej, konwertowanej)

każdorazowo

0,50% - 4,00% min.
30,00 zł

0,50% - 4,00% min.
30,00 zł

każdorazowo

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

każdorazowo

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

każdorazowo
każdorazowo,
od kwoty należności
objętej umową ugody
co roku

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

1,00%
min. 100,00 zł

1,00%
min. 100,00 zł

1,00%
min. 100,00 zł

1,00%
min. 100,00 zł

1,00%
min. 100,00 zł

1,00%
min. 100,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1

Za zmianę warunków umowy
4 i sporządzenie aneksu na wniosek klienta (nie dotyczy
odnowień, prolongat i konwersji)
Za sporządzenie harmonogramu spłat
5
na wniosek klienta
6 Rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika
7 Zawarcie umowy ugody
8 Za udzielenie gwarancji bankowej

0,50% - 4,00 % min. 100,00 zł
10

zezwolenie na wykreślenie hipoteki, wpisu z dowodu
9 Za
każdorazowo
50,00 zł
50,00 zł
rejestracyjnego
Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części
10
każdorazowo
100,00 zł
100,00 zł
nieruchomości
Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia dot. kredytu,
11 pożyczki
każdorazowo
50,00 zł 12)
50,00 zł 12)
Za sporządzenie na wniosek klienta duplikatu umowy
12 kredytu, pożyczki
każdorazowo
30,00 zł
30,00 zł
Za pisemne wezwanie klienta do dostarczenia
13 dokumentów niezbędnych dla oceny zdolności kredytowej
każdorazowo
20,00 zł
20,00 zł
i stosowanych zabezpieczeń
Upomnienie, wezwanie do zapłaty
za każde upomnienie/
14 (dla kredytów i pożyczek udzielonych
20,00 zł
20,00 zł
wezwanie do zapłaty
do 31.03.2016r.)
Upomnienie, wezwanie do zapłaty
za każde upomnienie/
15
20,00 zł
20,00 zł
(dla kredytów udzielonych od 01.04.2016r.)
wezwanie do zapłaty
Upomnienie, wezwanie do zapłaty dla kredytów
za każde upomnienie/
16
0,00 zł
0,00 zł
hipotecznych udzielonych od 22.07.2017r.)
wezwanie do zapłaty
17 Za sporządzenie na wniosek klienta wydruku pełnej
każdorazowo
10,00 zł
10,00 zł
historii umowy kredytowej
12)
opłata za wydanie zaświadczenia na wniosek innego banku lub osoby nie będącej klientem LBS jest powiększana o kwotę podatku VAT

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

50,00 zł 12)

50,00 zł 12)

50,00 zł 12)

50,00 zł 12)

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

x

x

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

Rozdział 7. Kredyty i pożyczki wycofane z oferty
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
przygotowawcza za udzielenie/przyznanie
1 Prowizja
kredytu/pożyczki
Za udzielenie prolongaty, konwersji
2
(od kwoty prolongowanej, konwertowanej)
Za zmianę warunków umowy i sporządzenie aneksu
3 na wniosek klienta (nie dotyczy odnowień, prolongat
i konwersji)
4 Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta
5 Rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika
6 Zawarcie umowy ugody
7 Za zezwolenie na wykreślenie hipoteki
8 Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części
nieruchomości

TRYB POBIERANIA
OPŁATY

KREDYT MIESZKANIOWY
„Rodzina na swoim”

KREDYT MIESZKANIOWY „Twój
Dom-Mieszkanie”

KREDYT MIESZKANIOWY
„Mieszkanie dla Młodych”

każdorazowo

x

x

x

każdorazowo

0,50% - 4,00%,
min. 30,00 zł

0,50% - 4,00%,
min. 30,00 zł

0,50% - 4,00% min. 30,00 zł

każdorazowo

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo, od kwoty
należności objętej
umową ugody
każdorazowo

0,00 zł
100,00 zł

0,00 zł
100,00 zł

0,00 zł
100,00 zł

0,00 zł
100,00 zł

1,00 %,
min. 100,00 zł

1,00 %,
min. 100,00 zł

1,00%
min. 100,00 zł

1,00 %,
min. 100,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

każdorazowo

KREDYT STUDENCKI
1,50% od każdej
wypłacanej transzy
0,50% - 4,00%,
min. 30,00 zł

11

9 Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia dot. kredytu, pożyczki
każdorazowo
50,00zł 13)
Za sporządzenie na wniosek klienta duplikatu umowy kredytu,
10
każdorazowo
30,00 zł
pożyczki
Za pisemne wezwanie klienta do dostarczenia dokumentów
11 niezbędnych dla oceny zdolności kredytowej i stosowanych
każdorazowo
20,00 zł
zabezpieczeń
Upomnienie, wezwanie do zapłaty (dla kredytów
za każde upomnienie/
12 i pożyczek udzielonych do 31.03.2016r.)
20,00 zł
wezwanie do zapłaty
Upomnienie, wezwanie do zapłaty (dla kredytów udzielonych od za każde upomnienie/
13
x
01.04.2016r. )
wezwanie do zapłaty
za każde upomnienie/
14 Upomnienie, wezwanie do zapłaty dla kredytów hipotecznych
x
udzielonych od 22.07.2017r.)
wezwanie do zapłaty
Za sporządzenie na wniosek klienta wydruku pełnej historii
15 umowy kredytowej
każdorazowo
10,00 zł
13)
opłata za wydanie zaświadczenia na wniosek innego banku lub osoby nie będącej klientem LBS jest powiększana o kwotę podatku VAT

50,00zł 13)

50,00 zł 13)

50,00zł 13)

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

x

x

0,00 zł

x

0,00 zł

x

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

12

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

TRYB POBIERANIA OPŁATY

1 Otwarcie rachunku

jednorazowo
miesięcznie lub każdorazowo
od wpływu na rachunek1)

2 Prowadzenie rachunku

PRZEDSIĘBIORSTWA,
SPÓŁKI I SPÓŁDZIELNIE
20,00 zł
35,00 zł

ROLNICY
0,00 zł
0,25% od wpływów, min.
4,00 zł, max. 30,00 zł

PRZEDSIĘBIORSTWA
INDYWIDUALNE
0,00 zł

INSTYTUCJE NIEKOMERCYJNE,
STOWARZYSZENIA
0,00 zł

20,00 zł

3,00 zł

3 Wpłaty gotówkowe

za każdą dyspozycję

0,10% min. 4,00 zł,
max. 50,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

4 Wpłaty gotówkowe dokonywane w urządzeniach
samoobsługowych

za każdą dyspozycję

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5 Wypłaty gotówkowe

za każdą dyspozycję

0,10% min. 4,00 zł,
max. 50,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

za każdy przelew
za każdy przelew

1,00 zł
0,00 zł

1,00 zł
0,00 zł

1,00 zł
0,00 zł

1,00 zł
0,00 zł

za każdy przelew
za każdy przelew

5,00 zł
1,00 zł

5,00 zł
1,00 zł

5,00 zł
1,00 zł

5,00 zł
1,00 zł

za każdy przelew
za każdy przelew
za każdy przelew

20,00 zł
10,00 zł
0,00 zł

20,00 zł
10,00 zł
0,00 zł

20,00 zł
10,00 zł
0,00 zł

20,00 zł
10,00 zł
0,00 zł

za każdą dyspozycję

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

jednorazowo
za każde zlecenie
za każdą dyspozycję
jednorazowo: za przyjęcie
zlecenia od każdej pozycji /
modyfikacja każdej pozycji
zlecenia stałego (PLUS
prowizja za wykonany przelew
3,00 zł)

50,00 zł
3,00 zł
5,00 zł

50,00 zł
3,00 zł
5,00 zł

50,00 zł
3,00 zł
5,00 zł

50,00 zł
3,00 zł
5,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

6

7

8
9
10

11

Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w Banku
1) złożony w placówce LBS
2) złożony za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w innym banku
1) złożony w placówce LBS
2) złożony za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
Realizacja przelewów na rachunek prowadzony w innym banku
– realizowanych w systemie Express Elixir
1) złożonych w placówce LBS
2) złożony za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
Realizacja przelewów między rachunkami jednego klienta w LBS
Realizacja polecenia zapłaty na rachunek odbiorcy (beneficjenta)
w LBS oraz w innym banku
Polecenie zapłaty (umowa podpisana z odbiorcą polecenia zapłaty)
1) za aktywację usługi
2) za złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty
3) za odwołanie polecenia zapłaty

12 Zlecenia stałe

13

rachunku na wniosek klienta
13 Likwidacja
(nie dotyczy w przypadku śmierci posiadacza)
Zmiana parametrów rachunku (zmiana rachunku wspólnego na
14
indywidualny i odwrotnie)
15 Przelew zagraniczny
Wyciągi:
1) za wysyłkę raz w miesiącu
16 2) za sporządzenie drugiego i każdego kolejnego wyciągu w
miesiącu
3) za wysyłkę drugiego i każdego kolejnego wyciągu w miesiącu
17 Za sporządzenie kopii wyciągu lub kopii dowodu księgowego na
wniosek klienta
sporządzenie historii rachunku za okres wcześniejszy niż
18 Za
ostatni miesiąc
Za sporządzenie na wniosek klienta historii rachunku w formie
19
jednolitego pliku kontrolnego
Czeki:
1) wydanie czeków
20 2) potwierdzenie czeku rozrachunkowego
3) i gotówkowego
4) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków
albo zmiana pełnomocnictwa
21 Ustanowienie
do dysponowania rachunkiem
22 Za udzielenie na hasło telefonicznej informacji
o stanie rachunku
23 Za wydanie każdego zaświadczenia dotyczącego rachunku
24 Za realizację tytułu wykonawczego z rachunku
25 Za realizację udzielonej cesji z rachunku bieżącego
Blokada środków na realizację umów z innymi podmiotami (z
26 wyłączeniem blokad zleceń zagranicznych)
27 Monity, upomnienia i wezwania do zapłaty
28 Za usługę SMS (powiadomienie o zdarzeniu)
Usługa płatności masowych:
29 1) za aktywowanie usługi
2) za każdy rachunek wirtualny

jednorazowo

40,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

40,00 zł

za każdą dyspozycję

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

za każdy przelew

20,00 zł + prow. SGB

20,00 zł + prow. SGB

20,00 zł + prow. SGB

20,00 zł + prow. SGB

raz w miesiącu

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

od każdego wyciągu

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

od każdego wyciągu

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdą kopię

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

za każdy blankiet

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

od każdego czeku

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

jednorazowo

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

za każdą dyspozycję

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

miesięcznie

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

za każde zaświadczenie
każdorazowo
za każdą pozycję
za każdą operację/
blokadę
za każdy monit/
upomnienie/wezwanie
miesięcznie

50,00 zł 2)

jednorazowo
miesięcznie

50,00 zł

30,00 zł

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

50,00 zł 2)
30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
0,25 zł od każdego rachunku wirtualnego, łącznie nie mniej niż 100,00 zł
14

Za odzyskanie środków pieniężnych na żądanie posiadacza
30 rachunku w przypadku podania błędnego numeru NRB przy
za każdą dyspozycję
30,00 zł
dyspozycji przelewu środków
1)
dotyczy rachunków bieżących dla rolników
2)
opłata za wydanie zaświadczenia na wniosek innego banku lub osoby nie będącej klientem LBS jest powiększana o kwotę podatku VAT

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

Rachunek VAT – wszystkie opłaty pobierane są z rachunku rozliczeniowego dla którego założony został rachunek VAT 3
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

TRYB POBIERANIA OPŁATY

Rachunek VAT

1
2
3
4
5

Otwarcie rachunku
bez opłat
Prowadzenie rachunku
bez opłat
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
za każde zaświadczenie
50,00 zł4)
Za sporządzenie historii rachunku za okres wcześniejszy niż ostatni miesiąc
za każdą dyspozycję
20,00 zł
Za sporządzenie kopii wyciągu lub kopii dowodu księgowego na wniosek klienta
za każdą kopię
10,00 zł
Wyciągi:
1) za wysyłkę raz w miesiącu
raz w miesiącu
0,00 zł
6
2) za sporządzenie drugiego i każdego kolejnego w miesiącu
od każdego wyciągu
2,00 zł
3) za wysyłkę drugiego i każdego kolejnego wyciągu w miesiącu
od każdego wyciągu
5,00 zł
3)
Opłaty za realizacje dyspozycji przelewu z rachunku VAT na inny rachunek będą pobierane z rachunku rozliczeniowego. Wysokość opłat jest analogiczna jak dla rachunku rozliczeniowego dla którego prowadzony jest
rachunek VAT
4)
opłata za wydanie zaświadczenia na wniosek innego banku lub osoby nie będącej klientem LBS jest powiększana o kwotę podatku VAT

Rozdział 2. Instrumenty płatnicze
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1
2
3
4
5

6

Wydanie karty
Wznowienie karty
Obsługa karty:
Visa Business Mastercard Business
Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej
Zastrzeżenie karty
Wypłata gotówki (karty: Visa Business, Mastercard Business):
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków
spółdzielczych
2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1)

TRYB POBIERANIA OPŁATY
za każdą kartę
za każdą kartę
miesięcznie
jednorazowo
jednorazowo
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji
naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

PRZEDSIĘBIORSTWA,
PRZEDSIĘBIORSTWA INSTYTUCJE NIEKOMERCYJNE,
SPÓŁKI I
ROLNICY
INDYWIDUALNE
STOWARZYSZENIA
SPÓŁDZIELNIE
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
1,00 zł przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym
na łączną kwotę min. 500,00 zł, w przeciwnym wypadku 4,00 zł
40,00 zł
20,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

15

3) w kasach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
(przy użyciu terminali POS)5)
rozliczenia operacji
4) w kasach banków innych, niż wskazane w pkt3)
naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana
(przy użyciu terminali POS)5)
w dniu rozliczenia operacji
5) wypłata gotówki w bankomatach za granicą
7

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

8

Wypłata gotówki w ramach usługi cashback (punkty handlowe) - karty: Visa
Business Mastercard Business

9
10
11
12
13
14

Ponowne przesłanie numeru PIN na wniosek klienta
Zmiana PIN w bankomatach sieci SGB
Zmiana PIN w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 10
Zapytanie o saldo w bankomatach sieci SGB
Zapytanie o saldo w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 12
Przesłanie zestawienia operacji miesięcznych (opłata wg stawki SGB)
ponownego zestawienia operacji miesięcznych na życzenie
15 Przesłanie
klienta (opłata wg stawki SGB)
16 Transakcje bezgotówkowe/zbliżeniowe
5)
pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

naliczana od wypłacanej kwoty

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
miesięcznie

10,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
0,00 zł
1,50 zł
3,00 zł

10,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
0,00 zł
1,50 zł
3,00 zł

10,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
0,00 zł
1,50 zł
3,00 zł

10,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
0,00 zł
1,50 zł
3,00 zł

miesięcznie

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

za każdą operację

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Rozdział 3.Instrument płatniczy BLIK
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1 Aktywacja BLIK
2 Użytkowanie BLIK
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków
3
spółdzielczych
2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1)
3) w bankomatach za granicą
4 Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
5 Krajowa transakcja płatnicza
6 Zmiana limitu transakcji

TRYB POBIERANIA OPŁATY

PŁATNOŚCI MOBILNE BLIK

jednorazowo
miesięcznie

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

0,00 zł
nie dotyczy

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji
za każdą transakcję, pobierana w dniu rozliczenia operacji
za każdą zmianę limitu

0,00 zł
bez opłat
bez opłat

16

Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Usługa bankowości elektronicznej
Opłata za przekazywanie SMS Kodów
Opłata za korzystanie z tokena mobilnego -BSGo
Wydanie czytnika
Wydanie czytnika w miejsce utraconego, uszkodzonego
Wydanie karty chipowej
Wydanie karty chipowej w miejsce utraconej, uszkodzonej
Zastrzeżenie karty chipowej
Likwidacja CUI w ciągu 12 miesięcy od dnia aktywowania usługi
Wykonanie na wniosek klienta zablokowania kanału dostępu
Wykonanie na wniosek klienta odblokowania kanału dostępu
Opłata za przedłużenie certyfikatu karty
Udostępnienie usługi u klienta (ustawienie przeglądarki WWW,
13 szkolenie, instalacja czytnika kart, instalacja Java (Sun))-instalacja
przez pracownika Banku
14 Usunięcie awarii systemu u klienta na jego wniosek

TRYB POBIERANIA OPŁATY

PRZEDSIĘBIORSTWA,
SPÓŁKI I SPÓŁDZIELNIE

ROLNICY

PRZEDSIĘBIORSTWA
INDYWIDUALNE

miesięcznie
za każdy SMS Kod
miesięcznie
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
jednorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo

5,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
75,00 zł
100,00 zł
75,00 zł
100,00 zł
20,00 zł
150,00 zł
0,00 zł
30,00 zł
20,00 zł

5,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
75,00 zł
100,00 zł
75,00 zł
100,00 zł
20,00 zł
150,00 zł
0,00 zł
30,00 zł
20,00 zł

5,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
75,00 zł
100,00 zł
75,00 zł
100,00 zł
20,00 zł
150,00 zł
0,00 zł
30,00 zł
20,00 zł

INSTYTUCJE
NIEKOMERCYJNE,
STOWARZYSZENIA
5,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
75,00 zł
100,00 zł
75,00 zł
100,00 zł
20,00 zł
150,00 zł
0,00 zł
30,00 zł
20,00 zł

każdorazowo

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

każdorazowo

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

Rozdział 5. Kredyty i pożyczki
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

TRYB POBIERANIA
OPŁATY

KREDYTY PREFERENCYJNE z pomocą ARiMR
udzielane od 10.09.2018r.

KREDYTY KOMERCYJNE

INWESTYCYJNY

KLĘSKOWY

Symbol KSP

INWESTYCYJNY
(W TYM UNIJNY)

OBROTOWY

przygotowawcza
1 Prowizja
za udzielenie/przyznanie kredytu/pożyczki

każdorazowo

2,00% 6)

2,00% 6)

1,50% 6)

1,00% - 4,00%
min. 100,00 zł

1,00% - 4,00%
min. 100,00 zł

Za odnowienie limitu kredytu
2 w rachunku

każdorazowo

x

x

x

x

x

3 Za udzielenie prolongaty, konwersji (od kwoty prolongowanej,
konwertowanej)
Za zmianę warunków umowy
4 i sporządzenie aneksu na wniosek klienta (nie dotyczy odnowień)

każdorazowo

1,00% - 4,00% min. 100,00 zł 6)

1,00% - 4,00%
min. 100,00 zł

1,00% - 4,00%
min. 100,00 zł

każdorazowo

150,00 zł 6)

150,00 zł

150,00 zł

OBROTOWY (LIMIT)
POZOSTAŁE
w rachunku bieżącym
2,00% - 4,50%
min. 100,00 zł 7);
1,00% - 4,00%
2,50% - 5,00%
min. 100,00 zł
min. 100,00 zł 8)
2,00% - 4,50%
min. 100,00 zł 7);
x
2,50% - 5,00%
8)
min. 100,00 zł
x
1,00% - 4,00%
min. 100,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
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5 Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta
6 Rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika
7 Zawarcie umowy ugody
8 Za udzielenie gwarancji bankowej
Za zezwolenie na wykreślenie hipoteki, wpisu z dowodu
9
rejestracyjnego
10 Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie
części nieruchomości
11 Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia dot. kredytu, pożyczki
12 Za sporządzenie na wniosek klienta duplikatu umowy kredytu,
pożyczki
Za pisemne wezwanie klienta do dostarczenia dokumentów
13 niezbędnych dla oceny zdolności kredytowej i stosowanych
zabezpieczeń
14 Upomnienie, wezwanie do zapłaty

każdorazowo
każdorazowo, od
każdej umowy
każdorazowo, od
kwoty należności
objętej umową
ugody
co roku

0,00 zł

0,00 zł

150,00 zł 6)

150,00 zł

1,00% min. 100,00 zł 6)

1,00% min. 100,00 zł

1,00% - 4,00% min. 100,00 zł 6)

1,00% - 4,00% min. 100,00 zł

każdorazowo

50,00 zł 6)

50,00 zł

każdorazowo

100,00 zł 6)

100,00 zł

każdorazowo

100,00 zł 6)

100,00 zł 9)

każdorazowo

30,00 z ł 6)

30,00 zł

każdorazowo

20,00 zł 6)

20,00 zł

20,00 zł 6)

20,00 zł

za każde
upomnienie/
wezwanie do
zapłaty
każdorazowo

15 Za wydanie promesy kredytowej
x
0,20% kwoty kredytu, min. 100,00 zł, max. 1 000,00 zł
Za sporządzenie na wniosek klienta wydruku pełnej historii
16 umowy kredytowej
każdorazowo
10,00 zł 6)
10,00 zł
6)
suma wszystkich prowizji i opłat związanych z kredytem preferencyjnym z pomocą ARiMR nie może przekroczyć stawki prowizji przygotowawczej wskazanej w taryfie
7)
klienci posiadający RB, RBR od co najmniej 12 miesięcy: 2,00% min. 100,00 zł - kredyt udzielony do 1 roku; 3,50% min. 100,00 zł - kredyt udzielony powyżej 1 roku do 2 lat; 4,50% min. 100,00 zł - kredyt udzielony
powyżej 2 lat do 3 lat
8)
klienci posiadający RB, RBR poniżej 12 miesięcy: 2,50% min. 100,00 zł - kredyt udzielony do 1 rok; 4,00% min. 100,00 zł - kredyt udzielony powyżej 1 roku do 2 lat; 5,00% min. 100,00 zł - kredyt udzielony powyżej 2
lat do 3 lat
9)
opłata za wydanie zaświadczenia na wniosek innego banku lub osoby nie będącej klientem LBS jest powiększana o kwotę podatku VAT

Rozdział 6. Kredyty i pożyczki wycofane z oferty
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Za udzielenie prolongaty, konwersji (od kwoty prolongowanej,
konwertowanej)
Za zmianę warunków umowy
2 i sporządzenie aneksu na wniosek klienta
1

TRYB POBIERANIA
OPŁATY

KREDYTY PREFERENCYJNE z pomocą ARiMR
udzielane od 01.01.2015r. do 09.09.2018r.
INWESTYCYJNY
KLĘSKOWY

każdorazowo
każdorazowo

KREDYTY PREFERENCYJNE (udzielane do 31.12.2014r.)
INWESTYCYJNY

KLĘSKOWY

1,00% - 4,00% min. 100,00 zł 10)

1,00% - 4,00% min. 100,00 zł

1,00% - 3,00%

150,00 zł 10)

150,00 zł

150,00 zł
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3 Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta
4 Rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika
5 Zawarcie umowy ugody
6 Za udzielenie gwarancji bankowej
Za zezwolenie na wykreślenie hipoteki, wpisu z dowodu
7 rejestracyjnego
8 Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części
nieruchomości
9 Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia dot. kredytu,
pożyczki
10 Za sporządzenie na wniosek klienta duplikatu umowy kredytu,
pożyczki
Za pisemne wezwanie klienta do dostarczenia dokumentów
11 niezbędnych dla oceny zdolności kredytowej i stosowanych
zabezpieczeń
12 Upomnienie, wezwanie do zapłaty

każdorazowo
każdorazowo, od
każdej umowy
każdorazowo, od
kwoty należności
objętej umową ugody
rocznie

0,00 zł 10)

0,00 zł

150,00 zł 10)

150,00 zł

1,00% min 100,00 zł 10)

1,00% min. 100,00 zł

x

1,00% - 4,00% min. 100,00 zł

każdorazowo

50,00 zł 10)

50,00 zł

każdorazowo

100,00 zł 10)

100,00 zł

każdorazowo

100,00 zł 10)

100,00 zł 9)

każdorazowo

30,00 zł 10)

30,00 zł

każdorazowo

20,00 zł 10)

20,00 zł

za każde upomnienie/
wezwanie do zapłaty

20,00 zł 10)

20,00 zł

Za sporządzenie na wniosek klienta wydruku pełnej historii
każdorazowo
10,00 zł 8)
umowy kredytowej
10)
suma wszystkich prowizji i opłat związanych z kredytem preferencyjnym z pomocą ARiMR nie może przekroczyć stawki prowizji przygotowawczej wskazanej w taryfie
13

10,00 zł

Rozdział 7. Karty płatnicze (wycofane z oferty)
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1
2
3

4

TRYB POBIERANIA OPŁATY

PRZEDSIĘBIORSTWA,
SPÓŁKI I SPÓŁDZIELNIE

Obsługa karty:
Visa Business Electron
miesięcznie
Visa Business Electron payWave
MasterCard Business zbliżeniowa
Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej
jednorazowo
Zastrzeżenie karty
jednorazowo
Wypłata gotówki (karty: Visa Business Electron, Visa Business Electron payWave, MasterCard Business zbliżeniowa):
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
spółdzielczych
rozliczenia operacji
naliczana od wypłacanej kwoty,
2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1)
pobierana w dniu rozliczenia operacji

ROLNICY

PRZEDSIĘBIORSTWA
INDYWIDUALNE

INSTYTUCJE
NIEKOMERCYJNE,
STOWARZYSZENIA

1,00 zł przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym
na łączną kwotę min. 500,00 zł, w przeciwnym wypadku 4,00 zł
40,00 zł
20,00 zł

20,00 zł
20,00 zł

40,00 zł
20,00 zł

40,00 zł
20,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł
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3) w kasach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków
spółdzielczych (przy użyciu terminali POS)11)
4) w kasach banków innych, niż wskazane w pkt3)
(przy użyciu terminali POS)11)

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

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

naliczana od wypłacanej kwoty

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

Wypłata gotówki w ramach usługi cashback (punkty handlowe) - karty: za każdą wypłatę, pobierana w dniu
6 Visa Business Electron, Visa Business Electron payWave,MasterCard
rozliczenia operacji
Business zbliżeniowa

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

7
8
9
10
11
12

każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
miesięcznie

10,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
0,00 zł
1,50 zł
3,00 zł

10,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
0,00 zł
1,50 zł
3,00 zł

10,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
0,00 zł
1,50 zł
3,00 zł

10,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
0,00 zł
1,50 zł
3,00 zł

miesięcznie

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

za każdą operację

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5) wypłata gotówki w bankomatach za granicą
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do
5 płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa
członkowskiego EOG)

Ponowne przesłanie numeru PIN na wniosek klienta
Zmiana PIN w bankomatach sieci SGB
Zmiana PIN w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 8
Zapytanie o saldo w bankomatach sieci SGB
Zapytanie o saldo w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 10
Przesłanie zestawienia operacji miesięcznych (opłata wg stawki SGB)
13 Przesłanie ponownego zestawienia operacji miesięcznych na życzenie
klienta (opłata wg stawki SGB)
14 Transakcje bezgotówkowe/zbliżeniowe
11)
pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
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Dział IV. Oszczędności
Rozdział 1. Lokaty i wkłady terminowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1
2
3
4
5
6

Otwarcie rachunku lokaty, wkładu terminowego
Prowadzenie rachunku lokaty, wkładu terminowego
Wpłaty i wypłaty z rachunku
Za sporządzenie/realizację zapisu na wypadek śmierci
Wydanie zaświadczenia
Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa

TRYB POBIERANIA OPŁATY

OPŁATA

każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
za każdą dyspozycję
każdorazowo
każdorazowo

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
30,00 zł
10,00 zł
30,00 zł

TRYB POBIERANIA OPŁATY

OPŁATA

każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
wg stawki dla ROR
każdorazowo
każdorazowo

30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
1,00 zł
3,00 zł
30,00 zł
wg stawki dla ROR
10,00 zł
30,00 zł

TRYB POBIERANIA OPŁATY

OPŁATA

Rozdział 2. Książeczki a’vista (wycofane z oferty)
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wystawienie nowej książeczki a'vista w miejsce utraconej lub zniszczonej
Umorzenie utraconej książeczki
Przepisanie książeczki w związku z przelaniem praw na inną osobę
Przelewy złożone w placówce LBS na rachunek prowadzony w Banku
Przelewy złożone w placówce LBS na rachunek prowadzony w innym banku
Za sporządzenie/realizację zapisu na wypadek śmierci
Inne czynności związane z rachunkiem
Wydanie zaświadczenia
Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa

Rozdział 3. Indywidualne Konta Emerytalne
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Wypłata z IKE
1) przed upływem 6 miesięcy od otwarcia rachunku IKE
1
2) po upływie 6 miesięcy do 12 miesięcy od otwarcia rachunku IKE
3) po upływie 12 miesięcy od otwarcia rachunku IKE
2 Wydanie zaświadczenia

każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo

100,00 zł
75,00 zł
0,00 zł
10,00 zł
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Dział V. Pozostałe czynności bankowe
CZYNNOŚĆ - OPIS

TRYB POBIERANIA OPŁATY

1 Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe w innych bankach, z zastrzeżeniem pkt 3

za każdą dyspozycję

2 Wpłaty gotówkowe osób trzecich na rachunki LBS podmiotów nie będących konsumentami
Wpłaty gotówkowe:

za każdą dyspozycję

3 1) dokonywane na cele charytatywne, na rzecz organizacji pożytku publicznego
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2) dokonywane na rachunki obsługi kredytów i odsetek w LBS oraz innych zobowiązań w stosunku do Banku
Za realizację zleceń do wypłaty
Opłata za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej posiadaczem rachunku oraz osobom, które
uzyskały tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, w tym nabywców spadku, w rozumieniu art. 1052 k.c
Wypłata czeków gotówkowych potwierdzonych przez inne banki
Za przyjęcie czeku banku krajowego i zagranicznego do inkasa
Za obsługę weksli (przedstawienie do zapłaty, zgłaszanie protestu, inkaso weksli)
Wymiana banknotów/bilonu na banknoty/bilon o innych nominałach, dotyczy wyłącznie w PLN (dot. klientów nie
posiadających rachunku w LBS)
Za przechowywanie depozytu
Za portfel do skarbca nocnego lub klucz do drzwi wrzutowych do skarbca nocnego
Potwierdzenie wykonania przelewu w CUI
Potwierdzenie kwoty wypłaconego czeku, zrealizowanego przelewu lub dowolnej dyspozycji klienta
Niepodjęcie kwoty wypłaty awizowanej w uzgodnionym terminie
Zastrzeżenie dokumentu tożsamości
1) osoby korzystającej z usług z oferty Banku
2) osoby innej, niż wskazana w pkt 1)

za każdą dyspozycję

OPŁATA
3,50 zł do kwoty 1.000,00 zł,
1,00% max. 100,00 zł powyżej kwoty 1.000,00 zł
2,50 zł
0,00 zł

za każdą dyspozycję

0,00 zł
0,50% nie mniej niż 5,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

0,50% nie mniej niż 10,00 zł
50,00 zł
50,00 zł

za każdą dyspozycję

1,00% min. 5,00 zł

kwartalnie
jednorazowo
każdorazowo
każdorazowo
Każdorazowo od kwoty

40,00 zł
30,00 zł
2,00 zł
5,00 zł
0,15%

każdorazowo
każdorazowo

bez opłat
10,00 zł
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