
 

Załącznik nr 5.3   
 Obowiązuje od 01.11.2021 

 

 

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT  
Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM 

 
Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem 
płatniczym. 
 
Pełne informacje na temat opłat lub prowizji dotyczących pozostałych usług świadczonych i powiązanych z rachunkiem 
zawiera TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁUBNIANACH, stanowiąca załącznik do  
umownego rachunku płatniczego. 
 
Nazwa handlowa rachunku płatniczego:  Rachunek Oszczędnościowo-rozliczeniowy POL-KONTO 
 
• Niniejszy dokument przedstawia  informacje o opłatach za korzystanie z reprezentatywnych usług powiązanych z 

rachunkiem. Celem dokumentu jest pomoc potencjalnym Klientom w porównaniu tych opłat z opłatami innych 
rachunków w Banku Spółdzielczym w Łubnianach i innych bankach. 

• Informacje obejmujące objaśnienia pojęć zawartych w DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG 
ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM stanowią załącznik do niniejszego dokumentu. 

 

L.p. Rodzaj usług (czynności) stawka 

1 Prowadzenie rachunku płatniczego 9,50 zł 

2 
• Token mobilny 5,50zł 

• kod autoryzacyjny SMS 0,00zł 

3 Zmiana wzoru podpisu 6,00zł 

4 Przekształcenie rachunku płatniczego indywidualnego we wspólny 6,00zł 

5 
Prowadzenie rachunku płatniczego dla klientów otrzymujących środki z opieki 
społecznej 

5,00zł 

6 Usługa bankowości elektronicznej - Realizacja przelewów w CUI poprzez token prowizja 0,00 zł 

7 
Usługa bankowości elektronicznej - Realizacja przelewów w CUI poprzez kod 
autoryzacyjny SMS 

prowizja 1,50 zł  
za każdy przelew 

8 Wpłata gotówki  0,00zł 

9  Wypłata gotówki 0,00zł 

10 Zlecenie stałe  3,00zł 

11 Polecenie zapłaty 3,00zł 

12 Polecenie przelewu  6,50zł 

13 Polecenie przelewu (ZUS) 8,00zł 

14 Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 50,00zł 

15 Wydanie karty płatniczej (karty debetowej) 40,00zł 

16 Obsługa karty debetowej  4,50zł 



17 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych  

od transakcji 0,00zł 

18 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych  

15,00zł 

19 
Przelew zagraniczny wychodzący w opcji  SEPA-opłata wynosi 0,35% kwoty 
przelewu 

Min.25zł 
max.200zł 

20 Polecenie przelewu w  obcej walucie-opłata wynosi 0,35% kwoty przelewu 
Min.25zł 

max.200zł 

Kredyty w rachunku płatniczym i usługi powiązane 

21 Rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,00zł 

22 Udzielenie kredytu (w rachunku płatniczym) 3,00% 

23 Spłata całości lub części kredytu przed terminem 0,00zł 

24 Podwyższenie kwoty kredytu (jednorazowo od kwoty podwyższonej) 4,00% 

25 Zmiana innych postanowień umowy na wniosek kredytobiorcy 100,00zł 

26 Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy (jednorazowo) 150,00zł 

27 
Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek kredytobiorcy, 
zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytu oraz 
zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik (jednorazowo) 

70,00zł 

28 Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy (jednorazowo) 100,00zł 

29 
Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (kwota płatna przez kredytobiorcę za 
każdy wysłany monit/wezwanie do kredytobiorcy) 

45,00zł 

30 

Obsługa karty kredytowej; opłata jest pobierana jeżeli w poprzednim roku 
wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających 
rachunek karty wyniosła: 
-mniej niż 10 000 zł  rocznie 
-co najmniej  10 000 zł rocznie 

 
 

69zł 
0zł 

 


