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Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych 

Rozdział I .  Postanowienia  ogólne 

§ 1 
Bank Spółdzielczy w Łubnianach pobiera prowizję i opłaty w dniu wykonania zleconej operacji / usługi bankowej / lub 
innych terminach określonych w taryfie, bądź umowach zawartych z klientem. 

§ 2 
Należne prowizje i opłaty Bank pobiera od zleceniodawcy operacji bankowej chyba, że strony  umówiły się inaczej. 

§ 3 
Niezależnie od prowizji i opłat przewidzianych w taryfie Bank pobiera opłaty pocztowe wg aktualnie obowiązujących 

stawek oraz zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne. 

§ 4 

Bank nie pobiera prowizji i opłat za: 

1. Otwieranie i prowadzenie rachunków: 

a) lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek gospodarczych; 

b) wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie i terminowych na których gromadzone są środki na cele 
charytatywne i społecznie użyteczne; 

2. Wpłaty i wypłaty prowadzonych przez Bank rachunków 

a) lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych; 

b) wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie i terminowych na których gromadzone są środki na cele 
charytatywne i społecznie użyteczne; 

3. Wpłaty z tytułu spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Łubnianach oraz wypłat kredytów 
realizowanych z rachunków kredytowych i bieżących; 

4. Wymianę starych znaków pieniężnych na nowe znaki pieniężne; 

5. Przedterminową spłatę kredytów; 

6. Wpłaty kasowe będące darowiznami na cele charytatywne posiadające rachunek w Banku Spółdzielczym 
Łubnianach; 

7. Pierwszą w miesiącu wypłatę środków z rachunku oszczędnościowego POL-Efekt. 

§ 5 

Bank pobiera opłaty za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową 
uprawnionym przez Prawo bankowe osobom, organom, instytucjom z wyłączeniem przypadków wymienionych w § 6. 

§ 6 
Bank nie pobiera opłat za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową na 

żądanie: 

1. Sądu lub prokuratora w związku z toczącą się sprawą karną lub karno-skarbową przeciwko osobie fizycznej, będącej 
stroną 

2. prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystania działalności banków do celów mających związek z 
przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z 6.06.1997r. kodeks karny /Dz.U. Nr 88 poz. 553/. 

§ 7 

1. Za wykonanie czynności zleconych przez inny Bank, Bank pobiera prowizję  lub opłatę w wysokości uzgodnionej w 

umowie z tym bankiem. 

2. Za dokonane zastępczo operacje wpłat i wypłat, Bank uiszcza i pobiera opłaty zgodnie z podpisanymi 

porozumieniami o wzajemnej i zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankiem oraz umową z 

Pocztą Polską S.A. 

§ 8 
Zarząd Banku Spółdzielczego, a w przypadku podjęcia natychmiastowej decyzji Prezes Zarządu może w ekonomicznie 

uzasadnionych indywidualnych przypadkach na wniosek klienta podjąć decyzję o obniżeniu lub zwolnieniu od pobierania 

prowizji lub opłat przewidzianych w taryfie. 

§ 9 
Bank pobiera prowizje i opłaty za usługi bankowe wykonywane na zlecenie osób prawnych, podmiotów gospodarczych i 

instytucji w wysokościach określonych w zwartych umowach z bankiem. 
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Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych 

§ 10 
Bank stosuje stawki podstawowe bądź ustalone w wyznaczonych w taryfie granicach minimalnych i maksymalnych 

kierując się: 

a) uwarunkowaniami ekonomicznymi 

b) konkurencyjnością innych banków 

c) rentownością świadczonych usług 

d) skalą ryzyka przy angażowaniu środków finansowych  

e) pracochłonnością i kosztami ponoszonymi przy ich realizacji. 

§ 11 
Pobierane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku anulowania transakcji nie z winy Banku. 

§ 12 
Prowizje i opłaty pobiera się w złotych i groszach. 

§ 13 

Za usługi nie przewidziane w niniejszej taryfie prowizję lub opłatę ustala Prezes Zarządu Banku. 

§ 14 

Bank jest zobowiązany ogłaszać w miejscu wykonywania czynności bankowych w sposób ogólnie dostępny, stawki 

prowizji i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Bank na rzecz klienta. 

 

Rozdział  II. Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych (prowizje kasowe) 
 

1. Prowizje od wpłat gotówkowych   

rodzaj wpłaty prowizja 

Na rachunki prowadzone przez inne Banki do kwoty 1100 zł. 5,50 zł. 

Na rachunki prowadzone przez inne Banki - powyżej  1100 zł. 0,50 % 

Na rachunki prowadzone przez inne Banki – powyżej kwoty 1 000 € 
1,00%  

nie mniej niż 50,00 zł. 

Opłata za wodę i ścieki na rachunki prowadzone w BS Łubniany 
(Dotyczy WIK Turawa oraz Łubniańskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.) 

0,00 zł. 

ZUS (wpłata gotówkowa księgowana przy Kliencie) 20,00 zł. 

PROWIZJA OD WPŁAT GOTÓWKOWYCH DOKONYWANYCH NA RZECZ GMINY ŁUBNIANY I MURÓW I ICH JEDNOSTEK   
TJ. ŁOK, GZEAS, SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI: 

Wpłaty gotówkowe do kwoty 1830 zł. 5,50 zł. 

Wpłaty gotówkowe w kwocie powyżej  1830 zł. 0,30 % 

Prowizja od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz GOPS Łubniany i Murów 3,50 zł. 

NIE POBIERA SIĘ PROWIZJI OD WPŁAT PODATKÓW DOKONYWANYCH OD SOŁTYSÓW, KASJERÓW GMIN I KASJERÓW ICH 
JEDNOSTEK 

NIE POBIERA SIĘ PROWIZJI ZA WPŁATY Z TYTUŁU TZW „ OPŁATY ŚMIECIOWEJ” NA RACHUNKI GMIN: ŁUBNIANY, 
MURÓW I TURAWA 

 
2. Prowizja od wypłat gotówkowych dla Klientów nieposiadających rachunku – 1,00%, nie mniej niż 30,00 zł 

3. Prowizja za realizację przelewów w „Systemie Rozliczeń krajowych SRK-Moduł SORBNET 2” – 

(przelewy natychmiastowe) – dodatkowo 30,00 zł.  Dotyczy przelewów gotówkowych i bezgotówkowych. 

4. Bank nie pobiera od Klienta opłaty za wpłaty gotówkowe za wodę i ścieki na rzecz WIK Turawa na rachunek bieżący 
prowadzony w BS Łubniany. 

5. Bank nie pobiera od Klienta opłaty za wpłaty gotówkowe za wodę i ścieki na rzecz Spółki Łubniańskie Wodociągi i 
Kanalizacja sp. z o.o. na rachunek bieżący prowadzony w BS Łubniany. 
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Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych 

Rozdział  III.    Prowadzenie rachunków bankowych (bieżących, pomocnicze, oszczędnościowych, 
rozliczeniowo-oszczędnościowych) 

1.    Rachunek bieżący i pomocniczy na działalność gospodarczą dla przedsiębiorstw, spółek prywatnych i spółdzielni 
oraz przedsiębiorców indywidualnych 

L.p. Rodzaj usług (czynności) stawka 

1 Otwarcie rachunku 40,00 zł 

2 
Prowadzenie rachunku miesięcznie z dostępem do CUI  
PROMOCJA  DLA RACHUNKÓW NOWO ZAŁOŻONYCH 

90,00 zł 

2a Realizacja przelewów w CUI dla rachunków promocyjnych 0,00 zł 

2b Instalacja systemu u klienta przez pracownika Banku 0,00 zł 

2c Jedna w roku konsultacja u Klienta 0,00 zł 

2d Każda kolejna konsultacja u Klienta  30,00 zł 

3 Prowadzenie rachunku miesięcznie bez dostępu do CUI 40,00 zł 

3a Opłata miesięczna za dostęp do CUI 25,00 zł 

3b Realizacja przelewów w CUI  3,00 zł 

4 Wpłaty gotówkowe (za każdą wpłatę) 0,5% min. 2,00 zł  

5 Wypłaty gotówkowe (za każdą wypłatę) 0,4%  

6 Za korzystanie ze środków bieżących, które wpłynęły na rachunek w dniu zlecenia 0,5%, nie mniej niż 30,00 zł 

2.  Rachunek bieżący i pomocniczy na działalność gospodarczą w rolnictwie 

L.p. Rodzaj usług (czynności stawka 

1 Otwarcie rachunku 40,00 zł 

2 Prowadzenie rachunku miesięcznie bez dostępu do CUI 35,00 zł 

3 
Prowadzenie rachunku miesięcznie  - działy specjalne produkcji rolnej 
bez dostępu do CUI 

40,00 zł 

3a Opłata miesięczna za dostęp do CUI 25,00 zł 

3b Realizacja przelewów w CUI   3,00 zł 

4 Wpłaty gotówkowe (za każdą wpłatę) 0,5%, max. 20,00 zł 

5 Wypłaty gotówkowe (za każdą wypłatę) 0,2%, min. 6,00 zł  

6 
Za korzystanie ze środków bieżących, które wpłynęły na rachunek w dniu 
zlecenia      

0,5%, nie mniej niż 30,00 zł 

3.   Rachunek bieżący i pomocniczy dla instytucji niekomercyjnych (organizacji charytatywnych i pożytku publicznego, 
stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych itp.) 

L.p. Rodzaj usług (czynności) stawka 

1 Otwarcie rachunku 35,00 zł 

2 Prowadzenie  rachunku  miesięcznie bez dostępu do CUI 25,00 zł 

2a Opłata miesięczna za dostęp do CUI 25,00 zł 

2b Realizacja przelewów w CUI  3,00 zł 

3 Wypłaty gotówkowe (za każdą wypłatę) 0,2% min. 3,00 zł  

4 Wpłaty gotówkowe od Wspólnot Mieszkaniowych (za każdą wpłatę)  0,2% min. 3,00 zł  

5 
Za korzystanie ze środków bieżących, które wpłynęły na rachunek w dniu 
zlecenia 

0,5%, nie mniej niż  30,00 zł 

4. Rachunek bieżący i pomocniczy dla instytucji niekomercyjnych (komitetów, rad rodziców) 

L.p. Rodzaj usług (czynności) stawka 

1 Prowadzenie rachunku płatniczego 20,00 zł. 

2 Wypłata gotówki (za każdą wypłatę) 0,2% min. 3,00 zł. 

3 Wpłata gotówki 0,00 zł. 
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Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych 

5.  Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy POL-KONTO 

L.p. Rodzaj usług (czynności) stawka 

1 Prowadzenie rachunku płatniczego  10,00 zł 

2 

Dodatkowa prowadzenie rachunku płatniczego z dostępem do CUI miesięcznie poprzez: 

a) Token mobilny  6,00 zł 

b) kod autoryzacyjny SMS 0,00 zł 

3 Zmiana wzoru podpisu 10,00 zł 

4 Przekształcenie rachunku płatniczego indywidualnego we wspólny 10,00 zł 

5 
Prowadzenie rachunku płatniczego dla klientów otrzymujących środki z opieki 
społecznej 

5,00 zł 

6 
Usługa bankowości elektronicznej - Realizacja przelewów w CUI poprzez token 
mobilny 

0,00 zł 

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

1,80 zł  
za każdy przelew 

8 Wpłata gotówki  0,00 zł 

9 Wypłata gotówki 0,00 zł 

10 Zlecenie stałe  4,00 zł 

11 Polecenie zapłaty 5,00 zł 

12 Polecenie przelewu  7,50 zł 

13 Polecenie przelewu (ZUS) 9,00 zł 

14 Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 80,00 zł (netto) 

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

16 Obsługa karty debetowej   6,50 zł 

17 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych  

od transakcji 0,00 zł 

18 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych  

30,00 zł 

Kredyty w rachunku płatniczym i usługi powiązane 

19 Rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,00 zł 

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

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

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

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

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

25 
Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek kredytobiorcy, zaświadczenia 
stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytu oraz zaświadczenia, że klient 
nie figuruje jako dłużnik (jednorazowo) 

80,00 zł (netto) 

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

27 
Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (kwota płatna przez kredytobiorcę za każdy 
wysłany monit/wezwanie do kredytobiorcy) 

25,00 zł 

6.  Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy POL-KONTO JUNIOR, STUDENT 

L.p. Rodzaj usług (czynności) stawka 

1 Prowadzenie rachunku  płatniczego 0,00 zł 

2 Prowadzenie rachunku płatniczego  z dostępem do CUI miesięcznie poprzez:  

 a) token mobilny 0,00 zł 

4 b) kod autoryzacyjny SMS 0,00 zł 

5 
Usługa bankowości elektronicznej - realizacja przelewów w CUI poprzez token 
mobilny 

 0,00 zł 



 

 strona | 6  

 

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych 

6 
Usługa bankowości elektronicznej - realizacja przelewów w CUI poprzez kod 
autoryzacyjny SMS 

0,00 zł 

7 Wpłata gotówki  0,00 zł 

8 Wypłata gotówki 0,00 zł 

9 Zlecenie stałe  3,00 zł 

10 Polecenie zapłaty 2,50 zł 

11 Polecenie przelewu  1,00 zł 

12 Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 80,00 zł (netto) 

13 Wydanie karty płatniczej (karty debetowej) 0,00 zł 

14 Obsługa karty debetowej  0,00 zł 

15 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych  

od transakcji 0,00 zł 

16 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych  

10,00 zł 

7.  Rachunek oszczędnościowy POL-EFEKT 

L.p. Rodzaj usług (czynności) stawka 

1 Prowadzenie rachunku płatniczego  0,00 zł 

2 
Druga i każda następna wypłata gotówki lub realizacja przelewu w danym miesiącu za 
wyjątkiem przelewu realizowanego przez CUI 

30,00 zł 

3 

Usługa bankowości elektronicznej  
- poprzez token mobilny 
- poprzez kod autoryzacyjny SMS - 
(Warunkiem korzystania z tej usługi jest posiadanie przez klienta rachunku POL-
KONTO i rachunku POL-EFEKT na tym samym numerze tzw. modulo) 

 
0,00 zł 

1,80 zł za każdy 
przelew 

8.  Rachunek płatniczy A’Vista 

L.p. Rodzaj usług (czynności) stawka 

1 Prowadzenie rachunku płatniczego  0,00 zł 

2 Wpłata gotówki  0,00 zł 

3 Wypłata gotówki 0,00 zł 

9.  Podstawowy rachunek płatniczy 

L.p. Rodzaj usług (czynności) stawka 

OGÓLNE USŁUGI POWIĄZANE Z RACHUNKIEM 

1 Prowadzenie  rachunku płatniczego 0,00 zł. 

2 Usługa bankowości elektronicznej  0,00 zł. 

3 Wydanie karty płatniczej (karty debetowej) 0,00 zł. 

4 Obsługa karty debetowej 0,00 zł. 

5 Wpłata gotówki 0,00 zł. 

6 Wypłata gotówki 0,00 zł. 

7 
Pakiet 5 przelewów krajowych w miesiącu w tym realizacja stałego zlecenia( z 
wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego /polecenia przelewu SEPA/polecenia 
przelewu w walucie obcej) 

0,00 zł. 

8 
Pakiet 5 wypłat na terenie Polski kartą debetową z innych bankomatów niż bankomaty 
Grupy BPS i SGB  

0,00 zł. 
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PŁATNOŚCI 

9 
Polecenie przelewu (realizacja 6-go i każdego następnego przelewu krajowego w wersji 
papierowej 

10,00 zł. 

10 Polecenie przelewu (realizacja 6-go i każdego następnego przelewu krajowego w CUI  4,00 zł. 

11 Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 80,00 zł. (netto) 

12 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych  

od transakcji 0,00 zł. 

13 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych  

30,00 zł. 

KREDYT W PODSTAWOWYM RACHUNKU PŁATNICZYM – USŁUGA NIEDOSTĘPNA 
 

  10.  Opłaty i prowizje dotyczące wszystkich rodzajów rachunków (za wyjątkiem POL-Konto Student, Junior) 

L.p. Rodzaj usług (czynności) stawka 

1  Polecenie przelewu 7,50 zł 

2  Polecenie przelewu do ZUS 9,00 zł 

3  Polecenie zapłaty  5,00 zł 

4  Zlecenie stałe  4,00 zł 

5  Zlecenie stałe  (do spłaty kredytu w naszym Banku) 1,00 zł 

6  Wydanie 1 blankietu czeku 2,50 zł 

7  Zgłoszenie o utracie czeków i blankietów czekowych 
wg opłaty pocztowej –  

100% kosztów 

8 

 Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku historii rachunku  

 - za transakcje roku bieżącego 20,00 zł 

 - za transakcje roku poprzedniego 30,00 zł 

9 Sporządzenie odpisu  wyciągu bankowego 12,00 zł 

10 Sporządzenie jednego dowodu do wyciągu 10,00 zł 

11 Przyjęcie listy inkasowej od jednej pozycji 10,00 zł 

12 Wysłanie dodatkowego wyciągu bankowego na żądanie klienta  6,00 zł 

13 Złożenie 1 czeku rozrachunkowego do obciążenia w innym banku  10,00 zł 

14 Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego 15,00 zł 

15 
Likwidacja rachunku ( za wyjątkiem rachunków płatniczych – PRP, POL Konto, POL Efekt, 
A’vista, Rad Rodziców, PKZSP, SKO), 

20,00 zł 

16 Korzystanie z Bankowej Usługi Telefonicznej  na hasło - opłata miesięczna 3,50 zł 

17 Wpłaty gotówkowe na rachunkach nr 175102 i 162450 SM ZWM 0,80% 

18 Wydawanie zaświadczeń o stanie oszczędności 80,00 zł (netto) 

19 
Za zajęcie rachunku z tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego 
dokumentu, dotyczy wszystkich rachunków osób fizycznych 

20,00 zł 

19a 
Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu, 
dotyczy wszystkich rachunków osób fizycznych 

0,5%  kwoty zajętej 
min.60,00 zł – 
max.100,00 zł 

20 
Za zajęcie rachunku z tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego 
dokumentu dotyczy wszystkich rachunków bieżących i pomocniczych na działalność 

20,00 zł 

20a 
Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu 
dotyczy wszystkich rachunków bieżących i pomocniczych na działalność 

0,5%  kwoty zajętej 
min.80,00 zł – 
max.100,00 zł 

21 
Opłata za zapytanie w systemie „OGNIVO 2” – dotyczy poszukiwania „rachunków 
uśpionych” 

30,00 zł 

22 
Za zamianę rachunku prowadzonego w Banku na Podstawowy Rachunek Płatniczy, 
przy zachowaniu dotychczasowego nr rachunku 

150,00 zł. 
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 11.    Opłaty i prowizje związane z usługą dostępu do rachunku przez internet (CUI) poprzez TOKEN MOBILNY  
za wyjątkiem POL-KONTO JUNIOR, STUDENT 

L.p. Rodzaj usług (czynności) stawka 

1 

Abonament miesięczny (niezależny od prowizji za prowadzenie rachunku) 
- dla rachunków POL-Konto 
- dla rachunków firmowych objętych promocją 
- dla pozostałych rachunków 

 
6,00 zł 
0,00 zł 

25,00 zł  

2 

Wydanie pierwszego:  

- czytnika kart mikroprocesorowych 0,00 zł 

- karty mikroprocesorowej 0,00 zł 

3 Wydanie kolejnego czytnika, zgubienie lub zniszczenie poprzedniego 122,00 zł 

4 
Wydanie kolejnej karty mikroprocesorowej, zgubienie lub 
zniszczenie poprzedniej 

97,60 zł 

5 Opłata aktywacyjna dla pierwszego użytkownika 0,00 zł 

6 
Opłata aktywacyjna dla każdego następnego użytkownika, generowania hasła dla 
użytkownika 

122,00 zł 

7 Zablokowanie dostępu do CUI dla jednego użytkownika* 25,00 zł 

8 

Realizacja 1 przelewu krajowego: 
- dla rachunków POL-Konto 
- dla rachunków firmowych objętych promocją 
- dla pozostałych rachunków 

 
0,00 zł 
0,00 zł 
3,00 zł 

 12.  Opłaty i prowizje związane z usługą realizacji przelewów zagranicznych 

L.p. Rodzaj usług (czynności) stawka 

1 Przelew zagraniczny wychodzący w opcji SEPA  – opłata wynosi 0,35% kwoty przelewu 
Min. 30 zł 

Max. 200 zł 

1a 
Przelew zagraniczny przychodzący   
Jeśli przelew jest równy lub mniejszy niż  100,00 zł 

30 zł 
4 zł. 

2 Polecenie przelewu w walucie obcej – opłata wynosi 0,35% kwoty przelewu 
Min. 30 zł 

Max. 200 zł 

3 Opłata za „Reklamacje” 100 zł 

4 Opłata za błędny IBAN 35 zł 

5 Opłata za „data waluty dziś” (dotyczy przelewu pilnego) 150 zł 

Rozdział IV. Obsługa lokat terminowych 

1. Obsługa książeczek oszczędnościowych: 

a 
za przyjęcie wniosku o utracie książeczki obiegowej utraconej wraz z 
dokumentami tożsamości 

1,00% wkładu 
nie więcej niż 100 zł 

b 
za przyjęcie wniosku o utracie książeczki umiejscowionej terminowej utraconej 
bez dokumentu tożsamości 

0,50 % wkładu 
nie więcej niż 100 zł 

2. Za likwidację (zerwanie lokaty) książeczki oszczędnościowej (każdego wkładu 

A Przed terminem zapadalności w pierwszym okresie umownym 
0,40 % 

nie więcej niż 60 zł 

B Po dotrzymaniu okresu umownego 3,00 zł 

3 Za dokonanie zapisu pośmiertnego 60,00 zł 

4 Za zmianę zapisu pośmiertnego 50,00 zł 

5 Za umorzenie utraconej książeczki 50,00 zł 
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Rozdział  V. A.  Opłaty i prowizje ponoszone przez posiadacza rachunku związane z wydaniem, obsługą i 
funkcjonowaniem kart VISA CLASSIC DEBETOWA, VISA PAYWAVE i MASTERCARD debetowa Pay Pass 
osoby fizyczne 

L.p. Rodzaj prowizji kwota 

1 Prowizja za wydanie nowej karty (ważna 5 lat):  40,00 zł 

2 Prowizja za wydanie nowej karty w trybie ekspresowym:  40,00 zł 

3 Prowizja za wznowienie karty:  35,00 zł 

4 Prowizja za wydanie duplikatu karty:  20,00 zł 

5 Prowizja za wydanie nowej karty w miejsce utraconej:  35,00 zł 

6 Opłata miesięczna za posiadanie karty płatniczej 6,50 zł 

7 Wypłata gotówki w bankomatach obcych w kraju:  15,00 zł 

8 Wypłata gotówki w kasie banku w kraju:  15,00 zł 

9 Wypłata gotówki w bankomatach zagranicą:  30,00 zł 

10 Wypłata gotówki w kasie banku zagranicą:  30,00 zł 

11 Realizacja transakcji bezgotówkowej w kraju:  0,00 zł 

12 Realizacja transakcji bezgotówkowej zagranicą:  0,00 zł 

13 Realizacja transakcji cashback w kraju:  0,00 zł 

14 Realizacja transakcji cashback zagranicą:  0,00 zł 

15 Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie:  3,00 zł 

16 Wydruk zestawienia transakcji w bankomacie:  0,00 zł 

17 Zmiana PIN w bankomacie:  15,00 zł 

18 Powtórne generowanie PIN na wniosek użytkownika karty:  15,00 zł 

19 Wysyłka zestawienia transakcji:  10,00 zł 

20 Odblokowanie karty po trzykrotnym błędnym podaniu kodu PIN  25,00 zł 

21 Czasowa blokada karty na wniosek użytkownika karty:  20,00 zł 

22 Zastrzeżenie karty z powodów bankowych:  50,00 zł 

23 Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego  10,00 zł 

24 Wydanie zastępczej karty za granicą:  30,00 zł 

25 Awaryjna wypłata gotówki za granicą:  900,00 zł 

26 Za wydanie karty dla współposiadacza/pełnomocnika:  40,00 zł 

27 Opłata miesięczna za posiadanie naklejki zbliżeniowej Visa Pay Wave 6,50 zł 

 
Rozdział  V. B.   Opłaty i prowizje ponoszone przez posiadacza rachunku związane z wydaniem, obsługą i 

funkcjonowaniem kart VISA BUSINESS DEBETOWA – BIN 418042 

L.p. Rodzaj prowizji kwota 

1 Prowizja za wydanie nowej karty (ważna 5 lat): 45,00 zł 

2 Prowizja za wydanie nowej karty w trybie ekspresowym: 55,00 zł 

3 Prowizja za wznowienie karty: 40,00 zł 

4 Prowizja za wydanie duplikatu karty: 30,00 zł 

5 Prowizja za wydanie nowej karty w miejsce utraconej: 40,00 zł 

6 Opłata miesięczna za posiadanie karty płatniczej 7,50 zł 

7 Wypłata gotówki w bankomatach obcych w kraju: 15,00 zł 

8 Wypłata gotówki w kasie banku w kraju: 15,00 zł 
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9 Wypłata gotówki w bankomatach zagranicą: 2%, min 40,00 zł 

10 Wypłata gotówki w kasie banku zagranicą: 2%, min 40,00 zł 

11 Realizacja transakcji bezgotówkowej w kraju: 0,00 zł 

12 Realizacja transakcji bezgotówkowej zagranicą: 0,00 zł 

13 Realizacja transakcji cashback w kraju: 0,00 zł 

14 Realizacja transakcji cashback zagranicą: 0,00 zł 

15 Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie: 3,00 zł 

16 Wydruk zestawienia transakcji w bankomacie: 0,00 zł 

17 Zmiana PIN w bankomacie: 15,00 zł 

18 Powtórne generowanie PIN na wniosek użytkownika karty: 15,00 zł 

19 Wysyłka zestawienia transakcji: 10,00 zł 

20 Odblokowanie karty po trzykrotnym błędnym podaniu kodu PIN 25,00 zł 

21 Czasowa blokada karty na wniosek użytkownika karty: 20,00 zł 

22 Zastrzeżenie karty z powodów bankowych: 50,00 zł 

23 Przelew na rachunek karty kredytowej: 0,00 zł 

24 Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 20,00 zł 

25 Wydanie zastępczej karty za granicą: 30,00 zł 

26 Awaryjna wypłata gotówki za granicą: 900,00 zł 

27 Za wydanie karty dla współposiadacza/pełnomocnika: 50,00 zł 

 
Rozdział  V. C.   Opłaty i prowizje ponoszone przez posiadacza rachunku związane z wydaniem, obsługą i 

funkcjonowaniem kart VISA CLASSIC DEBETOWA I VISA PAY WAVE  - STUDENT, JUNIOR  

L.p. Rodzaj prowizji kwota 

1 Prowizja za wydanie nowej karty (ważna 5 lat):  0,00 zł 

2 Prowizja za wydanie nowej karty w trybie ekspresowym:  35,00 zł 

3 Prowizja za wznowienie karty:  0,00 zł 

4 Prowizja za wydanie duplikatu karty:  15,00 zł 

5 Prowizja za wydanie nowej karty w miejsce utraconej:  30,00 zł 

6 Opłata miesięczna za posiadanie karty płatniczej 0,00 zł 

7 Wypłata gotówki w bankomatach obcych w kraju:  4,50 zł 

8 Wypłata gotówki w kasie banku w kraju:  4,50 zł 

9 Wypłata gotówki w bankomatach zagranicą:  10,00 zł 

10 Wypłata gotówki w kasie banku zagranicą:  10,00 zł 

11 Realizacja transakcji bezgotówkowej w kraju:  0,00 zł 

12 Realizacja transakcji bezgotówkowej zagranicą:  0,00 zł 

13 Realizacja transakcji cashback w kraju:  0,00 zł 

14 Realizacja transakcji cashback zagranicą:  0,00 zł 

15 Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie:  0,00 zł 

16 Wydruk zestawienia transakcji w bankomacie:  0,00 zł 

17 Zmiana PIN w bankomacie:  6,00 zł 

18 Powtórne generowanie PIN na wniosek użytkownika karty:  6,00 zł 

19 Wysyłka zestawienia transakcji:  0,00 zł 
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20 Odblokowanie karty po trzykrotnym błędnym podaniu kodu PIN  6,00 zł 

21 Czasowa blokada karty na wniosek użytkownika karty:  6,00 zł 

22 Zastrzeżenie karty z powodów bankowych:  30,00 zł 

23 Przelew na rachunek karty kredytowej:  0,00 zł 

24 Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego  5,00 zł 

25 Wydanie zastępczej karty za granicą:  30,00 zł 

26 Awaryjna wypłata gotówki za granicą:  900,00 zł 

27 Za wydanie karty dla /pełnomocnika:  0,00 zł 

28 Opłata miesięczna za posiadanie naklejki zbliżeniowej Visa Pay Wave 0,00 zł 

Rozdział VI.  Udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych 

1. Od kwoty przyznanych kredytów pobiera się prowizje: stawka 

1 
od kredytów gotówkowych  z okresem spłaty do 84 miesięcy: 
- dla Klientów posiadających w Banku rachunek ROR 
- dla Klientów nie posiadających w Banku rachunku ROR 

3,00% 
4,00% 

2 od kredytów odnawialnych w ROR z okresem spłaty do 12 miesięcy 3,00% 

3 
od kredytu „Wygodny Kredyt Gotówkowy”: 
- dla Klientów posiadających w Banku rachunek ROR 
- dla Klientów nie posiadających w Banku rachunku ROR 

3,50% 
4,50% 

4 
od kredytu „TANIA GOTÓWKA”: 
- dla Klientów posiadających w Banku rachunek ROR 
- dla Klientów nie posiadających w Banku rachunku ROR 

3,50% 
4,50% 

5 
od kredytu „EKOLOGICZNEGO”: 
- dla Klientów posiadających w Banku rachunek ROR 
- dla Klientów nie posiadających w Banku rachunku ROR 

0,00% 
1,00% 

6 od kredytów mieszkaniowych  „Mój Dom”                                   
od 1,00%      
do 2,50% 

7 od uniwersalnych kredytów hipotecznych 
od 2,00% 
do 3,50% 

8 
od kredytu konsolidacyjnego na spłatę innych kredytów: 
- dla Klientów posiadających w Banku rachunek ROR 
- dla Klientów nie posiadających w Banku rachunku ROR 

3,50% 
4,50% 

9 za przedłużenie kredytu odnawialnego w ROR 3,00% 

10 za udzielenie prolongaty spłaty kredytu                                                          4,00% 

11 od kredytów inwestycyjnych na działalność gospodarczą i rolniczą    
od 1,50% 
do 3,00% 

12 od kredytów obrotowych w rachunku kredytowym i w rachunku bieżącym 
od 2,50% 
do 3,50% 

13 Od kredytowej linii hipotecznej 
od 2,50% 
do 3,50% 

14 
za wyjątkiem kredytów preferencyjnych, gdzie wysokość prowizji ustalana jest na podstawie umowy z ARiMR,    
i na dzień 30.06.2020 r. wynosi 2,00% kwoty udzielonego kredytu na cały okres kredytowania. 

                                                                                                

2. Opłaty od wydanej karty kredytowej VISA Credit (dla klientów indywidualnych): 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1 Wydanie nowej karty jednorazowo 35 zł 

2 Wznowienie karty jednorazowo 25 zł 
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3 

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 
- co najmniej 10 000 zł 

rocznie 

69 zł 
0 zł 

4 Wydanie / wznowienie dodatkowej karty jednorazowo 25 zł 

5 Obsługa dodatkowej karty rocznie 35 zł 

6 Wydanie duplikatu karty jednorazowo 25 zł 

7 Wydanie nowej karty w miejsce kart zastrzeżonej jednorazowo 25 zł 

8 Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę jednorazowo 0 zł 

9 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty jednorazowo 10 zł 

10 
Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 
karty 

jednorazowo 0 zł 

11 Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł 

12 Wypłata gotówki w bankomatach w kraju i za granicą od transakcji 4% min. 10 zł 

13 Przelew z karty za przelew 3% min. 5 zł 

14 Sprawdzenie salda w bankomacie od transakcji 0 zł 

15 
Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za 
wskazany okres 

jednorazowo 10 zł 

16 
Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie  
(max. ostatnie 10 transakcji) 

od transakcji  0 zł 

17 Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 0 zł 

18 Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty jednorazowo 0 zł 

19 Zmiana limitów na karcie Od zmiany 0 zł 

20 Obniżenie wysokości limitu kredytowego Od zmiany 0 zł 

21 
Minimalna spłata zadłużenia na karcie (od kwoty salda końcowego 
okresu rozliczeniowego) 

miesięcznie  3% min. 30 zł 

22 Pakiet Bezpieczna karta miesięcznie 0 zł 

3. Opłaty od wydanej karty kredytowej VISA Business Credit (dla klientów instytucjonalnych): 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1 Wydanie nowej karty jednorazowo 35 zł 

2 Wznowienie karty jednorazowo 0 zł 

3 

Obsługa karty kredytowej; opłata jest pobierana jeżeli w 
poprzednim roku wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat 
gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 
- mniej niż 30 000 zł 
- co najmniej 30 000 zł 

rocznie 
75 zł 

0 zł 

4 Wydanie duplikatu karty jednorazowo 30 zł 

9 
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 
karty 

jednorazowo 0 zł 

11 Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł 

12 Wypłata gotówki w bankomatach w kraju i za granicą od transakcji 4% min. 10 zł 

13 Przelew z karty za przelew 3% min. 5 zł 

14 Sprawdzenie salda w bankomacie od transakcji 0 zł 
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15 
Generowanie wyciągu na życzenie Użytkownika karty za wskazany 
okres 

jednorazowo 10 zł 

17 Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 0 zł 

18 Wysyłanie wezwań do zapłaty należności Banku Za wezwanie 0 zł 

21 
Minimalna spłata zadłużenia na karcie (od kwoty salda końcowego 
okresu rozliczeniowego) 

miesięcznie  5% min. 100 zł 

22 Pakiet Bezpieczna karta miesięcznie 0 zł 

 

4. Pobiera  się opłatę za następujące czynności bankowe związane z udzielanymi kredytami: 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) stawka 

1 opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt konsumencki  
1% nie więcej  
niż 200,00 zł 

2 uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku (jednorazowo od kwoty kredytu)            
0,2% nie mniej 

 niż 50,00 zł 

3 spłata całości lub części kredytu przed terminem (jednorazowo od kwoty wcześniej spłaty)   0,00 zł 

4 
Zlecenie spłaty rat kredytowych z rachunku bankowego  
(pełnomocnictwo do rachunku) 

1,00 zł 
miesięcznie 

5 podwyższenie kwoty kredytu (jednorazowo od kwoty podwyższonej); 3,00% 

6 zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (za aneks)              120,00 zł 

7 
wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy, zaświadczenia  
stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytu oraz zaświadczenia, że klient nie 
figuruje jako dłużnik (jednorazowo)                                                                                                                  

80,00 zł (netto) 

8  sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo)                             150,00 zł 

9  sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) 100,00 zł 

10 
wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty (jednorazowo) - kwota płatna przez Kredytobiorcę 
za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy – za wyjątkiem Klientów detalicznych, 

45,00 zł 

11 
wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty (jednorazowo) - kwota płatna przez Kredytobiorcę 
za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy detalicznego, 

25,00 zł. 

12 za sporządzenie zgody na wykreślenie hipoteki                                                                      80,00 zł (netto) 

13 za zmianę zabezpieczenia kredytu                                                                                          90,00 zł 

14 opłata manipulacyjna za zawarcie umowy układu  (od kwoty zadłużenia) 1,00% 

15 
opłata manipulacyjna za wyrażenie zgody na przejęcie długu (od kwoty przejmowanego 
długu) 

1,00% 

16 za wezwanie klienta do uregulowania należności z tytułu prowadzenia rachunku 20,00 zł 

17 za wydanie odpisu umowy o kredyt                                                                                         80,00 zł 

18 za wydanie oceny ekonomicznej (zdolności kredytowej) podmiotu na jego wniosek                                                                  
2,00%, nie więcej 

niż 500,00 zł 

19  przyjęcie do dyskonta (opłata pobierana od sumy weksla) 
2,00% sumy 
wekslowej 

20 
za zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia (opłata pobierana od głównego 
dłużnika)  

1,00% sumy 
wekslowej 

21 za sporządzenie wniosku o ustanowienie zastawu poza opłatę sądową 35,00 zł 

22 za sporządzenie wniosku o wykreślenie zastawu 80,00 zł (netto) 

23 za zapytanie do rejestru zastawów (poza opłatą sądową) 15,00 zł 

24 
prowizja od kredytu postawionego do dyspozycji kredytobiorcy i przez niego 
niewykorzystanego – dotyczy kredytów na działalność gospodarczą, w tym w rolnictwie w 
rachunku bieżącym            

2,00% 

25 prowizja za udzielenie promesy kredytowej  
3% nie więcej  
niż 500,00 zł 
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26 
za sporządzenie zgody na wykreślenie wpisu o współwłasności pojazdu z dowodu 
rejestracyjnego 

80,00 zł (netto) 

27 
od udzielonych gwarancji bankowych w wysokości 4,00% za pierwszy rok obowiązywania gwarancji plus 2,00% za 
każdy kolejny rok 

Rozdział VII. INNE OPŁATY I PROWIZJE 

Za zastrzeżenie dokumentu lub przedmiotu w CBD–DZ ……………………………………………..…..…………………………… 50,00 zł 

 

Rozdział VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Opłatę za wydanie portfela do skarbca nocnego, kluczy do drzwiczek i worka na monety oblicza się jako cenę zakupu  

w/w podwyższoną o 30% (z tytułu kosztów manipulacyjnych). 

2.  Opłaty manipulacyjne za usługi i czynności bankowe nie przewidziane w taryfie ……………………….…..……… 90,00 zł 

3.  Za sporządzenie odpisu jednego dokumentu kasowego na pisemny wniosek klienta …………………….…..….. 30,00 zł   

4.  Niniejsza taryfa opłat i prowizji bankowych tekst jednolity wchodzi z dniem 01.03.2023 roku za wyjątkiem: 

5.  Z dniem 28.02.2023 roku traci moc Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Nr 15/65/2022 z dnia 29.07.2022 roku. 

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                              

                                                                                                                                 Zarząd Banku Spółdzielczego 

                                                                                                                                             w Łubnianach 


