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Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 

1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łęcznej dla klientów indywidualnych” zwana dalej 
Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Łęcznej, 
zwanego dalej Bankiem. 

2. Opłaty i prowizje pobierane są: 

1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 
2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 
3) zbiorczo - za wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 
4) zgodnie z zawartą umową. 

3. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od...do” wysokość 
pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 

4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią 
inaczej. 

5. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 

6. Kwoty pobieranych prowizji podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 

7. Nie pobiera się prowizji i opłat: 

1) od wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których rachunki prowadzą inne banki 
oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych od uzyskania ulgi w 
podatku dochodowym, 

2) za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielenie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, 
gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 105 ust. 1 pkt. 2 Prawa 
bankowego. 

8. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub wg 
umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 

9. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do 
sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 

10. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą 
wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 
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RACHUNKI OSOBISTE 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Rachunek 
oszczędnościowo 

- rozliczeniowy 

przyjazneKonto 
Rachunek 

Indeks 
Plan 

standardowy 
Plan aktywny 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 2 zł 5 zł lub 10 zł1)3) 15 zł lub 23 zł 2)3) 0 zł lub 5 zł3)4) 

3. Wpłaty i wypłaty  

 3.1. wpłata gotówkowa 

za wpłatę 

    

 3.1.1. w placówce Banku 0 zł 0 zł 0 zł 8 zł 

 3.2.2. we wpłatomacie Banku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 3.2. wypłata gotówkowa w placówce 
Banku5) za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 8 zł 

4. Elektroniczne kanały dostępu  

  4.1. System bankowości internetowej  

  4.1.1. dostęp do systemu jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

  4.1.2. wydanie tokena jednorazowo 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

  4.2.2. użytkowanie tokena miesięcznie 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

  4.2.3. 

niezwrócenie użytkowanego tokena 
w przypadku rezygnacji z usługi 
przed upływem terminu ważności 
tokena 

jednorazowo 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

  4.2.4. 
wysłanie kodu autoryzacyjnego w 
formie SMS do użytkownika  

za każdy SMS 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

  4.2. SMS Kontakt  

  4.2.1. udostępnienie usługi jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

  4.2.2. opłata za korzystanie z usługi miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

  4.2.3. 
ilość darmowych powiadomień SMS 
w miesiącu kalendarzowym 

szt. - 5 15 3 

  4.2.4. 
opłata za powiadomienie SMS poza 
limitem 

miesięcznie 
zbiorczo za każdy 

sms wysłany 
przez Bank 

0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

  4.3. Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5. Przelewy krajowe  

  5.1. przelew wewnętrzny      

  5.1.1. w placówce Banku za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

  5.1.2. 
w systemie bankowości 
internetowej/SMS Kontakt 

za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

  5.2. przelew zewnętrzny w systemie Elixir:      

  5.2.1. w placówce Banku za przelew 4 zł 4 zł 4 zł 8 zł 

  5.2.1° w placówce Banku     za przelew 6 zł 6 zł 6 zł 8 zł 

  5.2.2. 
w systemie bankowości 
internetowej/SMS Kontakt 

za przelew 1 zł 0,50 zł 0 zł 0,50 zł 

  5.2.3. 

ilość darmowych przelewów w 
miesiącu kalendarzowym w systemie 
bankowości internetowej/ SMS 
Kontakt 

szt. 0 9 - 5 

  5.4. 
Przelew zewnętrzny w systemie 
Sorbnet - w placówce / w systemie 
bankowości internetowej 

za przelew 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

6. Przelewy zagraniczne  

  6.1. realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce   

  6.1.1. SEPA od transakcji 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 

  6.1.2. Polecenie wypłaty6) od transakcji 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 

                                                           
1)  Opłata za prowadzenie rachunków wynosi 5 zł gdy jednorazowy wpływ na rachunek główny prowadzony w ramach przyjaznegoKonta w miesiącu 

kalendarzowym wynosi min. 1500 zł.  
2)  Opłata za prowadzenie rachunków wynosi 15 zł gdy jednorazowy wpływ na rachunek główny prowadzony w ramach przyjaznegoKonta w miesiącu 

kalendarzowym wynosi min. 3700 zł 
3) wpływ na rachunek rozumiany jest jako wszystkie uznania rachunku za wyjątkiem przelewów między rachunkami własnymi oraz uznania z tyt. zwrotu 

depozytów, kapitalizacji odsetek oraz wypłat kredytów  
4) Opłata za prowadzenie rachunku wynosi 0 zł gdy wpływy na rachunek w miesiącu kalendarzowym wynoszą min. 500 zł. 
5)  Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Realizacja 

nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji 
wypłaty gotówkowej konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną.  

6)   Niezależnie od opłaty pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 6.6., w przypadku opcji kosztowej „OUR” 
 

°  zapisy zawarte w ust. 5.2.1° obowiązują od dnia 01.01.2018 r.  
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  6.2. realizacja przelewów w trybie niestandardowym7) w placówce   

  6.2.1. w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym” od transakcji 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

  6.3. skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych  

  6.3.1. SEPA od transakcji 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 

  6.3.2. 
Polecenie wypłaty z dyspozycją 
dotyczącą kosztów „BEN” lub „SHA” 

od transakcji 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

6.4. zwrot nie podjętej kwoty przekazu od transakcji 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

6.5. 
zlecenie poszukiwania 
przelewu/postępowanie wyjaśniające 
wykonane na zlecenie Klienta8) 

od transakcji 
75 zł + koszty 

banków trzecich 

75 zł + koszty 
banków 
trzecich 

75 zł + koszty 
banków 
trzecich 

75 zł + koszty 
banków 
trzecich 

6.6. 
zryczałtowane koszty banków 
pośredniczących pobierane „z góry” 
od poleceń wypłaty  

od transakcji 70 zł 70 zł 70 zł 70 zł 

6.7. 
zmiany/korekty/odwołania 
zrealizowanego przelewu, wykonane 
na zlecenie Klienta 

od transakcji 
85 zł + koszty 

banków trzecich 

85 zł + koszty 
banków 
trzecich 

85 zł + koszty 
banków 
trzecich 

85 zł + koszty 
banków 
trzecich 

6.8. 
wydanie na prośbę Klienta 
zaświadczenia potwierdzającego 
wykonanie przekazu 

za dokument 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

7. Zlecenia stałe – przelew z przyszłą datą realizacji  

  7.1. rejestracja zlecenia stałego  

  7.1.1. w placówce Banku za zlecenie 3 zł 3 zł 3 zł 5 zł 

  7.1.2. w systemie bankowości internetowej za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

  7.2. modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego  

  7.2.1. w placówce Banku za zlecenie 3 zł 3 zł 3 zł 5 zł 

  7.2.2. w systemie bankowości internetowej za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

  7.3. realizacja zlecenia stałego      

  7.3.1. zlecenie wewnętrzne za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

  7.3.2. zlecenie zewnętrzne w systemie Elixir za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł 0,50 zł 

8. Polecenia zapłaty  

8.1. rejestracja polecenia zapłaty za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

8.2. 
modyfikacja/odwołanie polecenia 
zapłaty 

za zlecenie 5 zł 5 zł 2 zł 5 zł 

8.3. realizacja z rachunku Posiadacza za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł 0,50 zł 

9. 
Przelew krajowy lub zagraniczny z 
tytułu otrzymanej renty/emerytury 
zagranicznej 

od transakcji 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

10. Karty debetowe9) 

Visa Classic Debetowa, Visa PayWave, MasterCard Paypass 
 

 10.1. wydanie/wznowienie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 10.2. wydanie duplikatu karty jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

 10.3. użytkowanie karty miesięcznie 3 zł 0 zł lub 5 zł 10) 0 zł lub 5 zł 10) 0 zł lub 8 zł11) 

 10.4. transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 10.5. wypłaty gotówkowe  

10.5.1. 

we wskazanych bankomatach Grupy 
BPS i innych bankach krajowych i 
terminalach POS zgodnie z zawartymi 
umowami12) 

od transakcji 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10.5.2. w innych bankomatach w kraju 4 zł 2 zł 0 zł 2 zł 

10.5.3. 
w bankomatach akceptujących kartę 
za granicą 

3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 

10.5.4. 
w punktach akceptujących kartę  w 
kraju i w placówkach Poczty Polskiej 

8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 

10.5.5. 
w punktach akceptujących kartę za 
granicą 

3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 

10.5.6. 
awaryjna wypłata gotówki za granicą 
po utracie karty 

jednorazowo 1000,00 zł 1000,00 zł 1000,00 zł 1000,00 zł 

10.6. wpłaty gotówkowe we wpłatomatach od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

                                                           
7)  Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 6.1.2. 
8)  Opłaty nie pobiera się jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku 
9) dla wszystkich kart Visa w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% 

wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego Visa  w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta 
rachunku bankowego. 

10)  Opłata za użytkowanie karty wynosi 0 zł w przypadku wykonania transakcji bezgotówkowych zaksięgowanych w cyklu prowizyjnym 
na kwotę min. 300 zł 

11) Opłata za użytkowanie karty wynosi 0 zł w przypadku wykonania transakcji bezgotówkowych zaksięgowanych w cyklu prowizyjnym 
na kwotę min. 200 zł 

12)  lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku 
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Banku 

10.7. zmiana numeru PIN w bankomacie od zmiany 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

10.8. sprawdzanie salda w bankomacie od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10.9. zastrzeżenie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10.10
. 

rozpatrzenie reklamacji 
jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10.11. 
powtórne generowanie i wysyłka PIN 
na wniosek Użytkownika 

od transakcji 10 zł 7 zł 3 zł 3 zł 

10.12. zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 3 zł 3 zł 0 zł 0 zł 

10.13. 
czasowa zablokowanie/odblokowanie 
karty 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10.14. 
zmiana wysokości dziennych limitów 
transakcyjnych 

od zmiany 3 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10.15. Cashback od transakcji 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

11. Naklejka zbliżeniowa Visa payWave  

11.1. wydanie naklejki zbliżeniowej jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.2. wznowienie naklejki zbliżeniowej jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 5 zł 

11.3. 
wydanie duplikatu naklejki 
zbliżeniowej13) jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

11.4. 
wydanie nowej naklejki zbliżeniowej w 
miejsce zastrzeżonej13) jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

11.5. użytkowanie naklejki zbliżeniowej14) miesięcznie 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

11.6. transakcje bezgotówkowe15) od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.7. 
powtórne generowanie i wysyłka PIN 
na wniosek Użytkownika 

jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

11.8. 
telefoniczne odblokowanie numeru 
PIN na wniosek Użytkownika 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.9. 
zmiana danych Użytkownika naklejki 
zbliżeniowej 

jednorazowo 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

11.10. 
czasowe zablokowanie/odblokowanie 
naklejki zbliżeniowej 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.11. 
zmiana wysokości dziennych limitów 
transakcyjnych 

od zmiany 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

12. Wyciąg z rachunku bankowego  

12.1. 
wyciąg miesięczny, za miesiąc 
kalendarzowy 

za wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.2. 
duplikat wyciągu miesięcznego w 
placówce Banku16) za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

12.3. 
wyciąg dzienny / tygodniowy / 
dwutygodniowy wysyłany pocztą16) za wyciąg 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

12.4. 
sporządzenie kopii wyciągu / dowodu 
księgowego / potwierdzenia realizacji 
przekazu16) 

za dokument 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

12* Wyciąg z rachunku bankowego  

12.1. 
Wyciąg miesięczny, za miesiąc 
kalendarzowy 

za wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.2.  
Duplikat wyciągu miesięcznego w 
placówce Banku16) za wyciąg 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

12.3. 
Wyciąg 
dzienny/tygodniowy/dwutygodniowy 
wysyłany pocztą16) 

za wyciąg 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

                                                           
13)  opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku  
14)  dla naklejek zbliżeniowych wydanych do rachunku ror i przyjazneKonto do 30.06.2016  roku opłata nie jest naliczana przez 

pierwsze 36 miesięcy od daty wydania naklejki zbliżeniowej; dla naklejek zbliżeniowych wydanych do rachunku Indeks 
opłata nie jest naliczana przez pierwsze 36 miesięcy od daty wydania naklejki zbliżeniowej. 

15)  w przypadku transakcji bezgotówkowych dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego pobierana 
jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego Visa 

16)  na życzenie Klienta 
*    zapisy zawarte w ust.12* obowiązują od dnia 26.06.2017 r.  
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12.4. 
Sporządzenie kopii wyciągu /dowodu 
księgowego/potwierdzenia realizacji 
przekazu16) 

za dokument 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

13. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza  

13.1. za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 
5 zł max 40 zł za 

cały rok 
5 zł max 40 zł 

za cały rok 
5 zł max 40 zł 

za cały rok 
5 zł max 40 zł 

za cały rok 

13.2. za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument 
10 zł max 80 zł 

za cały rok 
10 zł max 80 zł 

za cały rok 
10 zł max 80 zł 

za cały rok 
10 zł max 80 zł 

za cały rok 

13* 
Sporządzenie historii rachunku na 
wniosek Posiadacza  

 

13.1. Za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 
10 zł x liczba m-

cy 
10 zł x liczba 

m-cy 
10 zł x  liczba 

m-cy 
10 zł x  liczba 

m-cy 

13.2. Za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument 
15 zł max 120 zł 

za cały  rok 
15 zł max 120 
zł za cały rok 

15 zł max 120 
zł za cały rok 

15 zł max 120 
zł za cały rok 

14. 

Przejście z rachunku 
oszczędnościowo – rozliczeniowego 
na przyjazneKonto lub zmiana planów 
w ramach przyjaznegoKonta  

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł - 

15. Likwidacja rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

POZOSTAŁE RACHUNKI BANKOWE 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

/a'vista/ 

Rachunek 
oszczędnościowy  

Pol-Efekt 

Rachunek 
oszczędnościowy dla 

PKZP, jedn. org. 
nieposiadających 

osobowości prawnej 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 0 zł 3 zł 

3. Wpłaty i wypłaty 

  3.1. Wpłata gotówkowa za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 

  3.2. Wypłata gotówkowa w trakcie jednego okresu rozliczeniowego 

    
3.2.1. 

pierwsza wypłata 
od kwoty 0 zł 0 zł 0 zł 

    
3.2.2. 

kolejna wypłata 
od kwoty 0 zł 0,25% min. 10 zł 0 zł 

4. Elektroniczne kanały dostępu 

4.1. dostęp do systemu jednorazowo - 0 zł - 

4.2. 
wydanie koperty z hasłem 
aktywacyjnym 

jednorazowo - 0 zł - 

4.3. SMS Kontakt 

za każdy 
SMS 

wysłany 
przez Bank 

0,30 zł 0,30 zł - 

  4.5. Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 

5. Przelewy krajowe 

  5.1. Przelew wewnętrzny 

    
5.1.1. 

w placówce Banku 
za przelew 0 zł 0 zł1) 0 zł 

  5.1.2. 
w systemie bankowości 
internetowej/SMS Kontakt 

za przelew - 0 zł1) - 

5.2. Przelew zewnętrzny w systemie Elixir: 

   5.2.1. w placówce Banku za przelew 4 zł 4 zł1) 4 zł 

5.2.1° w placówce Banku za przelew 6 zł 6 zł1) 6 zł 

   5.2.2. 
w systemie bankowości 
internetowej/SMS Kontakt 

za przelew - 1 zł1) - 

5.3. 
Przelew zewnętrzny w systemie 
Sorbnet - w placówce Banku/w 
systemie bankowości internetowej 

za przelew 20 zł 20 zł 20 zł 

6. Wydanie blankietów czeków za czek - - 1 zł 

7. Przelewy zagraniczne 

  7.1. Realizacja przelewów w trybie standardowym 

    
7.1.1. 

SEPA od transakcji 
12 zł 12 zł - 

    Polecenie wypłaty2)  od transakcji 25 zł 25 zł - 

                                                           
1)  drugi i kolejny przelew powiększony o prowizję z pkt. 3.2.2 
2)  Niezależnie od opłaty pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7.6. w przypadku opcji kosztowej „OUR” 
° zapisy zawarte w ust. 5.2.1° obowiązują od dnia 01.01.2018 r.  
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7.1.2. 

  7.2. Realizacja przelewów w trybie niestandardowym3) 

7.2.1. 
w EUR, USD i GBP w trybie 
„pilnym” 

od transakcji 
100 zł 100 zł - 

  7.3. Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych 

    
7.3.1. 

SEPA od transakcji 
12 zł 12 zł - 

7.3.2. 
Polecenie wypłaty z dyspozycją 
dotyczącą kosztów „BEN” lub 
„SHA” 

od transakcji 20 zł 20 zł - 

7.4. zwrot nie podjętej kwoty przekazu od transakcji 20 zł 20 zł - 

7.5. 

Zlecenie poszukiwania 
przelewu/postępowanie 
wyjaśniające wykonane na 
zlecenie Klienta 4) 

od transakcji 
75 zł + koszty banków 

trzecich 
75 zł + koszty banków 

trzecich 
- 

7.6. 
Zryczałtowane koszty banków 
pośredniczących pobierane „z 
góry” od poleceń wypłaty  

od transakcji 70 zł 70 zł - 

7.7. 
Zmiany/korekty/odwołania 
zrealizowanego przelewu, 
wykonane na zlecenie Klienta 

od transakcji 
85 zł + koszty banków 

trzecich 
85 zł + koszty banków 

trzecich 
- 

7.8. 
wydanie na prośbę Klienta 
zaświadczenia potwierdzającego 
wykonanie przekazu 

za dokument 15 zł 15 zł - 

8. 
Przelew krajowy lub zagraniczny z 
tytułu otrzymanej renty/emerytury 
zagranicznej 

od transakcji 30 zł 30 zł - 

9. Zlecenia stałe – przelew z przyszłą datą realizacji 

  9.1. rejestracja zlecenia stałego     

    
9.1.1. 

w placówce Banku 
za zlecenie 3 zł 3 zł 3 zł 

    
9.1.2. 

w systemie bankowości 
internetowej 

za zlecenie - 0 zł - 

  9.2. modyfikacja/odwołanie zlecenia 
stałego: 

    

    
9.2.1. 

w placówce Banku 
za zlecenie 3 zł 3 zł 3 zł 

    
9.2.2. 

w systemie bankowości 
internetowej 

za zlecenie - 0 zł - 

  9.3. realizacja zlecenia stałego     

    9.3.1. zlecenie wewnętrzne za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 

    9.3.2. zlecenie zewnętrzne w systemie 
Elixir 

za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł 

10. Polecenie zapłaty 

  
10.1. 

rejestracja polecenia zapłaty 
za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 

10.2. 
modyfikacja/odwołanie polecenia 
zapłaty 

za zlecenie 5 zł 5 zł 5 zł 

10.3. realizacja z rachunku Posiadacza za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł 

11. Wyciąg z rachunku bankowego 

11.1. 
Wyciąg miesięczny, za każdy 
miesiąc kalendarzowy 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

11.2. 
Duplikat wyciągu miesięcznego w 
placówce Banku 5) za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 

11.3. 
Wyciąg dzienny / tygodniowy / 
dwutygodniowy wysyłany pocztą 5) za wyciąg 10 zł 10 zł 10 zł 

11.4. 
Sporządzenie kopii wyciągu / 
dowodu księgowego / 
potwierdzenia realizacji przekazu 5) 

za dokument 10 zł 10 zł 10 zł 

11*. Wyciąg z rachunku bankowego     

11.1. Wyciąg mieszany, za każdy jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

                                                                                                                                                                                           
 

 
3)   Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 7.1.2. i 7.3.2. 
*   zapisy zawarte w ust. 13* obowiązują od dnia 26.06.2017 r.  
 
4)  Opłaty nie pobiera się jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku 
5)  Na życzenie klienta 
*   zapisy zawarte w ust.11* obowiązują od dnia 26.06.2017 r.  
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miesiąc kalendarzowy 

11.2. 
Duplikat wyciągu miesięcznego w 
placówce Banku5) za wyciąg 20 zł 20 zł 20 zł 

11.3. 
Wyciąg 
dzienny/tygodniowy/dwutygodniowy 
wysyłany pocztą5) 

za wyciąg 30 zł 30 zł 30 zł 

11.4. 

Sporządzenie kopii 
wyciągu/dowodu 
księgowego/potwierdzenie realizacji 
przekazu5) 

za dokument 15 zł 15 zł 15 zł 

12. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza 

12.1. 
Za każdy miesiąc roku bieżącego 

za dokument 
5 zł max 40 zł za cały 

rok 
5 zł max 40 zł za cały 

rok 
5 zł max 40 zł za cały 

rok 

12.2. 
Za każdy miesiąc roku 
poprzedniego 

za dokument 
10 zł max 80 zł za 

cały rok 
10 zł max 80 zł za cały 

rok 
10 zł max 80 zł za cały 

rok 

12*. 
Sporządzenie historii rachunku na 
wniosek Posiadacza 

 

12.1. 
Za każdy miesiąc roku bieżącego  

za dokument  
10  zł x liczba 

miesięcy 
10 zł x liczba miesięcy 10 zł x liczba miesięcy 

12.2. 
Za każdy miesiąc roku 
poprzedniego 

za dokument 
15 zł max 120 zł za 

cały rok 
15 zł max 120 zł za 

cały rok 
15 zł max 120 zł za 

cały rok 

13. Likwidacja rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

* zapisy zawarte w ust.12* obowiązują od dnia 26.06.2017 r. 

 
KARTA PRZEDPŁACONA MASTERCARD 
 

Lp.
  

Rodzaj usługi( czynności) 
Tryb 
pobierania 

Opłata 

1. Wydanie karty przedpłaconej jednorazowo 0 zł 

2. Użytkowanie karty miesięcznie 3 zł 

3. Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł 

4. Wypłaty gotówkowe:  

4.1. 
we wskazanych bankomatach Grupy 
BPS i innych bankach krajowych  

od transakcji 

0 zł 

4.2. w innych bankomatach w kraju 4 zł 

4.3. 
w bankomatach akceptujących kartę 
za granicą  

3% min. 10 zł 

4.4. 
w punktach akceptujących kartę w 
kraju i w placówkach Poczty Polskiej 

8 zł 

4.5. 
w punktach akceptujących kartę za 
granicą  

3% min. 10 zł 

4.6. 
awaryjna wypłata gotówki za granicą 
po utracie karty  

jednorazowo 1000,00zl 

5. 
Wpłaty gotówkowe we wpłatomatach 
Banku 

od transakcji 0 zł 

6. Zasilenie środków na rachunek karty od transakcji 0 zł 

7. 
Wypłata środków przechowywanych 
na rachunku karty 

za zlecenie 12 zł 

8. Zmiana numeru PIN w bankomacie od zmiany 2 zł 

9. Sprawdzenie salda w bankomacie od transakcji 0 zł 

10. Zastrzeżenie karty jednorazowo 0 zł 

11. Rozpatrzenie reklamacji jednorazowo 0 zł 

12. Zmiana wysokości dziennych limitów od zmiany 3 zł 

13. Cashback od transakcji 2 zł 

14. 
Czasowe zablokowanie/odblokowanie 
karty 

jednorazowo 0 zł 

15. Wyciąg z rachunku bankowego: 

15.1. 
Wyciąg miesięczny za każdy miesiąc 
kalendarzowy 

jednorazowo 0 zł 

15.2. 
Duplikat wyciągu miesięcznego w 
placówce Banku/wysyłany pocztą1) za wyciąg 15 zł 

15.3. 
Wyciąg dzienny/tygodniowy/ 
dwutygodniowy w placówce 
banku/wysyłany pocztą1) 

za wyciąg 20 zł 

1) na życzenie Klienta 
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RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania opłata 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 

3. Wpłaty i wypłaty 

  3.1. wpłata gotówkowa za wpłatę 0 zł 

  3.2. wypłata gotówkowa1) za wypłatę 0 zł 

4. elektroniczne kanały dostępu 2)  

  4.1. dostęp do systemu jednorazowo 0 zł 

5. Likwidacja rachunku  

  5.1. gotówkowa za dyspozycję 0 zł 

  5.2. przelew wewnętrzny za dyspozycję 0 zł 

                                                           
1)  wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. 

Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku 
możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną.  

2)  usługa dostępna dla klientów posiadających rachunek osobisty  

 

 

POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW OSOBISTYCH, OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I LOKAT 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania opłata 

1. Wydanie kserokopii umowy za dokument 10 zł 

2. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa jednorazowo 0 zł 

3. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci 
Posiadacza rachunku 

za dyspozycję 20 zł 

4. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci Posiadacza rachunku od każdego zapisobiorcy 20 zł 

5. Realizacja spadku od każdego spadkobiercy 20 zł 

6. 
Realizacja zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego: 
Postanowienia zawarte w ust. 6 obowiązują do dnia 31.01.2017. 

  6.1. jednorazowa realizacja od każdego zawiadomienia 20 zł 

  6.2. częściowa realizacja  za przelew 10 zł 

6.* 

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc 
takiego tytułu/opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu 
występującego z egzekucją/ 
Postanowienia zawarte w ust. 6* obowiązują od dnia 1.02.2017r. 

za każdą wyegzekwowaną 
kwotę 

20 zł 

7. 
Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą 
umowę 

  7.1. z Bankiem jednorazowo 5 zł 

  7.2. z innymi bankami jednorazowo 100 zł 

8. Potwierdzenie wykonania blokady środków za dokument 20 zł 

9. 
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku 
bankowego 

za dokument 15 zł 

10. 

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, 
stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu 
rachunków bankowych lub innych tytułów oraz, że rachunek jest 
lub nie jest wolny od zajęcia 

za dokument 30 zł 

11. Wydanie opinii o kliencie Banku na wniosek Klienta za dokument 50 zł 

12. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza 

  
12.1. 

za każdy miesiąc roku bieżącego 
za dokument 5 zł max 40 zł za cały rok 

  
12.2. 

za każdy miesiąc roku poprzedniego 
za dokument 10 zł max 80 zł za cały rok 

12* Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza  

12.1. Za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 10 zł x liczba miesięcy 

12.2. Za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument 15 zł max 120 zł za cały rok 

13. 
Przepisanie książeczki oszczędnościowej terminowej lub a'vista 
na rzecz innej osoby w drodze cesji 

jednorazowo 15 zł 

14. Likwidacja rachunku wkładu oszczędnościowego prowadzonego do książeczki mieszkaniowej 

  
14.1. 

z wypłatą premii gwarancyjnej 
 25 zł 

  bez wypłaty premii gwarancyjnej  0 zł 
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14.2. 

15. 
Zastrzeżenie i umorzenie lub odwołanie przez Klienta 
zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej terminowej książeczki 
oszczędnościowej lub a'vista 

jednorazowo 25 zł 

16. Telefoniczne potwierdzenie salda rachunku w ramach 
zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego 

każdorazowo 5 zł 

17. Wysyłanie upomnień lub wezwań (monitów) do zapłaty za monit 25 zł 

  *Zapisy zawarte w ust. 12* obowiązują od dnia 26.06.2017r.  

 

KREDYTY 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania opłata 

1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 
jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty 
0 zł 

2. Prowizja od kwoty przyznanych kredytów 

2.1. udzielonych w rachunkach oszczędnościowo - rozliczeniowych 
jednorazowo  

od kwoty kredytu 
2,00% min. 100 zł 

2.2. konsumpcyjnych gotówkowych 
jednorazowo  

od kwoty kredytu 
2,00% min. 30 zł 

2.3. mieszkaniowych 
jednorazowo  

od kwoty kredytu 
min. 1,50% - max. 3,00% 

2.4. z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 
jednorazowo  

od kwoty kredytu 
2,70% 

2.5. uniwersalnych hipotecznych udzielany od 24.07.2017 r. 
jednorazowo  

od kwoty kredytu 
min. 1,50% - max. 4,00% 

2.6. 
mieszkaniowych finansujących zakup lokalu mieszkalnego od 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Turka” na Osiedlu Borek 

jednorazowo  
od kwoty kredytu 

min. 0,75% - max. 1,50% 

2.7. „Kredyt na szczęście” od 04.04.2017 r.   

2.7.1. dla posiadaczy rachunku ror ze stałymi wpływami  od min. 3m-cy 
jednorazowo 

od kwoty kredytu 
4,50% min. 100 zł 

2.7.2 Dla pozostałych Klientów 
jednorazowo  

od kwoty kredytu 
5,90% min. 100 zł  

2.8. hipoteczny mieszkaniowy „Mój Dom” 
jednorazowo  

od kwoty kredytu 
min. 1,50% - max. 3,00% 

2.9. „WYGODNY KREDYT NA SZCZĘŚCIE” 1 

2.9.1 z okresem spłaty do 12 miesięcy  
jednorazowo  

od kwoty kredytu 
5,00% min. 100 zł 

2.9.2 z okresem spłaty powyżej 12 do 24 miesięcy 
jednorazowo  

od kwoty kredytu 
7,00% min. 100 zł 

2.9.3 z okresem spłaty powyżej 24 do 36 miesięcy 
jednorazowo  

od kwoty kredytu 
9,00% min. 100 zł 

2.10. „Kredyt dla pracowników administracji”2 

2.10.1 z okresem spłaty do 12 miesięcy 
jednorazowo  

od kwoty kredytu 
5,00% min.100 zł 

2.10.2 z okresem spłaty powyżej 12 do 24 miesięcy 
jednorazowo  

od kwoty kredytu 
6,00% min. 100 zł 

2.10.3 z okresem spłaty powyżej 24 do 36 miesięcy 
jednorazowo  

od kwoty kredytu 
7,00% min. 100 zł 

3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 
jednorazowo od kwoty 
wcześniejszej spłaty 

 0 zł 

4. 
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części  
(rat kapitałowych lub odsetek)  

jednorazowo  
od kwoty prolongowanej 

1 % 
min. 100 zł – max. 1000 zł 

5. 

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, 
stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu 
rachunków bankowych lub innych tytułów oraz, że rachunek jest 
lub nie jest wolny od zajęcia 

jednorazowo 30 zł 

6. Sporządzenie zaświadczenia o historii kredytu udzielonego: 

  6.1. gdy spłaty (udzielenia) kredytu dokonano w roku bieżącym jednorazowo 20 zł 

                                                           
1 Kredyt w ofercie Banku do 28.02.2017r. 
1 dla wszystkich kart Visa w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa 

prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego Visa  w przypadku transakcji 

dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego 
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  6.2. gdy spłaty (udzielenia) kredytu dokonano w latach poprzednich jednorazowo 30 zł 

7. Wydanie odpisu umowy kredytowej, pożyczki lub poręczenia za dokument 20 zł 

8. Wydanie opinii o kliencie banku na wniosek klienta jednorazowo 50 zł 

9. 

Wysyłanie monitów tj. upomnień (wezwań) oraz wezwań do 
zapłaty do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu 
spłaty, gdy łączne zadłużenie kapitałowo-odsetkowe od kredytu 
w rachunku: oszczędnościowo-rozliczeniowym, bieżącym, 
kredytowym przekroczy 100 zł (opłata nie jest pobierana za 
wezwanie w trybie art. 75c Prawa bankowego) 

od każdego monitu 25 zł 

10. 
Za inne czynności związane z obsługą kredytów (nie pobiera się 
prowizji za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem 
prawnych zabezpieczeń po całkowitej spłacie kredytu) 

jednorazowo 30 zł 

11. Wypłata kredytu w formie przelewu na rachunek: 

  
11.1. 

w Banku Spółdzielczym w Łęcznej 
za przelew 0 zł 

  
11.2. 

w innych bankach krajowych w systemie ELIXIR 
za przelew 0 zł 

  
11.3. 

w innych bankach w systemie SORBNET 
za przelew 20 zł 

12 Inspekcja na miejscu inwestycji: 

12.1 pierwsza inspekcja jednorazowo 0 zł 

12.2 każda kolejna inspekcja jednorazowo 100 zł 
2 Kredyt w ofercie Banku do 31.12.2017r. 

KARTA  KREDYTOWA  -  VISA CREDIT, MASTERCARD, WORLD MASTERCARD 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania opłata 

1. Wydanie nowej karty jednorazowo 0 zł 

2. Wznowienie karty jednorazowo 0 zł 

3. 
Obsługa karty kredytowej;  
Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających 
rachunek karty wyniosła: 

  3.1. mniej niż 6600,00 zł rocznie 54 zł 

  3.2. co najmniej 6600,00 zł rocznie 0 zł 

4. Wydanie dodatkowej karty jednorazowo 0 zł 

5. Obsługa karty dodatkowej jednorazowo 0 zł 

6. Wydanie duplikatu karty jednorazowo 5 zł 

7. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę jednorazowo 0 zł 

8. 
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 
karty 

jednorazowo 0 zł 

9. 
Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek 
Użytkownika karty 

jednorazowo 0 zł 

10. 
Transakcje bezgotówkowe (płatności kartą dokonywane w kraju  
i za granicą)1) od transakcji 0 zł 

11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków1): 

11.1. w kraju od transakcji 3 % min. 5 zł 

11.2. za granicą od transakcji 3 % min. 10 zł 

12. Sprawdzanie salda w bankomacie od transakcji 0 zł 

13. 
Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika 
karty za wskazany okres 

jednorazowo 0 zł 

14. 
Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max ostatnie 10 
transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 

od transakcji 0 zł 

15. Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 0 zł 

16. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 zł 

17. Zmiana limitów na karcie od zmiany 0 zł 

18. Obsługa nieterminowej spłaty2) jednorazowo 20 zł 

19. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 
miesięcznie  

od kwoty salda końcowego 
okresu rozliczeniowego 

3 % min. 40 zł 

20. Przelew z karty za przelew 3 % min. 5 zł 
2)  Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową 

USŁUGI  POZOSTAŁE 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania opłata 

1. 
Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na 
wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji 

jednorazowo 25 zł 
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Klientem Banku 

2. Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu: 

  2.1. krajowego   

    
2.1.1. 

za pierwszą stronę 
za stronę 5 zł 

    
2.1.2. 

za każdą następną stronę 
za stronę 3 zł 

  2.2. zagranicznego za stronę 10 zł 

3. 
Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki w bankach, z którymi 
Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu 
oszczędnościowego 

od transakcji wg porozumienia 

4. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za depozyt 50 zł 

5. Przechowywanie depozytu:   

  5.1. duplikatów kluczy miesięcznie 70 zł 

  5.2. innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych od dokumentu 70 zł 

  5.3. innych rzeczy ruchomych za depozyt 70 zł 

6. 
Sporządzenie i przekazanie zbiorczej informacji o rachunkach w 
bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo –
kredytowych na terenie Polski 

za dokument 25 zł 

7. 

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji 
stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, 
organom i instytucjom. 
Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 
105 ust. 1 pkt. 2 Prawa bankowego oraz w przypadku 
podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności. 

za stronę 10 zł 

8.  Wizyta informatyka Banku u  Klienta - na życzenie Klienta jednorazowo 200,00 zł 

 

CZYNNOŚCI KASOWE 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania opłata 

1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki:1) 

  1.1. podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku od transakcji 0,5% min 3,50 zł 

  1.2. w systemie Elixir prowadzone w innych bankach krajowych    

   1.2.1. z tytułu spłaty rat kredytów w innych bankach od transakcji 0,5% min. 4,00 zł 

   1.2.2. pozostałe wpłaty od transakcji 0.5% min. 5,50 zł 

1.3. w systemie Sorbnet prowadzone w innych bankach krajowych od transakcji 20 zł 

2. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: 

  2.1. do 10 szt. od transakcji 0 zł 

  2.2. powyżej 10 szt. od transakcji 0,5% min. 10 zł 

                                                           
1)  Jeżeli umowa z Posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od 

Posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy.  

 

 

CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania opłata 

1. Skup czeków podróżnych 
od łącznej wartości czeków 

w jednej walucie 
1% min. 40,00 zł 

2. Warunkowy skup czeków1) od łącznej wartości czeków 1,5% min. 20,00 zł 

3. Inkaso czeków 2) 
od łącznej wartości czeków 

w jednej walucie 
0,25% min. 20,00 zł,        

max. 300,00 zł 

4. 
Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata – opłata pobierana od 
podawcy czeku 

od czeku 
50,00 zł + koszty rzeczywiste 

banków trzecich 

5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych 

  5.1. czeki opiewające na euro – EUR:   

    
5.1.1. 

płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest 
walutą obiegową 

za czek 4,00 EUR 

                                                           
1)  Niezależnie od prowizji pobiera się „opłatę porto” 
2)  Niezależnie od prowizji pobiera się „opłatę porto” oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt. 5 lub koszty 

rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank 
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5.1.2. 

płatne w pozostałych krajach 
za czek 10,00 EUR 

  5.2. 
czeki opiewające na funty brytyjskie – GBP – płatne w Wielkiej 
Brytanii 

za czek 4,00 GBP 

  5.3. czeki opiewające na dolary amerykańskie - USD   

    
5.3.1. 

płatne w USA – w przypadku składania przez jednego podawcę 
jednego czeku 

za czek 4,00 USD 

    
5.3.2. 

płatne w USA – w przypadku składania przez jednego podawcę 
więcej niż jednego czeku 

za czek 3,00 USD 

  5.4. 
czeki opiewające na dolary australijskie – AUD – płatne w 
Australii 

za czek 15,00 AUD 

  5.5. czeki opiewające na duńskie korony – DKK – płatne w Danii za czek 50,00 DKK 

6. 
Zryczałtowana opłata pocztowa „opłata porto” za czeki przyjęte 
do inkasa lub skupu warunkowego 3) 

od transakcji 15,00 zł 

                                                           
3)  Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie 

 

 


