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ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 

 
1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łęcznej dla klientów instytucjonalnych” 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. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłaty bilonu, Bank 

przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty.  

4. 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. 

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

6. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, w którym realizuje przelew. 

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

8. 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. 

9. 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. 

10. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do 

sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 

11. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać 

z umów zawieranych z Bankiem. 

12. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielanych 

ze środków Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych 

przez Bank z innymi bankami i instytucjami (np.: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) – obowiązują 

postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 
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Część I. RACHUNKI 
 

Tabela 1. Rachunki bieżące i pomocnicze 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

Rachunek bieżący  
i pomocniczy  

Rachunek bieżący  
i pomocniczy 

walutowy 
Rachunek rolniczy Rachunek VAT 

1. Otwarcie rachunku: 

1,1 bieżącego 

jednorazowo 

25 zł1) 25 zł2) 10 zł1) 0 zł 

1.2 

pomocniczego – dla 
wyodrębnienia środków 
pieniężnych na określone cele 
(np. ZFŚS). 

15 zł 15 zł - - 

2. Prowadzenie rachunku: 

2.1 bieżącego 
miesięcznie 

15 zł 15 zł 3 zł 0 zł 

2.2 pomocniczego 10 zł 10 zł - - 

3. Wpłaty i wypłaty: 

3.1 wpłata gotówkowa: 

3.1.1 w placówce Banku od transakcji 0,4%3) 4) 0,15% min. 5 zł, 
max. 200 zł 

0,2%4) - 

3.1.2 
na rachunek bieżący PGKiM 
Łęczna Sp. z o.o. /czynsz/ 

od transakcji 0,5% min. 3,50 zł 4) 5) - - - 

3.1.3 
na rachunek bieżący SM Batory 
/czynsz, woda/ 

od transakcji 3,50 zł 6) - - - 

3.1.4 
na rachunek bieżący SM 
Skarbek /czynsz, woda/ 

od transakcji 0,5% min. 3,50 zł 4) 5) - - - 

3.2 

wypłaty gotówkowe na 
podstawie czeków gotówkowych 
lub bankowych dowodów 
wypłaty7) 

od transakcji 0,4% min. 1 zł 
0,15% min. 5 zł, 

max. 200 zł 
0,2% min. 1 zł - 

4. Elektroniczne kanały dostępu: 

4.1 system bankowości elektronicznej SMS: 

4.1.1 aktywacja usługi SMS jednorazowo 20 zł 20 zł 10 zł - 

4.1.2 dostęp do systemu miesięcznie 20 zł 20 zł 0 zł - 

4.1.3 
wysłanie kodu autoryzacyjnego 
w formie SMS do użytkownika za każdy SMS 0,50 zł 0 zł 0,50 zł - 

4.2 system bankowości elektronicznej aplikacja mobilna: 

4.2.1 
aktywacja usługi aplikacja 
mobilna 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł - 

4.2.2 dostęp do systemu miesięcznie 10 zł 10 zł 0 zł  

4.2.3 

wysłanie powiadomień 
autoryzacyjnych oraz 
powiadomień PUSH w aplikacji 
mobilnej 

za każde 
powiadomienie 

0 zł 0 zł 0 zł - 

4.3 system bankowości elektronicznej karta mikroprocesorowa: 

4.3.2 
wznowienie karty 
mikroprocesorowej jednorazowo 

50 zł 50 zł - - 

4.3.3 wydanie dodatkowego czytnika 60 zł 60 zł - - 

4.4 SMS kontakt: 

4.4.1 udostępnienie usługi jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł - 

4.4.2 opłata za korzystanie z usługi miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł - 

4.4.3 opłata za powiadomienie SMS 

miesięcznie 
zbiorczo za każdy 

SMS wysłany 
przez Bank 

0,50 zł 0,50 zł 0,30 zł - 

5. Przelewy krajowe: 

5.1 przelewy wewnętrzne: 

5.1.1 w placówce Banku 
za przelew 

4 zł 0 zł 4 zł 0 zł 

5.1.2 
w systemie bankowości 
elektronicznej 

0 zł 0 zł 0 zł - 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

Rachunek bieżący  
i pomocniczy 

Rachunek bieżący  
i pomocniczy 

walutowy 
Rachunek rolniczy Rachunek VAT 

5.2 przelewy zewnętrzne w systemie ELIXIR: 

5.2.1 w placówce Banku za przelew 6 zł 6 zł 6 zł - 

5.2.2 
w systemie bankowości 
elektronicznej 

za przelew 1,50 zł 1,50 zł 1 zł - 

5.3 przelewy zewnętrzne w systemie EXPRES ELIXIR (do kwoty 5 000 zł): 

5.3.1 w placówce Banku 

za przelew 

10 zł 10 zł 10 zł - 

5.3.2 
w systemie bankowości 
elektronicznej 

8 zł 8 zł 8 zł - 

5.4 przelewy zewnętrzne w systemie SORBNET: 

5.4.1 w placówce Banku 

za przelew 

45 zł 45 zł 45 zł - 

5.4.2 
w systemie bankowości 
elektronicznej 

35 zł 35 zł 35 zł - 

6. Przelewy zagraniczne: 

6.1 polecenie przelewu SEPA: 

6.1.1 w placówce Banku: 

6.1.1.
1 

do banków krajowych 
za przelew 

15 zł 15 zł 15 zł - 

6.1.1.
2 

do banków zagranicznych 6 zł 6 zł 6 zł - 

6.1.2 w systemie bankowości elektronicznej: 

6.1.2.
1 

do banków krajowych 
za przelew 

10 zł 10 zł 10 zł - 

6.1.2.
2 

do banków zagranicznych 1 zł 1 zł 1 zł - 

6.2. 

polecenie przelewu 
TARGET/SWIFT  
w EURO w ramach EOG w 
placówce Banku 

za przelew 20 zł 20 zł 20 zł - 

6.3 polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych/polecenie wypłaty8):  

6.3.1 w placówce Banku 

za przelew 

50 zł 50 zł 50 zł - 

6.3.2 
w systemie bankowości 
elektronicznej 

30 zł 30 zł 30 zł - 

6.4 realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

6.4.1 z banków krajowych 

od otrzymanego 
przelewu 

12 zł 12 zł 12 zł - 

6.4.2 
z banków zagranicznych  
w ramach EOG w walucie EURO 
(SEPA) 

0 zł 0 zł 0 zł - 

6.4.3 
z banków zagranicznych  
w ramach EOG w innej walucie  
niż EURO 

20 zł 20 zł 20 zł - 

6.4.4 
z banków zagranicznych spoza 
EOG 

20 zł 20 zł 20 zł - 

6.5 dodatkowe opłaty: 

6.5.1 
realizacja polecenia przelewu  
w trybie „pilnym” w placówce Banku 
w EUR, GBP, USD, PLN za przelew 

110 zł 110 zł 110 zł - 

6.5.2 
realizacja polecenia przelewu  
z opcją kosztową OUR 

90 zł 90 zł 90 zł - 

6.5.3 

zlecenie poszukiwania 
przelewu/postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie 
Klienta9) za zlecenie 

120 zł + koszty 
banków trzecich 

120 zł + koszty 
banków trzecich 

120 zł + koszty 
banków trzecich 

- 

6.5.4 
zmiany/korekty/odwołania 
zrealizowanego przelewu wykonane 
na zlecenie Klienta 

120 zł + koszty 
banków trzecich 

120 zł + koszty 
banków trzecich 

120 zł + koszty 
banków trzecich 

- 

6.5.5 zwrot niepodjętej kwoty przekazu od transakcji 20 zł 20 zł 20 zł - 

6.6. 
wydanie na prośbę Klienta 
zaświadczenia potwierdzającego 
wykonanie przekazu 

za dokument 50 zł 50 zł 50 zł - 

7. Zlecenia stałe – przelew z przyszłą datą realizacji: 

7.1 rejestracja zlecenia stałego: 

7.1.1 w placówce Banku 

za zlecenie 

5 zł 5 zł 5 zł - 

7.1.2 
w systemie bankowości 
elektronicznej 

0 zł 0 zł 0 zł - 

7.2 modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego: 

7.2.1 w placówce Banku za zlecenie 5 zł 5 zł 5 zł - 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

Rachunek bieżący  
i pomocniczy 

Rachunek bieżący  
i pomocniczy 

walutowy 

Rachunek rolniczy 
Rachunek 

VAT 

7.2.2 
w systemie bankowości 
elektronicznej 

za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł - 

7.3 realizacja zlecenia stałego: 

7.3.1 w placówce Banku 

za zlecenie 

2 zł 2 zł 2 zł - 

7.3.2 
w systemie bankowości 
elektronicznej 

0 zł 0 zł 0 zł - 

8. Polecenie zapłaty: 

8.1 

za obciążenie rachunku dłużnika 
kwotą otrzymanego pojedynczego 
polecenia zapłaty i przekazanie 
środków10) na rachunek wierzyciela  

za przelew 3 zł - 3 zł - 

9. Karty debetowe – Visa Business Debetowa11), Visa EURO, Mastercard: 

9.1 wydanie/wznowienie karty jednorazowo 0 zł 0 EUR 0 zł - 

9.2 
wydanie/wznowienie drugiej  
i kolejnej karty do rachunku 

jednorazowo 0 zł 0 EUR 0 zł - 

9.3 wydanie duplikatu karty jednorazowo 15 zł 5 EUR 15 zł - 

9.4 
opłata za każdą kartę wydaną do 
rachunku 

miesięcznie 6 zł lub 12 zł12) 2 EUR 4 zł lub 8 zł13) - 

9.5 wpłata gotówki:      

9.5.1 
we wszystkich wpłatomatach 
Banku/Grupy BPS 

od transakcji 
0 zł 0 EUR 0 zł - 

9.5.2 
w pozostałych wpłatomatach Planet 
Cash 

4 zł 2% min. 1,5 EUR 4 zł  

9.6 wypłaty gotówkowe:  

9.6.1 
we wszystkich bankomatach Banku/ 
Grupy BPS/Planet Cash  

od kwoty 
transakcji 

0 zł 0 EUR 0 zł - 

9.6.2 
w pozostałych bankomatach  
w kraju 

1% min. 5 zł 2% min. 1,5 EUR 1% min. 5 zł - 

9.6.3 

transgraniczne transakcje płatnicze 
przy użyciu karty debetowej do 
płatności gotówkowych w 
bankomatach świadczących taką 
usługę 

1% min. 5 zł 2% min. 1,5 EUR 1% min. 5 zł - 

9.6.4 
w kasie innego banku w kraju  
i Poczty Polskiej 

1% min. 5 zł 3% min. 2,5 EUR 1% min. 5 zł - 

9.6.5 
w punktach akceptujących kartę za 
granicą 2% min. 10 zł 3% min. 2,5 EUR 2% min. 10 zł - 

9.7 
płatność kartą w punktach 
akceptujących kartę w kraju 

od transakcji 0 zł 0 EUR 0 zł - 

9.8 
płatność kartą w punktach 
akceptujących kartę za granicą od transakcji 0 zł 0 EUR 0 zł - 

9.9 sprawdzanie salda w bankomacie14) od transakcji 5 zł 1 EUR 3 zł - 

9.10 zastrzeżenie karty jednorazowo 0 zł 0 EUR 0 zł - 

9.11 
czasowa blokada karty na wniosek 
Użytkownika 

jednorazowo 10 zł 0 EUR 10 zł - 

9.12 
wydruk zestawienia transakcji  
w bankomacie 

od transakcji 3 zł 1 EUR 3 zł - 

9.13 
powtórne generowanie i wysyłka PIN 
na wniosek Użytkownika  

od transakcji 10 zł 2,5 EUR 10 zł - 

9.14 zmiana dziennych limitów transakcji: 

9.14.1 w placówce Banku 

od zmiany 

3 zł 1 EUR 3 zł - 

9.14.2 
w systemie bankowości 
elektronicznej 

0 zł 0 EUR 0 zł - 

9.15 
zmiana danych Użytkownika karty w 
placówce 

od zmiany 3 zł 1 EUR 3 zł - 

9.16 
awaryjna wypłata gotówki za granicą 
po utracie karty 

jednorazowo 1 000 zł - 1 000 zł - 

9.17 
awaryjne wydanie karty Visa 
Business Debetowa za granicą po 
utracie karty 

jednorazowo 1 500 zł - 1 500 zł - 

9.18 rozpatrzenie reklamacji jednorazowo 0 zł 0 EUR 0 zł - 

9.19 Cashback od transakcji 2 zł - 2 zł - 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

Rachunek bieżący  
i pomocniczy 

Rachunek bieżący 
i pomocniczy 

walutowy 
Rachunek rolniczy 

Rachunek 
VAT 

10. Czeki: 

10.1 wydanie czeków gotówkowych za czek 5 zł - - - 

10.2 potwierdzenie czeku za czek 5 zł - - - 

10.3 
przyjęcie zgłoszenia o utracie 
czeków15) za zgłoszenie 50 zł - - - 

11. Wyciąg z rachunku bankowego: 

11.1 

odbierany przez właściciela 
rachunku lub osobę upoważnioną w 
jednostce Banku prowadzącej 
rachunek 

za wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł - 

11.2 
wysyłany przez Bank drogą 
pocztową (na terenie kraju) 

za wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł - 

11.3 
sporządzany specjalnie na życzenie 
posiadacza rachunku 

jednorazowo 
15 zł x liczba 

miesięcy 
15 zł x liczba 

miesięcy 
15 zł x liczba 

miesięcy 
- 

12. 
Udzielanie na hasło telefonicznej 
informacji o wysokości salda na 
rachunku. 

miesięcznie 10 zł 10 zł 10 zł - 

13. Likwidacja rachunku. jednorazowo 25 zł 25 zł 25 zł - 

14. Usługa płatności masowych: 

14.1 uruchomienie usługi  jednorazowo według umowy - - - 

14.2 
abonament miesięczny za 
świadczenie usługi 

miesięcznie według umowy - - - 

14.3 
przetworzenie przelewu 
przychodzącego (płatności) na 
rachunek wirtualny 

za przelew według umowy - - - 

14.4 zmiana parametrów usługi od zmiany według umowy - - - 
 

1) minimalne saldo na rachunku – 50,00 zł; 
2) minimalne saldo na rachunku – 50 USD, 50 GBP, 50 EUR; 
3) lub według umowy; 
4) dodatkowo pobierana jest opłata zgodnie z Częścią V. Inne usługi Tabela 4. Czynności kasowe pkt. 2; 
5) prowizję pobiera się od wpłacającego; 
6) prowizja pobierana od posiadacza rachunku; 
7) 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; 
8) niezależnie od opłaty pobiera się dodatkowe opłaty określone w pkt. 6.5, w przypadku opcji kosztowej „OUR”; 
9) opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku; 
10) opłata pobierana z rachunku dłużnika; 
11) dla wszystkich kart Visa w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych pobierana jest dodatkowa opłata Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego Visa w przypadku 
       transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego; 
12) opłata za użytkowanie karty wynosi 6 zł w przypadku wykonania transakcji bezgotówkowych zaksięgowanych w cyklu prowizyjnym na kwotę min. 500 zł; 
13) opłata za użytkowanie karty wynosi 4 zł w przypadku wykonania transakcji bezgotówkowych zaksięgowanych w cyklu prowizyjnym na kwotę min. 300 zł;  
14) usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę; 
15) opłata pobierana bez względu na ilość czeków. 
 

Tabela 2. Mieszkaniowy rachunek powierniczy 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

Zamknięty 
mieszkaniowy 

rachunek powierniczy 

Otwarty mieszkaniowy 
rachunek powierniczy 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku. jednorazowo wg umowy z Klientem wg umowy z Klientem 

2. Elektroniczne kanały dostępu: 

2.1 system bankowości elektronicznej aplikacja mobilna: 

2.1.1 aktywacja usługi aplikacja mobilna jednorazowo wg umowy z Klientem wg umowy z Klientem 

2.1.2 dostęp do systemu miesięcznie wg umowy z Klientem wg umowy z Klientem 

2.1.3 
wysłanie powiadomień autoryzacyjnych oraz powiadomień 
PUSH w aplikacji mobilnej 

za każde 
powiadomienie 

0 zł 0 zł 

3. 
Kontrola dokumentacji przedsięwzięcia deweloperskiego przed 
założeniem rachunku. 

za kontrolę 3 000 zł 3 000 zł 

4. 
Kontrola inwestycji przeprowadzona przed uruchomieniem etapu 
realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego w celu potwierdzenia 
zakończenia danego etapu przedsięwzięcia. 

za kontrolę - 2 500 zł 

5. Ustalenie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa. za dyspozycję 30 zł 30 zł 

6. Zmiana karty wzorów podpisów1). za dyspozycję 40 zł 40 zł 

7. Czynności związane z wypowiedzeniem umowy przez Bank. jednorazowo 500 zł 500 zł 

8. Likwidacja rachunku. za rachunek 15 zł 15 zł 

 
 

1) Bank nie pobiera opłaty w przypadku zmiany dokonywanej w związku z czynnością określoną w pkt. 5. 
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Część II. OSZCZĘDNOŚCI 
 

Tabela 1. Rachunki lokat terminowych 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Otwarcie rachunku lokaty. jednorazowo 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku lokaty. miesięcznie 0 zł 

3. Wpłata na rachunek lokaty. za wpłatę 0 zł 

4. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony: 

4.1 w Banku Spółdzielczym w Łęcznej 
za dyspozycję 

0 zł 

4.2 w innych bankach w systemie ELIXIR (tylko w walucie PLN) 6 zł 

 
 

 

Część III. KARTY BANKOWE 
 

Tabela 1. Karty kredytowe 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wydanie karty. jednorazowo 0 zł 

2. Wznowienie karty. jednorazowo 0 zł 

3. 
Obsługa karty. Opłata pobierana, jeżeli w poprzednim roku wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających rachunek 
karty wyniosła: 

3.1 mniej niż 20 000 zł 
rocznie 

100 zł 

3.2 co najmniej 20 000 zł 0 zł 

4. Obsługa karty dodatkowej. jednorazowo 25 zł 

5. Wydanie duplikatu karty. jednorazowo 30 zł 

6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. jednorazowo 10 zł 

7. 
Transakcje bezgotówkowe (płatności kartą dokonywane w kraju  
i za granicą)1). 

od transakcji 0 zł 

8. 
Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju  
i za granicą1) od transakcji 5% min. 10 zł 

9. Sprawdzanie salda w bankomacie. jednorazowo 3 zł 

10. 
Generowanie zestawienia transakcji na wniosek Użytkownika 
karty za wskazany okres. 

jednorazowo 0 zł 

11. Zmiana danych Użytkownika karty. jednorazowo 0 zł 

12. Minimalna spłata zadłużenia na karcie. 
miesięcznie od kwoty salda 

końcowego okresu rozliczeniowego 
5% min. 100 zł 

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

14. Wpłata gotówki. od transakcji 0 zł 

15. Prowadzenie rachunku płatniczego. miesięcznie 0 zł 

16. Sporządzanie zestawienia transakcji płatniczych: 

16.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 
jednorazowo 

10 zł x liczba miesięcy 

16.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 15 zł x liczba miesięcy 

17. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym jednorazowo 50 zł 
 

1) dla wszystkich kart Visa w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych pobierana jest dodatkowa opłata Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego Visa w przypadku 
    transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego 
 

Część IV. KREDYTY 

 

Tabela 1. Kredyty 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Prowizja za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu/wydanie promesy udzielenia kredytu na działalność gospodarczą: 

1.1 rolniczą 

jednorazowo 

50 zł 

1.2 jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna 100 zł 

1.3 
spółki: jawna, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowa, 
komandytowo-akcyjna, partnerska, akcyjna 

200 zł 

2 
Prowizja za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu/wydanie promesy udzielenia kredytu na działalność gospodarczą w konsorcjum 
bankowym: 

2.1 rolniczą 

jednorazowo 

50 zł 

2.2 jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna 150 zł 

2.3 
spółki: jawna, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowa, 
komandytowo-akcyjna, partnerska, akcyjna 

500 zł 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

3. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu: 

3.1 na działalność gospodarczą rolniczą: 

3.1.1 
udzielonego na warunkach komercyjnych (w tym kredytu  
w rachunku bieżącym) 

jednorazowo 

od 1% do 3% min. 100 zł 

3.1.2 
udzielonego na warunkach preferencyjnych (ARiMR – 
inwestycyjnych) 

1% 

3.1.3 
udzielonego na warunkach preferencyjnych (ARiMR obszarów 
objętych klęską) 

1% 

3.1.4 pomostowego 1,5% 

3.1.5 suszowego od 1% do 3% min. 100 zł 

3.1.6 
na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (warunki 
promocyjne obowiązujące od 27.02.2023 r. do 31.05.2023 r.) 

0% 

3.2 
na działalność gospodarczą pozarolniczą (w tym kredytu  
w rachunku bieżącym) 

jednorazowo od 1% do 3% min. 100 zł 

3.3 płatniczego jednorazowo 0,8% 

4. Prowizja za gotowość finansową1) miesięcznie od 1,5% do 3% 

5. Prowizja od zaangażowania kredytowego2) rocznie od 1% do 3% min. 100 zł 

6. 
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat 
kapitałowych lub odsetek) – od kwoty prolongowanej 

jednorazowo 1% min. 500 zł 

7. Wydanie na wniosek Kredytobiorcy zaświadczenia: 

7.1 o wysokości zadłużenia lub jego braku  

jednorazowo 

50 zł 

7.2 
o aktualnym stanie zadłużenia zawierającego numer rachunku 
do spłaty, promesę zwolnienia zabezpieczeń 

300 zł 

8. Sporządzenie zaświadczenia o historii kredytu udzielonego: 

8.1 gdy spłaty (udzielenia) kredytu dokonano w roku bieżącym 
jednorazowo 

50 zł 

8.2 gdy spłaty (udzielenia) kredytu dokonano w latach poprzednich 100 zł 

9. Wydanie odpisu umowy kredytowej, pożyczki lub poręczenia jednorazowo 100 zł 

10. Wydanie opinii o kliencie Banku na wniosek Klienta jednorazowo 100 zł 

11. Za sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej /zdolności kredytowej/ 

11.1 do 200 000 zł 
jednorazowo 

500 zł 

11.2 powyżej 200 000 zł 1 500 zł 

12. 
Wysyłanie monitów tj. wezwań do zapłaty/wezwań do zapłaty 
pod rygorem wypowiedzenia umowy do dłużnika lub jego 
poręczycieli 

od każdego monitu 25 zł 

13. 
Za inne czynności związane z obsługą kredytów (nie pobiera się 
prowizji za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem 
prawnych zabezpieczeń po całkowitej spłacie kredytu) 

jednorazowo 100 zł 

14. Wypłata kredytu w formie przelewu na rachunek: 

14.1 w Banku Spółdzielczym w Łęcznej 

jednorazowo 

0 zł 

14.2 w innych bankach krajowych w systemie ELIXIR 0 zł 

14.3 w innych bankach krajowych w systemie SORBNET 45 zł 

15. 
Wydanie promesy kredytowej na wniosek klienta po ocenie jego 
sytuacji ekonomiczno-finansowej/zdolności kredytowej3) jednorazowo 1% min. 300 zł 

16. 
Zmiana warunków promesy kredytowej na wniosek klienta po 
ocenie jego sytuacji ekonomiczno-finansowej/zdolności 
kredytowej3) 

jednorazowo 1% min. 300 zł 

17. 
Wysyłanie monitów, tj. upomnień oraz wezwań do dostarczenia 
określonych w Umowie kredytowej dokumentów. 

za monit/wezwanie 200 zł 

18. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej na wniosek Klienta: 

18.1 kredyt o wartości do 500 000 zł 
jednorazowo 

1 000 zł 

18.2 kredyt o wartości powyżej 500 000 zł 2 000 zł 

19. Zmiana zabezpieczenia spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 500 zł 

20. 

Inne czynności związane ze zmianą warunków umowy 
wykonywane na życzenie Kredytobiorcy wymagające 
sporządzenia aneksu do umowy (nie dotyczy odnowienia kredytu 
w rachunku bieżącym) 

za aneks 300 zł 

21. 
Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze 
wieczystej 

jednorazowo 100 zł 

22. Zawiadomienie ubezpieczyciela o cesji na rzecz Banku jednorazowo 20 zł 

23. Weryfikacja wartości nieruchomości – od każdej nieruchomości: 

23.1 lokal mieszkalny/działka 

jednorazowo 

150 zł 

23.2 dom 200 zł 

23.3 nieruchomość komercyjna 300 zł 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

24. 
Porozumienie się stron w zakresie kontynuacji umowy (np. 
odwołanie wypowiedzenia umowy) na wniosek Klienta 

jednorazowo 150 zł 

25. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie za daną usługę stawka negocjowana 

1) dotyczy kredytów na działalność gospodarczą pozarolniczą. Wysokość prowizji podana w stosunku rocznym. Naliczana jest miesięcznie od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji  
a wykorzystanym; 

2) dotyczy kredytów w rachunku bieżącym na działalność gospodarczą pozarolniczą. Prowizja naliczana od aktualnej kwoty dostępnego limitu, płatna w dniu kolejnego uruchomienia kredytu na następny  
12-miesięczny okres; 

3) prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. 

 
 

Część V. INNE USŁUGI 
 

Tabela 1. Gwarancje i poręczenia bankowe 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. 
Rozpatrzenie zlecenia o udzielenie gwarancji, regwarancji, 
promesy gwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego. 

za dyspozycję od 1% do 2% min. 100 zł 

2. 

Przyznanie gwarancji - od kwoty gwarantowanej (prowizja 
pobierana w dniu wystawienia gwarancji, raz do roku, za każdy 
rozpoczęty rok obowiązywania gwarancji) - dla umów zawartych 
od dnia 23.07.2020 r. 

rocznie 3% min. 500 zł 

3. 
Udzielenie promesy gwarancji – od kwoty przyrzeczonej 
(prowizja pobierana w dniu wystawienia promesy). 

za dyspozycję 1,5% min. 200 zł 

 

Tabela 2. Usługi dokumentacyjne 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. 
Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu 
księgowego) 

za dokument 50 zł 

2. 
Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia 
potwierdzającego posiadanie rachunku lub o wysokości salda 

za dokument 50 zł 

3. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza rachunku: 

3.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 
jednorazowo 

10 zł x liczba miesięcy 

3.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 15 zł x liczba miesięcy 

4. Wydanie kopii lub odpisu umowy rachunku/lokaty jednorazowo 50 zł 

 

Tabela 3. Inne usługi związane z rachunkiem bankowym i kredytowym 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Potwierdzenie wykonania polecenia przelewu z rachunku jednorazowo 50 zł 

2. 
Dokonanie adnotacji o zmianie danych adresowych posiadacza 
rachunku. 

jednorazowo 0 zł 

3. 
Wysłanie upomnienia (monitu) o braku środków na dokonanie 
opłaty za prowadzenie rachunku bieżącego 

za monit 25 zł 

4. 
Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc 
takiego tytułu z rachunku bankowego 

za każdą wyegzekwowaną kwotę 50 zł 

5. Obsługa weksli: 

5.1 przedstawienie weksla do zapłaty1) 

jednorazowo 

100 zł 

5.2 
za przyjęcie weksla do dyskonta związanego z udzieleniem 
kredytu dyskontowego 

1% sumy wekslowej 

5.3 zgłoszenie weksla do protestu w wyniku niezapłacenia2)  1% sumy wekslowej 

6. 
Wizyta informatyka Banku w siedzibie Klienta – na życzenie 
Klienta. 

jednorazowo 200 zł 

7. Inspekcja pracownika Banku na miejscu prowadzonej inwestycji. jednorazowo 150 zł 

8. 

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji 
stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, 
organom i instytucjom. 
(Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 pkt 1-7 Prawa 

bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności)  

za stronę 10 zł 

9. Zamówienie (awizowanie) gotówki za każde zamówienie 0 zł 

10. Niepodjęcie zamówionej gotówki od niepodjętej kwoty 0,3% min. 100 zł 

11. Pełnomocnictwo do rachunku 

11.1 ustanowienie w dniu zawarcia umowy 

jednorazowo 

0 zł 

11.2 ustanowienie/zmiana w trakcie trwania umowy 10 zł 

11.3 odwołanie 10 zł 

12. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie za daną usługę stawka negocjowana 

 

1) opata pobierana jest przez BS /domicyliat/ od głównego dłużnika wekslowego 
2) prowizję pobiera BS /domicyliat/ od głównego dłużnika wekslowego lub podawcy weksla albo od banku, który zdyskontował weksel 
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Tabela 4. Czynności kasowe 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki w innych bankach krajowych1): 

1.1 w systemie ELIXIR 
za przelew 

0,5% nie mniej niż 6,50 zł 

1.2 w systemie SORBNET 45 zł 

2. Wpłata bilonu powyżej 10 sztuk2) od transakcji 0,5% min. 10 zł max. 200 zł 

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

3.1 do 10 szt. 

jednorazowo 

0 zł 

3.2 powyżej 10 szt. do 100 szt. 0,5% min. 10 zł 

3.3 powyżej 100 szt. 0,5% min. 20 zł 
1) nie pobiera się opłaty dodatkowej za przelew; 
2) dodatkowo pobierana jest opłata zgodnie z pkt. 1. 
 

Część VI. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY 
 

Tabela 1. Gwarancje i poręczenia bankowe 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. 

Udzielenie promesy gwarancji - od kwoty przyrzeczonej (prowizja 
pobierana w dniu wystawienia gwarancji, raz do roku, za każdy 
rozpoczęty rok obowiązywania gwarancji) - dla umów zawartych 
do dnia 02.12.2018.r. 

za dyspozycję 2% min. 200 zł 

2. 

Udzielenie promesy gwarancji - od kwoty przyrzeczonej (prowizja 
pobierana w dniu wystawienia gwarancji, raz do roku, za każdy 
rozpoczęty rok obowiązywania gwarancji) - dla umów zawartych 
od dnia 03.12.2018.r. do 22.07.2020 r. 

za dyspozycję 3% min. 200 zł 

 

Tabela 2. Kredyty 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. 
Prowizja od kwoty zaangażowania kredytu w okresie kredytowania (naliczana od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia, płatna  
do 15 stycznia kolejnego roku). Prowizji nie pobiera się za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu: 

1.1 
udzielanego – od dnia 10.10.2012.r. – na warunkach 
preferencyjnych (ARiMR inwest.) 

jednorazowo 0,6% min. 30 zł 

2. 
Prowizja za administrowanie kredytem z dopłatą ARiMR do oprocentowania (naliczana od salda kredytu na koniec poprzedniego kwartału 
kalendarzowego i płatna w terminie spłaty raty odsetkowej kredytu): 

2.1 
udzielanym – od dnia 17.10.2013 r. – na warunkach 
preferencyjnych (ARiMR inwest.) 

jednorazowo 0,25% 

 


