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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. 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 do 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. 
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Część I. RACHUNKI 
 

Tabela 1. Konta osobiste 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowo-

rozliczeniowy 

przyjazneKonto 

Plan 
standardowy 

Plan 
aktywny 

Plan  
na start 

eKonto 
młodzieżowe 

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

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 4 zł 
5 zł lub  
10 zł1)3) 

15 zł lub  
23 zł2)3) 

0 zł4) 0 zł 

3. Wpłaty i wypłaty 

3.1 
Wpłata gotówkowa w placówce 
Banku 

za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.2 Wypłata gotówkowa w placówce Banku w trakcie jednego okresu rozliczeniowego (w miesiącu kalendarzowym)5) 6): 

3.2.1 pierwsza 
za wypłatę 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.2.2 druga i kolejne  10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

4. Elektroniczne kanały dostępu 

4.1 System bankowości elektronicznej: 

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

4.1.2 
wysłanie kodu autoryzacyjnego  
w formie SMS do użytkownika 

za każdy SMS 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł - - 

4.1.3 

wysłanie powiadomień 
autoryzacyjnych oraz 
powiadomień PUSH z aplikacji 
mobilnej  

za każde 
powiadomienie 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.2 SMS kontakt: 

4.2.1 udostępnienie usługi jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł - - 

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

4.2.3 
ilość darmowych powiadomień 
SMS w miesiącu kalendarzowym 

szt. - 5 15 - - 

4.2.4 
opłata za powiadomienie SMS 
poza limitem 

miesięcznie 
zbiorczo za 
każdy SMS 

wysłany przez 
Bank 

0,55 zł 0,55 zł 0,55 zł - - 

4.3 
usługa bankowości telefonicznej – 
telefoniczna usługa na hasło 

miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 

5. Przelewy krajowe 

5.1 Przelewy wewnętrzne: 

5.1.1 w placówce Banku 

za przelew 

4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 

5.1.2 
w systemie bankowości 
elektronicznej 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5.2 Przelewy zewnętrzne w systemie ELIXIR: 

5.2.1 w placówce Banku 

za przelew 

6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 

5.2.2 
w systemie bankowości 
elektronicznej 

1 zł 0,50 zł 0 zł 0,50 zł 0 zł 

5.2.3 

ilość darmowych przelewów w 
miesiącu kalendarzowym w 
systemie bankowości 
elektronicznej 

szt. 0 9 - 5 - 

5.3 

Przelew zewnętrzny w systemie 
SORBNET – w placówce Banku/w 
systemie bankowości 
elektronicznej 

za przelew 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

5.4 Przelew zewnętrzny w systemie EXPRES ELIXIR (do kwoty 5 000 zł): 

5.4.1 w placówce Banku 
za przelew 

8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 

5.4.2 
w systemie bankowości 
elektronicznej 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 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 15 zł 15 zł 

6.1.1.2 do banków zagranicznych za przelew 6 zł 6 zł 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 10 zł 10 zł 

6.1.2.2 do banków zagranicznych 1 zł 0,50 zł 0 zł 0,50 zł 1zł 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowo-

rozliczeniowy 

przyjazneKonto 

Plan 
standardowy 

Plan 
aktywny 

Plan  
na start 

eKonto 
młodzieżowe 

6.2. 

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

za przelew 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

6.3 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych) /polecenie wypłaty7): 

6.3.1 w placówce Banku 

za przelew 

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

6.3.2 
w systemie bankowości 
elektronicznej 

30 zł 30 zł 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 12 zł 12 zł 

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

0 zł 0 zł 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 20 zł 20 zł 

6.4.4 
z banków zagranicznych spoza 
EOG 

20 zł 20 zł 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 110 zł 110 zł 

6.5.2 
realizacja polecenia przelewu  
z opcją kosztową OUR 

90 zł 90 zł 90 zł 90 zł 90 zł 

6.5.3 

zlecenie poszukiwania 
przelewu/postępowanie 
wyjaśniające wykonane na 
zlecenie Klienta8) za zlecenie 

120 zł + koszty 
banków trzecich 

120 zł + koszty 
banków trzecich 

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 

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 20 zł 20 zł 

6.6. 
Wydanie na prośbę Klienta 
zaświadczenia potwierdzającego 
wykonanie przekazu 

za dokument 15 zł 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 

5 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

7.1.2 
w systemie bankowości 
elektronicznej 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

7.2 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego: 

7.2.1 w placówce Banku 

za zlecenie 

5 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

7.2.2 
w systemie bankowości 
elektronicznej 

0 zł 0 zł 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 2 zł 2 zł 

7.3.2 
w systemie bankowości 
elektronicznej 

1 zł 0,50 zł 0 zł 0,50 zł 1 zł 

8. Polecenie zapłaty 

8.1 Rejestracja polecenia zapłaty 

za zlecenie 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

8.2 
Modyfikacja/odwołanie polecenia 
zapłaty 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

8.3 Realizacja z rachunku Posiadacza 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

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

od transakcji 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

10. Transakcje BLIK 

10.1 
wypłata BLIK z bankomatu 
własnego i Planet Cash 

od wypłaty 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10.2 
wypłata BLIK z pozostałych 
bankomatów  

4 zł 2 zł 0 zł 2 zł 2 zł 

10.3 
realizacja płatności w ramach 
usługi BLIK 

od płatności 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowo-

rozliczeniowy 

przyjazneKonto 

Plan 
standardowy 

Plan 
aktywny 

Plan  
na start 

eKonto 
młodzieżowe 

11. 
Karty debetowe9) 
Visa Classic Debetowa, Visa PayWave, Visa PayWave PRP, MasterCard Paypass 

11.1 Wydanie/wznowienie karty 
jednorazowo 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.2 Wydanie duplikatu karty10) 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

11.3 Obsługa karty miesięcznie 6 zł 0 zł lub 5 zł11) 
0 zł lub  
5 zł11) 

0 zł lub  
3 zł12) 

0 zł lub 3 zł13) 

11.4 

Krajowe i transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.5 Wypłaty gotówkowe: 

11.5.1 
we wszystkich bankomatach 
Planet Cash zgodnie z zawartymi 
umowami14) 

od transakcji 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.5.2 w innych bankomatach w kraju 4 zł 2 zł 0 zł 2 zł 0 zł 

11.5.3 

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

4 zł  2 zł 0 zł 2 zł 4 zł 

11.5.4 
w punktach akceptujących kartę w 
kraju i w placówkach Poczty 
Polskiej 

8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 

11.5.5 
w punkcie akceptującym kartę za 
granicą 

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

10 zł 
3% min.  

10 zł 
3% min.  

10 zł 

11.5.6 
awaryjna wypłata gotówki za 
granicą po utracie karty 

jednorazowo 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 

11.6 Wpłaty gotówkowe we wpłatomatach: 

11.6.1 Banku 
od transakcji 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.6.2 Grupy BPS 4 zł 2 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.6.3 Planet Cash 
od kwoty 
transakcji 

0,35% min. 4 zł 4 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.7 
Zmiana numeru PIN w 
bankomacie 

od zmiany 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

11.8 Sprawdzanie salda: 

11.8.1 w bankomacie 
od transakcji 

3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

11.8.2 w aplikacji mobilnej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.9 Zastrzeżenie karty 
jednorazowo 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.10 Rozpatrzenie reklamacji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.11 
Powtórne generowanie i wysyłka 
PIN na wniosek Użytkownika od transakcji 

10 zł 7 zł 3 zł 10 zł 7 zł 

11.12 Zmiana danych Użytkownika karty 3 zł 3 zł 0 zł 3 zł 3 zł 

11.13 
Czasowe 
zablokowanie/odblokowanie karty 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.14 
Zmiana wysokości dziennych 
limitów transakcyjnych 

od zmiany 3 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.15 Cashback od transakcji 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

12. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych: 

12.1 
Wyciąg miesięczny - za miesiąc 
kalendarzowy 

za wyciąg 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.2 
Duplikat wyciągu miesięcznego  
w placówce Banku15) 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

12.3 
Wyciąg dzienny/ 
tygodniowy/dwutygodniowy 
wysyłany pocztą15) 

30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

12.4 

Sporządzanie kopii 
wyciągu/dowodu 
księgowego/potwierdzenia 
realizacji przekazu15) 

za dokument 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

13. Sporządzenie historii zestawienia transakcji płatniczych 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 

10 zł x liczba 
m-cy 

13.2 
za każdy miesiąc roku 
poprzedniego 

15 zł x liczba  
m-cy 

15 zł x liczba 
m-cy 

15 zł x liczba 
m-cy 

15 zł x liczba 
m-cy 

15 zł x liczba 
m-cy 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowo-

rozliczeniowy 

przyjazneKonto 

Plan 
standardowy 

Plan 
aktywny 

Plan  
na start 

eKonto 
młodzieżowe 

14. 

Przejście z rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego 
na przyjazneKonto lub zmiana 
planów w ramach 
przyjaznegoKonta16) 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

15. Likwidacja rachunku jednorazowo 
0 zł  

lub 20 zł17) 

0 zł  
lub 20 zł17) 

0 zł  
lub 20 zł17) 

0 zł  
lub 20 zł17) 

0 zł  
lub 20 zł17) 

 

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. 3000 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) Klienci korzystający z przyjaznegoKonta Plan na Start po ukończeniu 30 roku życia migrowani są do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub na inny pakiet dostępny w ofercie Banku 

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)  opłaty nie pobiera się w przypadku awarii bankomatu przy placówce Banku 

7)  niezależnie od opłaty pobiera się dodatkowe opłaty określone w pkt. 6.5, w przypadku opcji kosztowej „OUR” 

8)  opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku 

9) dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych pobierana jest dodatkowa prowizja - 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku 

 transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego 

10) opłata nie jest pobierana, jeżeli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku 

11) opłata za użytkowanie karty wynosi 0 zł w przypadku wykonania transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu kalendarzowym na kwotę min. 300 zł. Opłata pobierana jest w pierwszym dniu roboczym po 

 zakończeniu miesiąca, którego opłata dotyczy 

12) 0 zł za użytkowanie pierwszej karty wydanej do rachunku, 3 zł za użytkowanie duplikatu karty i każdej kolejnej wydanej do rachunku 

13) opłata za użytkowanie karty wynosi 0 zł w przypadku wykonania transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu kalendarzowym na kwotę min. 30 zł. Opłata pobierana jest w pierwszym dniu roboczym po 

 zakończeniu miesiąca, którego opłata dotyczy 

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

15) na życzenie Klienta 

16) z wyłączeniem możliwości przejścia na przyjazneKonto Plan na start 

17) opłata pobierana w przypadku likwidacji rachunku przed upływem 60 dni od daty otwarcia 
 

Tabela 2. Podstawowy rachunek płatniczy 
 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 

3. Wpłaty i wypłaty 

3.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku za wpłatę 0 zł 

3.2 wypłata gotówkowa w placówce Banku w trakcie jednego okresu rozliczeniowego (w miesiącu kalendarzowym)1) 2): 

3.2.1 pierwsza 
za wypłatę 

0 zł 

3.2.2 druga i kolejne  0 zł 

4. Elektroniczne kanały dostępu 

4.1 System bankowości elektronicznej: 

4.1.1 dostęp do systemu jednorazowo 0 zł 

4.1.2 
wysłanie kodu autoryzacyjnego  
w formie SMS do użytkownika 

za każdy SMS 0,30zł 

4.1.3 
wysłanie powiadomień autoryzacyjnych oraz powiadomień 
PUSH z aplikacji mobilnej 

za każde 
powiadomienie 

0 zł 

4.2 SMS kontakt: 

4.2.1 udostępnienie usługi jednorazowo 0 zł 

4.2.2 opłata za korzystanie z usługi miesięcznie 0 zł 

4.2.3 
ilość darmowych powiadomień SMS w miesiącu 
kalendarzowym 

szt. - 

4.2.4 opłata za powiadomienie SMS poza limitem 
miesięcznie zbiorczo za 

każdy SMS wysłany 
przez Bank 

0,55 zł 

4.3 
usługa bankowości telefonicznej – telefoniczna usługa na 
hasło 

miesięcznie 0 zł 

5. Przelewy krajowe 

5.1 Przelewy wewnętrzne: 

5.1.1 w placówce Banku 
za przelew 

4 zł* 

5.1.2 w systemie bankowości elektronicznej 0 zł* 

5.2 Przelewy zewnętrzne w systemie ELIXIR: 

5.2.1 w placówce Banku 
za przelew 

6 zł* 

5.2.2 w systemie bankowości elektronicznej 1 zł* 

5.2.3 
ilość darmowych przelewów w miesiącu kalendarzowym w 
systemie bankowości elektronicznej 

szt. - 

5.3 
Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET – w placówce 
Banku/w systemie bankowości elektronicznej 

za przelew 30 zł 

5.4 Przelew zewnętrzny w systemie EXPRES ELIXIR (do kwoty 5 000 zł): 

5.4.1 w placówce Banku 
za przelew 

8 zł 

5.4.2 w systemie bankowości elektronicznej 5 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 

6.1.1.2 do banków zagranicznych  6 zł 

6.1.2 w systemie bankowości elektronicznej: 

6.1.2.1 do banków krajowych 
za przelew 

10 zł 

6.1.2.2 do banków zagranicznych 1 zł 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

6.2. 
Polecenie przelewu TARGET/SWIFT  
w EURO w ramach EOG w placówce Banku 

za przelew 20 zł 

6.3 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych)/polecenie wypłaty3): 

6.3.1 w placówce Banku 
za przelew 

50 zł 

6.3.2 w systemie bankowości elektronicznej 30 zł 

6.4 Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

6.4.1 z banków krajowych 

od otrzymanego 
przelewu 

12 zł 

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

0 zł 

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

20 zł 

6.4.4 z banków zagranicznych spoza EOG 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 

6.5.2 
realizacja polecenia przelewu  
z opcją kosztową OUR 

90 zł 

6.5.3 
zlecenie poszukiwania przelewu/postępowanie wyjaśniające 
wykonane na zlecenie Klienta4) 

za zlecenie 

120 zł + koszty banków trzecich 

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

120 zł + koszty banków trzecich 

6.5.5 zwrot niepodjętej kwoty przekazu od transakcji 20 zł 

6.6. 
Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego 
wykonanie przekazu 

za dokument 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 

7.1.2 w systemie bankowości elektronicznej 0zł 

7.2 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego: 

7.2.1 w placówce Banku 
za zlecenie 

3 zł 

7.2.2 w systemie bankowości elektronicznej 0 zł 

7.3 Realizacja zlecenia stałego: 

7.3.1 w placówce Banku 
za zlecenie 

1 zł* 

7.3.2 w systemie bankowości elektronicznej 1 zł* 

8. Polecenie zapłaty 

8.1 Rejestracja polecenia zapłaty 

za zlecenie 

0 zł 

8.2 Modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty 5 zł 

8.3 Realizacja z rachunku Posiadacza 3 zł 

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

od transakcji 30 zł 

10. Transakcje BLIK 

10.1 wypłata BLIK z bankomatu własnego i Planet Cash 
od wypłaty 

0 zł 

10.2 wypłata BLIK z pozostałych bankomatów  4 zł 

10.3 realizacja płatności w ramach usługi BLIK od płatności 0 zł 

11. 
Karty debetowe5) 
Visa Classic Debetowa, Visa PayWave, Visa PayWave PRP, MasterCard Paypass 

11.1 Wydanie/wznowienie karty 
jednorazowo 

0 zł 

11.2 Wydanie duplikatu karty 15 zł 

11.3 Obsługa karty miesięcznie 5 zł 

11.4 
Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności bezgotówkowych 

od transakcji 0zł 

11.5 Wypłaty gotówkowe: 

11.5.1 
we wszystkich bankomatach Planet Cash zgodnie z 
zawartymi umowami6) 

od transakcji 

0 zł 

11.5.2 w innych bankomatach w kraju 4 zł 7) 

11.5.3 
transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych w bankomatach 
świadczących taką usługę 

4 zł 

11.5.4 
w punktach akceptujących kartę w kraju i w placówkach 
Poczty Polskiej 

8 zł 

11.5.5 w punkcie akceptującym kartę za granicą 3% min. 10 zł 

11.5.6 awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo 1 000 zł 

11.6 Wpłaty gotówkowe we wpłatomatach: 

11.6.1 Banku 
od transakcji 

0 zł 

11.6.2 Grupy BPS 4 zł 7) 

11.6.3 Planet Cash od kwoty transakcji 0,35% min. 4 zł7) 

11.7 Zmiana numeru PIN w bankomacie od zmiany 2 zł 

11.8 Sprawdzanie salda: 

11.8.1 w bankomacie 
od transakcji 

3 zł 

11.8.2 w aplikacji mobilnej 0 zł 

11.9 Zastrzeżenie karty 
jednorazowo 

0 zł 

11.10 Rozpatrzenie reklamacji 0 zł 

11.11 
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 
Użytkownika od transakcji 

7 zł 

11.12 Zmiana danych Użytkownika karty 3 zł 

11.13 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 zł 

11.14 Zmiana wysokości dziennych limitów transakcyjnych od zmiany 0 zł 

11.15 Cashback od transakcji 2 zł 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

12. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych: 

12.1 Wyciąg miesięczny - za miesiąc kalendarzowy 

za wyciąg 

0 zł 

12.2 
Duplikat wyciągu miesięcznego  
w placówce Banku8) 

20 zł 

12.3 
Wyciąg dzienny/tygodniowy/dwutygodniowy wysyłany 
pocztą8) 

30 zł 

12.4 
Sporządzanie kopii wyciągu/dowodu 
księgowego/potwierdzenia realizacji przekazu8) 

15 zł 

13. Sporządzenie historii zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza: 

13.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 
za dokument 

10 zł x liczba m-cy 

13.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 10 zł x liczba m-cy 

14. Likwidacja rachunku jednorazowo 0 zł lub 20 zł9) 

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) opłaty nie pobiera się w przypadku awarii bankomatu przy placówce Banku 

3) niezależnie od opłaty pobiera się dodatkowe opłaty określone w pkt. 6.5, w przypadku opcji kosztowej „OUR” 
4) opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku  
5) dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych pobierana jest dodatkowa prowizja - 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku 
 transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego 
6) lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku 
7) pakiet 5 wpłat i wypłat na terenie Polski kartą debetową wydaną do Podstawowego Rachunku Płatniczego z innych bankomatów niż bankomaty Grupy BPS – 0 zł.  

8) na życzenie Klienta 
9) opłata pobierana w przypadku likwidacji rachunku przed upływem 60 dni od daty otwarcia 
* Pakiet 5 przelewów krajowych w miesiącu, w tym realizacja zlecenia stałego liczone łącznie niezależnie od wszystkich kanałów – 0 zł. 

 

Tabela 3. Pozostałe rachunki bankowe 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy  

Pol-Efekt 

Rachunek 
oszczędnościowy dla 

KZP, jedn. org. 
nieposiadających 

osobowości prawnej 

Rachunek 
oszczędnościowy  

w walucie 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł1) 0 zł 0 zł2) 

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 3 zł 0 zł 

3. Wpłaty i wypłaty 

3.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0 zł 0zł 0 zł3) 

3.2 Wypłata gotówkowa w trakcie jednego okresu rozliczeniowego: 

3.2.1 pierwsza wypłata 
od kwoty 

0 zł 0 zł 0 zł3)4) 

3.2.2 kolejna wypłata 0,25% min 10 zł 0 zł 0,10% min. 5 zł3)4) 

4. Elektroniczne kanały dostępu 

4.1 Dostęp do systemu jednorazowo 0 zł - 0 zł 

4.2 
Wysłanie kodu autoryzacyjnego w 
formie SMS do użytkownika 

za każdy SMS 0 zł - 0 zł 

4.3 
Wysyłanie powiadomień 
autoryzacyjnych oraz powiadomień 
PUSH z aplikacji mobilnej 

za każde 
powiadomienie 

0 zł - 0 zł 

4.4 SMS kontakt 
za każdy SMS 
wysłany przez 

Bank 
0,30 zł - 0,30 zł 

4.5 
Usługi bankowości telefonicznej – 
telefoniczna usługa na hasło 

miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 

5. Przelewy krajowe 

5.1 Przelewy wewnętrzne: 

5.1.1 w placówce Banku 
za przelew 

0 zł5) 4 zł 0 zł 

5.1.2 w systemie bankowości elektronicznej 0 zł5) - 0 zł 

5.2 Przelewy zewnętrzne w systemie ELIXIR w walucie PLN: 

5.2.1 w placówce Banku 

za przelew 

6 zł5) 6 zł 6 zł 

5.2.2 w systemie bankowości elektronicznej 1 zł5) - 1 zł 

5.3 

Przelewy zewnętrzne w systemie 
SORBNET w walucie PLN –  
w placówce Banku/w systemie 
bankowości elektronicznej 

za przelew 30 zł 30 zł 30 zł 

5.4 Przelewy zewnętrzne w systemie EXPRES ELIXIR (do kwoty 5 000 zł): 

5.4.1 w placówce Banku za przelew 8 zł - - 

5.4.2 w systemie bankowości elektronicznej  5 zł - - 

6. Wydanie blankietów czeków za czek - 1 zł - 

7. Przelewy zagraniczne 

7.1 Polecenie przelewu SEPA: 

7.1.1 w placówce Banku: 

7.1.1.1 do banków krajowych 
za przelew 

15 zł - 15 zł 

7.1.1.2 do banków zagranicznych 6 zł - 6 zł 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

Pol-Efekt 

Rachunek 
oszczędnościowy dla 

KZP, jedn. org. 
nieposiadających 

osobowości prawnej 

Rachunek 
oszczędnościowy  

w walucie 

7.1.2 w systemie bankowości elektronicznej: 

7.1.2.1 do banków krajowych 
za przelew 

10 zł - 10 zł 

7.1.2.2 do banków zagranicznych 1 zł - 1 zł 

7.2. 
Polecenie przelewu TARGET/SWIFT  
w EURO w ramach EOG w placówce 
Banku 

za przelew 20 zł - 20 zł 

7.3 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych) /polecenie wypłaty6): 

7.3.1 w placówce Banku 
za przelew 

50 zł - 50 zł 

7.3.2 w systemie bankowości elektronicznej 30 zł - 30 zł 

7.4 Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

7.4.1 z banków krajowych 

od 
otrzymanego 

przelewu 

12 zł - 12 zł 

7.4.2 
z banków zagranicznych w ramach 
EOG w walucie EURO (SEPA) 

0 zł - 0 zł 

7.4.3 
z banków zagranicznych w ramach 
EOG w innej walucie niż EURO 

20 zł - 20 zł 

7.4.4 z banków zagranicznych spoza EOG 20 zł - 20 zł 

7.5 Dodatkowe opłaty: 

7.5.1 
realizacja polecenia przelewu  
w trybie „pilnym” w placówce Banku w 
EUR, GBP, USD, PLN za przelew 

110 zł - 110 zł 

7.5.2 
realizacja polecenia przelewu  
z opcją kosztową OUR 

90 zł - 90 zł 

7.5.3 
zlecenie poszukiwania 
przelewu/postępowanie wyjaśniające 
wykonane na zlecenie Klienta7) 

za zlecenie 

120 zł + koszty banków 
trzecich 

- 
120 zł + koszty banków 

trzecich 

7.5.4 
zmiany/korekty/odwołania 
zrealizowanego przelewu wykonane 
na zlecenie Klienta 

120 zł + koszty banków 
trzecich 

- 
120 zł + koszty banków 

trzecich 

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

7.6 
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. Zlecenie stałe – przelew z przyszłą datą realizacji 

9.1 Rejestracja zlecenia stałego: 

9.1.1 w placówce Banku 

za zlecenie 

5 zł 5 zł - 

9.1.2 w systemie bankowości elektronicznej 0 zł - - 

9.2 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego: 

9.2.1 w placówce Banku 

za zlecenie 

5 zł 5 zł - 

9.2.2 w systemie bankowości elektronicznej 0 zł - - 

9.3 Realizacja zlecenia stałego: 

9.3.1 w placówce Banku 

za zlecenie 

2 zł 2 zł - 

9.3.2 w systemie bankowości elektronicznej 1 zł - - 

10. Polecenie zapłaty 

10.1 Rejestracja polecenia zapłaty 

za zlecenie 

0 zł 0 zł - 

10.2 
Modyfikacja/odwołanie polecenia 
zapłaty 

5 zł 5 zł - 

10.3 Realizacja z rachunku Posiadacza 3 zł 3 zł - 

11. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 

11.1 
Wyciąg miesięczny - za każdy miesiąc 
kalendarzowy 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

11.2 
Duplikat wyciągu miesięcznego  
w placówce Banku8) za wyciąg 20 zł 20 zł 20 zł 

11.3 
Wyciąg 
dzienny/tygodniowy/dwutygodniowy 
wysyłany pocztą8) 

 30 zł 30 zł 30 zł 

11.4 
Sporządzenie kopii wyciągu/dowodu 
księgowego/potwierdzenie realizacji 
przekazu8) 

za dokument 15 zł 15 zł 15 zł 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

Pol-Efekt 

Rachunek 
oszczędnościowy dla KZP, 

jedn. org. 
nieposiadających 

osobowości prawnej 

Rachunek 
oszczędnościowy  

w walucie 

12. Sporządzenie historii zestawienia transakcji 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 15 zł x liczba miesięcy 15 zł x liczba miesięcy 15 zł x liczba miesięcy 

13. Likwidacja rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 
 

1) minimalne saldo na rachunku – 100 PLN 

2) minimalne saldo na rachunku – 50 EUR, 50 USD, 50 GBP 

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 – kurs sprzedaży 

pieniędzy obowiązujący w momencie dokonywania wypłaty 

4) Bank zastrzega sobie możliwość wypłaty środków w walucie innej niż waluta rachunku 

5) drugi i kolejny przelew powiększony o prowizję z pkt.3.2.2 

6) niezależnie od opłaty pobiera się dodatkowe opłaty określone w pkt. 7.5 w przypadku opcji kosztowej „OUR” 

7) opłata nie jest pobierana, jeżeli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku 

8) na życzenie Klienta 

Część II. OSZCZĘDNOŚCI 
 

Tabela 1. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach obcych 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

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 dostępu2) 

4.1 Dostęp do systemu jednorazowo 0 zł 

5. Likwidacja rachunku 

5.1 Gotówkowa 

za dyspozycję 

0 zł 

5.2 Przelew wewnętrzny 0 zł 

5.3. Przelew zewnętrzny 6 zł 
 

1) wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej równowartość 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 

 

Tabela 2. Pozostałe czynności związane z obsługą rachunków osobistych, oszczędnościowych i lokat 

 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wydanie kserokopii umowy za dokument 10 zł 

2. Pełnomocnictwo do rachunku: 

2.1 ustanowienie w dniu zawarcia umowy 

jednorazowo 

0 zł 

2.2 ustanowienie/zmiana w trakcie trwania umowy 10 zł 

2.3 odwołanie 10 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 30 zł 

5. Realizacja spadku od każdego spadkobiercy 30 zł 

6. 
Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu 
zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę 

jednorazowo 100 zł 

7. Potwierdzenie wykonania blokady środków za dokument 20 zł 

8. 
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku 
bankowego 

za dokument 30 zł 

9. 
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 50 zł 

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

11. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: 

11.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 
za dokument 

10 zł x liczba miesięcy 

11.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 15 zł x liczba miesięcy 

12. 
Przepisanie książeczki oszczędnościowej terminowej lub a’vista na rzecz 
innej osoby w drodze cesji 

jednorazowo 15 zł 
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Część III. KARTY BANKOWE 
 

Tabela 1. Karty kredytowe 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wydanie karty 
jednorazowo 

0 zł 

2. Wznowienie karty 0 zł 

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

3.1 mniej niż 6 600 zł 
rocznie 

70 zł 

3.2 co najmniej 6 600 zł 0 zł 

4. Wydanie dodatkowej karty 

jednorazowo 

0 zł 

5. Obsługa karty dodatkowej 0 zł 

6. Wydanie duplikatu karty 5 zł 

7. Zmiana numeru PIN w bankach świadczących taką usługę 0 zł 

8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 10 zł 

9. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 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) – w kraju  
i za granicą 

5% min. 10 zł 

12. Sprawdzanie salda w bankomacie 3 zł 

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

jednorazowo 0 zł 

14. 
Sporządzanie 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 0 zł 

17. Zmiana limitów na karcie od zmiany 0 zł 

18. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 
miesięcznie od kwoty salda końcowego 

okresu rozliczeniowego 
3% min. 40 zł 

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

20. Wpłata gotówki od transakcji 0 zł 

21. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0 zł 

22. Sporządzanie zestawienia transakcji płatniczych: 

22.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 
za dokument 

10 zł x liczba miesięcy 

22.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 15 zł x liczba miesięcy 

23. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym jednorazowo 30 zł 

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. 

Tabela 2. Karta przedpłacona - MasterCard 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wydanie karty jednorazowo 0 zł 

2. Obsługa karty miesięcznie 3 zł 

13. Likwidacja rachunku wkładu oszczędnościowego prowadzonego do książeczki mieszkaniowej: 

13.1 z wypłatą premii gwarancyjnej 
jednorazowo 

25 zł 

13.2 bez wypłaty premii gwarancyjnej 0 zł 

14. 
Zastrzeżenie i umorzenie lub odwołanie przez Klienta zastrzeżenia 
realizacji wypłat z utraconej książeczki: 

  

14.1 terminowej oszczędnościowej 
jednorazowo 

25 zł 

14.2 a’vista 0 zł 

15. 
Telefoniczne potwierdzenie salda rachunku w ramach zastępczej obsługi 
obrotu oszczędnościowego 

każdorazowo 5 zł 

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

17. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie jednorazowo 30 zł 

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

19.  Niepodjęcie zamówionej gotówki od niepodjętej kwoty 0,3% min. 60 zł  

20. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie za daną usługę 
obliczona według kosztów 

rzeczywistych 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

3. 
Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności bezgotówkowych 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 
Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do 
płatności gotówkowych w bankomatach świadczących taką usługę 

4 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 1 000 zł 

5. Wpłaty gotówkowe we wpłatomatach Banku 
od transakcji 

0 zł 

6. Zasilenie środków na rachunek karty 0 zł 

7. Wypłata środków przechowywanych na rachunku karty za zlecenie 12 zł 

8. Zmiana nr PIN w bankomacie od zmiany 2 zł 

9. Sprawdzanie salda w bankomacie od transakcji 3 zł 

10. Zastrzeżenie karty 
jednorazowo 

0 zł 

11. Rozpatrzenie reklamacji 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. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 

15.1 Wyciąg miesięczny - za każdy miesiąc kalendarzowy jednorazowo 0 zł 

15.2 Duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku/wysłany pocztą1) 

za wyciąg 

15 zł 

15.3 
Wyciąg dzienny/tygodniowy/dwutygodniowy w placówce Banku/wysłany 
pocztą1) 20 zł 

 

1) na życzenie Klienta 
 

Tabela 3. Karta debetowa EURO 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Opłaty za kartę 

1.1 Wydanie karty jednorazowo 0 EUR 

1.2 Obsługa karty miesięcznie 1 EUR 

1.3 Wznowienie karty 
jednorazowo 

0 EUR 

1.4 Wydanie duplikatu karty1) 5 EUR 

2. Transakcje oraz inne dyspozycje realizowane kartą 

2.1 
Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności bezgotówkowych2) od transakcji 0 EUR 

2.2 Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków2): 

2.2.1 
we wszystkich bankomatach Grupy BPS, innych banków krajowych i 
terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami3)  

od transakcji 

0 EUR 

2.2.2 w innych bankomatach w kraju 2 EUR 

2.2.3 
transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do 
płatności gotówkowych w bankomatach świadczących taką usługę 

3% min. 2,5 EUR 

2.2.4 w punktach akceptujących kartę w kraju 3% min. 2,5 EUR 

2.2.5 w punktach akceptujących kartę za granicą 3% min. 2,5 EUR 

2.2.6 w placówkach Poczty Polskiej 3% min. 2,5 EUR 

3. Inne opłaty 

3.1 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo od transakcji 0 EUR 

3.2 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta od zlecenia 2,5 EUR 

3.3 Sprawdzanie salda w bankomacie4) od transakcji 1 EUR 
 

1) opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku 

2) dla wszystkich kart Visa w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych poza granicami kraju pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu 

kursu własnego Visa w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego i PLN 

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

4) usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 

Część IV. KREDYTY 
 

Tabela 1. Kredyty 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

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% min. 100 zł 



 

- 13 - 

 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

2.2 uniwersalnych hipotecznych jednorazowo od kwoty kredytu min. 0% - max. 4% 

2.3 hipoteczny mieszkaniowy „Mój Dom” jednorazowo od kwoty kredytu min. 0% - max. 3% 

2.4 kredyt „ZMIEŃ CO CHCESZ”: 

2.4.1 dla Klientów korzystających z ochrony ubezpieczeniowej 
jednorazowo od kwoty kredytu 

5% min. 100 zł 

2.4.2 dla pozostałych  8% min. 100 zł 

2.4* 
kredyt „ZMIEŃ CO CHCESZ” udzielany na promocyjnych warunkach 
określonych w Uchwale Zarządu Banku obowiązujących od  
19.04.2022 r. do odwołania 

jednorazowo od kwoty kredytu 0% 

2.5 kredyt konsolidacyjny „Jedna ratka” od 24.08.2020 r. jednorazowo od kwoty kredytu min. 1% - max. 10% 

2.6 kredyt EKOlogiczny: 

2.6.1 
dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub 
rachunku rolniczego1)  jednorazowo od kwoty kredytu 

3% min. 300 zł 

2.6.2 dla pozostałych Klientów 6% min. 300 zł 

2.7 kredyt „PROSTY KREDYT” jednorazowo od kwoty kredytu  0 % 

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. 200 zł  

5. Wydanie na wniosek Kredytobiorcy zaświadczenia:  

5.1 o wysokości zadłużenia lub jego braku  

jednorazowo  

50 zł 

5.2 
o aktualnym stanie zadłużenia zawierającego numer rachunku do spłaty, 
promesę zwolnienia zabezpieczeń 

200 zł 

6. Sporządzenie zaświadczenia o historii kredytu udzielonego: 

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

50 zł 

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

7. Wydanie odpisu umowy kredytowej, pożyczki lub poręczenia za dokument 50 zł 

8. Wydanie opinii o kliencie Banku na wniosek Klienta jednorazowo 50 zł 

9. 
Wysłanie monitów tj. wezwań do zapłaty/wezwań do zapłaty pod 
rygorem wypowiedzenia umowy do dłużnika lub jego poręczycieli 

od każdego monitu 0 zł 

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

jednorazowo 50 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 0 zł 

11.3 w innych bankach w systemie SORBNET 30 zł 

12. Inspekcja na miejscu inwestycji:   

12.1 pierwsza inspekcja 
jednorazowo 

0 zł 

12.2 każda kolejna inspekcja 100 zł 

13. Wydanie promesy udzielenia kredytu2) jednorazowo 200 zł 

14. Zmiana zabezpieczenia spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 300 zł 

15. 

Inne czynności związane ze zmianą warunków umowy wykonywane na 
życzenie Kredytobiorcy wymagające sporządzenia aneksu do umowy 
(nie dotyczy zmiany formuły oprocentowania kredytu zabezpieczonego 
hipotecznie ze zmiennej stopy procentowej na okresowo stałą stopę 
procentową). 

jednorazowo 300 zł 

16. 
Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze 
wieczystej 

jednorazowo 200 zł 

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

18. Weryfikacja wartości nieruchomości – od każdej nieruchomości: 

18.1 lokal mieszkalny/działka 
jednorazowo 

150 zł 

18.2 dom 200 zł 

19. 
Porozumienie się stron w zakresie kontynuacji umowy (np. odwołanie 
wypowiedzenia umowy) na wniosek Klienta 

jednorazowo 150 zł 

20. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie za daną usługę 
obliczona według kosztów 

rzeczywistych 

1) wymagany min. 1 wpływ w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku; wpływ na rachunek rozumiany jest jako wszystkie uznania rachunku za wyjątkiem przelewów między rachunkami własnymi 

oraz uznania z tytułu wpłat własnych, zwrotu depozytów, kapitalizacji odsetek oraz wypłat kredytów, 

2) prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. 
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Część V. INNE USŁUGI 
 

Tabela 1. Usługi pozostałe 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

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

jednorazowo 30 zł 

2. 
Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki w bankach, z którymi Bank 
zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu 
oszczędnościowego 

od transakcji wg porozumienia 

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

4. 
Sporządzenie i przekazanie zbiorczej informacji o rachunkach w 
bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych 
na terenie Polski 

za dokument 25 zł 

5. 

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 

6. Wizyta informatyka Banku u Klienta - na życzenie Klienta jednorazowo 200 zł 
 
 
 
 
 

Tabela 2. Czynności kasowe 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki1): 

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 0,5% min. 4,50 zł 

1.3 w systemie SORBNET prowadzone w innych bankach krajowych 30 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. do 100 szt. 0,5% min. 10 zł 

2.3 powyżej 100 szt. 0,5% min. 20 zł 
 

1) jeżeli umowa z Posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłaty na rachunek od Posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy 

 
Część VI. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY 
 

Tabela 1. Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie a’vista w ofercie Banku do 31.03.2019 r.  

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

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 gotówkowa w trakcie jednego okresu rozliczeniowego: 

3.2.1 pierwsza wypłata 
od kwoty 

0 zł 

3.2.2 kolejna wypłata 0 zł 

4. Elektroniczne kanały dostępu 

4.1 Dostęp do systemu 
jednorazowo 

- 

4.2 Wydanie koperty z hasłem aktywacyjnym - 

4.3 Wysłanie kodu autoryzacyjnego w formie SMS do użytkownika za każdy SMS - 

4.4 
Wysyłanie powiadomień autoryzacyjnych oraz powiadomień PUSH  
z aplikacji mobilnej 

za każde powiadomienie - 

4.5 SMS kontakt za każdy SMS wysłany przez Bank 0,30 zł 

4.6 Usługi bankowości telefonicznej – telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 0 zł 

5. Przelewy krajowe 

5.1 Przelewy wewnętrzne: 

5.1.1 w placówce Banku 
za przelew 

0 zł 

5.1.2 w systemie bankowości elektronicznej - 

5.2 Przelewy zewnętrzne w systemie ELIXIR w walucie PLN: 

5.2.1 w placówce Banku 
za przelew 

6 zł 

5.2.2 w systemie bankowości elektronicznej/SMS kontakt - 

5.3 
Przelewy zewnętrzne w systemie SORBNET w walucie PLN – w placówce 
Banku/w systemie bankowości elektronicznej 

za przelew 30 zł 

5.4 Przelewy zewnętrzne w systemie Expres ELIXIR: 

5.4.1 w placówce Banku 
za przelew 

- 

5.4.2 w systemie bankowości elektronicznej - 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

6. Wydanie blankietów czeków za czek - 

7. Przelewy zagraniczne 

7.1 Polecenie przelewu SEPA: 

7.1.1 w placówce Banku: 

7.1.1.1 do banków krajowych 
za przelew 

15 zł 

7.1.1.2 do banków zagranicznych 6 zł 

7.2. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w ramach EOG w placówce Banku za przelew 20 zł 

7.3 
Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków 
krajowych)/polecenie wypłaty1) - w placówce Banku 

od transakcji 50 zł 

7.4 Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

7.4.1 z banków krajowych 

od trzymanego  
przelewu 

12 zł 

7.4.2 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EURO (SEPA) 0 zł 

7.4.3 z banków zagranicznych w ramach EOG w innej walucie niż EURO 20 zł 

7.4.4 z banków zagranicznych spoza EOG 20 zł 

7.5 Dodatkowe opłaty:   

7.5.1 
realizacja polecenia przelewu w trybie „pilnym” w placówce Banku  
w EUR, GBP, USD, PLN za przelew 

110 zł 

7.5.2 realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR 90 zł 

7.5.3 
zlecenie poszukiwania przelewu/postępowanie wyjaśniające wykonane 
na zlecenie Klienta2) 

za zlecenie 

120 zł + koszty  
banków trzecich 

7.5.4 
zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu wykonane na 
zlecenie Klienta 

120 zł + koszty  
banków trzecich 

7.5.5 zwrot niepodjętej kwoty przekazu od transakcji 20 zł 

7.6 
Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie 
przekazu 

za dokument 15 zł 

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

od transakcji 30 zł 

9. Zlecenie stałe – przelew z przyszłą datą realizacji 

9.1 Rejestracja zlecenia stałego:  

9.1.1 w placówce Banku 
za zlecenie 

5 zł 

9.1.2 w systemie bankowości elektronicznej - 

9.2 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego: 

9.2.1 w placówce Banku 
za zlecenie 

5 zł 

9.2.2 w systemie bankowości elektronicznej - 

9.3 Realizacja zlecenia stałego: 

9.3.1.1 w placówce Banku 
za zlecenie 

3 zł 

9.3.1.2 w systemie bankowości elektronicznej - 

10. Polecenie zapłaty 

10.1 Rejestracja polecenia zapłaty 

za zlecenie 

0 zł 

10.2 Modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty 5 zł 

10.3 Realizacja z rachunku Posiadacza 3 zł 

11. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 

11.1 Wyciąg miesięczny - za każdy miesiąc kalendarzowy jednorazowo 0 zł 

11.2 Duplikat wyciągu miesięcznego w placówce banku3) 

za wyciąg 
20 zł 

11.3 Wyciąg dzienny/tygodniowy/dwutygodniowy wysyłany pocztą3) 30 zł 

11.4 
Sporządzenie kopii wyciągu/dowodu księgowego/potwierdzenie realizacji 
przekazu3) 

za dokument 15 zł 

12. Sporządzenie historii zestawienia transakcji na wniosek Posiadacza: 

12.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 
za dokument 

10 zł x liczba miesięcy 

12.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 15 zł x liczba miesięcy 

13. Likwidacja rachunku jednorazowo 0 zł 
 
 

1) niezależnie od opłaty pobiera się dodatkowe opłaty określone w pkt. 7.5 w przypadku opcji kosztowej „OUR” 
2) opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku 
3) na życzenie Klienta 

 


