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DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT 
Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM  

 
Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług 
powiązanych z rachunkiem płatniczym.  
 
Pełne informacje na temat opłat lub prowizji dotyczących pozostałych usług świadczonych  

i powiązanych z rachunkiem zawiera TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH  Banku 

Spółdzielczego w Leśnicy dla klientów indywidualnych  z dnia 05.09.2022r.  

Nazwa handlowa rachunku płatniczego:  KONTO dla MŁODYCH 

 Niniejszy dokument przedstawia informacje o opłatach za korzystanie z usług 

reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem. Celem dokumentu jest pomoc 

Wnioskodawcom w porównaniu tych opłat z opłatami innych rachunków w Banku 

Spółdzielczym w Leśnicy i innych bankach  

 Informacje obejmujące objaśnienia pojęć zawartych w DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM 

OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM stanowią 

załącznik do niniejszego dokumentu 

 

Usługa Opłata  

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem   

Prowadzenie rachunku płatniczego   

bez dostępu do Systemu Bankowości 
Elektronicznej EBO 

miesięcznie 0 zł 

z dostępem do Systemu Bankowości 
Elektronicznej EBO 

miesięcznie 0 zł 

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)  

Polecenie przelewu    

[przelew zewnętrzny na rzecz innych 
banków w systemie ELIXIR] 

 
 

w placówce banku  za przelew 0 zł 

w Systemie Bankowości Elektronicznej 
EBO 

za przelew 0 zł 

Polecenie przelewu SEPA   

w placówce banku: 
                            do banków krajowych 
                            do banków zagranicznych   

 
za przelew 

 
20 zł 

2,50 zł 

w Systemie Bankowości Elektronicznej za przelew  
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EBO:                          do banków krajowych 
                            do banków zagranicznych   

20 zł 
0 zł 

Polecenie przelewu wewnętrznego   

na rachunki prowadzone przez placówki 
Banku Spółdzielczego w Leśnicy: 

  

w placówce Banku za przelew 0 zł 

w Systemie Bankowości Elektronicznej 
EBO 

za przelew 0 zł 

Polecenie przelewu w walucie obcej 
(Polecenie wypłaty) 

  

w placówce Banku za przelew 
0,25% 

min. 40 zł 
max. 400 zł 

w Systemie Bankowości Elektronicznej 
EBO  

za przelew 
0,25% 

min. 30 zł 
max. 300 zł 

Polecenie zapłaty   

realizacja polecenia zapłaty z rachunku 
płatniczego  

za zlecenie 1,50 zł 

modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 3 zł 

Zlecenie stałe   

realizacja zlecenia stałego w placówce 
Banku 

za zlecenie 1,50 zł 

realizacja zlecenia stałego w Systemie 
Bankowości Elektronicznej EBO 

za zlecenie 0 zł 

Karty i gotówka  

Transgraniczna transakcja płatnicza 
przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych1) 

od transakcji  0 zł 

Transgraniczna transakcja płatnicza 
przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych1): 

  

we wskazanych bankomatach  Grupy BPS i 
innych banków krajowych oraz terminalach 
POS zgodnie z zawartymi umowami2)  

od transakcji 0 zł 

w innych bankomatach w kraju od transakcji 3,5% min.7 zł 

zagraniczne w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze  przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych w 
ramach EOG w walucie EUR 

od transakcji 3% min.6 zł 

zagraniczne, w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych w 

od transakcji 3% min.10 zł 
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ramach EOG w walucie obcej, innej niż 
EUR oraz poza EOG 

Wydanie karty płatniczej 
[karty debetowej] 

jednorazowo 0 zł 

Obsługa karty debetowej  miesięcznie 0 zł 

Obsługa karty kredytowej  

Informacja znajduje się w 
dokumencie dotyczącym 
opłat z tytułu usług 
związanych z rachunkiem 
płatniczym karty kredytowej  

 

Wypłata gotówki  
[z rachunku płatniczego] 

za wypłatę 0 zł 

Wpłata gotówki  
[na rachunek płatniczy] 

za wpłatę 0 zł 

Kredyty w rachunku płatniczym i usługi powiązane  

Kredyt w rachunku płatniczym   

Rozpatrzenie wniosku kredytowego 
jednorazowo  
od wnioskowanej kwoty 

2% max. 20 zł 

Udzielenie kredytu w rachunku płatniczym  
jednorazowo od kwoty 
kredytu 

2% 

Spłata całości lub części kredytu przed 
terminem  
(prowizja z tytułu wcześniejszej spłaty 
kredytu) 

jednorazowo  
od kwoty kredytu 

0 zł 

Prolongata terminu spłaty kredytu 
(prolongata spłaty kredytu lub jego części 
na wniosek klienta) 

jednorazowo  
od kwoty kredytu objętej 
zmianą warunków 

1% min. 100 zł 
nie więcej niż 300 

zł 

Podwyższenie kwoty kredytu  
jednorazowo  
od kwoty podwyższenia  

2% 

Zmiana innych postanowień Umowy 
kredytu na wniosek Kredytobiorcy  

jednorazowo  
za aneks 

200 zł 

Sporządzenie historii kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy 
(sporządzenie na życzenie Kredytobiorcy 
wydruku z systemu księgowego Banku 
dotyczącego ewidencji spłat rat kredytu i 
odsetek – wydruk z 1 konta)  

za każdą stronę  2 zł + 23% VAT 

Wydanie opinii bankowej na wniosek 
Kredytobiorcy 

jednorazowo  
za opinie 

100 zł + 23% VAT 

Wydanie zaświadczenia o stanie 
zadłużenia na wniosek Klienta 

jednorazowo  
za zaświadczenie 

50 zł + 23% VAT 
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Sporządzenie kopii dokumentów na 
wniosek Kredytobiorcy 

za każdą stronę 2 zł + 23% VAT 

Wysłanie upomnienia kredytowego/ 
wezwania do zapłaty 
 

za każde upomnienie 0 zł 

Inne usługi  

Powiadamianie SMS   

uruchomienie/ modyfikacja jednorazowo 0 zł 

opłata za korzystanie z usługi miesięcznie 0 zł 

Sporządzenie zestawienia transakcji 
płatniczych (historia) na wniosek 
Posiadacza rachunku 

 
za każdą stronę 
wydruku 

 
5 zł 

  + 23% VAT 

Wydanie, na wniosek posiadacza 
rachunku, opinii/zaświadczenia 
potwierdzającego posiadanie 
rachunku, wysokość salda, że 
rachunek jest lub nie jest wolny od 
zajęcia 

za zaświadczenie 
100 zł  

+ 23% VAT 

Usługa bankowości telefonicznej usługa nie jest dostępna -- 

Usługa bankowości elektronicznej  za dostęp 0 zł 

1) dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa 
prowizja Banku przy stosowaniu kursu własnego VISA powiększonego o 3% w przypadku transakcji 
dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego  
2)  lista bankomatów dostępna w jednostkach organizacyjnych Banku i na stronie internetowej Banku 

 

 


