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Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych  

1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy dla klientów indywidualnych” zwana dalej Taryfą ma 

zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy zwanego dalej Bankiem. 

2. W przypadku braku odmiennych zapisów umownych opłaty i prowizje pobierane są: 

1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 

2) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego, 

3. Bank nie pobiera opłat i prowizji od : 

1) wpłat gotówkowych  i przelewów w złotych i w walucie darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego, na cele 

kultu religijnego oraz pomocy humanitarnej na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Leśnicy,  

2) naliczonych prowizji przez Bank, 

3) opłaty stałej za prowadzenie rachunku  

4) spłat kredytów udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy, 

5) przeksięgowania środków na rachunki lokat terminowych lub terminowych lokat oszczędnościowych  w Banku 

Spółdzielczym w Leśnicy. 

4. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza 

kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 

5. 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. 

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

7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również 

kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie 

obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 

8. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane 

przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia. 

9. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, 

opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 

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

11. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy 

z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 

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

produktu/usługi, której dotyczy. 

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

z umów zawieranych z Bankiem. 

14. Za czynności wykonywane na wniosek osoby tj. wydawanie zaświadczeń, duplikatu, kserokopii, oświadczeń, opinii, odpisów 

oraz wykonanie innych czynności Bank pobiera opłaty zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji bankowych w Banku 

Spółdzielczym w Leśnicy powiększone o aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT. 
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RACHUNKI 
 

TAB. 1 Konta osobiste 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Konto 
osobiste 
ROR1) 

Konto  
SENIOR1) 

KONTO 
ŚWIADCZEŃ 

SOCJALNYCH1) 

KONTO  
dla 

MŁODYCH1)2) 

PRP3) 

1. 
Prowadzenie rachunku 
płatniczego4) miesięcznie 

5,00 zł5)/ 10,00 
zł6)     

3,50 zł5)/ 
10,00 zł6)     

3,50 zł5)/ 10,00 
zł6)     0 zł5)/ 0 zł6)     0 zł 

2. Elektroniczne kanały dostępu: 

2.1 Usługa bankowości elektronicznej: System Bankowości Internetowej EBO:  

2.1.1 aktywacja usługi jednorazowo 0 zł  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2.1.2 opłata za aplikację EBO Token PRO  jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2.1.3 opłata za aplikację EBO Mobile jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2.1.4 
opłata za obsługę aplikacji EBO Token 
PRO i EBO Mobile  

jednorazowo 
 

0 zł 
 

0 zł 
 

0 zł 
 

0 zł 
 

0 zł 

2.2 Powiadomienie SMS: 

2.2.1 
uruchomienie/modyfikacja usługi 
powiadamiania SMS 

jednorazowo 2,00 zł  2,00 zł  2,00 zł 0 zł 2,00 zł 

2.2.2 opłata za usługę powiadamiania SMS7) miesięczna 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 0 zł 2,00 zł 

3. Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 3,00 zł  3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł  

4. Wpłaty i wypłaty: 

4.1.1 
wpłata własna gotówki w placówce 
Banku 

za wpłatę 

0 zł  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.1.2 wpłata własna gotówki we wpłatomacie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.2 wypłata gotówkowa 8) za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5. Polecenie przelewu:  

5.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

5.1.1 w placówce Banku 

za przelew 

2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 0 zł 2,50 zł 

5.1.2 
w Systemie bankowości internetowej 
(EBO) 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5.2 Polecenie przelewu w systemie ELIXIR: 

5.2.1 w placówce Banku 

za przelew 

2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 0 zł 0 zł/2,50 zł13) 

5.2.2 
w Systemie bankowości internetowej 
(EBO) 

0 zł  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł  

5.3 Polecenie przelewu w systemie SORBNET: 

5.3.1 w placówce Banku 

za przelew 

50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

5.3.2 
w Systemie bankowości internetowej 
(EBO) 

40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Konto 
osobiste 
ROR1) 

Konto  
SENIOR1) 

KONTO 
ŚWIADCZEŃ 

SOCJALNYCH1) 

KONTO  
dla 

MŁODYCH1)2) 

PRP3) 

6. Polecenie przelewu w walucie obcej:  

6.1 Polecenie przelewu SEPA: 

6.1.1 w placówce Banku: 

6.1.2 do banków krajowych 

za przelew 

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

6.1.3 do banków zagranicznych 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 0 zł 2,50 zł 

6.2 w systemie bankowości internetowej EBO: 

6.2.1 do banków krajowych 

za przelew 

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

6.2.2 do banków zagranicznych 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

6.3 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 9) 

6.3.1 w placówce Banku 

za przelew 

50,00 zł  50,00 zł  50,00 zł  50,00 zł  50,00 zł  

6.3.2 
w Systemie bankowości internetowej 
(EBO) 

40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 

6.4 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/ Polecenie wypłaty:9) 

6.4.1 w placówce Banku 

za przelew 

0,25% 
 min. 40 zł, 

max. 400 zł 

0,25% 
 min. 40 zł, 

max. 400 zł 

0,25% 
 min. 40 zł, 

max. 400 zł 

0,25% 
 min. 40 zł, 

max. 400 zł 

0,25% 
 min. 40 zł, 

max. 400 zł 

6.4.2 
w systemie bankowości internetowej 
EBO 

0,25%  

min. 30 zł, max. 
300 zł 

0,25%  

min. 30 zł, 
max. 300 zł 

0,25%  

min. 30 zł, max. 
300 zł 

0,25%  

min. 30 zł, 
max. 300 zł 

0,25%  

min. 30 zł, 
max. 300 zł 

6.5 Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

6.5.1 z banków krajowych 

od 

otrzymanego 
przelewu 

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

6.5.2 
z banków zagranicznych w ramach EOG 
w walucie EUR 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

6.5.3 
z banków zagranicznych w ramach EOG 

w walucie innej niż EUR 
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

6.5.4 z banków zagranicznych spoza EOG 20,00 zł  20,00 zł  20,00 zł  20,00 zł  20,00 zł  

6.6 Dodatkowe opłaty: 

6.6.1 

zlecenie poszukiwania polecenia 

przelewu/postępowanie wyjaśniające 
wykonane na zlecenie Klienta 10) 

za zlecenie 
100 zł + koszty 

banków trzecich 

100 zł + 

koszty 
banków 
trzecich 

100 zł + koszty 
banków trzecich 

100 zł + 

koszty banków 
trzecich 

100 zł + 

koszty 
banków 
trzecich 

6.6.2 

realizacja polecenia przelewu w trybie 

niestandardowym („pilnym”) dostępna w 
EUR, USD, GBP, PLN 

od transakcji 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 

6.6.3 
realizacja polecenia przelewu z opcją 

kosztową OUR 
za przelew 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 

6.6.4 
zmiany/korekty/odwołania 
zrealizowanego polecenia przelewu, 

wykonane na zlecenie Klienta 

od transakcji 
100 zł + koszty 

banków trzecich 

100 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

100 zł + koszty 

banków trzecich 

100 zł + 
koszty banków 

trzecich 

100 zł 
+koszty 

banków 
trzecich 

6.6.5 
opłata za obsługę zagranicznego 
świadczenia emerytalnego  

i rentowego 14) 

od 
otrzymanego 

przelewu 

35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Konto 
osobiste 
ROR1) 

Konto  
SENIOR1) 

KONTO 
ŚWIADCZEŃ 

SOCJALNYCH1) 

KONTO  
dla 

MŁODYCH1)2) 

PRP3) 

6.6.6 
opłata za przewalutowanie (pobierana 
od transakcji realizowanych w innej 

walucie niż waluta rachunku) 

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

7. Zlecenie stałe: 

7.1 
rejestracja/przyjęcie zlecenia stałego w 

placówce Banku 
za zlecenie 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0 zł 

7.2 
rejestracja/przyjęcie zlecenia stałego w 
Systemie bankowości internetowej EBO 

za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0,00 zł 0 zł 

7.3 modyfikacja zlecenia stałego: 

7.3.1 w placówce Banku 

za zlecenie 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 0 zł 

7.3.2 
w Systemie bankowości internetowej 
(EBO) 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

7.4 realizacja zlecenia stałego: 

7.4.1 w placówce Banku za zlecenie 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 0 zł 

7.4.2 
w Systemie bankowości internetowej 
(EBO) 

za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 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 

3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

8.3 realizacja z rachunku Posiadacza 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 

9. Wyciąg z rachunku bankowego: 

9.1 wyciąg miesięczny: 

9.1.1 odbierany w placówce Banku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju:  

9.2.1 listem zwykłym  

za przesyłkę  

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

9.2.2 listem poleconym 10,00 zł  10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

9.3 wysyłany przez Bank drogą pocztową poza granice kraju: 

9.3.1 listem zwykłym  

za przesyłkę  

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

9.3.2 listem poleconym 20,00 zł  20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

9.4 
sporządzenie duplikatu wyciągu 

 
za dokument  

10,00 zł  

+ 23% VAT 

10,00 zł  

+ 23% VAT 

10,00 zł  

+ 23% VAT 

10,00 zł  

+ 23% VAT 

10,00 zł  

+ 23% VAT 

10. Przyjęcie dyspozycji w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci: 

10.1 nowa dyspozycja za dokument 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Konto 
osobiste 
ROR1) 

Konto  
SENIOR1) 

KONTO 
ŚWIADCZEŃ 

SOCJALNYCH1) 

KONTO  
dla 

MŁODYCH1)2) 

PRP3) 

10.2 za zmianę dyspozycji  za dokument 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

11. Przyjęcie i wykonanie blokady środków na rachunkach bankowych: 

11.1 na rzecz Banku 

jednorazowo 

0 zł  0 zł  0 zł  0 zł 0 zł  

11.2 na rzecz innego banku lub podmiotu  100,00 zł 100,00 zł  100,00 zł  100,00 zł  100,00 zł 

11.3 
realizacja blokady na rzecz innego 
banku lub podmiotu  

jednorazowo 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 

12. 
Przyjęcie do realizacji 
pełnomocnictwa do rachunku 

płatniczego z innego banku 

jednorazowo 50,00 zł  50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

13. Udzielenie/odwołanie pełnomocnictwa stałego lub jednorazowego do dysponowania rachunkiem:  

13.1 przy zakładaniu rachunku  opłata od 
ustanowienia 

każdego 
pełnomocnika  

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13.2 w innym terminie  10,00 zł  10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

14. 
Zmiana rachunku z indywidualnego 
na wspólny i odwrotnie na wniosek 

Klienta 

jednorazowo 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł - -  

15. 
Zmiana rodzaju rachunku na 
wniosek Klienta11) jednorazowo 100,00 zł 100,00 zł  100,00 zł 100,00 zł 0 zł 

16. 
Wydanie kserokopii umowy 

rachunku bankowego 
jednorazowo 

20,00 zł  

+ 23% VAT 

20,00 zł  

+ 23% VAT 

20,00 zł  

+ 23% VAT 

20,00 zł  

+ 23% VAT 

20,00 zł  

+ 23% VAT 

17. 
Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych (historia) na 

wniosek Posiadacza rachunku 

za każdą 
stronę 

wydruku  

5,00 zł  
+ 23% VAT 

5,00 zł  
+ 23% VAT 

5,00 zł  
+ 23% VAT 

5,00 zł  
+ 23% VAT 

5,00 zł  
+ 23% VAT 

18. 

Sporządzenie na wniosek 
Posiadacza rachunku kopii dowodu 
księgowego/potwierdzenia 

realizacji przelewu  

za dokument 
10,00 zł  

+ 23% VAT 
10,00 zł  

+ 23% VAT 
10,00 zł  

+ 23% VAT 
10,00 zł  

+ 23% VAT 
10,00 zł  

+ 23% VAT 

19. 
Wysyłanie upomnienia o zaległej 
należności z tytułu rachunku 

bankowego 

za monit  20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

20. 

Wydanie, na wniosek posiadacza 

rachunku, opinii/zaświadczenia 
potwierdzającego posiadanie 

rachunku, wysokość salda, 
stwierdzającego wysokość 
zadłużenia lub jego brak z tytułu 

kredytów bankowych lub innych 
tytułów oraz, że rachunek jest lub 

nie jest wolny od zajęcia 

za 
zaświadczenie 

100,00 zł  
+ 23% VAT 

100,00 zł 
 + 23% VAT 

100,00 zł  
+ 23% VAT 

100,00 zł  
+ 23% VAT 

100,00 zł  
+ 23% VAT 

21. 
Wydanie na wniosek posiadacza 
rachunku zaświadczenia o numerze 
rachunku i stanie środków 

za 
zaświadczenie  

60,00 zł 
 + 23% VAT 

60,00 zł  
+ 23% VAT 

60,00 zł  
+ 23% VAT 

60,00 zł  
+ 23% VAT 

60,00 zł  
+ 23% VAT 

22. 

Przygotowanie, sporządzenie i 

przekazanie informacji 
stanowiących tajemnicę bankową - 

osobom, organom i instytucjom 
uprawnionym na podstawie art. 
105 ustawy Prawo Bankowe 15)  

od usługi  
50,00 zł 

 + 23% VAT 

50,00 zł  

+ 23% VAT 

50,00 zł  

+ 23% VAT 

50,00 zł  

+ 23% VAT 

50,00 zł  

+ 23% VAT 

23. 

Wysłanie duplikatu zestawienia 

dotyczącego opłat pobranych z 
tytułu usług związanych z 

rachunkiem płatniczym za rok 
bieżący 12) 

jednorazowo 

5,00 zł  
+ 23% VAT 

5,00 zł  
+ 23% VAT 

5,00 zł  
+ 23% VAT 

5,00 zł  
+ 23% VAT 

5,00 zł  
+ 23% VAT 

24. 

Wysłanie duplikatu zestawienia 
dotyczącego opłat pobranych z 

tytułu usług związanych z 
rachunkiem płatniczym za każdy  

rok poprzedni 12) 

10,00 zł  

+ 23% VAT 

10,00 zł  

+ 23% VAT 

10,00 zł  

+ 23% VAT 

10,00 zł  

+ 23% VAT 

10,00 zł  

+ 23% VAT 

 

1) w tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14.07.2017r. w 
sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym 
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2) opłata za prowadzenie Konta dla Młodych - wynosi 0 zł do czasu ukończenia przez Posiadacza rachunku 26 roku życia. Od miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym Posiadacz rachunku ukończy 26 rok życia, pobierana będzie opłata za prowadzenie rachunku zgodnie z aktualną Taryfą opłat i prowizji  

3) PRP -Podstawowy Rachunek Płatniczy 

4) wszystkie rachunki założone do 20-go dnia danego miesiąca włącznie obciążone będą prowizją za prowadzenie rachunku po raz pierwszy w miesiącu, w 
którym zostały założone, natomiast dla rachunków założonych po 20 dniu miesiąca prowizja pobrana będzie po raz pierwszy w miesiącu następnym 

5) rachunek nie jest zwolniony z opłat za kartę płatniczą, polecenia przelewu, stałe zlecenia. Nie posiada dostępu do bankowości elektronicznej  
6) rachunek  jest zwolniony z opłat za kartę płatniczą, polecenia przelewu, stałe zlecenia. Posiada dostęp do bankowości elektronicznej  
7) opłata za powiadomienia SMS pobierana jest łącznie za wszystkie wysłane w danym miesiącu kalendarzowym powiadomienia, na wskazany przez Posiadacza 

rachunku płatniczego numer telefonu, ostatniego dnia roboczego danego miesiąca kalendarzowego 
8) wypłaty gotówki powyżej 20 000 zł należy awizować, co najmniej 2 dni robocze wcześniej przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat 

gotówkowych pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20% min. 50,00 zł od kwoty przewyższającej 20 000 zł. Realizacja nieawizowanej wypłaty 
gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku awizowania wypłaty gotówkowej i nie odebrania jej w uzgodnionym 
terminie Bank pobiera prowizję w wysokości 0,20% awizowanej kwoty min. 50,00 zł. 

9) niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 6.6, w przypadku opcji kosztowej „OUR” 
10) opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku 

11) opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany rodzaju rachunku na rachunek z wyższą opłatą za prowadzenie rachunku płatniczego 
12) duplikat zestawienia wystawiany jest do daty nie wcześniejszej niż 08 sierpnia 2018 r. 

13) zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 2 – krajowe transakcje 
płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję 
płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji 

14) opłata nie jest pobierana gdy Bank nie ma obowiązku pobierania podatku i składki na ubezpieczenia zdrowotne od otrzymanego świadczenia zagranicznego 
15) opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.110 ustawy Prawo Bankowe oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę 

wzajemności  

 
 

TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe  

Lp. 
Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

EFEKT1)  

Rachunek 
oszczędnościowy 

IKE-BS1) 2) 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w walucie1) 

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla PKZP,  

Rady Rodziców 

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla SKO 

1. 
Prowadzenie rachunku 
płatniczego5) miesięcznie 0 zł     0 zł     0  zł     3,50 zł3)/10,00 zł4)   0 zł 

2. Elektroniczne kanały dostępu: 

2.1 Usługa bankowości elektronicznej: System Bankowości Internetowej EBO:  

2.1.1 aktywacja usługi jednorazowo 0 zł  0 zł 0 zł 0 zł - 

2.1.2 
opłata za aplikację EBO Token 
PRO  

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 

2.1.3 opłata za aplikację EBO Mobile jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 

2.1.4 
opłata za obsługę aplikacji 
EBO Token PRO i EBO Mobile  

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 

2.2 Powiadomienie SMS: 

2.2.1 
uruchomienie/modyfikacja 

usługi powiadamiania SMS 
jednorazowo 2,00 zł  - 2,00 zł 0 zł - 

2.2.2 
opłata za usługę 
powiadamiania SMS6) miesięczna 2,00 zł - 2,00 zł 0 zł - 

3. 
Telefoniczna usługa na 
hasło  miesięcznie 3,00 zł  3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł - 

4. Wpłaty i wypłaty: 

4.1 
wpłata gotówki w placówce 
Banku 

za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.2 Wypłata gotówki w trakcie jednego okresu rozliczeniowego7): 

4.2.1 pierwsza wypłata  od kwoty 0 zł8) - 0 zł 0 zł 0 zł 

4.2.2 kolejna wypłata  od kwoty 0,10% min. 5,00 zł  - 0 zł 0 zł 0 zł 

5. Polecenie przelewu  
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Lp. 
Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

EFEKT1)  

Rachunek 
oszczędnościowy 

IKE-BS1) 2) 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w walucie1) 

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla PKZP,  

Rady Rodziców 

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla SKO 

5.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

5.1.1 w placówce Banku 

za przelew 

0 zł8) - 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 

5.1.2 
w Systemie bankowości 

internetowej (EBO) 0 zł8) - 2,50 zł 0 zł - 

5.2 Polecenie przelewu w systemie ELIXIR: 

5.2.1 w placówce Banku 

za przelew 

0 zł8) - - 2,50 zł 2,50 zł 

5.2.2 
w Systemie bankowości 

internetowej (EBO) 0 zł8) - - 0 zł - 

5.3 Polecenie przelewu w systemie SORBNET: 

5.3.1 w placówce Banku 

za przelew 

50,00 zł - - 50,00 zł 50,00 zł 

5.3.2 
w Systemie bankowości 

internetowej (EBO) 40,00 zł - - 40,00 zł - 

6. Polecenie przelewu w walucie obcej:  
 

6.1 Polecenie przelewu SEPA: 

6.1.1 w placówce Banku: 

6.1.2 do banków krajowych 

za przelew 

- - 20,00 zł - - 

6.1.3 do banków zagranicznych - - 20,00 zł - - 

6.2 w systemie bankowości internetowej EBO: 

6.2.1 do banków krajowych 

za przelew 

- - 20,00 zł - - 

6.2.2 do banków zagranicznych - - 20,00 zł - - 

6.3 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG:9) 

6.3.1 w placówce Banku 

za przelew 

- - 50,00 zł  - - 

6.3.2 
w Systemie bankowości 
internetowej (EBO) 

- - 40,00 zł - - 

6.4 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/ Polecenie wypłaty:9) 

6.4.1 w placówce Banku 

za przelew 

- - 
0,25% 

 min. 40 zł, max. 

400 zł 

- - 

6.4.2 
w systemie bankowości 
internetowej EBO 

- - 

0,25% 

 min. 30 zł, max. 
300 zł 

- - 

6.5 Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

6.5.1 z banków krajowych 
od 

otrzymanego 
przelewu 

20,00 zł - 20,00 zł - - 

6.5.2 
z banków zagranicznych w 
ramach EOG w walucie EUR 

0 zł - 0 zł - - 
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Lp. 
Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

EFEKT1)  

Rachunek 
oszczędnościowy 

IKE-BS1) 2) 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w walucie1) 

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla PKZP,  

Rady Rodziców 

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla SKO 

6.5.3 
z banków zagranicznych w 
ramach EOG w walucie innej 

niż EUR 

20,00 zł - 20,00 zł - - 

6.5.4 
z banków zagranicznych spoza 
EOG 

20,00 zł - 20,00 zł  - - 

6.6 Dodatkowe opłaty: 

6.6.1 

zlecenie poszukiwania 
polecenia 

przelewu/postępowanie 
wyjaśniające wykonane na 
zlecenie Klienta 10) 

za zlecenie 
100 zł + koszty 

banków trzecich 
- 

100 zł + koszty 

banków trzecich 
- - 

6.6.2 

realizacja polecenia przelewu 

w trybie niestandardowym 
(„pilnym”) dostępna w EUR, 

USD, GBP, PLN 

od transakcji - - 100,00 zł - - 

6.6.3 
realizacja polecenia przelewu z 
opcją kosztową OUR 

za przelew - - 80,00 zł - - 

6.6.4 

zmiany/korekty/odwołania 

zrealizowanego polecenia 
przelewu, wykonane na 
zlecenie Klienta 

od transakcji - - 
100 zł + koszty 

banków trzecich 
- - 

6.6.5 

opłata za obsługę 

zagranicznego świadczenia 
emerytalnego i rentowego 12) 

od 

otrzymanego 
przelewu 

35,00 zł - 35,00 zł - - 

6.6.6 

opłata za przewalutowanie 
(pobierana od transakcji 

realizowanych w innej walucie 
niż waluta rachunku) 

od transakcji 0 zł - 0 zł - - 

7. Zlecenie stałe 

7.1 
rejestracja/przyjęcie zlecenia 
stałego w placówce Banku 

za zlecenie - - 1,00 zł 1,00 zł - 

7.2 

rejestracja/przyjęcie zlecenia 

stałego w Systemie 
bankowości internetowej EBO 

za zlecenie 0 zł - - 0 zł - 

7.3 modyfikacja zlecenia stałego: 

7.3.1 w placówce Banku 

za zlecenie 

- - 10,00 zł 10,00 zł - 

7.3.2 
w Systemie bankowości 
internetowej (EBO) 

0 zł - - 0 zł - 

7.4 realizacja zlecenia stałego: 

7.4.1 w placówce Banku za zlecenie - - 1,50 zł 1,50 zł - 

7.4.2 
realizacja zlecenia stałego w 
Systemie bankowości 
internetowej (EBO) 

za zlecenie 5,00 zł - - 0 zł - 

8. Polecenie zapłaty: 

8.1 rejestracja polecenia zapłaty 

za zlecenie 

0 zł - - 0 zł - 

8.2 
modyfikacja/ odwołanie 
polecenia zapłaty 

3,00 zł - - 3,00 zł - 

8.3 
realizacja z rachunku 

Posiadacza 
1,50 zł - - 1,50 zł - 

9. Wyciąg z rachunku bankowego: 

9.1 wyciąg miesięczny: 
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Lp. 
Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

EFEKT1)  

Rachunek 
oszczędnościowy 

IKE-BS1) 2) 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w walucie1) 

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla PKZP,  

Rady Rodziców 

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla SKO 

9.1.1 odbierany w placówce Banku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju:  

9.2.1 listem zwykłym  

za przesyłkę  

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

9.2.2 listem poleconym 10,00 zł  10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

9.3 wysyłany przez Bank drogą pocztową poza granice kraju: 

9.3.1 listem zwykłym  

za przesyłkę  

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

9.3.2 listem poleconym 20,00 zł  20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

9.4 
sporządzenie duplikatu 
wyciągu 

za dokument 
10,00 zł  

+ 23% VAT 
10,00 zł  

+ 23% VAT 
10,00 zł  

+ 23% VAT 
10,00 zł  

+ 23% VAT 
10,00 zł  

+ 23% VAT 

10. Przyjęcie  dyspozycji w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci: 

10.1 nowa dyspozycja za dokument 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł - - 

10.2 za zmianę /odwołanie za dokument 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł - - 

12. Przyjęcie i wykonanie blokady środków na rachunkach bankowych: 

12.1 na rzecz Banku 

jednorazowo 

0 zł  - 0 zł  - - 

12.2 
na rzecz innego banku lub 
podmiotu 

 100,00 zł -  100,00 zł - - 

12.3 
realizacja blokady na rzecz 

innego banku lub podmiotu  
jednorazowo 100,00 zł - 100,00 zł - - 

13. 

Przyjęcie do realizacji 
pełnomocnictwa do 

rachunku płatniczego z 
innego banku 

jednorazowo 50,00 zł  - 50,00 zł - - 

14. Udzielenie/odwołanie pełnomocnictwa stałego lub jednorazowego do dysponowania rachunkiem: 

14.1 przy zakładaniu rachunku  opłata od 

ustanowienia 
każdego 

pełnomocnika  

0 zł 0 zł 0 zł - - 

14.2 w innym terminie  10,00 zł  10,00 zł 10,00 zł - - 

15. 
Wydanie kserokopii 
umowy rachunku 

bankowego 

jednorazowo 
20,00 zł  

+ 23% VAT 
20,00 zł  

+ 23% VAT 
20,00 zł  

+ 23% VAT 
20,00 zł  

+ 23% VAT 
20,00 zł  

+ 23% VAT 

16. 

Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych 
(historia) na wniosek 

Posiadacza rachunku 

za każdą 
stronę 

wydruku  

5,00 zł + 23% VAT  5,00 z +23% VAT 5,00 zł + 23% VAT 5,00 zł +23% VAT 5,00 zł + 23% VAT 

17. 

Sporządzenie na wniosek 
Posiadacza rachunku kopii 

dowodu 
księgowego/potwierdzenia 
realizacji przelewu  

za dokument 
10,00 zł 

 + 23% VAT 
- 

10,00 zł 

 + 23% VAT 

10,00 zł 

 + 23% VAT 

10,00 zł 

 + 23% VAT 

18. 

Wysyłanie upomnienia o 

zaległej należności z tytułu 
rachunku bankowego 

za monit  20,00 zł - 20,00 zł 20,00 zł - 

19. 

Wydanie, na wniosek 
posiadacza rachunku, 

opinii/zaświadczenia 
potwierdzającego 

posiadanie rachunku, 

za 
zaświadczenie 

100,00 zł  
+ 23% VAT 

100,00 zł  
+ 23% VAT 

100,00 zł  
+ 23% VAT 

100,00 zł  
+ 23% VAT 

100,00 zł  
+ 23% VAT 
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Lp. 
Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

EFEKT1)  

Rachunek 
oszczędnościowy 

IKE-BS1) 2) 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w walucie1) 

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla PKZP,  

Rady Rodziców 

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla SKO 

wysokość salda, że 
rachunek jest lub nie jest 

wolny od zajęcia 

20. 

Wydanie na wniosek 

posiadacza rachunku 
zaświadczenia o numerze 

rachunku i stanie środków 

za 
zaświadczenie  

60,00 zł  
+ 23% VAT 

60,00 zł  
+ 23%  VAT 

60,00 zł  
+ 23% VAT 

60,00 zł  
+ 23% VAT 

60,00 zł  
+ 23% VAT 

21. 

Przygotowanie, 
sporządzenie i przekazanie 
informacji stanowiących 

tajemnicę bankową - 
osobom, organom i 

instytucjom uprawnionym 
na podstawie art. 105 
ustawy Prawo Bankowe 13)  

od usługi  
50,00 zł 

 + 23% VAT 
- 

50,00 zł  
+ 23% VAT 

- - 

22. 

Wysłanie duplikatu 

zestawienia dotyczącego 
opłat pobranych z tytułu 

usług związanych z 
rachunkiem płatniczym za 
rok bieżący 11) 

jednorazowo 

5,00 zł  

+ 23% VAT 

5,00 zł  

+ 23% VAT 

5,00 zł  

+ 23% VAT 

5,00 zł  

+ 23% VAT 

5,00 zł  

+ 23% VAT 

23. 

Wysłanie duplikatu 

zestawienia dotyczącego 
opłat pobranych z tytułu 

usług związanych z 
rachunkiem płatniczym za 
każdy rok poprzedni 11) 

10,00 zł  

+ 23% VAT 

10,00 zł  

+ 23% VAT 

10,00 zł  

+ 23% VAT 

10,00 zł  

+ 23% VAT 

10,00 zł  

+ 23% VAT 

24. 

Opłata za zerwanie umowy 

przed upływem 12 
miesięcy od dnia zawarcia 

umowy  

jednorazowo - 100,00 zł - - - 

 
1) w tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14.07.2017r. w 

sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym 
2) przy usłudze bankowości elektronicznej możliwość tylko korzystania z przeglądania transakcji 

3) rachunek nie posiada dostępu do bankowości elektronicznej  
4) rachunek posiada dostęp do bankowości elektronicznej  
5) wszystkie rachunki założone do 20-go dnia danego miesiąca włącznie obciążone będą prowizją za prowadzenie rachunku po raz pierwszy w miesiącu, w 

którym zostały założone, natomiast dla rachunków założonych po 20 dniu miesiąca prowizja pobrana będzie po raz pierwszy w miesiącu następnym 
6) opłata za powiadomienia SMS pobierana jest łącznie za wszystkie wysłane w danym miesiącu kalendarzowym powiadomienia, na wskazany przez Posiadacza 

rachunku płatniczego numer telefonu, ostatniego dnia roboczego danego miesiąca kalendarzowego 
7) wypłaty gotówki powyżej 20 000 zł należy awizować, na co najmniej 2 dni robocze wcześniej przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat 

gotówkowych pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20% min. 50,00 zł od kwoty przewyższającej 20 000 zł. Realizacja nieawizowanej wypłaty 
gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku awizowania wypłaty gotówkowej i nie odebrania jej w uzgodnionym 
terminie Bank pobiera prowizję w wysokości 0,20% awizowanej kwoty min. 50,00 zł. 

8) drugi i kolejny przelew w danym miesiącu kalendarzowym z rachunku oszczędnościowego EFEKT zawsze jest powiększony o opłatę z pkt 4.2.2. Bank pobiera 
dodatkową opłatę w wysokości 0,10% min 5,00 zł również za pierwszy przelew w przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym została już wykonana 

wypłata gotówkowa lub odwrotnie jeśli w danym miesiącu kalendarzowym z rachunku oszczędnościowego EFEKT został dokonany już przelew, to pierwsza 
wypłata gotówkowa również jest powiększona o opłatę z pkt 4.2.2  

9)   niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 6.6, w przypadku opcji kosztowej „OUR” 

10) opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku 
11) duplikat zestawienia wystawiany jest do daty nie wcześniejszej niż 08 sierpnia 2018 r. 

12) opłata nie jest pobierana gdy Bank nie ma obowiązku pobierania podatku i składki na ubezpieczenia zdrowotne od otrzymanego świadczenia zagranicznego 
13) opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.110 ustawy Prawo Bankowe oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę 

wzajemności  

 

 
 

OSZCZĘDNOŚCI 
 

TAB. 3 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach obcych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunki lokaty  w złotych1) Rachunki lokaty  w walutach 
obcych1) 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 0 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunki lokaty  w złotych1) Rachunki lokaty  w walutach 
obcych1) 

3. Wpłaty i wypłaty 

3.1 wpłata własna gotówki w placówce Banku za wpłatę 0 zł 0 zł 

3.2 
wypłata gotówkowa2) (zerwanie lokaty, 
likwidacja lokaty) 

za wypłatę 0 zł 0 zł 

4. Przyjęcie i wykonanie blokady środków: 

4.1 na rzecz Banku 

jednorazowo 

0 zł 0 zł 

4.2 na rzecz innego banku lub podmiotu 100,00 zł 100,00 zł 

4.3. 
realizacja blokady na rzecz innego banku lub 
podmiotu 

jednorazowo 100,00 zł 100,00 zł 

5. Przyjęcie dyspozycji w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci: 

5.1 nowa dyspozycja za dokument 20,00 zł 20,00 zł 

5.2 za zmianę dyspozycji  za dokument 10,00 zł 10,00 zł 

6. 
Przyjęcie do realizacji pełnomocnictwa z 

innego banku 
jednorazowo 50,00 zł  50,00 zł 

7. Udzielenie/odwołanie pełnomocnictwa stałego lub jednorazowego do dysponowania rachunkiem:  

7.1 przy zakładaniu rachunku  opłata od 
ustanowienia 

każdego 
pełnomocnika  

0 zł 0,00 

7.2 w innym terminie  10,00 zł  10,00 zł 

8. Przelewy krajowe: 

8.1 Przelew na rachunek w Banku: 

8.1.1 w placówce Banku 

za przelew  

0 zł 0 zł 

8.1.2 w Systemie bankowości internetowej EBO 0 zł 0 zł 

8.2 Przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR: 

8.2.1 w placówce Banku 

za przelew 

0 zł 0 zł 

8.2.2 w Systemie bankowości internetowej EBO - - 

8.3 

Wydanie na wniosek posiadacza rachunku 

zaświadczenia o numerze rachunku i 
stanie środków 

za 
zaświadczenie 

60,00 zł + 23% VAT 60,00 zł + 23% VAT 

 

1)   w tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn ia 14.07.2017r. w 
sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym 

2)   wypłaty gotówki powyżej 20 000 zł należy awizować, co najmniej 2 dni robocze wcześniej przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat 

gotówkowych pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20% min 50,00 zł od kwoty przekraczającej 20.000 zł Realizacja nieawizowanej wypłaty 
gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku awizowania wypłaty gotówki i nie odebrania jej w uzgodnionym 

terminie Bank pobiera prowizję w wysokości 0,20% awizowanej kwoty min. 50,00 zł 
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KARTY BANKOWE  

 

TAB. 4 Karta debetowa 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

VISA CLASSIC 
DEBETOWA, 

VISA PayWave 

VISA PayWave  
dla PRP  

VISA CLASSIC 
WALUTOWA EURO 

1. 
Wydanie/wznowienie karty 
płatniczej debetowej 

jednorazowo 

0 zł  0 zł 0 EUR 

2. Wydanie duplikatu  karty1)  20,00 zł 0 zł 5 EUR 

3. 
Wydanie nowej karty w miejsce 
karty zastrzeżonej1) 20,00 zł 0 zł 0 EUR 

4. 
Obsługa karty debetowej 
(użytkowanie karty) 2)  

miesięcznie 4,00 zł 0 zł 2 EUR 

5. 

Krajowe i zagraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 

debetowej do płatności 
bezgotówkowych 3) 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 EUR 

6. Wypłaty gotówki 3)  

6.1 

we wskazanych bankomatach  Grupy 
BPS i innych banków krajowych oraz 

terminalach POS zgodnie z zawartymi 
umowami 4) 

od transakcji 

0 zł 0 zł 0 EUR 

6.2 w innych bankomatach w kraju 
3,5% min 

7,00 zł 

0 zł 6)  

3% min 6,00 zł 
3% min 1,50 EUR 

6.3 

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

w ramach EOG w walucie EUR 

3% min  
6,00 zł 

3% min 6,00 zł 3% min 1,50 EUR 

6.4 

zagraniczne, w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu karty 

debetowej do płatności gotówkowych 
w ramach EOG w walucie obcej, innej 
niż EUR oraz poza EOG 

3% min 10,00 zł 

3%, min. 10,00 zł 

(wypłaty możliwe 
jedynie w ramach EOG) 

3% min 2,50 EUR 

6.5 w punktach akceptujących kartę w kraju 3% min 10,00 zł 3% min 10,00 zł 3% min 2,50 EUR 

6.6 
w punktach akceptujących kartę za 

granicą 
3% min 10,00 zł 3% min 10,00 zł 3% min 2,50 EUR 

6.7 w placówkach Poczty Polskiej 3% min 10,00 zł 3% min 10,00 zł 3% min 2,50 EUR 

6.8 
awaryjna wypłata gotówki za granicą po 
utracie karty 

jednorazowo 1000,00 zł 1000,00 zł - 

7. 
Sprawdzenie  salda  w 

bankomacie5) 

od transakcji 

2,00 zł 1,00 zł 0 EUR 

8. 
Powtórne generowanie i wysyłka  
kodu PIN na wniosek Klienta 

10,00 zł 10,00 zł 2,50 EUR 

9. 
Telefoniczne odblokowanie kodu 
PIN na wniosek Użytkownika 

0 zł 0 zł 0 EUR 

10. Zmiana danych Użytkownika karty od zmiany 0 zł 0 zł 0 EUR 

11. 
Czasowe zablokowanie/ 
odblokowanie karty 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 EUR 

12. Cash back od transakcji 2,00 zł 2,00 zł - 

13. Zmiana limitów na karcie od zmiany 0 zł 0 zł 0 EUR 

14. Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 0 zł  0 zł 0 EUR 

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

2) opłaty nie pobiera się do karty wydanej do Konta dla młodych  
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3) 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 
4) lista bankomatów dostępna w jednostkach organizacyjnych Banku i na stronie internetowej Banku 

5) usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę  
6) zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust.3 – wypłaty gotówki za 

pomocą bankomatów nienależących do Banku w pakiecie 5 wypłat miesięcznie są zwolnione z opłat, za każdą kolejną wypłatę w miesiącu kalendarzowym w 
bankomacie nienależącym do Banku opłata zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji  

 

TAB. 5 Naklejka zbliżeniowa Visa pay Wave 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wydanie naklejki zbliżeniowej 

jednorazowo 

0 zł 

2. Wznowienie naklejki zbliżeniowej 
15,00 zł 

3. Wydanie duplikatu naklejki zbliżeniowej1) 
15,00 zł 

4. Wydanie nowej naklejki zbliżeniowej w miejsce 

zastrzeżonej1)  

15,00 zł 

5. Obsługa (użytkowanie) naklejki zbliżeniowej miesięcznie 
1,50 zł 

6. 
Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu naklejki zbliżeniowej do transakcji 
bezgotówkowych 2) 

od transakcji 
0 zł 

7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 

jednorazowo 

10,00 zł 

8. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek 

Użytkownika 

0 zł 

9. Zmiana danych Użytkownika naklejki zbliżeniowej 
0 zł 

10. Czasowe zablokowanie/odblokowanie naklejki 

zbliżeniowej 

0 zł 

11. Zmiana limitów na naklejce zbliżeniowej 
0 zł 

12. Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 
0 zł 

 

1) opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie naklejki nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku 
2) 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 
 

 

TAB. 6 Karta kredytowa – VISA CREDIT 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wydanie nowej karty jednorazowo 0 zł 

2. 
Wydanie nowej karty kredytowej (po zakończeniu okresu 

ważności pierwszej wydanej karty kredytowej) 
jednorazowo 25,00 zł 

3. 
Obsługa karty kredytowej – opłata pobierana jeżeli w poprzednim roku wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat 
gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 

3.1 mniej niż 12 000 zł 

rocznie 

69,00 zł 

3.2 co najmniej 12 000 zł 0 zł 

4. 
Wydanie dodatkowej karty kredytowej/wydanie 
dodatkowej karty kredytowej - po zakończeniu okresu 

ważności pierwszej wydanej karty kredytowej 

jednorazowo 25,00 zł 

5. Obsługa dodatkowej karty kredytowej rocznie 35,00 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

6. Wydanie duplikatu karty kredytowej1) jednorazowo 25,00 zł 

7. Wydanie nowej karty w miejsce karty zastrzeżonej1) jednorazowo 25,00 zł 

8. 
Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką 
usługę 

jednorazowo 0 zł 

9. 
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 
Użytkownika karty 

jednorazowo 10,00 zł 

10. 
Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek 

Użytkownika karty 
jednorazowo 0 zł 

11. 
Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty kredytowej do płatności 

bezgotówkowych 2) 3) 

od transakcji 0 zł 

12. 
Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków 

 

12.1 w kraju  

od transakcji 

4% min. 10 zł  

12.2 
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu 

karty kredytowej do płatności gotówkowych 3) 4% min. 10 zł 

13. Polecenie przelewu z karty za przelew  3% min. 5 zł 

14. Sprawdzenie salda w bankomacie4) od transakcji 0 zł 

15. 
Generowanie zestawienia operacji na wniosek 

Użytkownika karty za  wskazany  okres 
jednorazowo 10,00 zł + 23% VAT 

16. 
Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 
10 transakcji) 4) 

od transakcji 0 zł 

17. Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 0 zł 

18. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 zł 

19. Zmiana limitów na karcie od zmiany 0 zł 

20. Obniżenie wysokości limitu kredytowego od zmiany 0 zł 

21. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 
miesięcznie od kwoty salda 

końcowego okresu rozliczeniowego 

3,00%  

min. 30,00 zł 

22. Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 0 zł 

23. 

Wydanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat 

pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem 
płatniczym karty kredytowej za każdy miesiąc roku 
Bieżącego5) jednorazowo 

5,00 zł + 23% VAT 

24. 

Wydanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat 

pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem 
płatniczym 

10,00 zł + 23% VAT 

 

1) opłaty nie pobiera się, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku 
2) dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą 
3) 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 karty 
4) usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 

5) duplikat zestawienia wystawiany jest do daty nie wcześniejszej niż 08 sierpnia 2018 r. 
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KREDYTY 
 

TAB. 7 Kredyty 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego – opłata przygotowawcza: 

1.1 Kredyt gotówkowy  jednorazowo od wnioskowanej kwoty  1,50% max. 50,00 zł 

1.2 Kredyt na zakup pojazdów jednorazowo od wnioskowanej kwoty 1,50% max. 50,00 zł 

1.3 Kredyt sezonowy jednorazowo od wnioskowanej kwoty zgodnie z uchwałą Zarządu Banku  

1.4 Kredyt Szybka Gotówka:  

1.4.1 dla posiadaczy rachunków ROR prowadzonych w BS Leśnica  

jednorazowo od wnioskowanej kwoty 

0,00% 

1.4.2 dla pozostałych klientów  0,50% 

1.5 Bezpieczny Kredyt  

jednorazowo od wnioskowanej kwoty 

0,50% 

1.6 Korzystny Kredyt 0,00% 

1.7 EKO Kredyt  0,00% 

1.8 Kredyt konsolidacyjny niezabezpieczony hipoteką   jednorazowo od wnioskowanej kwoty 
0,50%  

 

1.9 
Kredyt w rachunku płatniczym oszczędnościowo-
rozliczeniowym 

jednorazowo od wnioskowanej kwoty 
2,00%   

max. 20,00zł 

1.10 Kredyt hipoteczny  jednorazowo od wnioskowanej kwoty 
0,50% min. 50,00zł  

max. 200,00zł 

1.11 Kredyt mieszkaniowy jednorazowo od wnioskowanej kwoty 
0,50% min. 50,00zł  

max. 200,00zł 

1.12 Kredyt konsolidacyjny  jednorazowo od wnioskowanej kwoty 
0,50% min. 50,00zł  

max. 200,00zł 

2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu:  

2.1 Kredyty gotówkowe: 

2.1.1 kredyt do 10.000,00 zł  jednorazowo od kwoty kredytu 3,00% 

2.1.2 kredyt powyżej 10.000,00 zł jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% 

2.2 Kredyty na zakup pojazdów:   

 

2.2.1 kredyt do 50.000,00 zł  

jednorazowo od kwoty kredytu 

2,00% 

2.2.2 kredyt powyżej 50.000,00 zł 1,50% 

2.3 Kredyt konsolidacyjny niezabezpieczony hipoteką: 

2.3.1 kredyt do 10.000,00 zł  jednorazowo od kwoty kredytu 2,10% 



  Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy  
  dla klientów indywidualnych 

 

18 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

2.3.2 kredyt powyżej 10.000,00 zł 2,00% 

2.4 Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe: 

2.4.1 z terminem spłaty do 5 lat  

jednorazowo od kwoty kredytu 

 1,50% 

2.4.2 z terminem spłaty do 10 lat  1,70% 

2.4.3 z terminem spłaty powyżej 10 lat  2,00% 

2.5 Kredyt konsolidacyjny: 

2.5.1 kredyt do  50.000,00zł  

jednorazowo od kwoty kredytu 

2,10% 

2.5.2 kredyt powyżej  50.000,00zł 1,60% 

2.6 
Kredyt w rachunku płatniczym oszczędnościowo-

rozliczeniowym     
jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% 

2.7 Szybka Gotówka: 

2.7.1 dla posiadaczy rachunków ROR prowadzonych w BS Leśnica  

jednorazowo od kwoty kredytu 

3,00% 

2.7.2 dla pozostałych klientów  4,00% 

2.8 Bezpieczny Kredyt  jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% 

2.9 Korzystny Kredyt jednorazowo od kwoty kredytu 0,00% 

2.10 EKO Kredyt  jednorazowo od kwoty kredytu 0,00% 

2.11 Kredyty sezonowe  jednorazowo od kwoty kredytu zgodnie z uchwałą Zarządu 

3. 

Prowizja za przedłużenie kredytu w rachunku płatniczym 

oszczędnościowo-rozliczeniowym na kolejny okres zgodny 
z umową kredytową                           

za każdy rozpoczęty kolejny 12        

m- czny okres obowiązywania  
kredytu od kwoty kredytu 

2,00% 

4. 
Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu w rachunku 
płatniczym oszczędnościowo-rozliczeniowym  

jednorazowo od kwoty stanowiącej 

różnicę pomiędzy kwotą 
dotychczasową a nową kwotą 

kredytu  

2,00% 

5. 
Prowizja od niewykorzystanego kredytu w rachunku 

płatniczym oszczędnościowo-rozliczeniowym                          
 0,00% 

6. 

Wydanie promesy kredytowej 
a) w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta jest 

pobierana na poczet prowizji za przyznanie kredytu 
b) w przypadku rezygnacji klienta z kredytu, prowizja 

nie podlega zwrotowi 

jednorazowo od kwoty przyznanego 
kredytu 

0,50% min. 200,00 zł 

7. 

Opłata związana ze zmianą harmonogramu spłat na 

wniosek Klienta ( za wyjątkiem nadpłat kapitału kredytu 
mieszkaniowego MÓJ DOM, Uniwersalnego kredytu 

hipotecznego, konsolidacyjnego oraz kredytu MDM)                                                                      

jednorazowo 70,00 zł 

8. 
Opłata związana z prolongatą spłaty kredytu lub jego 
części na wniosek Klienta 

od kwoty kredytu objętej zmianą 
warunków 

1,00% min. 100,00 zł nie więcej niż 
300,00 zł 

9. 

Opłata związana z wydłużeniem okresu kredytowania na 

wniosek Klienta (za wyjątkiem kredytu w rachunku 
płatniczym ROR) 

od kwoty kredytu pozostałej do 

spłaty 

0,50% min. 100,00 zł nie więcej niż 

300,00 zł 

10. 
Opłata związana ze zmianą zabezpieczenia lub 

zwolnieniem zabezpieczenia  na wniosek Klienta  
jednorazowo 200,00 zł 

11. 
Opłata za zwolnienie części działek z jednej Księgi 
Wieczystej 

jednorazowo 50,00 zł  

12. 
Opłata związana ze zmianą oprocentowania kredytu na 
wniosek Klienta 

jednorazowo 100,00 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

13. 
Opłata związana ze zmianą innych postanowień niż 
wymienione w pkt 7- 12 1) jednorazowo 200,00 zł 

14. Opłata za zawarcie umowy konwersji zadłużenia jednorazowo 
1,00%  

od kwoty zadłużenia min. 500,00 zł 

15. Opłata za zawarcie umowy konsolidacji zadłużenia jednorazowo  
1,00%  

od kwoty zadłużenia min. 500,00 zł 

16. 
Opłata za zawarcie umowy restrukturyzacyjnej ( umowa 
porozumienia/umowa porozumienia  

 tymczasowego/porozumienie windykacyjne) 

jednorazowo 
2,00%  

min. 500,00 zł 

17. 

Opłata za sporządzenie i wysłanie wypowiedzenia umowy 

kredytowej / umowy konwersji/umowy 
konsolidacji/umowy restrukturyzacyjnej 

jednorazowo 

50,00 zł  

plus koszty wysyłki listem poleconym  
(za potwierdzeniem odbioru) 

18. 

Opłata za sporządzenie i wysłanie zawiadomienia do 

Poręczyciela o wypowiedzeniu umowy kredytowej/umowy 
konwersji/umowy konsolidacji/umowy restrukturyzacyjnej 

jednorazowo 

20,00 zł 

 plus  koszty wysyłki listem poleconym 
(za potwierdzeniem odbioru)  

19. Ustanowienie hipoteki przymusowej jednorazowo wg rzeczywistych kosztów plus 100,00 zł 

20. 
Zmiana kolejności zarachowania sposobu spłat na wniosek 
Klienta 

jednorazowo 50,00 zł 

21. Realizacja weksla złożonego na zabezpieczenie kredytu jednorazowo 50,00 zł 

22. Prowizja za przejęcie długu i przystąpienie do długu jednorazowo 
0,50% od kwoty kredytu  

min. 200,00 zł 

23. 
Sporządzenie na wniosek Klienta pisemnego wyjaśnienia 
dotyczącego dokonanej przez Bank  oceny zdolności 
kredytowej 

jednorazowo 0 zł 

24. Prowizja z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu jednorazowo 0,00 zł 

25. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym Banku jednorazowo 0 zł 

26. 
Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej 
zabezpieczenie spłaty kredytu 

pierwsza inspekcja przed 
uruchomieniem kredytu 0 zł 

50,00 zł  

27. 
Sporządzenie i wysłanie wezwania o dostarczenie  

dokumentów wymaganych zgodnie z umową kredytową 
za każde wezwanie 30,00 zł 

28. Za wykonanie czynności: 

28.1 wydanie zgody na wykreślenie hipoteki jednorazowo 0 zł 

28.2 wydanie duplikatu zgody na wykreślenie hipoteki                                              jednorazowo 50,00 zł + 23% VAT 

28.3 zwolnienie zastawu rejestrowego                                                                         jednorazowo 0,00 zł 

28.4 wydanie duplikatu zgody na zwolnienie zastawu                                                jednorazowo 50,00 zł + 23% VAT 

28.5 wydanie opinii bankowej na wniosek Klienta                                                    jednorazowo 100,00 zł + 23% VAT 

28.6 wydanie zaświadczenia o stanie zadłużenia na wniosek Klienta                       jednorazowo 50,00 zł + 23% VAT 

28.7 wydanie innych zaświadczeń na wniosek Klienta jednorazowo 50,00 zł +23% VAT 

28.8 sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy za każdą stronę    2,00 zł+ 23% VAT 

28.9 
sporządzenie  na życzenie Kredytobiorcy  wydruku z systemu 
księgowego  Banku dotyczącego ewidencji spłat rat kredytu              

i  odsetek 

wydruk z jednego konta 2,00 zł + 23% VAT 

29. Za każde upomnienie kredytowe za monit 0 zł 

30. 

Bank pobiera opłatę za udzielenie informacji stanowiącej  

tajemnicę   bankową   dotyczącą jednego klienta - innemu 
bankowi lub na zasadach wzajemności 

za każde zapytanie 10,00 zł  

 
1) w przypadku, gdy aneks do umowy kredytu dotyczy wykonania więcej niż jednej czynności np. wydłużenia okresu kredytowania  i zmianę zabezpieczenia  – 

opłatę pobiera się tylko jeden raz w wysokości najwyższej opłaty 
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POZOSTAŁE CZYNNOŚCI 
 

TAB. 8 Usługi różne 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Opłata za przechowywanie depozytu  miesięcznie 20,00 zł + 23% VAT 

2. 
Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia w systemie Dokumenty Zastrzeżone czeków, blankietów czeków, dokumentów tożsamości, 

rachunków i innych: 

2.1 Klient posiadający rachunek w Banku 

jednorazowo 

20,00 zł + 23% VAT 

2.2 Klient nie posiadający rachunek w Banku 30,00 zł + 23% VAT 

3. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (z czytnikiem) 

3.1 okres ważności 1 rok 

jednorazowo 

zgodnie z cennikiem KIR 

3.2 okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 

4. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (bez czytnika) 

4.1 okres ważności 1 rok 

jednorazowo 

zgodnie z cennikiem KIR 

4.2 okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 

5. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (z czytnikiem) 

5.1 okres ważności 1 rok 

jednorazowo 

zgodnie z cennikiem KIR 

5.2 okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 

6. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (bez czytnika) 

6.1 okres ważności 1 rok 

jednorazowo 

zgodnie z cennikiem KIR 

6.2 okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 

7. Odnowienie certyfikatu 

7.1 kolejny rok  

jednorazowo 

zgodnie z cennikiem KIR 

7.2 kolejne 2 lata  zgodnie z cennikiem KIR 

 
TAB. 9 Czynności kasowe w złotych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

1. Wpłaty gotówkowe do 200,00 PLN: 

1.1 na rachunki prowadzone w Banku, przez osobę nie będąca właścicielem tych rachunków 

od transakcji 

7,50 zł 

1.2 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 7,50 zł 

1.3 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych, w systemie SORBNET 50,00 zł 

2. Wpłaty gotówkowe od 200,01 PLN do 1000,00 PLN: 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

2.1 na rachunki prowadzone w Banku, przez osobę nie będąca właścicielem tych rachunków 

od transakcji 

9,00 zł 

2.2 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 9.00 zł 

2.3 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych, w systemie SORBNET 50,00 zł 

3. Wpłaty gotówkowe od 1000,01 PLN: 

3.1 na rachunki prowadzone w Banku, przez osobę nie będąca właścicielem tych rachunków 

od transakcji 

0,90% 

3.2 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 0,90%  

3.3 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych, w systemie SORBNET 0,90% plus 50,00 zł 

4. 
Wpłaty gotówkowe z tytułu opłat czynszowych na rachunki Wspólnot Mieszkaniowych 
prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy 

od transakcji 7,50 zł 

5. Wymiana banknotów i monet:1) 

5.1 na inne nominały 

od transakcji 

0,50% min. 5,00 zł 
max. 150,00 zł 

5.2 zniszczonych na obiegowe 0 zł 

6. Za dokonanie wypłaty z konta  „zlecenia do  wypłaty”        od transakcji 0,60% min. 6,00 zł 

7. Opłata za wydanie zaświadczenia o dokonanych wpłatach /wypłatach kasowych   za zaświadczenie 50,00 zł + 23% VAT 

8.  
Opłata za kopię dowodu kasowego potwierdzającego realizację wpłaty/wypłaty   

za dokument 50,00 zł + 23% VAT 

 
1) nie dotyczy klientów posiadających rachunki bankowe w BS w Leśnicy 

 
 

TAB. 10 Usługa BLIK 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Opłata za Usługę BLIK jednorazowo 0 zł 

2. Transakcje realizowane za pośrednictwem Usługi BLIK: 

2.1. bezgotówkowe transakcje dokonywane za pośrednictwem Usługi BLIK od transakcji 0 zł 

2.2. 
Wypłata gotówki w bankomatach: 

 

2.2.1 
we wskazanych bankomatach z Grupy BPS i innych banków krajowych 

zgodnie z zawartymi umowami 1)  
od transakcji 

0 zł 

2.2.2 w innych bankomatach w kraju  3,00 zł 

 
1) lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku 
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PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY 
 

TAB. 11  Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką 
oszczędnościową oraz rachunek oszczędnościowy (a-vista) w ofercie Banku do dnia 
07.08.2018 r. 

 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

Rachunek płatny na każde żądanie 
w złotych 

Rachunek oszczędnościowy (a-vista 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0 zł 

2. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w placówkach Banku  za wpłatę 0 zł 

3. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w placówkach Banku  za wypłatę 0 zł 

4. Polecenie przelewu: 

4.1. polecenie przelewu wewnętrznego w Banku 

za przelew 

2,50 zł 

4.2. polecenie przelewu (w systemie Elixir) 2,50 zł 

5. 

Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 

(przepisanie książeczki w związku z przelewem praw na inną 
osobę) 

20,00 zł 

6. Czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych:  

6.1 Przyjęcie/odwołanie zgłoszenia o utracie książeczki: 

za usługę 

0 zł 

6.1.1 obiegowej 50,00 zł 

6.1.2 terminowej 20,00 zł 

7. Umorzenie książeczki/ ustalenie numeru książeczki  15,00 zł  

 


