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Taryfa  prowizji i opłat bankowych pobieranych  
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TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI  I  USŁUGI  BANKOWE  

 

I. OSOBY FIZYCZNE   i ROLNICY  

PROWIZJE    Z   ROR – rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego  

L.p Rodzaj Usług(czynności ) Stawka 

obowiązująca 

1. Prowadzenie ROR  8,00 zł. / m-c  

2. Przyjęcie zlecenia stałego/ jednorazowa opłata  5,00 zł.   

3. Zlecenia stałe z ROR 2,00 zł. / szt.  

4. Zmiana zlecenia stałego  /jednorazowa opłata / 3,00 zł.  

5. Realizacja polecenia przelewów zewnętrznych złożone w formie papierowej  na rachunki 

bankowe prowadzone w innych bankach  

2,00/ szt. 

6. Realizacja przelewu na rachunek ZUS  3,00 zł. / szt.  

7. Realizacja  polecenia przelewu wewnętrznego  złożone w formie papierowej :   

 - prowadzone  w BS dla tego samego posiadacza rachunku  bez opłat  

 - prowadzone w BS dla innego posiadacza rachunku  1,00 zł.  

8. Prowizja za polecenie zapłaty ( zgoda na obciążenie rachunku ) /jednorazowa opłata  10,00 zł.  

9. Prowizja za wydanie blankietów czekowych  0,20 zł./szt.  

10 Prowizja od udzielonego limitu debetowego  3 % od kwoty  

11 Za wydanie historii rachunku  -  raz w miesiącu  Bez opłat  

12 Prowizja za wydanie odpisu wyciągu z ROR 5,00 zł  

13 Prowizja za wydanie historii rachunku  5,00 zł.- 50,00 zł  

14 Prowizja za odpis dokumentu źródłowego  5,00 zł.  

15 Prowizja za potwierdzenie zgodności z oryginałem  rachunku bankowego  10,00 zł.  

16 Prowizja za potwierdzenie zgodności z oryginałem  umowy kredytowej  15,00 zł.  

17 Prowizja za zwrot polecenia zapłaty  5,00 zł.  

18 Prowizja za  realizuję polecenia zapłaty  1,00 zł.  

19 Prowizja za odmowę polecenia zapłaty  5,00 zł.  

20 Zmiana oraz dopisanie pełnomocnictwa do rachunku do ROR osób fizycznych.   15,00 zł.  

21 Prowizja za niestandardowy przelew z ROR 3,00 zł. 

Prowizje dotyczące kart płatniczych : 

22 Wydanie karty debetowej  Bez opłat  

23 Wydanie drugiej karty debetowej  do ROR 30,00 zł.  

24 Prowizja od wypłat  z karty debetowej  w  bankomacie BS Lwówek   Śląski Bez opłat  

25 Wydanie karty kredytowej  40,00 zł.  

26 Od wypłat  z karty kredytowej  w bankomacie BS Lwówek Śl. oraz bankomatach SGB  2 %  od kwoty 

27 Prowizja od  dokonanych  wypłat   w ciągu miesiąca z karty kredytowej ( od kwoty 

wykorzystanego limitu )  

1 %  

28 Wznowienie karty debetowej 20,00 zł.   

29 Wznowienie karty kredytowej   40,00 zł.  

30 Wydanie   PIN-u 6,00 zł.  

31 Odtworzenie PIN-u 6,00 zł.  

32 Dokonanie zmiany  PIN-u  w bankomacie  6,50 zł.  

33 Prowizja za wydanie duplikatu karty  15,00 zł.  

34 Przesłanie wydruku zestawienia transakcji dokonywanych  Kartą płatniczą.  4,00 zł.  

35 Zmiana limitu dziennego dla operacji bezgotówkowych i gotówkowych  przy użyciu karty.   10,00 zł.  

36 Zmiana limitu dziennego dla operacji bezgotówkowych i gotówkowych  przy użyciu karty – 

usługa WDX – przyspieszona, automatyczna  

 

 

 

 

 

30,00 zł.  
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II. KLIENCI   INSTYTUCJONALNI   

 PROWIZJE  Z  RACHUNKÓW    BIEŻĄCYCH   

L. p Rodzaj Usług(czynności ) Stawka 

obowiązująca 

1 Prowizja za założenia rachunku bieżącego: 20,00 zł.   

2 Prowizja za  otwarcie rachunku dodatkowego /subkonto/ 15,00 zł. 

3 Prowizja  za prowadzenie rachunków bieżących :   

 - rachunek bieżący przedsiębiorców indywidualnych ( konto 27013-11) 25,00 zł/m-c 

 - rachunek bieżący  przedsiębiorstw, spółdzielni  i spółek  ( konto 27011-11 )   25,00 zł/m-c 

 - rachunek bieżący  inne podmioty niefinansowe (min. Wspólnoty Mieszkaniowe  konto 27016-11  25,00 zł/m-c  

 - prowizja za prowadzenie rachunków JST  20,00 zł/m-c 

 - otwarcie i  prowadzenie rachunku VAT  Bez opłat  

4 Prowizja za prowadzenie rachunku PKZP Bez opłat  

5 Prowizja  za prowadzenie rachunku Ochotniczych Straży Pożarnych 5,00 zł. z/ m-c  

6 Realizacja przelewów na rachunki bankowe w innych bankach  3,00 zł. / szt. 

7 Realizacja polecenia przelewu wewnętrznego na rachunki bankowe w  BS Lwówek Śl.   

 - prowadzone w BS dla tego samego posiadacza rachunku  Bez opłat  

 - prowadzone w BS dla innego posiadacza rachunku  1,00 zł.  

8 Prowizja za niestandardowy przelew z rachunku bieżącego  4,00 zł.  

9 Prowizja od wpłat na rachunek bieżący /konta 27013-11 ,27011-11/ 0,20 % 

10 Prowizja od wypłat z rachunku bieżącego /konto 27013-11, 27011-11/ 0,30 %  

11 Prowizja od wypłat z rachunku /konto 27016-11/ 0,50% 

12 Prowizja  za prowadzenie rachunku bieżącego rolników indywidualnych  8,00 zł. / m-c  

13 Prowizja od wypłat z rachunku bieżącego rolników indyw. 0,30 % 

14 Zlecenia stałe  4,00 zł.  

15 Przyjęcie zlecenia stałego / jednorazowa opłata  5,00 zł.  

16 Zlecenia jednorazowe  2,00 zł.  

17 Zmiana zlecenia stałego /jednorazowa opłata  3,00 zł.  

18 Prowizja za wydanie blankietów czekowych 0,40 zł. / szt. 

19 Prowizja za przeksięgowanie z konta działalności gospodarczej na ROR  0,10 %  

20 Prowizja za polecenie zapłaty (zgoda na obciążenie rachunku )  15,00 zł.  

21 Prowizja za wydanie odpisu wyciągu  5,00 zł.  

22 Prowizja za wydanie historii rachunku  5,00 zł.–50,00 zł.  

23 Prowizja za odpis dokumentu źródłowego  5,00 zł.  

24 Prowizja za potwierdzenie zgodności z oryginałem  rachunku bankowego 10,00 zł.  

25 Prowizja za potwierdzenie zgodności z oryginałem   umowy kredytowej  15,00 zł.  

26 Prowizja za realizację  polecenia zapłaty  1,00 zł.  

27 Odmowa realizacji polecenia zapłaty  5,00 zł.  

28 Prowizja za zmianę na karcie wzorów podpisów podmiotów instytucjonalnych  20,00 zł.  

29 Likwidacja rachunku podmiotu instytucjonalnego  10,00 zł.  

30 Zerowanie rachunków JST na 31grudnia  10,00 zł.  

Prowizje dotyczące kart płatniczych : 

31 Wydanie karty debetowej  40,00 zł.  

32 Wydanie karty kredytowej  40,00 zł.  

33 Wznowienie karty debetowej 40,00 zł.  

34 Wznowienie karty kredytowej   40,00 zł.  

35 Wydanie PIN-u 6,00 zł.  

36 Odtworzenie PIN-u 6,00 zł.  

37 Dokonanie zmiany  PIN-u  w bankomacie 6,50 zł.  

38 Od wypłat  z karty kredytowej dokonywanych w bankomacie BS Lwówek  Śląski  2 % 

39 Od wypłat z karty debetowej w Bankomacie BS Lwówek Śl. oraz bankomatach SGB  Bez opłat  

40 Za wydanie duplikatu karty  15,00 zł.  

41 Przesłanie wydruku zestawienia transakcji dokonywanych  Kartą płatniczą 4,00 zł.  
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III.USŁUGI   INTERNETOWE  

 

PROWIZJA   ZA   USŁUGI    INTERNETOWE  

L. p Rodzaj Usług(czynności ) Stawka 

obowiązująca 

1 Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora/ Jednorazowa opłata  10,00 zł.  

2 Realizacja  przelewów  na rachunki bankowe  

- w BS Lwówek Śląski  

- w innych bankach  

 

Bez opłat 

Bez opłat 

3 Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 3,00 zł. 

4 Blokada dostępu do eBankNet 5,00 zł. 

5 Odblokowanie  dostępu do eBankNet  5,00 zł.  

6 Nadanie nowego loginu 10,00zł.  

7 Zmiana w karcie uprawnień   10,00 zł.  

8 Realizacja przelewów dokonywanych  z rachunków bieżących w banku  posiadających konta 

internetowe   na rachunki bankowe w innych bankach  

7,00 zł.  

9 Realizacja przelewów  dokonywanych z rachunków bieżących w banku przez klientów 

posiadających konta internetowe  na rachunki bankowe w  BS Lwówek Śl.  

3,00 zł.  

10 Realizacja przelewów dokonywanych z ROR  w banku przez klientów posiadających  konta 

internetowe   na rachunki bankowe w innych bankach 

 

6,00 zł. 

11 Realizacja przelewów  dokonywanych z ROR  w banku przez klientów  posiadających konta 

internetowe  na rachunki bankowe w  BS Lwówek  

 

3,00 zł.  

12 Wycofanie przelewu dokonanego przez klientów posiadających konta internetowe   15,00 zł.  

13 Realizacja zleceń stałych  dokonywanych  z rachunków posiadających konta internetowe 10,00 zł.  

 

USŁUGI   INTERNETOWE  eCorpoNet 

 

1.  Udostępnienie usługi / Jednorazowa opłata  100,00 zł.  

2. Opłata za użytkowanie tokena :  

a) Wydanie tokena  40,00 zł  

b) Wydanie kolejnych tokenów  40,00 zł  

3.  Opłata za prowadzenie rachunku  za m-c   20,00 zł   

4. Przelewy na rachunki prowadzone w Banku  Bez opłat 

5.  Przelewy wychodzące na zewnątrz  1,50 zł.  

6.  Opłata za  nadanie loginu 5,00zł.  

7. Opłata za nadanie dodatkowego loginu  5,00zł.  

8. Opłata za wygenerowanie listy  haseł  jednorazowych  5,00zł. 

9. Wysłanie listy haseł jednorazowych listem poleconym ( za przesyłkę)  10,00 zł. 

10. Wykonanie na wniosek  klienta :  

a) - zablokowanie kanału dostępu  5,00 zł.  

b) - odblokowanie kanału dostępu  5,00 zł.  

c) - zmiany uprawnień  5,00 zł.  

11. Wycofanie przelewu dokonanego przez klientów posiadających konta eCorponet   

 

15,00 zł. 

IV. POZOSTAŁE      PROWIZJE 

L.p. Rodzaj Usług(czynności ) Stawka 

obowiązująca 

1. Prowizja od wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie na rachunki bankowe w  BS Lwówek 

Śląski ( wpłaty dokonywane przez osoby trzecie  

2,00 zł.  

2. Prowizja od wpłat gotówkowych dokonywanych  w kasie na  rachunki w innych bankach  0,5% od kwoty – 

minimalna  

opłata 2,70 zł.   

3. Prowizja za wydanie zaświadczenia  od 50,00 zł. do 

500,00 zł.  
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4. Prowizja za cesję książeczki oszczędnościowej  30,00 zł.  

5. Prowizja za likwidację książeczki oszczędnościowej  1,00 zł.   

6 Prowizja za zapis na wypadek śmierci  50,00 zł.  

7  Prowizja za odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci lub jej zmiana  25,00 zł.  

8 Prowizji od wypłaty za realizację dyspozycji zapisu na wypadek śmierci oraz postępowania 

spadkowego, testamentu i aktu dziedziczenia .  

wypłata do kwoty 20.000,00 zł.   

 

od kwoty powyżej 20.000,00 zł do 50.0000,00 zł.  

 

od kwoty powyżej  50.000,00 zł. do 100.000,00 zł.  

 

od kwoty powyżej   100.000,00 zł.  

        

            

50,00 zł.  

 

100,00zł.        

  

150,00 zł  

 

 200,00 zł.  

 

9 Wypłata  gotówkowa niezgłoszona jeden dzień wcześniej :   

Powyżej kwoty 5.000,00 do 10.000,00 zł  25,00 zł.  

powyżej kwoty 10.000,00 zł. do 50.000,00 zł.  50,00 zł.  

powyżej kwoty 50.000,00 zł. do 100.000,00 zł.  100,00 zł.  

powyżej kwoty 100.000,00 zł. do 150.000,00 zł.  150,00 zł.  

powyżej kwoty 150.000,00 zł. do 200.000,00 zł.  200,00 zł.  

powyżej kwoty 200.000,00 zł. do 250.000,00 zł.  250,00 zł.  

 powyżej kwoty 250.000,00 zł. do 300.000,00 zł. 300,00 zł.  

 powyżej kwoty 300.000,00 zł.  400,00 zł.  

10 Prowizja za umorzenie utraconej książeczki  oszczędnościowej i wydanie w  miejsce  utraconej 

nowej  

15,00 zł.  

11 Wydanie książeczki terminowej i płatnej za każde żądanie 5,00 zł.  

12 Prowizja za wezwanie do zapłaty  5,00  - 10,00zł   

13 Koszty upomnienia  10,00 zł.  

14 Prowizja za jednorazową realizację  tytułu wykonawczego  20,00 zł.  

15 Prowizja za egzekucję prowadzona w częściach , za każdorazowe przekazanie środków  

organowi egzekucji 

20,00 zł.  

16  Prowizja za usługi nietypowe  

 

50,00 zł. – 

1.000,00 zł.  

17 Prowizja  z tytułu  wpływu kredytu, pożyczki lub umowy kredytowej   z innego banku  na 

rachunek bankowy Klienta      

1%  od kwoty 

przelewu 

18 Prowizja za realizację  zlecenia zagranicznego  10,00 zł.  

19  Prowizja za wysłanie korespondencji na życzenie Klienta  

 

10,00 zł.  

20 Sporządzenie odpisu:   

 1)wyciągu bankowego (bez załączników ) oraz historii rachunku :  

 - z bieżącego roku kalendarzowego/za każdy wyciąg/ 20,00zł 

 - z lat poprzednich /za każdy wyciąg/ 45,00zł  

 -  każdego załącznika do wyciągu /za każdy załącznik / 2,50zł 

 2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta gdy :   

 - klient określił  datę dokonania operacji /za każdą dyspozycję / 15,00zł.  

 - klient nie określił daty dokonania operacji /za każdą dyspozycję/ 50,00 
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V. PROWIZJE i OPŁATY  OD KREDYTÓW  

 

1.  Prowizja od udzielonych kredytów  od 1% do 5 %  

min. prowizja               

50,00  zł. 

 

2.  Prowizja  za przystąpienie do długu  3 % 

3. Prowizję od zmiany formy  zabezpieczenia  kredytu  (od kwoty  udzielonego kredytu ) 

do kwoty  50.000,00 zł.   

od kwoty powyżej  50.000,00 zł. do 100.000,00 zł.  

od kwoty powyżej   100.000,00 zł. 

 

100,00 zł. 

200,00 zł. 

300,00 zł 

4. Prowizja za aneks do  umowy kredytowej  z tytułu: zmiana terminu płatności kredytu  

 

  

3% od kwoty  

prolongowanej 

5. Sporządzenie ksera umowy  kredytowej  30,00 zł  

6.  Opłata za złożenie  wniosku kredytowego o udzielenie kredytu – naliczana od wnioskowanej 

kwoty kredytu,  płatna w dniu złożenia wniosku – w razie odmowy udzielenia kredytu  lub 

rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, opłata  nie podlega zwrotowi.   

 

 

 

 

 

6.1. Wniosek Kredytowy do kwoty   5.000,00 zł.  50,00zł. 

6.2. Wniosek Kredytowy  od kwoty  powyżej 5.000,00 zł. –  do 20.000,00 zł.  70,00zł.  

6.3. Wniosek Kredytowy  do kwoty  powyżej 20.000,00 zł. do 50.000,00 zł. 100,00 zł.  

6.4 Wniosek Kredytowy  do kwoty  powyżej 50.000,00 zł. do 100.000,00 zł.  150,00 zł.  

6.5 Wniosek Kredytowy  do kwoty  powyżej 100.000,00 zł. do 200.000,00 zł. 170,00 zł.   

6.6 Wniosek Kredytowy  do kwoty  powyżej 200.000,00 zł. do 500.000,00 zł. 250,00 zł.  

6.7 Wniosek Kredytowy  do kwoty  powyżej 500.000,00 zł. 300,00 zł  

7. Prowizja za wezwanie do zapłaty   10,00zł   

8. Koszty upomnienia  10,00 zł.  

9.  Prowizja za wysłanie korespondencji na życzenie Klienta  

 

10,00 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 


