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Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.
1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łąckiego Banku Spółdzielczego zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do
usług bankowych świadczonych w placówkach Łąckiego Banku Spółdzielczego, 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) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych
3) zbiorczo – za wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego.
3. 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.
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. 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.
7. 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 oraz poniesione
przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne.
8. 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.
9. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja
UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę
transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane
opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne.
10. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości
obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie dewizowym.
11. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.
12. Prowizja za „Wydanie zaświadczenia” lub „Wydanie opinii” pobierana jest z góry przy złożeniu wniosku.
13. 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.
14. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do
sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.
15. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą
wynikać z umów zawieranych z Bankiem.
16. W przypadku gdy umowy, regulaminy lub inne dokumenty regulujące warunki i zasady wykonywania czynności
bankowych przez Bank zawierają odesłanie do Taryfy opłat i prowizji kartowych, przyjmuje się, że w. w. umowy,
regulaminy lub inne dokumenty zawierają odesłanie do niniejszej Taryfy.
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Część I – Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych
Rachunki i lokaty
Tabela 1 Rachunki rozliczeniowe
L.p.

Rodzaj usługi (czynności)

ROR

ROR
internetowy

jednorazowo

0 zł

0 zł

Tryb pobierania

1.

Otwarcie rachunku

1.1

otwarcie rachunku ROR

2.

Prowadzenie rachunku

2.1

prowadzenie rachunku

miesięcznie

0 zł

5 zł

2.2

likwidacja rachunku

jednorazowo

0 zł

0 zł

3

Przelewy krajowe

3.1

Przelew lub zlecenie stałe na rachunek innego Klienta w Banku:

3.1.1

w placówce banku bezgotówkowo

za przelew

0,60 zł

0,60 zł

3.1.2

w systemie bankowości elektronicznej /mobilnej

za przelew

0 zł

0 zł

3.2

Przelew lub zlecenie stałe na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR:

3.2.2

w placówce banku bezgotówkowo

za przelew

1,50 zł

1,50 zł

3.2.3

ZUS w placówce banku bezgotówkowo

za przelew

2,00 zł

2,00 zł

3.2.4

w systemie bankowości elektronicznej/mobilnej

za przelew

0,50 zł

0 zł

3.3

Polecenie Zapłaty:

3.3.1

realizacja polecenia zapłaty

za przelew

1,50 zł

1,50 zł

3.4

Przelew na rachunek w innym banku w systemie SORBNET:

3.4.1

w placówce banku bezgotówkowo do kwoty 1 mln zł

za przelew

35 zł

35 zł

3.4.2

w placówce banku bezgotówkowo powyżej kwoty 1 mln zł

za przelew

20 zł

20 zł

3.5

Przelew ekspresowy na rachunek w innym banku w systemie BLUECASH:

3.5.1

w placówce banku bezgotówkowo

za przelew

5 zł

5 zł

3.5.2

w systemie bankowości elektronicznej /mobilnej

za przelew

5 zł

5 zł

4.

Przelewy dewizowe

4.1

Przelew SEPA (wysyłane, otrzymywane)

za przelew

8 zł

8 zł

4.2

Przelew regulowany (wysyłane, otrzymywane)

za przelew

15 zł

15 zł

4.3

Polecenie wypłaty (otrzymywane)

za przelew

15 zł

15 zł

4.4

Polecenie wypłaty (wysyłane)

za przelew

30 zł

30 zł

4.5

Wysłanie przelewu krajowego pomiędzy rachunkami
walutowymi prowadzonymi w grupie BPS

za przelew

12 zł

12 zł

4.6

Przyjęcie przekazu krajowego pomiędzy rachunkami
walutowymi prowadzonymi w grupie BPS

za przelew

0 zł

0 zł

4.7

Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z
góry, w przypadku opcji kosztowej OUR

za przelew

100 zł

100 zł

4.8

Dodatkowa opłata za realizację zlecenia w trybie „pilnym”

za przelew

150 zł

150 zł

4.9

Zmiany / korekty / odwołanie

od transakcji

75 zł + koszty banków trzecich

4.10

Reklamacja przekazu

od transakcji

75 zł + koszty banków trzecich
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L.p.

Rodzaj usługi (czynności)

Tryb pobierania

ROR
internetowy

ROR

5.

Inkaso czeku w obrocie dewizowym

5.1

Przyjęcie czeku do inkasa

od transakcji

5 zł

5.2

Prowizja za realizację inkasa

od wartości

0,25%, min. 35 zł, maks. 300 zł

5.3

Zwrot nieopłaconego czeku (opłata pobierana od podawcy)

od transakcji

27 zł + koszty rzeczywiste

6.

Elektroniczne Kanały dostępu

6.1

Internet Banking

6.1.1

Uruchomienie usługi

jednorazowo

0 zł

0 zł

6.1.2

Prowizja za korzystanie z Internet Banking

miesięcznie

0 zł

0 zł

6.1.3

Prowizja za sms autoryzujący transakcję

za SMS

0 zł

0 zł

6.1.4

Prowizja za wydanie listy haseł jednorazowych

za każdą listę

0 zł

0 zł

6.2

Pozostałe usługi

6.2.1

Opłata za korzystanie z usługi Telebank

6.2.2

Informacja SMS o operacjach na rachunku

za SMS

6.2.3

Uruchomienie biometrycznej identyfikacji Klienta

jednorazowo

0 zł

7.

Wpłaty i wypłaty gotówkowe

7.1

Wpłata gotówkowa własna

od kwoty

0 zł

7.2

Wpłata biometryczna we wpłatomacie

od kwoty

0 zł

7.3

Wpłata, wypłata lub zamiana bilonu powyżej 50 szt.

od kwoty

0,50%
min 10 zł

7.4

Wypłata gotówkowa własna

od kwoty

0 zł

7.5

Wypłata biometryczna w bankomacie / wpłatomacie

od kwoty

0 zł

8.

Pozostałe opłaty

8.1

Za zmianę karty wzorów podpisów

jednorazowo

10 zł

10 zł

8.2

Wydanie książeczki czekowej (10 blankietów)

za książeczkę

8 zł

8 zł

8.3

Zgłoszenie utraty książeczki czekowej

jednorazowo

25 zł

25 zł

8.4

Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego

za sporządzenie

10 zł

10 zł

8.5

Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego na wniosek
Klienta

jednorazowo

20 zł

20 zł

bezpłatnie
0,20 zł
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Tabela 2 Lokaty i rachunki oszczędnościowe
L.p.

Rodzaj usługi (czynności)

Tryb pobierania

Stawka

1.

Otwarcie i prowadzenie rachunku

1.1

otwarcie rachunku

jednorazowo

0 zł

1.2

prowadzenie rachunku

jednorazowo

0 zł

1.3

likwidacja rachunku

jednorazowo

0 zł

2.

Wpłaty i wypłaty z rachunku

2.1

Wpłata gotówkowa

jednorazowo

0 zł

2.2

Wypłata gotówkowa

jednorazowo

0 zł

3.

Opłaty za książeczki oszczędnościowe

3.1

Wydanie książeczki a’vista

za książeczkę

10 zł

3.2

Wydanie książeczki terminowej jedno lub pięciowkładowej

za książeczkę

2,50 zł

3.3

Zgłoszenie utraty książeczki oszczędnościowej terminowej

za książeczkę

5 zł

3.4

Zgłoszenie utraty książeczki oszczędnościowej a’vista

za książeczkę

25 zł

3.5

Wydanie nowej książeczki w miejsce utraconej, skradzionej

za książeczkę

10 zł

3.6

Przepisanie książeczki w związku z cesją

jednorazowo

10 zł

Tabela 3 Pozostałe czynności dotyczące rachunków i depozytów
L.p.

Rodzaj usługi (czynności)

Tryb pobierania

Stawka

1.

Zapis na wypadek śmierci

jednorazowo

20 zł

2.

Wprowadzenie polecenia zapłaty, zlecenia stałego w Banku

jednorazowo

5 zł

3.

Realizacja zajęcia rachunku bankowego

jednorazowo

10 zł

4.

Blokada środków na rachunku w celu zabezpieczenia
wierzytelności Banku

od transakcji

10 zł

Strona 5 z 14

Karty
L.p.

Rodzaj usługi (czynności)

Tryb
pobierania
miesięcznie

Karta
zbliżeniowa

PLN lub EURO

Classic
kredytowa

1.

Prowizja za obsługę karty

2.

Wydanie duplikatu karty

3.

Transakcje bezgotówkowe w kraju

od transakcji

0 zł

0 zł

0 zł

4.

Wypłata gotówki w bankomatach banków
spółdzielczych i zrzeszających. Lista bankomatów
publikowana jest na stronie www.bslacko.pl

od transakcji

0 zł

0 zł

3%, min. 5 zł

5.

Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju

od transakcji

3 zł

3 zł

3%, min. 10 zł

6.

Wypłata gotówki w ramach usługi Visa Cashback

od transakcji

2 zł

2 zł

---

7.

Wypłata gotówki w bankomatach za granicą

od transakcji

2%, min. 10 zł

2%, min. 10 zł

2%, min. 20 zł

8.

Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę w
kraju

od transakcji

3 zł

3 zł

3%, min. 5 zł

9.

Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej

od transakcji

3 zł

3 zł

3%, min. 5 zł

10.

Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę za
granicą

od transakcji

2%, min. 10 zł

2%, min. 10 zł

2%, min. 20 zł

11.

Sprawdzanie dostępnego salda w bankomacie
(usługa dostępna w bankomatach świadczących taką
usługę)

od transakcji

0 zł

0 zł

0 zł

12.

Ponowne generowanie i wysyłka PIN na wniosek
Użytkownika

od transakcji

5 zł

5 zł

5 zł

13.

Zastrzeżenie karty

jednorazowo

0 zł

0 zł

50 zł

14.

Opłata za rezygnację z karty
wcześniej niż po 1 roku używania3

jednorazowo

36 zł

36 zł

54 zł

15.

Obsługa nieterminowej spłaty

jednorazowo

nie dotyczy

nie dotyczy

40 zł

16.

Obsługa przekroczenia limitu karty kredytowej

jednorazowo

nie dotyczy

nie dotyczy

30 zł

17.

Prowizja za przewalutowanie transakcji kartą Visa

18.

19.

jednorazowo

od transakcji

4

Classic
Debetowa

zł1

3 zł1

0 zł2

0 zł

0 zł

0 zł

3%

3%

3%

Dzienny limit wypłat gotówkowych

2 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

Dzienny limit bezgotówkowy

3 000 zł

3 000 zł

do wysokości
limitu
kredytowego

Brak złożenia przez Posiadacza rachunku lub Użytkownika rezygnacji z używania karty, w terminie nie późniejszym niż 45 dni przed
upływem okresu ważności aktualnie użytkowanej karty, powoduje automatyczne wydanie karty wznowionej, tj. następnej karty na
kolejny okres. Za wznowioną kartę pobrana zostanie opłata zgodnie z obowiązującą w dniu wznowienia taryfą opłat i prowizji.

1 Prowizja nie jest pobierana w przypadku pierwszej karty wydanej do rachunku „ROR Internetowy”
2 Dla kart Visa Kredytowa nie pobiera się opłaty za wydanie, lecz opłatę za obsługę karty wg następujących zasad:
Jeżeli po 11 miesiącach od dnia wydania karty suma operacji bezgotówkowych i gotówkowych wykonanych kartą:
• przekracza 6.600 zł opłata za obsługę karty w pierwszym roku nie jest pobierana
• nie przekracza 6.600 zł opłata za obsługę w pierwszym roku wynosi 54 zł
W kolejnych latach użytkowania opłata za obsługę jest pobierana w cyklach miesięcznych wg następujących zasad:
• jeżeli suma obrotów w poprzednim okresie rozliczeniowym przekroczyła 600 zł opłata nie jest pobierana
• jeżeli obroty w poprzednim okresie rozliczeniowym nie przekroczyły 600 zł opłata wynosi
4,50 zł
3 Opłata jest pomniejszana o kwotę pobranych wcześniej prowizji za obsługę karty.
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Kredyty
L.p.

Rodzaj usługi (czynności)

1.

Prowizje przygotowawcze

1.1

Prowizja dla stałych Klientów (status „PARTNER”)

1.2

Tryb pobierania

4

Stawka

jednorazowo

0%

Prowizja za udzielenie pożyczki lub kredytu

jednorazowo

2%

1.3

Prowizja od kredytu 4x4

jednorazowo

4%

1.4

Prowizja za udzielenie „Wygodnego kredytu mieszkaniowego”

jednorazowo

0,5%

2.

Pozostałe prowizje i opłaty dotyczące kredytów

2.1

Prowizja od prolongaty lub restrukturyzacji

jednorazowo od kwoty

2.2

Zmiana postanowień umowy na wniosek Klienta

od aneksu

2.3

Koszt upomnienia

za wysłane pismo

2.4

Za wydanie odpisu umowy kredytowej

za sporządzenie

50 zł

2.5

Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy

za sporządzenie

30 zł

2.6

Sporządzenie i wysłanie pisma wypowiadającego umowę kredytu

za sporządzenie i wysłanie

100 zł

2.7

Koszt zmiany wpisu hipotecznego lub zmiany zastawu sądowego

za sporządzenie

20 zł

2.8

Zmiana zabezpieczenia kredytu na wniosek Klienta
indywidualnego

za zmianę

100 zł

2.9

Przeprowadzenie inspekcji przez pracownika Banku na terenie
powiatu nowosądeckiego

za inspekcję

100 zł

2.10

Przeprowadzenie inspekcji przez pracownika Banku poza
powiatem nowosądeckim

za inspekcję

200 zł

2.10

Opłata za wycenę nieruchomości przez rzeczoznawcę
współpracującego z Bankiem

za wycenę

300 zł

2.11

Sporządzenie przez Bank wniosku o wpis hipoteki w księdze
wieczystej

za sporządzenie

50 zł

2.12

Opłata za złożenie w imieniu Klienta wniosku o wpis lub
wykreślenie hipoteki w Sądzie

za sporządzenie

100 zł

2.13

Opłata windykacyjna

jednorazowo od kwoty
windykowanej

4%

2.14

Udzielenie zbiorczej informacji z Centralnej Informacji na
podstawie art. 92 ba Prawa bankowego

za sporządzenie

25 zł

1%, min. 20 zł
50 zł
23,40 zł

4

Za stałych klientów uznaje się osoby posiadające rachunek, na który od co najmniej 6 miesięcy wpływają środki w wysokości zgodnej
z dochodami zadeklarowanymi we wniosku.
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Pozostałe czynności bankowe
L.p.

5

Rodzaj usługi (czynności)

Tryb pobierania

Stawka

1.

Prowizja za zamianę gotówki przez osoby nieposiadające rachunku
w Banku5

od transakcji

2.

Sporządzenie dowodu księgowego w imieniu Klienta

za sporządzenie

2 zł

3.

Wydanie opinii bankowej

za sporządzenie

40 zł

4.

Wydanie zaświadczenia

za sporządzenie

20 zł

5.

Zwrot wpłaty gotówkowej ELIXIR

od transakcji

6.

Sporządzenie odpisu od 1 dokumentu

za sporządzenie

5 zł

7.

Ustalenie adresu Klienta, ustalenie numeru książeczki

jednorazowo

10 zł

8.

Zastrzeżenie dokumentu tożsamości

jednorazowo

20 zł

9.

Inkaso czeku w obrocie krajowym

od transakcji

10 zł

10.

Wysłanie do NBP uszkodzonego znaku pieniężnego
niepodlegającego wymianie

za wysłanie

20 zł

11.

Wpłaty gotówkowe przekazywane w systemie ELIXIR

11.1

powiat nowosądecki i Ochotnica Dolna

11.1.2

przelew zwykły

za transakcję

0,5 % min 2,00 zł

11.1.3

przelew do ZUS

za transakcję

0,5 % min 3,00 zł

11.2

powiat tarnowski

11.2.2

przelew zwykły

za transakcję

0,8 % min 2,30 zł

11.2.3

przelew do ZUS

za transakcję

0,8 % min 4,50 zł

11.3

pozostałe powiaty

11.3.1

przelew zwykły

za transakcję

0,7 % min 3,00 zł

11.3.2

przelew do ZUS

za transakcję

0,7 % min 4,50 zł

12.

Inne wpłaty gotówkowe

12.1

wpłata czynszu mieszkaniowego na rachunek
prowadzony w ŁBS do kwoty 1000 zł

za transakcję

12.2

wpłata czynszu mieszkaniowego na rachunek
prowadzony w ŁBS powyżej 1000 zł

za transakcję

12.2

Tarnów POK Westerplatte czynsz mieszkaniowy do kwoty 1000 zł

za transakcję

2%, min. 10 zł

0,5%, min. 5 zł

0,70 zł
0,6%
2,30 zł

W przypadku banknotów więcej niż 10 sztuk oraz bilonu więcej niż 50 sztuk
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Część II – Taryfa opłat i prowizji dla klientów firmowych i instytucjonalnych
Rachunki i lokaty
L.p.

6

Rodzaj usługi (czynności)

Tryb pobierania

Stawka

1.

Otwarcie rachunku

1.1

otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego/rolniczego

jednorazowo

15 zł

1.2

otwarcie rachunku zamkniętego powierniczego w ramach 1 inwestycji

jednorazowo

500 zł

2.

Prowadzenie rachunku:

2.1

bieżącego /pomocniczego/rolniczego6

miesięcznie

15 zł

2.2

zamkniętego powierniczego

miesięcznie

15 zł

2.3

likwidacja rachunku bieżącego/pomocniczego/rolniczego

jednorazowo

0 zł

2.4

likwidacja rachunku zamkniętego powierniczego

jednorazowo

100 zł

3.

Przelewy krajowe

3.1

Przelew lub zlecenie stałe na rachunek innego Klienta w Banku:

3.1.1

w placówce banku bezgotówkowo

za przelew

0,60 zł

3.1.2

w systemie bankowości elektronicznej /mobilnej

za przelew

0 zł

3.2

Przelew lub zlecenie stałe na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR:

3.2.1

w placówce banku bezgotówkowo

za przelew

1,50 zł

3.2.2

ZUS w placówce banku bezgotówkowo

za przelew

2,00 zł

3.2.3

w systemie bankowości elektronicznej /mobilnej

za przelew

0 zł

3.3

Polecenie zapłaty

3.3.1

realizacja polecenia zapłaty

za przelew

1,50 zł

3.4

Przelew na rachunek w innym banku w systemie SORBNET:

3.4.1

w placówce banku bezgotówkowo do kwoty 1 mln zł

za przelew

35 zł

3.4.2

w placówce banku bezgotówkowo powyżej kwoty 1 mln zł

za przelew

20 zł

3.5

Przelew ekspresowy na rachunek w innym banku w systemie BLUECASH:

3.5.1

w placówce banku bezgotówkowo

za przelew

5 zł

3.5.2

w systemie bankowości elektronicznej /mobilnej

za przelew

5 zł

4.

Przelewy dewizowe

4.1

Przelew SEPA (wysyłane, otrzymywane)

za przelew

8 zł

4.2

Przelew regulowany (wysyłane, otrzymywane)

za przelew

15 zł

4.3

Polecenie wypłaty (otrzymywane)

za przelew

15 zł

4.4

Polecenie wypłaty (wysyłane)

za przelew

30 zł

4.5

Wysłanie przelewu krajowego pomiędzy rachunkami walutowymi
prowadzonymi w grupie BPS

za przelew

12 zł

4.6

Przyjęcie przekazu krajowego pomiędzy rachunkami walutowymi
prowadzonymi w grupie BPS

za przelew

0 zł

4.7

Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry, w
przypadku opcji kosztowej OUR

za przelew

100 zł

4.8

Dodatkowa opłata za realizację zlecenia w trybie „pilnym”

za przelew

150 zł

Rachunki rolnicze zwolnione z opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku
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L.p.

od transakcji

75 zł + koszty banków trzecich

4.10

Reklamacja przekazu

od transakcji

75 zł + koszty banków trzecich

4.11

Wydanie potwierdzenia realizacji przekazu na życzenie klienta

za potwierdzenie

10 zł

5

Inkaso czeku w obrocie dewizowym

5.1

Przyjęcie czeku do inkasa

od transakcji

5 zł

5.2

Prowizja za realizację inkasa

od wartości

0,25%, min. 35 zł, maks. 300 zł

5.3

Zwrot nieopłaconego czeku (opłata pobierana od podawcy)

od transakcji

27 zł + koszty rzeczywiste

6

Elektroniczne Kanały dostępu

6.1

Internet Banking

6.1.1

Uruchomienie usługi

jednorazowo

0 zł

6.1.2

Prowizja za korzystanie z Internet Banking

miesięcznie

0 zł

6.1.3

Prowizja za sms autoryzujący transakcję

za SMS

0 zł

6.1.4

Prowizja za wydanie listy haseł jednorazowych

za każdą listę

5 zł

6.2

Korporacyjna Bankowość Internetowa

6.2.1

Uruchomienie usługi

jednorazowo

350 zł

6.2.2

Prowizja za korzystanie z usługi

miesięcznie

15 zł

6.2.3

Prowizja za sms autoryzujący transakcję

za SMS

0 zł

6.2.4

Wydanie certyfikatu do autoryzacji przelewów

jednorazowo

120 zł

6.3

Homebanking

6.3.1

Uruchomienie usługi

jednorazowo

200 zł

6.3.2

Prowizja za korzystanie z Homebanking

miesięcznie

15 zł

6.4

Pozostałe usługi

6.4.1

Informacja SMS o operacjach na rachunku

za SMS

6.4.2

Uruchomienie biometrycznej identyfikacji Klienta

jednorazowo

6.4.3

Wizyta serwisowa związana z usługą homebanking (awaria, naprawy)

za godzinę

100 zł

7

Wpłaty i wypłaty gotówkowe
od kwoty

0,20%

od kwoty

0,10%

Wpłata gotówkowa (otwarta)

7

(dotyczy wpłat powyżej 30 000 zł ramach jednego dnia roboczego)

Wpłata gotówkowa (zamknięta)

8

(dotyczy wpłat powyżej 30 000 zł ramach jednego dnia roboczego)

0,20 zł
0 zł

7.3

Wpłata otwarta, wypłata lub zamiana bilonu powyżej 50 szt.

od kwoty

0,60%
min 10 zł

7.4

Wpłata/ wypłata z rachunku w walucie obcej

od kwoty

0,20%

7.5

Wpłata zamknięta bilonu powyżej 50 szt.

od kwoty

0,50%
min 10zł

od kwoty

0,20%

od kwoty

0,00%

7.6
7.7

9

Stawka

Zmiany / korekty / odwołanie

7.2

8

Tryb pobierania

4.9

7.1

7

Rodzaj usługi (czynności)

Wypłata gotówkowa

9

(dotyczy wypłat powyżej 30 000 zł w ramach jednego dnia roboczego)

Wypłata gotówkowa biometryczna w bankomacie

Prowizja naliczana jest od części transakcji, dla której suma transakcji danego typu z tego samego dnia przekracza 30 000 zł.
Jak wyżej
Jak wyżej
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L.p.

Rodzaj usługi (czynności)

Tryb pobierania

Stawka

7.8

Wpłata gotówkowa biometryczna we wpłatomacie

od kwoty

0,00%

7.9

Nieodebranie awizowanej kwoty

od kwoty

0,20%

8

Pozostałe opłaty

8.1

Za zmianę karty wzorów podpisów

jednorazowo

10 zł

8.2

Wydanie książeczki czekowej do rachunku bieżącego
(10 blankietów – druk nowy)

za książeczkę

8,50 zł

8.3

Zgłoszenie utraty książeczki czekowej

jednorazowo

25 zł

8.4

Sporządzenie spisu obrotów za okres do 1 roku

za sporządzenie

50 zł

8.5

Sporządzenie wyciągu w formie papierowej

za sporządzenie

5 zł

8.6

Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego

za sporządzenie

10 zł

8.7

Wprowadzenie polecenia zapłaty, zlecenia stałego w Banku

jednorazowo

5 zł

8.8

Realizacja zajęcia rachunku bankowego

od transakcji

30 zł

8.9

Blokada środków na rachunku w celu zabezpieczenia wierzytelności
Banku

od transakcji

10 zł

8.10

Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego na wniosek Klienta

jednorazowo

20 zł
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Karty
L.p.

Rodzaj usługi (czynności)

Tryb pobierania

Stawka

1.

Prowizja za obsługę karty

miesięcznie

3 zł

2.

Wydanie duplikatu karty

jednorazowo

10 zł

3.

Transakcje bezgotówkowe w kraju

od transakcji

0 zł

4.

Wypłata gotówki w bankomatach banków spółdzielczych i
zrzeszających. Lista bankomatów publikowana jest na stronie
www.bslacko.pl

od transakcji

0 zł

5.

Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju

od transakcji

3 zł

6.

Wypłata gotówki w bankomatach za granicą

od transakcji

2%, min. 10 zł

7.

Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę w kraju

od transakcji

3 zł

8.

Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej

od transakcji

3 zł

9.

Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę za granicą

od transakcji

2%, min. 10 zł

10.

Sprawdzanie dostępnego salda w bankomacie (usługa dostępna w
bankomatach świadczących taką usługę)

od transakcji

0 zł

11.

Ponowne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika

od transakcji

5 zł

12.

Zastrzeżenie karty

jednorazowo

0 zł

13.

Opłata za rezygnację z karty
wcześniej niż po 1 roku używania10

jednorazowo

36 zł

14.

Obsługa nieterminowej spłaty

jednorazowo

nie dotyczy

15.

Obsługa przekroczenia limitu karty kredytowej

jednorazowo

nie dotyczy

16.

Prowizja za przewalutowanie transakcji kartą Visa

od transakcji

3%

17.

Dzienny limit wypłat gotówkowych

5 000 zł

18.

Dzienny limit bezgotówkowy

5 000 zł

Brak złożenia przez Posiadacza rachunku lub Użytkownika rezygnacji z używania karty, w terminie nie późniejszym niż 45 dni przed
upływem okresu ważności aktualnie użytkowanej karty, powoduje automatyczne wydanie karty wznowionej, tj. następnej karty na kolejny
okres. Za wznowioną kartę pobrana zostanie opłata zgodnie z obowiązującą w dniu wznowienia taryfą opłat i prowizji.

10 Opłata jest pomniejszana o kwotę pobranych wcześniej prowizji za obsługę karty.
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Kredyty
L.p.

Rodzaj usługi (czynności)

1.

Prowizja za rozpatrzenie wniosku

1.1

Prowizja za rozpatrzenie wniosku na kwotę 50 000 zł lub wyższą

2.

Prowizje od kredytów gotówkowych

2.1

Prowizja od kredytów i pożyczek

3

Prowizje od kredytów w rachunku

3.1

Tryb pobierania

jednorazowo

Stawka

0,25% nie więcej niż 500
zł

jednorazowo od kwoty
kredytu

do 2%

Prowizja za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym

jednorazowo od kwoty
kredytu

do 2%

3.2

Prowizja rocznicowa od kredytów w rachunku bieżącym (dotyczy
umów powyżej roku)

rocznie

3.3

Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu powyżej 50% limitu
miesięcznie
kredytu w rachunku (nie dotyczy rolników)

4

Pozostałe opłaty dotyczące kredytów

4.1

Prowizja od prolongaty lub restrukturyzacji

jednorazowo od kwoty

1%, min. 20 zł

4.2

Prowizja od udzielonej promesy

jednorazowo od kwoty
wniosku

0,25%

4.3

Prowizja za aneks do umowy kredytu

jednorazowo od kwoty

do 0,2%, min. 300 zł

4.4

Prowizja od udzielanych gwarancji i poręczeń

za każdy rok od kwoty
gwarantowanej

2%, min. 250 zł

4.5

Prowizja od udzielanych poręczeń wekslowych

za każdy rok od kwoty
poręczanej

3%, min. 500 zł

4.6

Koszt upomnienia

za wysłane pismo

4.7

Za wydanie odpisu umowy kredytowej

za sporządzenie

50 zł

4.8

Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy

za sporządzenie

50 zł

4.9

Sporządzenie i wysłanie pisma wypowiadającego umowę kredytu

za sporządzenie
i wysłanie

100 zł

4.10

Sporządzenie przez Bank wniosku o wpis hipoteki w księdze
wieczystej

za sporządzenie

50 zł

4.11

Opłata za złożenie w imieniu Klienta wniosku o wpis lub wykreślenie
hipoteki w Sądzie

jednorazowo

100 zł

4.12

Koszt zmiany wpisu hipotecznego lub zmiany zastawu sądowego

za sporządzenie

20 zł

4.13

Przeprowadzenie inspekcji przez pracownika Banku na terenie
powiatu nowosądeckiego

za inspekcję

100 zł

4.14

Przeprowadzenie inspekcji przez pracownika Banku poza powiatem
nowosądeckim

za inspekcję

200 zł

4.15

Opłata windykacyjna

4.16

Przygotowanie zaświadczenia o zdolności kredytowej

Jednorazowo od
wnioskowanej kwoty

4.19

Udzielenie zbiorczej informacji z Centralnej Informacji na podstawie
art. 92ba Prawa bankowego

za sporządzenie

od kwoty windykowanej

1%
0,5%

23,40 zł

4%
0,25% nie więcej niż 500
zł
25 zł
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Pozostałe czynności bankowe
L.p.

Rodzaj usługi (czynności)

Tryb pobierania

Stawka

1.

Prowizja za zamianę gotówki przez osoby nieposiadające rachunku
w Banku11

od transakcji

2.

Sporządzenie dowodu księgowego w imieniu Klienta

za sporządzenie

2 zł

3.

Wydanie zaświadczenia lub opinii bankowej

za sporządzenie

50 zł

5.

Zwrot wpłaty gotówkowej ELIXIR

od transakcji

6.

Sporządzenie odpisu od 1 dokumentu

za sporządzenie

5 zł

7.

Zastrzeżenie dokumentu tożsamości

jednorazowo

20 zł

8.

Wysłanie do NBP uszkodzonego znaku pieniężnego
niepodlegającego wymianie

za wysłanie

20 zł

9

Wpłaty gotówkowe przekazywane w systemie ELIXIR

9.1

powiat nowosądecki i Ochotnica Dolna

9.2

przelew zwykły

za transakcję

0,5 % min 2,00 zł

9.3

przelew do ZUS

za transakcję

0,5 % min 3,00 zł

9.4

powiat tarnowski

9.5

przelew zwykły

za transakcję

0,8 % min 2,30 zł

9.6

przelew do ZUS

za transakcję

0,8 % min 4,50 zł

9.7

pozostałe powiaty

9.8

przelew zwykły

za transakcję

0,7 % min 3,00 zł

9.9

przelew do ZUS

za transakcję

0,7 % min 4,50 zł

11

2%, min. 10 zł

0,5%, min. 5 zł

W przypadku banknotów więcej niż 10 sztuk oraz bilonu więcej niż 50 sztuk
Strona 14 z 14

