
Dział V. POZOSTAŁE OPŁATY

Rozdział 1. Wpłaty gotówkowe

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁAT STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Wpłaty gotówkowe
1. na rachunki bankowe w innych bankach
a) Oddział w  Widawie 2,50 zł do kwoty 750 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

0,6% powyżej 750 zł
b) Oddział w Zduńskiej Woli oraz PB ul.Iwaszkiewicza 2e, PB ul.1 Maja 
8, PK ul.Zielona 15, PK ul.Złotnickiego 12

4,50 zł do kwoty 750 zł                               
0,6% powyżej 750 zł

c) pozostałe placówki 3,00 zł do kwoty 750 zł                               
0,6% powyżej 750 zł

2. na rachunek ZUS 12,00 zł do kwoty 1500,00 zł                   
0,8% powyżej 1500,00 zł

3. wpłaty na rzecz Spółdzielni mieszkaniowej "LOKATOR" bez prowizji
4. wpłaty gotówkowe na rzecz KRUS z tytułu składek ubezp. rolników

3,00 zł

5. składki na rzecz CONCORDIA CAPITAL SA związane z zawartą 
umową kredytową

bez prowizji

6. realizacja w systemie SORBNET (prowizja dodatkowa) 25,00 zł
7. realizacja w systemie EXPRESS ELIKSIR (prowizja dodatkowa) 10,00 zł

2. Za wymianę bilonu na banknoty lub wpłaty w bilonie
1. do 200 szt. każdorazowo bez opłaty
2. powyżej 200szt. 1,00zł za każde następne 100szt.

1. 

naliczana od wpłacanej kwoty



Rozdział 2. Inne czynności i usługi bankowe.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁAT STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Za próbne naliczenie premii gwarancyjnej od wkładów 
zgromadzonych na książeczce mieszkaniowej

każdorazowo 30,00 zł

2. Za naliczenie premii gwarancyjnej od wkładu zgromadzonego na 
książeczce mieszkaniowej przeznaczonej do likwidacji

każdorazowo 50,00 zł

Dokonanie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentów
1. dla osób posiadających rachunek w naszym Banku bez opłaty
2. dla osób nie będących klientami Banku 10,00 zł

4. Rozpatrzenie reklamacji przez system OGNIVO na prośbę klienta
każdorazowo 20,00 zł

5. Opłata za udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach 
oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, uzyskanej 
przez LBS Zduńska Wola na wniosek: osoby poszukującej 
rachunków własnych lub osoby, która uzyskała tytuł prawny do 
spadku po posiadaczu rachunku

każdorazowo 15,00 zł

każdorazowo
3.


