
Rozdział 2. Obsługa rachunków oszczędnościowych.

konto - 1000

rachunki 

a'vista / 

dotyczy 

istniejących 

rachunków

Otwarcie i prowadzenie rachunku

1. otwarcie rachunku  ----- bez opłat bez opłat

2. prowadzenie rachunku miesięcznie bez opłat

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówkach Banku
za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówkach Banku pierwsza 

wypłata 

/przelew/ 

zlecenie w 

miesiącu 

kalendarzowym 

liczona łącznie 

z ust. 3 - 5,00 

zł, kolejna 

10,00zł

bez opłat

Realizacja przelewów

1. na rachunki prowadzone w LBS (przelewy wewnętrzne) pierwsza 

wypłata/ 

przelew/ 

zlecenie w 

miesiącu 

kalendarzowym 

liczona łącznie 

z ust. 3 - 5,00 

zł, kolejna 

10,00zł

bez opłat

STAWKA 

OBOWIĄZUJĄCA

1. 

4.

za każdą dyspozycję

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁAT



2. na rachunki prowadzone w innych bankach pierwsza 

wypłata 

/przelew/ 

zlecenie w 

miesiącu 

kalendarzowym 

liczona łącznie 

z ust. 3 - 5,00 

zł, kolejna 

10,00zł

bez opłat

3. na rachunki prowadzone w innych bankach w systemie SORBNET  

(opłata dodatkowa)
25,00 zł 25,00 zł

4. na rachunki prowadzone w innych bankach w systemie EXPRESS 

ELIXIR  (opłata dodatkowa)
10,00 zł 10,00 zł

5. Zlecenie stałe

za każdą dyspozycję

pierwsza 

wypłata/ 

przelew 

/zlecenie w 

miesiącu 

kalendarzowym 

liczona łącznie 

z ust. 3 - 5,00 

zł, kolejna 

10,00zł

nie dotyczy

Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności

1. posiadanie rachunku 10,00 zł 10,00 zł

2. posiadanie rachunku oraz wysokość salda 30,00 zł 30,00 zł

6. Wyciągi bankowe

1. sporządzenie wyciągu, odbiór w placówce bez opłat bez opłat

2. wysłanie wyciągu do klienta drogą pocztową

a) listem zwykłym (za każdy wysłany list) 5,00 zł 5,00 zł

b) listem poleconym (za każdy wysłany list) 7,00 zł 7,00 zł

4.

za każdą dyspozycję

każdorazowo

5.



7. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 
każdorazowo 5,00 zł 5,00 zł

Zapis na wypadek śmierci

1. przyjęcie dyspozycji 30,00 zł 30,00 zł

2. odwołanie/zmiana dyspozycji 15,00 zł 15,00 zł

9. Realizacja dyspozycji spadkobierców (od każdego spadkobiercy) za każdą dyspozycję 15,00 zł 15,00 zł

10. Za zmianę rachunku wspólnego na indywidulany i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł

Sporządzenie odpisu 

1. wyciągu bankowego (bez załączników) 10,00 zł 10,00 zł

2. odpisu każdego załącznika do wyciągu                                             

(UWAGA: za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się odpowiednio o 

połowę stawki podstawowej)

5,00 zł 5,00 zł

12. Likwidacja książeczki obiegowej nie dotyczy 2,00 zł

Obsługa książeczek oszczędnościowych

1. wystawienie nowej w miejsce utraconej / umorzenie utraconej 

książeczki
nie dotyczy 10,00 zł

2. przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) nie dotyczy 20,00 zł

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych  (inicjowane przez 

płatnika)

1. z bieżącego roku kalendarzowego                                                   

UWAGA: za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się o połowę stawki 

podstawowej .                                                                       Opłaty nie 

pobiera się w przypadku: - gdy jedyną operacją było dopisanie odsetek 

oraz gdy zestawienie sporządzane jest na zlecenie sądu lub prokuratury, 

dla potrzeb spraw karnych, karnoskarbowych o alimenty lub rentę mającą 

charakter alimentów.

każdorazowo 15,00 zł 15,00 zł

13.

każdorazowo

14.

11.

8.

za każdą dyspozycję


