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ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH: 
 

1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w BS Łańcut pobierane są z tych 

rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 

2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku 

prowadzonego w BS Łańcut mogą być pobierane okresowo z rachunku bankowego w terminach uzgodnionych 

z Klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach BS Łańcut w dniu dokonania 

operacji bankowej. 

4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania  

z przyczyn, za które BS Łańcut nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu 

konsumenckiego). 

5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji, chyba że zawarte umowy stanowią 

inaczej. 

6. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania 

obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji 

odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 

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

to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 

8. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach 

i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa 

bankowego. 

9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, w którym realizuje przelew. 

10.  Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty  

 i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia. 

11.  Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. 

12.  Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Bank może  ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub   

 według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie   

 uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 

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

 sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 

14.  Powyższa regulacja ma charakter ogólny, obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą   

 wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 
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I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH 

Lp. Rodzaj czynności / usługi 
Opłata / prowizja 

Pol - Konto 
 

Pol - Konto 
Student 

Pol -Konto 
Junior 

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie 2 zł  bez opłat bez opłat 

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek bez opłat bez opłat bez opłat 

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 

5.           Przelewy: 

5.1 Przelewy w formie papierowej - od jednego przelewu: 

5.1.1 na rachunki prowadzone w BS Łańcut bez opłat bez opłat bez opłat 

5.1.2 na rachunki do innych banków krajowych 3 zł 3 zł 3 zł 

5.2 Przelewy w systemie bankowości elektronicznej - od jednego przelewu: 

 autoryzowane tokenem: 

5.2.1 na rachunki prowadzone w BS Łańcut bez opłat bez opłat bez opłat 

5.2.2 na rachunki do innych banków krajowych 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

 autoryzowane sms-em: 

5.2.3 na rachunki prowadzone w BS Łańcut bez opłat bez opłat bez opłat 

5.2.4 na rachunki do innych banków krajowych 0,90 zł 0,90 zł 0,90 zł 

5.3 Przelewy w ramach usługi SMS Bank – od jednego przelewu: 

5.3.1 na rachunki prowadzone w BS Łańcut bez opłat bez opłat bez opłat 

5.3.2 na rachunki do innych banków krajowych 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

5.4 Przelewy realizowane w systemie SORBNET - od jednego przelewu: 

5.3.1 
Dla zleceń o kwocie równej lub większej niż 
1 000 000,00 zł 

20 zł 20 zł 20 zł 

5.3.2 Dla zleceń o kwocie mniejszej niż 1 000 000,00  zł 30 zł 30 zł 30 zł 

6.           Zlecenie stałe płatnicze: 

6.1 Złożenie zlecenia stałego  bez opłat bez opłat bez opłat 

6.2 Realizacja zlecenia stałego – za przelew: 

6.2.1 na rachunek prowadzony w BS Łańcut bez opłat bez opłat bez opłat 

6.2.2 
na rachunek w innym banku krajowym złożonego  
w placówce banku 

2 zł 1 zł 1 zł 

6.2.3 
na rachunek w innym banku krajowym złożonego  
w Systemie Bankowości Internetowej 

1 zł 1 zł 1 zł 

6.3    Modyfikacja zlecenia stałego – od każdej dyspozycji: 

6.3.1 w placówce banku 1 zł 1 zł 1 zł 

6.3.2 w Systemie Bankowości Internetowej bez opłat bez opłat bez opłat 

6.4 
Odrzucenie realizacji zlecenia stałego  na rachunek  
w innym banku krajowym z powodu braku środków na  
rachunku 

2 zł 2 zł 2 zł 

7.           Polecenie zapłaty – za zlecenie: 

7.1 Rejestracja polecenia zapłaty bez opłat bez opłat bez opłat 

7.2 Realizacja polecenia zapłaty 1 zł 1 zł 1 zł 

7.3 Modyfikacja lub odwołanie polecenia zapłaty bez opłat bez opłat bez opłat 

7.4 
Realizacja odmowy pojedynczego polecenia zapłaty 
 w przypadku braku środków na rachunku 

1 zł 1 zł 1 zł 
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8.           Czeki: 

8.1 Wydanie blankietów czeków – za sztukę 0,50 zł - - 

8.2 Potwierdzenie czeku  5 zł - - 

8.3 
Zgłoszenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia 
realizacji wypłat z utraconych czeków. 

10 zł - - 

9.            Wyciągi: 

9.1 
Wyciąg miesięczny za jeden miesiąc kalendarzowy  
w placówce Banku 

bez opłat bez opłat bez opłat 

9.2 
Wyciąg za każdy dodatkowy miesiąc sporządzony na 
wniosek klienta w placówce Banku 

5 zł 5 zł 5 zł 

9.3 Wyciąg wysłany pocztą na życzenie klienta 5 zł 5 zł 5 zł 
9.4 Wydruk historii rachunku: 

9.4.1 za jeden miesiąc kalendarzowy bez opłat bez opłat bez opłat 
9.4.2 za każdy dodatkowy miesiąc 2 zł 2 zł 2 zł 

9.5    Sporządzenie odpisu potwierdzenia wykonania operacji na życzenie klienta: 

9.5.1 za każdy dokument bieżącego roku 5 zł 5 zł 5 zł 
9.5.2 za każdy dokument roku poprzedniego 10 zł 10 zł 10 zł 
10.         KARTA PŁATNICZA    (Visa Classic Debetowa, Visa payWave, karta niespersonalizowana, MasterCard PayPass,     

                Naklejka zbliżeniowa Visa payWave)
1) 

10.1    Wydanie nowej karty do rachunku: 

10.1.1 
Visa Classic Debetowa, Visa payWave, MasterCard 
PayPass, Naklejka  zbliżeniowa Visa payWave 

bez opłat bez opłat bez opłat 

10.1.2 Niespersonalizowana 20 zł 20 zł 20zł 

10.2 Wznowienie karty do rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 

10.3 Wydanie duplikatu karty 10 zł 10 zł 10 zł 

10.4 
Opłata za użytkowanie karty (za każdą wydaną kartę 
do rachunku)-miesięcznie 

 

 

10.4.1 
Visa Classic Debetowa, Visa payWave, karta 
niespersonalizowana, MasterCard  PayPass 

0 zł 2) 0 zł 3) 0 zł 3) 

10.4.2    Naklejka zbliżeniowa Visa payWave 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 

10.5 
Transakcje bezgotówkowe w punktach handlowo-
usługowych w kraju i za granicą 

bez opłat bez opłat bez opłat 

10.6 Transakcje gotówkowe: 

10.6.1 

w bankomatach BS Łańcut oraz we wskazanych 
bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych 
zgodnie z zawartymi umowami. (Lista bankomatów 
dostępna na stronie internetowej www.bslancut.pl) 

bez opłat bez opłat bez opłat 

10.6.2 w innych bankomatach w kraju  4 zł 4 zł 4 zł 

10.6.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą  2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 

10.6.4 w placówkach Poczty Polskiej 5 zł 5 zł 5 zł 

10.6.5 w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 5 zł 5 zł 

10.6.6 w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 

10.6.7 Poprzez usługę Visa cash back w Polsce 2 zł 2 zł 2 zł 

10.7 
Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN  
na wniosek Użytkownika 

8 zł 8 zł 8 zł 

10.8 
Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących 
taką usługę 

6 zł 6 zł 6 zł 
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10.9 Rozpatrzenie reklamacji  bez opłat bez opłat bez opłat 

10.10    Sprawdzanie salda rachunku: 

10.10.1 

w bankomatach BS Łańcut oraz we wskazanych 
bankomatach Grupy BPS i innych Banków krajowych 
zgodnie z zawartymi umowami (Lista bankomatów 
dostępna na stronie internetowej www.bslancut.pl) 

bez opłat bez opłat bez opłat 

10.10.2 w innych bankomatach świadczących taką usługę 2 zł 2 zł 2 zł 

10.11 
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie 
posiadacza rachunku za wskazany okres 

3 zł 3 zł 3 zł 

10.12 Zmiana danych użytkownika karty 3 zł 3 zł 3 zł 
10.13 Zmiana limitów transakcyjnych w placówce Banku 3 zł 3 zł 3 zł 
10.14 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1000 zł 1000 zł 1000 zł 
11.         Bankowość Internetowa SBI: 

11.1 Aktywacja usługi bankowości Internetowej  5 zł bez opłat bez opłat 

11.2 Abonament miesięczny za korzystanie z SBI bez opłat bez opłat bez opłat 
11.3 Korzystanie z tokena - miesięcznie 3 zł 3 zł 3 zł 
11.4 Odblokowanie systemu z winy użytkownika 5 zł 5 zł 5 zł 
11.5    Wydanie tokena, oraz jego wymiana po upływie terminu ważności: 

11.5.1 pierwszego bez opłat bez opłat bez opłat 
11.5.2 dla każdego następnego 150 zł 150 zł 150 zł 

11.6 
Rezygnacja z usługi ze zwrotem tokena przed 
upływem 12 miesięcy od daty wydania tokena 

100 zł 100 zł 100 zł 

11.7 Zastrzeżenie tokena 20 zł 20 zł 20 zł 

11.8 

Wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub 
uszkodzonego z winy klienta lub brak zwrotu tokena  
w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie  
usługi SBI  

150 zł 150 zł 150 zł 

12.         SMS Bank: 

12.1 Aktywacja funkcji pasywnych  5 zł 5 zł 5 zł 

12.2 Aktywacja funkcji pasywnych i aktywnych  25 zł 25 zł 25 zł 
12.3 Abonament miesięczny  bez opłat bez opłat bez opłat 

12.4 
Opłata za każdy SMS wysłany w ramach usługi SMS 
Bank  - pobierana zbiorczo raz w miesiącu 

0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

13.         Usługa na hasło:  

13.1 Aktywacja usługi 5 zł 5 zł 5 zł 

13.2 Abonament miesięczny bez opłat bez opłat bez opłat 

13.3 Zmiana hasła 3 zł 3 zł 3 zł 
1 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja BPS S.A. – 3% wartości transakcji, 

przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego (obowiązuje od 
02.03.2015 r.) 

2 Jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych wykonanych przy użyciu karty w okresie miesięcznym wynosi mniej niż 300,00 zł pobiera się    opłatę w 
wysokości 5 zł miesięcznie. 

3 Jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych wykonanych przy użyciu karty w okresie miesięcznym wynosi mniej  niż 200,00 zł pobiera się opłatę w wysokości 
2 zł miesięcznie. 
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II. OSZCZĘDNOŚCI 
 
II. a. RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY  OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja 

1. Otwarcie rachunku lokaty bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku lokaty bez opłat 

3. Wpłata gotówki na rachunek bez opłat 

4. Wypłata gotówki z rachunku bez opłat 

5. Wypłata w formie przelewu na rachunki prowadzone w BS Łańcut bez opłat 

6. Wypłata w formie przelewu na rachunek w innym banku krajowym 3 zł 

7. Wyciąg z rachunku w placówce banku bez opłat 

8. Wysłanie wyciągu drogą pocztową 5 zł 

 
 
II. b. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja 

1. Otwarcie rachunku bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie bez opłat 

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek bez opłat 

4.    Wypłata w formie gotówkowej lub bezgotówkowej 

4.1 
Pierwsza operacja w miesiącu (wypłata lub przelew zewnętrzny, lub 
przelew wewnętrzny, lub zlecenie stałe) 

bez opłat 

4.2 
Druga i kolejna operacja w miesiącu (wypłata lub przelew zewnętrzny , 
lub przelew wewnętrzny, lub zlecenie stałe) 

15 zł 

4.3. Przelewy realizowane w systemie SORBNET - od jednego przelewu: 

4.3.1 Dla zleceń o kwocie równej lub większej niż 1 000 000,00 zł 20 zł 

4.3.2 Dla zleceń o kwocie mniejszej niż 1 000 000,00  zł 30 zł 

5.           Zlecenie stałe płatnicze: 

5.1 Złożenie zlecenia stałego  bez opłat 

5.2    Modyfikacja zlecenia stałego – od każdej dyspozycji: 

5.2.1 w placówce banku 1 zł 

5.2.2 w Systemie Bankowości Internetowej bez opłat 

5.3 
Odrzucenie realizacji zlecenia stałego  na rachunek w innym banku 
krajowym z powodu braku środków na rachunku 

2 zł 

6.            Wyciągi: 

6.1 
Wyciąg miesięczny za jeden miesiąc kalendarzowy  
w placówce Banku 

bez opłat 

6.2 
Wyciąg za każdy dodatkowy miesiąc sporządzony na wniosek klienta w 
placówce Banku 

5 zł 

6.3 Wyciąg wysłany pocztą na życzenie klienta 5 zł 
6.4 Wydruk historii rachunku: 

6.4.1 za jeden miesiąc kalendarzowy bez opłat 
6.4.2 za każdy dodatkowy miesiąc 2 zł 

6.5    Sporządzenie odpisu potwierdzenia wykonania operacji na życzenie klienta: 

6.5.1 za każdy dokument bieżącego roku 5 zł 
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6.5.2 za każdy dokument roku poprzedniego 10 zł 
7.         Bankowość Internetowa SBI autoryzowana SMS-em1 

7.1 Aktywacja usługi bankowości Internetowej  20 zł 

7.2 Abonament miesięczny za korzystanie z SBI bez opłat 
7.3 Odblokowanie systemu z winy użytkownika 5 zł  
8.         SMS Bank: 

8.1 Aktywacja funkcji pasywnych  5 zł 

8.2 Abonament miesięczny  bez opłat 

8.3 
Opłata za każdy SMS wysłany w ramach usługi SMS Bank  - pobierana 
zbiorczo raz w miesiącu 

0,30 zł 

9.         Usługa na hasło:  

9.1 Aktywacja usługi 5 zł 

9.2 Abonament miesięczny bez opłat 

9.3 Zmiana hasła 3 zł 
1  Opłat nie pobiera się od klientów posiadających aktywną usługę SBI w Pol-Koncie. 

 
II. c. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ A'VISTA 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja 

1. Otwarcie rachunku bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku bez opłat 

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek bez opłat 

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku bez opłat 

5.        Przelewy: 

5.1    Przelewy w formie papierowej - od jednego przelewu: 

5.1.1 na rachunki prowadzone w BS Łańcut bez opłat 

5.1.2 na rachunki do innych banków krajowych 3 zł 

5.2    Przelewy realizowane w systemie SORBNET -  od jednego przelewu: 

5.2.1. Dla zleceń o kwocie równej lub większej niż 1 000 000,00 zł 20 zł 

5.2.2 Dla zleceń o kwocie mniejszej niż 1 000 000,00  zł 30 zł 

6. Wydanie książeczki do rachunku płatnego na każde żądanie 20 zł 

7. Likwidacja rachunku oszczędnościowego bez opłat 

8. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki a'vista 10 zł 

9. 
Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat  
z utraconej książeczki oszczędnościowej 

30 zł 

10. Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki 20 zł 

11. Umorzenie utraconej książeczki 5 zł 

12. Przepisanie książeczki w związku z przepisaniem praw (cesja) 20 zł 
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II.d. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY W WALUCIE OBCEJ  (EUR, USD, GBP) 

Lp. Rodzaj czynności / usługi 

Opłata / prowizja 

EUR USD GBP 

1. Otwarcie rachunku 

bez opłat 
(wymagana 

minimalna wpłata 
na rachunek 10 

EUR) 

bez opłat 
(wymagana 

minimalna wpłata 
na rachunek 10 USD) 

bez opłat 
(wymagana 

minimalna wpłata 
na rachunek 10 

GBP) 

2. Prowadzenie rachunku walutowego bez opłat bez opłat bez opłat 

3.   Wpłaty i wypłaty 

3.1 
Wpłaty gotówkowe na rachunki walutowe klientów 
indywidualnych w BS Łańcut 

bez opłat bez opłat bez opłat 

3.2 
 
Wypłaty gotówkowe 

 

bez opłat  
z tym, że kwota 

powyżej 1000 EUR 
wymaga  

uprzedniej 
trzydniowej 

awizacji. Natomiast 
powyżej 1000 EUR, 

Bank może 
wypłacić bez 

awizacji  
w złotych po 

przewalutowaniu  
po kursie Banku 
Spółdzielczego  

w Łańcucie. 

bez opłat  
z tym, że kwota 

powyżej 1000 USD 
wymaga  

uprzedniej 
trzydniowej  

awizacji.  
Natomiast powyżej 

1000 USD, Bank 
może wypłacić bez 

awizacji  
w złotych po 

przewalutowaniu  
po kursie Banku 
Spółdzielczego  

w Łańcucie. 

bez opłat  
z tym, że kwota 

powyżej 1000 GBP 
wymaga 

uprzedniej 
trzydniowej 

awizacji. 
Natomiast powyżej 

1000 GBP, Bank 
może wypłacić bez 

awizacji  
w złotych po 

przewalutowaniu  
po kursie Banku 
Spółdzielczego  

w Łańcucie. 

4.              Przelewy krajowe 

4.1   Przelewy w formie papierowej - od jednego przelewu: 

4.1.1 na rachunki prowadzone w BS Łańcut bez opłat bez opłat bez opłat 

4.1.2 
na rachunki do innych banków krajowych w systemie 
Elixir 

5 zł 5 zł 5 zł 

4.2 Przelewy w systemie bankowości elektronicznej - od jednego przelewu: 

 autoryzowane tokenem: 

4.2.1 na rachunki prowadzone w BS Łańcut bez opłat bez opłat bez opłat 

4.2.2 
na rachunki do innych banków krajowych w systemie 
Elixir 

3 zł 3 zł 3 zł 

 autoryzowane sms-em: 

4.2.3 na rachunki prowadzone w BS Łańcut bez opłat bez opłat bez opłat 

4.2.4 
na rachunki do innych banków krajowych w systemie 
Elixir 

3 zł 3 zł 3 zł 

4.3 Przelewy realizowane w systemie SORBNET - od jednego przelewu: 

4.3.1 
Dla zleceń o kwocie równej lub większej niż 
1 000 000,00 zł 

20 zł 20 zł 20 zł 

4.3.2 Dla zleceń o kwocie mniejszej niż 1 000 000,00  zł 30 zł 30 zł 30 zł 

5.            Wyciągi: 

5.1 
Wyciąg miesięczny za jeden miesiąc kalendarzowy  
w placówce Banku 

bez opłat bez opłat bez opłat 

5.2 Wyciąg za każdy dodatkowy miesiąc sporządzony na 5 zł 5 zł 5 zł 
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wniosek klienta w placówce Banku 

5.3 Wyciąg wysłany pocztą na życzenie klienta 5 zł 5 zł 5 zł 

5.4 Wydruk historii rachunku: 

5.4.1 za jeden miesiąc kalendarzowy bez opłat bez opłat bez opłat 

5.4.2 za każdy dodatkowy miesiąc 2 zł 2 zł 2 zł 

5.5    Sporządzenie odpisu potwierdzenia wykonania operacji na życzenie klienta: 

5.5.1 za każdy dokument bieżącego roku 5 zł 5 zł 5 zł 

5.5.2 za każdy dokument roku poprzedniego 10 zł 10 zł 10 zł 

6.         Bankowość Internetowa SBI autoryzowana SMS-em: 1 

6.1 Aktywacja usługi bankowości Internetowej  20 zł  20 zł  20 zł  

6.2 Abonament miesięczny za korzystanie z SBI bez opłat bez opłat bez opłat 

6.3 Odblokowanie systemu z winy użytkownika 5 zł 5 zł 5 zł 

7.         SMS Bank: 

7.1 Aktywacja funkcji pasywnych  5 zł 5 zł 5 zł 

7.2 Abonament miesięczny  bez opłat bez opłat bez opłat 

7.3 
  Opłata za każdy SMS wysłany w ramach usługi SMS   
  Bank  - pobierana zbiorczo raz w miesiącu 

0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

8.        Usługa na hasło: 

8.1 Aktywacja usługi 5 zł 5 zł 5 zł 

8.2 Abonament miesięczny bez opłat bez opłat bez opłat 

8.3 Zmiana hasła 3 zł 3 zł 3 zł 
1  Opłat nie pobiera się od klientów posiadających aktywną usługę SBI w Pol-Koncie. 

 
II. e. RACHUNKI RAD RODZICÓW I PRACOWNICZYCH KAS ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWYCH 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja 

1. Otwarcie rachunku bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie 2 zł  

3. Wydanie blankietów czeków - za 10 szt. 5 zł 

4.        Przelewy: 

4.1    Przelewy w formie papierowej -od jednego przelewu: 

4.1.1 na rachunki prowadzone w BS Łańcut bez opłat 

4.1.2 na rachunki do innych banków krajowych 3 zł 

5.        Wyciągi: 

5.1 
Wyciąg miesięczny za jeden miesiąc kalendarzowy  
w placówce Banku 

bez opłat 

5.2 
Wyciąg za każdy dodatkowy miesiąc sporządzony na wniosek klienta  
w placówce Banku 

5 zł 

5.3 Wyciąg wysłany pocztą na życzenie klienta 5 zł 

5.4    Wydruk historii rachunku 

5.4.1 za jeden miesiąc kalendarzowy bez opłat 

5.4.2 za każdy dodatkowy miesiąc 2 zł 

5.5 Sporządzenie odpisu potwierdzenia wykonania operacji na życzenie klienta  

5.5.1 za każdy dokument bieżącego roku 5 zł 

5.5.2 za każdy dokument roku poprzedniego 10 zł 

6. Likwidacja rachunku  bez opłat 
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III. KREDYTY 
 
III. a. KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja 

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego  bez opłat  

2. Udzielenie kredytu 2,00% min. 10 zł1) 

3. Podwyższenie kwoty kredytu 2,00% min. 10 zł 

4. Obniżenie kwoty kredytu bez opłat 

5. Przedłużenie kredytu  1,00% min. 10 zł 

6. Spłata całości lub części kredytu przed terminem bez opłat  

7. Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty – za sztukę 0 zł 

8. 
Prolongowanie terminu spłaty kredytu (jednorazowo od kwoty 
prolongowanej) 

1,00% min. 20zł  

9. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 50 zł  

10. Sporządzenie kopii dokumentu na wniosek Kredytobiorcy - jednorazowo 20 zł  
1 Promocja - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 5/15/2015 Zarządu Banku z dnia 03.06.2015 r. 

 
III. b. KREDYTY GOTÓWKOWE 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja 

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego  bez opłat  

2.  Udzielenie kredytu - jednorazowo: 

2.1 
Konsumpcyjny dla osób fizycznych prowadzących indywidualne 
gospodarstwo rolne 

3,00% 

2.2 Konsumpcyjny sezonowy dla osób fizycznych  5,00%  

2.3 Konsumpcyjny dla osób fizycznych „Kredyt Okazja” bez prowizji 1) 

2.4 Konsumpcyjny dla osób fizycznych „Tani Kredyt”  5,00% 

2.5 Konsumpcyjny dla osób fizycznych „Szybka Gotówka”  4,00%  

2.6 Konsumpcyjny dla osób fizycznych „Kredyt konkurencyjny”  3,00%  

2.7 Konsumpcyjny dla osób fizycznych „NISKIE RATY”  3,00%  

2.8 Konsumpcyjny dla osób fizycznych „maxMIN” 2⁾ bez prowizji 

2.9 Konsumpcyjny dla osób fizycznych „JUBILAT” 3⁾ 3,00% 

2.10 Konsumpcyjny dla osób fizycznych „Bezpieczny Kredyt”  4,00%4) 

2.11 Konsumpcyjny dla osób fizycznych „Kredyt Konsolidacyjny” 1,00% 

2.12 Konsumpcyjny dla osób fizycznych „Kredyt Świąteczny” 5) 5,00% 

2.13 Konsumpcyjny dla osób fizycznych Kredyt „NA SZÓSTKĘ”6) 3,00%7) 

3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem bez opłat  

4. Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty – za sztukę 0 zł 

5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu  1,00% min. 20zł  

6 Zmiana innych postanowień umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 50 zł  

7. Sporządzenie kopii dokumentu na wniosek Kredytobiorcy - jednorazowo 20 zł  
1 Dla posiadaczy rachunku POL-Konto, dla pozostałych klientów – 3,00%. 
2 Udzielany w okresie od 01.06.2012 r. do 22.04.2013 r. 
3 Udzielany w okresie od 01.09.2013 r. do 31.07.2015 r. 
4 Udzielany od dnia 09.05.2016 r., (udzielany do dnia 06.05.2016 -  3,00%) 
5 Udzielany w okresie od 01.12.2014 r. do 31.01.2015 r. 
6 Udzielany od 03.08.2015 r. 
7  Dla posiadaczy rachunku POL-Konto, dla pozostałych klientów 4,00%. 
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III. c. KREDYTY POZOSTAŁE 

Lp. 
Rodzaj czynności / usługi 

 
Opłata / prowizja 

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego  bez opłat  

2     Udzielenie kredytu -jednorazowo: 

2.1 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych  3,00%  

3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem bez opłat  

4. Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty – za sztukę 0 zł 

5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu  1,00% min. 20zł  

6. Zmiana innych postanowień umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 50 zł  

7. Sporządzenie kopii dokumentu na wniosek Kredytobiorcy -jednorazowo 20 zł  

 
 
 
III. d. KREDYTY HIPOTECZNE 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja 

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego – prowizja przygotowawcza - jednorazowo 0 zł 

2.  Udzielenie kredytu – jednorazowo:  

2.1 „MÓJ DOM”1) 1,00% 

2.2 „UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY” 1,50%  

3. Wydanie promesy udzielenia kredytu - jednorazowo od 0,5% min. 50 zł 

4. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym - jednorazowo 0 zł 

5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem2) 0 zł 

6. 
Spłata całości lub części kredytu do 36 miesięcy od podpisania Umowy kredytu 
(jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty)3) 0% 

7. 
Spłata całości lub części kredytu powyżej 36 miesięcy od podpisania Umowy 
kredytu (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty)4) 0% 

8. Prolongowanie terminu spłaty kredytu – jednorazowo od kwoty prolongowanej od 0,5% min. 20 zł 

9. 
Zmiana innych postanowień umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy -            
za aneks 

50 zł 

10. Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości - jednorazowo 50 zł 

11. 
Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych dotyczących udzielonego kredytu na 
wniosek Kredytobiorcy 

40 zł 

12. 
Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie spłaty 
kredytu – jednorazowo5) 100 zł 

13. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 10 zł 

14. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 20 zł 

15. Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty – za sztukę 0 zł 

16. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 20 zł 

17. Wydanie zezwolenia na wykreślenie z hipoteki 30 zł 
 

1)
 W okresie do 31.12.2015 r. prowizja wynosi -  0% 

2)
 Obowiązuje do umów kredytowych zawartych do 21.07.2017 r. 

3) 
nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego w okresie 

roku od dnia faktycznej spłaty. Do wyliczenia wysokości odsetek Bank przyjmuje oprocentowanie z dnia faktycznej spłaty kredytu 
(Rekompensaty nie pobiera się w przypadku spłaty całości kredytu spowodowanej wypowiedzeniem przez Kredytobiorcę Umowy kredytu 
w przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych w Regulaminie lub Taryfie albo jeżeli wcześniejsza częściowa spłata kapitału kredytu 
następuje z powodu zwrotu całości lub części środków z rachunku inwestora zastępczego, 
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4) 
nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego w okresie 

roku od dnia faktycznej spłaty. Do wyliczenia wysokości odsetek Bank przyjmuje oprocentowanie  z dnia faktycznej spłaty kredytu 
(Rekompensaty nie pobiera się w przypadku spłaty całości kredytu spowodowanej wypowiedzeniem przez Kredytobiorcę Umowy kredytu 
w przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych w Regulaminie lub Taryfie albo jeżeli wcześniejsza częściowa spłata kapitału kredytu 
następuje z powodu zwrotu całości lub części środków z rachunku inwestora zastępczego, 
5) Pierwsza inspekcja  - 0 zł 

 
IV. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja 

1. 
Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych  

   i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe – od transakcji: 

1.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości  10 EUR  5 zł 

1.2 przelewy SEPA2)  10 zł 

1.3 
polecenia wypłaty 3) z dyspozycją dotyczącą kosztów „BEN” lub „SHA”  
 

0,10% 
min. 20 zł, max. 100 zł 

1.4 
realizacja przekazu w obrocie dewizowym otrzymanego z tytułu 
świadczeń emerytalno-rentowych 

35 zł 

2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu  - od transakcji 
0,15% 

min. 20 zł, max. 100 zł 

3. 
Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 4) - za zlecenie 

75 zł 
+ koszty banków trzecich 

4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym – od transakcji: 

4.1 przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS  10 zł 

4.2 przelewy SEPA 2)  15 zł 

4.3 polecenia wypłaty 3)5) : 

4.4.1 z dyspozycją dotyczącą kosztów  „SHA” 0,30% min. 30 zł, max. 300 zł 

4.4.2 z dyspozycją kosztów „OUR” 

0,30% min. 30 zł, max. 300 zł  
+ zryczałtowane koszty 

banków pośredniczących 
(pozycja 7 w tab.) 

5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym  w niestandardowym trybie6) – od transakcji: 

5.1 w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym”  150 zł 

6. 
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane  
na zlecenie Klienta - od transakcji 

75 zł + koszty banków 
trzecich 

7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty 7): 

7.1 
przy kwotach do EUR 50 000 włącznie lub jej równowartości  
w innej walucie wymienialnej  - od transakcji 

80zł 

7.2 
przy kwotach od EUR 50 000,01 lub ich równowartości w innej walucie 
wymienialnej - od transakcji 

100 zł 

8. 
Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie 
przekazu - od transakcji 

10 zł 
 

1 Przekaz w obrocie dewizowym - transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty i przelew SEPA. 
2 Przelew SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii,  
  które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniający następujące warunki: 

 waluta transakcji EUR; 

 zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;  

 koszty „SHA”; 

 nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 

 bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT. Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na 
stronie internetowej Banku. 

3 Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji  
  płatniczej, instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 
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4 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
5 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7, w przypadku opcji kosztowej „OUR”.  
6 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.3. 
7 Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące  
  w danym dniu operacyjnym. 

 
 

 
V. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja 

1. Wpłaty na rachunki w innych bankach krajowych na rzecz: 

1.1 Gazownia Rzeszów, Jarosław  3,20 zł 

1.2 PGE Obrót S.A. Rzeszów, PGE Obrót S.A. Zamość 3,20 zł 

1.3 Urząd Skarbowy Łańcut  3,20 zł 

1.4 Spółdzielnia Mieszkaniowa 29 Listopada Łańcut  zgodnie z umową 

1.5 PPHU MAT-SAT telecom  Tomasz Olech 1,00 zł 

1.6 Gmina Łańcut – wywóz śmieci 1,50 zł 

2. 
    Pozostałe wpłaty na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach 
    krajowych 

0,50% min. 3,20 zł 

3. 
    Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki w bankach, z którymi bank zawarł   porozumienie  
     w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego(od transakcji): 

3.1     do kwoty 500 zł bez opłat 

3.2     powyżej 500 zł 5,00 zł 

4.     Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: 

4.1 do 10 sztuk bez opłat 

4.2 powyżej 10 sztuk 0,50% min. 2,00 zł 
 
 
 

VI. INNE OPŁATY I PROWIZJE 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja 

1.    Wydanie informacji o numerze rachunku  bez opłat 

2.    Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek klienta 40 zł 

3. 
Przyjęcie, zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 
wkładu na wypadek śmierci 

20 zł 

4. 
Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym klienta z tytułu 
zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank, gwarancji 

30 zł 

5. Zmiana rachunku wspólnego na indywidualny i odwrotnie 20 zł 

6. 
Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego 
dokumentu z rachunku wkładów oszczędnościowych i oszczędnościowo 
rozliczeniowych - opłatę pobiera się z rachunku klienta 

0,50% kwoty 
wyegzekwowanej:  

min. 20 zł max. 100 zł 

7. Wezwanie do spłaty zadłużenia na ROR 10 zł 

8.         Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości (w systemie MIG-DZ): 

8.1 na wniosek klienta banku BS Łańcut 20 zł 

8.2 na wniosek osoby nie będącej w klientem BS Łańcut 30 zł 

9. 
Próbne naliczenie premii gwarancyjnej od wkładu zgromadzonego 
na książeczce mieszkaniowej 

25 zł 

10. 
Naliczenie premii gwarancyjnej od wkładu zgromadzonego na książeczce 
mieszkaniowej przeznaczonej do likwidacji 

50 zł 
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11.  
Przepisanie książeczki mieszkaniowej (cesja) w związku z przekazaniem praw na 
inną osobę 

20 zł 

12. 
Wysłanie klientowi informacji o błędnym numerze NRB lub o zwrocie przekazu 
z banku odbiorcy 

5 zł 

13. 
Działania BS Łańcut podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej 
nieprawidłowo z powodu podania przez Klienta błędnego numeru rachunku 
odbiorcy 

20 zł 

14. Zamknięcie rachunku ROR przed upływem 30 dni od otwarcia rachunku 10 zł 

15. Wydanie zezwolenia na wykreślenie z hipoteki 30 zł 

16. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych - miesięcznie 20 zł 

17. 
Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu - od każdego 
spadkobiercy 

30 zł 

18. Sporządzenie duplikatu lub kserokopii dowodu wpłaty lub przelewu 5 zł 

19. 
Poszukiwanie rachunków – na nazwisko jednej osoby, zlecone przez składającego 
zapytanie1) 25 zł 

 

1)
 Zapytanie nie dotyczy poszukiwania rachunku oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taryfę opłat i prowizji bankowych  Banku Spółdzielczego w Łańcucie znajdziecie również na: www.bslancut.pl   



 

 

 


