
 
 

 
 

 Załącznik  
Tekst 2/29/2020 Zarządu Banku 
z dnia 29 czerwca 2020 roku 

 
Załącznik  

Tekst jednolity wprowadzony 
Uchwałą 5/14/2022 Zarządu Banku 

z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
 

 
 
 

 

 
 
 

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH  
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE  
DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 

Obowiązuje od 19 kwietnia 2022 r.  

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Łańcut 2022 
 

www.bslancut.pl 
 



 

 

 
Taryfa opłat i prowizji bankowych  
Banku Spółdzielczego w Łańcucie  
dla klientów instytucjonalnych 
     

  

2 | S t r o n a  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. SPIS TREŚCI STRONA NR 

I. RACHUNKI BANKOWE  4 

I. a. RACHUNKI ROZLICZENIOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE W ZŁOTYCH 4 

I. b. RACHUNKI ROZLICZENIOWE W WALUTACH OBCYCH (EUR, USD, GBP) 8 

II. OSZCZĘDNOŚCI 10 

II. a. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W ZŁOTYCH 10 

III. KREDYTY   10 

III. a. KREDYTY W RACHUNKU BIEŻĄCYM 10 

III. b. 
KREDYTY W RACHUNKU KREDYTOWYM – INWESTYCYJNE I 
OBROTOWE 

10 

IV.    GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE 11 

V. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM 12 

VI. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 12 

VII. INNE OPŁATY I PROWIZJE 12 

VIII. 
PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY (NIEOFEROWANE KLIENTOM DO 
SPRZEDAŻY)   

14 

VIII. a. RACHUNKI ROZLICZENIOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE W ZŁOTYCH 14 



 

 

 
Taryfa opłat i prowizji bankowych  
Banku Spółdzielczego w Łańcucie  
dla klientów instytucjonalnych 
     

  

3 | S t r o n a  

 

 
 

ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH: 
 

1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łańcucie dla klientów instytucjonalnych 

zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku 

Spółdzielczego w Łańcucie, 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 wykonane 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. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji, chyba że zawarte umowy 

stanowią inaczej. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 

9. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę według rzeczywistych 

kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 

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

Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 

11. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia 

mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 
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I. RACHUNKI BANKOWE 
  
I. a. RACHUNKI ROZLICZENIOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE W ZŁOTYCH 
 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Biznes e-Biznes 
Biznes 
MAX 

1. Otwarcie rachunku – jednorazowo: 1) 

1.1 Przedsiębiorcy bez opłat bez opłat bez opłat 

1.2 Jednostki Samorządu Terytorialnego bez opłat bez opłat bez opłat 

1.3 Rolnicy indywidualni bez opłat bez opłat bez opłat 

1.4 Organizacje społeczno-polityczne i zawodowe 20 zł - - 

2. Prowadzenie rachunku – miesięcznie: 2) 

2.1 Bieżącego: 

2.1.1 Przedsiębiorcy   10 zł 20 zł 40 zł 

2.1.2 Jednostki Samorządu Terytorialnego  
wg. umowy 
z Klientem 

wg. umowy 
z Klientem 

wg. umowy 
z Klientem 

2.1.3 Rolnicy indywidualni  10 zł 15 zł 40 zł 

2.1.4 Organizacje społeczno-polityczne i zawodowe  15 zł - - 

2.2 Pomocniczego  10 zł 10 zł 10 zł 

3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe – od kwoty: 

3.1 Wpłata gotówkowa na rachunek 
0,40% min. 

5 zł 
0,40% min. 

5 zł 
0,40% min. 

5 zł 

3.2 Wypłata gotówkowa z rachunku  
0,40% min. 

5 zł 
0,40% min. 

5 zł 
0,40% min. 

5 zł 

4. Przelewy – za przelew: 

4.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

4.1.1 w placówce Banku: 

4.1.1.1 pomiędzy rachunkami tego samego numeru Klienta  bez opłat bez opłat bez opłat 

4.1.1.2 na pozostałe rachunki prowadzone w BS Łańcut 5 zł 7 zł 7 zł 

4.1.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej bez opłat bez opłat bez opłat 

4.2 Polecenie przelewu w systemie ELIXIR: 

4.2.1 w placówce Banku 5 zł 7 zł 7 zł 

4.2.2    w systemie bankowości internetowej/mobilnej  1,30 zł 

10 szt. w 
miesiącu 
bez opłat, 
pozostałe 
przelewy  

1 zł 3) 

30 szt. w 
miesiącu 
bez opłat, 
pozostałe 
przelewy 
0,60 zł 3) 

4.3 Polecenie przelewu w systemie EXPRESS ELIXIR: 3) 

4.3.1  w placówce Banku 10 zł 10 zł  10 zł 

4.3.2  w systemie bankowości internetowej/mobilnej 5 zł 5 zł  5 zł  

4.4 Przelewy realizowane w systemie SORBNET 30 zł 30 zł 30 zł 

4.5 Polecenie przelewu SEPA: 

4.5.1    w placówce Banku: 
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4.5.1.1 do banków krajowych 20 zł 20 zł 20 zł 

4.5.1.2 do banków zagranicznych 5 zł 7 zł 7 zł 

4.5.2    w systemie bankowości internetowej/mobilnej: 

4.5.2.1 do banków krajowych 10 zł 10 zł 10 zł 

4.5.2.2 do banków zagranicznych 1,30 zł 

10 szt. w 
miesiącu 
bez opłat, 
pozostałe 
przelewy  

1 zł 4) 

30 szt. w 
miesiącu 
bez opłat, 
pozostałe 
przelewy 
0,60 zł 4) 

4.6 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG: 5) 

4.6.1 w placówce Banku 30 zł 30 zł 30 zł 

4.6.2    w systemie bankowości internetowej/mobilnej 15 zł 15 zł 15 zł 

4.7 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/Polecenie wypłaty: 5) 

4.7.1  w placówce Banku 
0,30% min. 

30 zł,  
max. 300 zł 

0,30% min. 
30 zł,  

max. 300 zł 

0,30% min. 
30 zł,  

max. 300 zł 

4.7.2     w systemie bankowości internetowej/mobilnej  
0,30% min. 

30 zł,  
max. 300 zł  

0,30% min. 
30 zł,  

max. 300 zł 

0,30% min. 
30 zł,  

max. 300 zł 

4.8 
Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami prowadzonymi 
w Grupie BPS  

10 zł 10 zł 10 zł 

5. Zlecenie stałe płatnicze: 

5.1 Rejestracja zlecenia stałego – za zlecenie: 

5.1.1  w placówce Banku 5 zł 10 zł 10 zł 

5.1.2  w systemie bankowości internetowej/mobilnej bez opłat bez opłat bez opłat 

5.2 Realizacja zlecenia stałego – za przelew: 

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

5.2.2 
na rachunek w innym banku krajowym złożonego  
w placówce Banku 

3 zł 5 zł 5 zł 

5.2.3 
na rachunek w innym banku krajowym złożonego  
w systemie bankowości internetowej/mobilnej 6)   

1 zł 1 zł 0,60 zł 

5.3   Modyfikacja zlecenia stałego – od każdej dyspozycji: 

5.3.1 w placówce Banku 5 zł 5 zł 5 zł 

5.3.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej bez opłat bez opłat bez opłat 

5.4 
Odrzucenie realizacji zlecenia stałego na rachunek w innym banku 
krajowym z powodu braku środków na rachunku 

5 zł 5 zł 5 zł 

6. Polecenie zapłaty – za zlecenie: 

6.1 Rejestracja polecenia zapłaty bez opłat bez opłat bez opłat 

6.2 Realizacja polecenia zapłaty 1 zł 1 zł 1 zł 

6.3 Modyfikacja lub odwołanie polecenia zapłaty bez opłat bez opłat bez opłat 

7. Czeki: 

7.1 Wydanie blankietów czeków – za czek 2 zł 2 zł 2 zł 

7.2 Potwierdzenie czeku – za czek 10 zł 10 zł 10 zł 

7.3 
Zgłoszenie lub odwołanie przez Klienta zastrzeżenia realizacji wypłat  
z utraconych czeków – jednorazowo  

10 zł 10 zł 10 zł 
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8. Wyciągi: 

8.1 Wyciąg po każdej zmianie salda odbierany w placówce Banku bez opłat bez opłat bez opłat 

8.2 Dodatkowy wyciąg sporządzony na życzenie Klienta – za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 

8.3 Wyciąg wysłany pocztą na życzenie Klienta – za wyciąg  10 zł 10 zł 10 zł 

8.4 Wydruk historii rachunku – za każdy miesiąc  5 zł 5 zł 5 zł 

8.5    Sporządzenie odpisu potwierdzenia wykonania operacji na życzenie Klienta: 

8.5.1 za każdy dokument bieżącego roku 10 zł 10 zł 10 zł 

8.5.2 za każdy dokument roku poprzedniego 15 zł 15 zł 15 zł 

9. Karta płatnicza (Visa Business Debetowa)  

9.1 Wydanie pierwszej karty do rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 

9.2 Wznowienie pierwszej karty do rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 

9.3 Wydanie drugiej i kolejnej karty do rachunku – jednorazowo  30 zł 30 zł 30 zł 

9.4 Wydanie duplikatu karty – jednorazowo  20 zł 20 zł 20 zł 

9.5 
Opłata za użytkowanie karty (za każdą wydaną kartę do rachunku) – 
miesięcznie 7) 

5 zł 5 zł 5 zł 

9.6 
Transakcje bezgotówkowe w punktach handlowo-usługowych w kraju 
i za granicą – od transakcji 8)  

bez opłat bez opłat bez opłat 

9.7 Transakcje gotówkowe – od transakcji:  8) 

9.7.1 

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

bez opłat bez opłat bez opłat 

9.7.2 w innych bankomatach w kraju  
2,50% min. 

6 zł 
2,50% min. 

6 zł 
2,50% min. 

6 zł 

9.7.3 
w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie 
EUR 

2,50% min. 
6 zł 

2,50% min. 
6 zł 

2,50% min. 
6 zł 

9.7.4 
w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie 
obcej, innej niż EUR oraz poza EOG 

3,50% min. 
10 zł 

3,50% min. 
10 zł 

3,50% min. 
10 zł 

9.7.5 w placówkach Poczty Polskiej 
3,50% min. 

10 zł 
3,50% min. 

10 zł 
3,50% min. 

10 zł 

9.7.6 w punktach akceptujących kartę w kraju 
3,50% min. 

10 zł 
3,50% min. 

10 zł 
3,50% min. 

10 zł 

9.7.7 w punktach akceptujących kartę za granicą 
3,50% min. 

10 zł 
3,50% min. 

10 zł 
3,50% min. 

10 zł 

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

9.8 
Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika – 
od transakcji  

 
10 zł 

 

 
10 zł 

 

 
10 zł 

 

9.9 
Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę – od 
transakcji 

6 zł 6 zł 6 zł 

9.10   Sprawdzanie salda rachunku – od transakcji: 

9.10.1 
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 

9.10.2 w innych bankomatach świadczących taką usługę 5 zł 5 zł 5 zł 
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9.11 
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za wskazany 
okres – za zestawienie  

20 zł 20 zł 20 zł 

9.12 Zmiana danych użytkownika karty – jednorazowo   bez opłat bez opłat bez opłat 

9.13 Zmiana limitów transakcyjnych w placówce Banku – jednorazowo   5 zł 5 zł 5 zł 

9.14 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty – jednorazowo  1000 zł 1000 zł 1000 zł 

9.15 Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty  1500 zł 1500 zł 1500 zł 

9.16 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty – jednorazowo  bez opłat bez opłat bez opłat 

10. Bankowość elektroniczna: 

10.1 System bankowości internetowej/mobilnej: 

10.1.1 Aktywacja usługi bez opłat bez opłat bez opłat 
10.1.2 Abonament miesięczny: 

10.1.2.1 Korzystanie z aplikacji mobilnej  bez opłat bez opłat bez opłat 

10.1.2.2 Korzystanie z kodów SMS 5 zł 5 zł 25 zł 

10.1.2.3 Korzystanie z karty mikroprocesorowej  5 zł  5 zł 5 zł  

10.1.3 Wydanie: 

10.1.3.1 Czytnika kart mikroprocesorowych: 

10.1.3.1.1 pierwszego bez opłat bez opłat bez opłat 

10.1.3.1.2 każdego następnego 150 zł 150 zł 150 zł 

10.1.3.2 Karty mikroprocesorowej – za każdą wg karty wzorów podpisów bez opłat bez opłat bez opłat 

10.1.3.3 Hasła dostępu – za każde wg karty wzorów podpisów bez opłat bez opłat bez opłat 

10.1.3.4 
Rezygnacja z usługi, ze zwrotem czytnika kart mikroprocesorowych wraz 
z kartami, przed upływem 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 

150 zł 150 zł 150 zł 

10.1.3.5 Zniszczenie, zagubienie, niezwrócenie użytkowanych urządzeń: 

10.1.3.5.1 Czytnika kart mikroprocesorowych 200 zł  200 zł 200 zł 

10.1.3.5.2 Karty mikroprocesorowej 100 zł 100 zł  100 zł  

10.1.3.6 Konsultacja u Klienta (za każdą rozpoczętą godzinę) 50 zł + VAT 50 zł + VAT 50 zł + VAT 

11. SMS Bank: 

11.1 Aktywacja usługi SMS Bank – jednorazowo  5 zł  5 zł  5 zł 

11.2 Abonament miesięczny  bez opłat bez opłat bez opłat 

11.3 
Opłata za każdy SMS wysłany w ramach usługi SMS Bank – pobierana 
zbiorczo raz w miesiącu 

0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

12. Usługa Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych – IPPM 
wg. umowy 
z Klientem 

wg. umowy 
z Klientem 

wg. umowy 
z Klientem 

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 5 zł 5 zł 5 zł 
1)  Nie pobiera się prowizji za otwarcie rachunków, na których gromadzone są środki na cele charytatywne oraz środki, które na mocy ustawy 

powinny być wyodrębnione na oddzielnych kontach np. ZFŚS. 
2)  Opłata nie jest pobierana za miesiąc, w którym został otwarty rachunek.  
3) Maksymalna kwota przelewu wynosi 20 000 zł. 
4) Limit bezpłatnych przelewów nie dotyczy rachunków pomocniczych. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Niewykorzystana 

liczba bezpłatnych przelewów nie przechodzi na kolejny miesiąc.  
5)  Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w Rozdziale nr V pkt 2 w przypadku opcji kosztowej 

„OUR”. 
6)  Realizacja zlecenia stałego nie wlicza się do liczby przelewów, o których mowa w pkt. 4.2.2. 
7) Jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych wykonanych przy użyciu karty w okresie miesięcznym wynosi mniej niż 500 zł pobiera się opłatę  

w wysokości 10 zł miesięcznie.  
8) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku, przy stosowaniu 

kursu własnego VISA powiększonego o 3%, w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 
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I. b. RACHUNKI ROZLICZENIOWE W WALUTACH OBCYCH (EUR, USD, GBP) 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja 

1. 
Otwarcie rachunku – jednorazowo 
(wymagana wpłata odpowiednio 10 EUR, 10 USD lub 10 GBP) 

bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku – miesięcznie 10 zł 

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek 0,20% min. 5 zł 

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku 

0,20% min. 5 zł 
z tym, że kwota powyżej 1000 (EUR, 

USD, GBP) wymaga uprzedniej 
trzydniowej awizacji. Kwotę powyżej 

1000 (EUR, USD, GBP) Bank może 
wypłacić w złotych, bez awizacji,  

po przewalutowaniu  
po kursie Banku Spółdzielczego  

w Łańcucie. 

5.                  Przelewy – za przelew: 

5.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

5.1.1 w placówce Banku bez opłat 

5.1.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej bez opłat 

5.2 Polecenie przelewu w systemie ELIXIR: 

5.2.1 w placówce Banku 5 zł 

5.2.3 w systemie bankowości internetowej/mobilnej 3 zł 

5.3 Przelewy realizowane w systemie SORBNET  30 zł 

5.4 Polecenie przelewu SEPA: 

    w placówce Banku: 

5.4.1 do banków krajowych 20 zł 

5.4.2 do banków zagranicznych 5 zł 

    w systemie bankowości internetowej/mobilnej: 

5.4.3 do banków krajowych 10 zł 

5.4.4 do banków zagranicznych 3 zł 

5.5 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG: 1) 

5.5.1 w placówce Banku 30 zł 

5.5.2    w systemie bankowości internetowej/mobilnej  15 zł 

5.6 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/Polecenie wypłaty: 1) 

5.6.1 w placówce Banku 
0,30% min. 30 zł,  

max. 300 zł 

5.6.2    w systemie bankowości internetowej/mobilnej 
0,30% min. 30 zł,  

max. 300 zł 

5.7 
Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami prowadzonymi 
w Grupie BPS  

10 zł 

6. Wyciągi: 

6.1 Wyciąg po każdej zmianie salda odbierany w placówce Banku bez opłat 

6.2 Dodatkowy wyciąg sporządzony na życzenie Klienta – za wyciąg 5 zł 
6.3 Wyciąg wysłany pocztą na życzenie Klienta – za wyciąg  10 zł  
6.4 Wydruk historii rachunku – za każdy miesiąc  5 zł 

6.5    Sporządzenie odpisu potwierdzenia wykonania operacji na życzenie Klienta: 
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6.5.1 za każdy dokument bieżącego roku 10 zł 
6.5.2 za każdy dokument roku poprzedniego 15 zł 
7. Bankowość elektroniczna: 

7.1    System bankowości internetowej/mobilnej: 2) 

7.1.1 Aktywacja usługi – jednorazowo: 20 zł 
7.1.2    Abonament miesięczny: 
7.1.2.1 Korzystanie z aplikacji mobilnej   bez opłat 

7.1.2.2 Korzystanie z kodów SMS  5 zł 

7.1.2.3 Korzystanie z kart mikroprocesorowych 5 zł 

7.1.3 Wydanie: 

7.1.3.1 Czytnika kart mikroprocesorowych: 

7.1.3.1.1  pierwszego bez opłat 

7.1.3.1.2 każdego następnego 150 zł 

7.1.3.2 Karty mikroprocesorowej – za każdą wg karty wzorów podpisów bez opłat 

7.1.3.3 Hasła dostępu – za każde wg karty wzorów podpisów bez opłat 

7.1.4 
Rezygnacja z usługi , ze zwrotem czytnika kart mikroprocesorowych wraz 
z kartami,  przed upływem 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 

150 zł 

7.1.5 Zniszczenie, zagubienie, niezwrócenie użytkowanych urządzeń: 

7.1.5.1 Czytnika kart mikroprocesorowych 200 zł  

7.1.5.2 Karty mikroprocesorowej 100 zł 

7.1.6 Konsultacja u Klienta (za każdą rozpoczętą godzinę) 50 zł + VAT 

8. SMS Bank: 

8.1 Aktywacja usługi SMS Bank 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) 

0,50 zł 

9. Usługa na hasło:  

9.1 Aktywacja usługi 5 zł 

9.2 Abonament miesięczny bez opłat 

9.3 Zmiana hasła           5 zł 
1)  Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w Tabeli nr V pkt 2 w przypadku opcji kosztowej 
„OUR”.

 

2)  Opłat nie pobiera się od Klientów posiadających aktywną usługę bankowości internetowej w rachunku rozliczeniowym w złotych. 
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II. OSZCZĘDNOŚCI 
 
II. a. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH 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 –  
w systemie ELIXIR 5 zł 

7. 
Wypłata w formie przelewu na rachunek w innym banku krajowym –  
w systemie EXPRESS ELIXIR 1) 

10 zł 

8. Wyciąg z rachunku w placówce Banku bez opłat 

9. Wysłanie wyciągu drogą pocztową – za wyciąg  10 zł 
1) Maksymalna kwota przelewu wynosi 20 000 zł.  

 

III. KREDYTY 
 
III. a. KREDYTY W RACHUNKU BIEŻĄCYM 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja 

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego  bez opłat  

2. Udzielenie kredytu – jednorazowo  3% min. 500 zł 

3. Podwyższenie kwoty kredytu – od kwoty podwyższenia 3% min. 300 zł 

4. Obniżenie kwoty kredytu bez opłat 

5. Odnowienie kredytu – jednorazowo  2,50% min. 300 zł 

6. Gotowość finansowa - miesięcznie1) od 2% 

7. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty – za sztukę 50 zł 

8. 
Prolongowanie terminu spłaty kredytu – jednorazowo od kwoty 
prolongowanej 

1% min. 100 zł  

9. 

Zmiana na wniosek Klienta warunków umowy kredytu, wynikających z: 
zmiany marży, zmiany terminów wymagalności rat kapitałowo-
odsetkowych, zmiany terminu wykorzystania, zmiany zabezpieczenia, 
przystąpienia do długu i przejęcia długu 

1% od kwoty zadłużenia 
pozostającego do spłaty na 
dzień zawarcia aneksu lub 

umowy min. 300 zł  

10. 
Zmiana na wniosek Klienta innych warunków umowy niż wymienione w 
pkt. 9 wymagająca sporządzenia aneksu do umowy 

300 zł   

11. Sporządzenie kopii dokumentu na wniosek Kredytobiorcy – jednorazowo  20 zł 

12. Wydanie promesy udzielenia kredytu – jednorazowo 2) 0,50% min. 500 zł 
1) Wysokość prowizji podana w stosunku rocznym. Naliczana jest miesięcznie od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji             

a wykorzystanym. 
2) Prowizja nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji lub wygaśnięcia terminu ważności decyzji kredytowej. 
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III. b. KREDYTY W RACHUNKU KREDYTOWYM - INWESTYCYJNE I OBROTOWE 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja 

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego  bez opłat  

2.  Udzielenie kredytu - jednorazowo: 

2.1 INWESTYCYJNY 2% min. 500 zł 

2.2 OBROTOWY 2% min. 500 zł 

2.3 REWOLWINGOWY 2% min. 500 zł 

2.4 KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA 2% min. 500 zł 

3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 1)   2% min. 100 zł 

4. Gotowość finansowa – miesięcznie2) od 2% 

5. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty – za sztukę 50 zł 

6. 
Prolongowanie terminu spłaty kredytu – jednorazowo od kwoty 
prolongowanej 

1% min. 100 zł  

7. 

Zmiana na wniosek Klienta warunków umowy kredytu, wynikających z: 
zmiany marży, zmiany terminów wymagalności rat kapitałowo-
odsetkowych, zmiany terminu wykorzystania, zmiany zabezpieczenia, 
przystąpienia do długu i przejęcia długu 

1% od kwoty zadłużenia 
pozostającego do spłaty na 
dzień zawarcia aneksu lub 

umowy min. 300 zł 

8. 
Zmiana na wniosek Klienta innych warunków umowy niż wymienione w 
pkt. 7 wymagająca sporządzenia aneksu do umowy 

300 zł  

9. Sporządzenie kopii dokumentu na wniosek Kredytobiorcy – jednorazowo 20 zł  

10. Wydanie promesy udzielenia kredytu – jednorazowo 3) 0,50% min. 500 zł 
1) Płatna jednorazowo w dniu spłaty od kwoty kredytu spłaconego przed terminem określonym w umowie. Dotyczy kredytów udzielonych od 

dnia 01.02.2021 r.  
2) Wysokość prowizji podana w stosunku rocznym. Naliczana jest miesięcznie od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji                  

a wykorzystanym. 
3) Prowizja nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji lub wygaśnięcia terminu ważności decyzji kredytowej. 

 
IV. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja 

1. Rozpatrzenie zlecenia o udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia 1) 300 zł 

2.    Udzielenie promesy gwarancji – od kwoty przyrzeczonej – jednorazowo w dniu wydania promesy 

2.1 termin ważności promesy do 3 miesięcy włącznie 0,50% min. 300 zł 

2.2 termin ważności promesy powyżej 3 miesięcy 0,80% min. 300 zł 

3. 
Udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia – od kwoty zobowiązania 
BS za każdy 3 miesięczny okres ważności tego zobowiązania 

1% min. 300 zł 

4. 
Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia – od kwoty 
objętej aneksem za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres 

1% min. 300 zł 

5. Zwiększenia kwoty gwarancji, poręczenia – od kwoty zwiększenia 1% min. 300 zł 

6. 
Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia z jednoczesnym 
zwiększeniem kwoty gwarancji – od kwoty gwarancji, regwarancji, 
poręczenia, za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres 

1% min. 300 zł 

7. 
Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji – od kwoty 
gwarancji, regwarancji lub poręczenia bankowego, niż wymienione w pkt. 
5, 6 – jednorazowo od każdego aneksu 2) 

300 zł 

8. Wypłata z gwarancji od kwoty roszczenia  0,20% min. 200 zł 
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1)   Prowizja za rozpatrzenie zlecenia pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku Klienta lub rezygnacji 
przez niego z wnioskowanych usług, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie 
gwarancji, regwarancji, poręczenia. 

2) W przypadku zmian postanowień umowy wynikających ze zmian przepisów prawa lub przepisów wewnętrznych Banku Spółdzielczego  
w Łańcucie prowizji nie pobiera się. 

 
V. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja 

1. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego – za przelew: 

1.1 z banków krajowych  10 zł 

1.2 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR bez opłat 

1.3 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR 20 zł 

1.4 z banków zagranicznych spoza EOG 20 zł 

2. Dodatkowe opłaty: 

2.1 
Zwrot nie podjętej kwoty przekazu na wniosek Klienta – od transakcji 
(opłata pobierana od zwracanej kwoty) 

0,15% 
min. 20 zł, max. 100 zł 

2.2 
Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/ postępowanie wyjaśniające 
wykonane na zlecenie Klienta  – za zlecenie 1) 

75 zł 
+ koszty banków trzecich 

2.3 
Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym („pilnym”) 
dostępna w EUR, USD, GBP, PLN – od transakcji 

150 zł 

2.4 Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR – za przelew 80 zł 

2.5 
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego polecenia przelewu, 
wykonane na zlecenie Klienta – od transakcji 

75 zł + koszty banków 
trzecich 

2.6 
Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w 
innej walucie niż waluta rachunku) – od transakcji 

bez opłat 

1)  Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
 

 
VI. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja 

1. Wpłaty na rachunki w innych bankach krajowych na rzecz – za sztukę: 

1.1  Gazownia Rzeszów, Jarosław  5 zł 

1.2  PGE Obrót S.A. Rzeszów, PGE Obrót S.A. Zamość 5 zł 

1.3  Urząd Skarbowy Łańcut 5 zł 

1.4  Spółdzielnia Mieszkaniowa 29 Listopada Łańcut  zgodnie z umową 

1.5  Gmina Łańcut – odpady komunalne, podatki bez opłat  

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

0,50% min. 5 zł 

3. 
Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów 
zniszczonych na obiegowe  – od kwoty transakcji 1) 

0,50% min. 2 zł 

1) Nie dotyczy Klientów posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Łańcucie. 
 
 

VII. 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 – za zaświadczenie/opinię: 
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2.1    dotyczących zdolności kredytowej 300 zł 

2.2    pozostałych opinii i zaświadczeń  100 zł 

3.    Sporządzenie i wydanie na życzenie Klienta: 

3.1 
   pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej Klienta 

(Przedsiębiorcy) posiadającego produkt o charakterze kredytowym w Banku 
300 zł 

 

3.2 
   pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej Klienta 

(Przedsiębiorcy) nieposiadającego produktu o charakterze kredytowym              
w Banku 

 
1 000 zł 

4. 
Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym Klienta z tytułu 
zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank, gwarancji – za 
transakcję 

50 zł 

5. 
Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc 
takiego dokumentu – za transakcję 

0,50 % kwoty 
wyegzekwowanej: min.  20 zł, 

max. 100 zł 

6. 
Wysyłanie upomnień (monitów) z tytułu powstania niedopuszczalnego 
salda debetowego lub zaległości z tytułu opłat za prowadzenie rachunku – 
za monit  

20 zł 

7.    
  

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

7.1 na wniosek Klienta BS Łańcut 20 zł 

7.2 na wniosek osoby nie będącej w Klientem BS Łańcut 30 zł 

8. 
Wysłanie Klientowi informacji o błędnym numerze NRB lub o zwrocie 
przekazu z banku odbiorcy 

10 zł 

9. 
Działania BS Łańcut podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej 
nieprawidłowo z powodu podania przez Klienta błędnego numeru 
rachunku odbiorcy 

20 zł 

10.  Wydanie zezwolenia na wykreślenie z hipoteki 30 zł 

11. 

Wydanie na wniosek Klienta promesy/zaświadczenia dotyczącego 
zezwolenia na bezobciążeniowe odłączenie lokali, obejmujące zgodę na 
utworzenie odrębnych ksiąg wieczystych dla lokali nieobciążonych 
hipotekami na rzecz Banku 

 
200 zł 

12. 
Przeprowadzenie wizyty/inspekcji u Klienta, w tym 
nieruchomości/przedmiotu zabezpieczenia spłaty kredytu w ramach 
monitoringu w trakcie trwania umowy – jednorazowo za każdą inspekcję 

 
100 zł  

13. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych – miesięcznie 20 zł 

14. 
Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu – od każdego 
spadkobiercy 

30 zł 

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

16. Wrzutnia: 

16.1 Udostępnienie wrzutni do odprowadzania gotówki dla Klientów bez opłat 

16.2 
Wydanie bezpiecznych kopert do wpłat za pośrednictwem wrzutni – 
jednorazowo  

wg. ceny zakupu 

17. 
Wprowadzenie na wniosek Klienta zmian do umowy rachunku bankowego 
obejmujących zmianę danych Klienta, tj.: nazwy, formy prawnej, siedziby, 
adresu, reprezentantów – jednorazowo 

50 zł 

18. Wprowadzenie zmian w Karcie Wzorów Podpisów – za zmianę  20 zł 

19. Zmiana rodzaju umowy rachunku 50 zł  
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VIII. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY (NIEOFEROWANE KLIENTOM DO SPRZEDAŻY)   
  
VIII. a. RACHUNKI ROZLICZENIOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE W ZŁOTYCH 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja 

1. Otwarcie rachunku – jednorazowo: 1) 

1.1 Przedsiębiorcy bez opłat 

1.2 Jednostki Samorządu Terytorialnego bez opłat 

1.3 Rolnicy indywidualni bez opłat 

1.4 Organizacje społeczno-polityczne i zawodowe 20 zł 

2. Prowadzenie rachunku – miesięcznie: 

2.1 Bieżącego: 

2.1.1 Przedsiębiorcy  20 zł 

2.1.2 Jednostki Samorządu Terytorialnego  bez opłat 

2.1.3 Rolnicy indywidualni   5 zł 

2.1.4 Organizacje społeczno-polityczne i zawodowe  5 zł 

2.2 Pomocniczego   10 zł 

3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe – od kwoty: 

3.1 Wpłata gotówkowa na rachunek 0,40% min. 5 zł 

3.2 Wypłata gotówkowa z rachunku 0,40% min. 5 zł 

4. Przelewy – za przelew: 

4.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

4.1.1 w placówce Banku: 

4.1.1.1 pomiędzy rachunkami tego samego numeru Klienta bez opłat 

4.1.1.2 na pozostałe rachunki prowadzone w BS Łańcut 5 zł 

4.1.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej bez opłat 

4.2 Polecenie przelewu w systemie ELIXIR: 

4.2.1 w placówce Banku 5 zł 

4.2.2    w systemie bankowości internetowej/mobilnej: 

4.2.2.1 autoryzowane aplikacją mobilną: 1 zł 

4.2.2.2 autoryzowane sms-em: 1,30 zł 

4.2.2.3 autoryzowane kartą mikroprocesorową, tokenem VASCO 1,50 zł 

4.3 Polecenie przelewu w systemie EXPRESS ELIXIR: 2) 

4.3.1 w placówce Banku 10 zł  

4.3.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej 5 zł  

4.4 Przelewy realizowane w systemie SORBNET 30 zł 

4.5 Polecenie przelewu SEPA: 

4.5.1    w placówce Banku: 

4.5.1.1 do banków krajowych 20 zł 

4.5.1.2 do banków zagranicznych 5 zł 

4.5.2    w systemie bankowości internetowej autoryzowane aplikacją mobilną: 

4.5.2.1 do banków krajowych 10 zł 

4.5.2.2 do banków zagranicznych 1 zł 

4.5.3    w systemie bankowości internetowej autoryzowane sms-em: 

4.5.3.1 do banków krajowych 10 zł 
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4.5.3.2 do banków zagranicznych 1,30 zł 

4.5.4 w systemie bankowości internetowej autoryzowane tokenem VASCO, kartą mikroprocesorową: 

4.5.4.1 do banków krajowych 10 zł 

4.5.4.2 do banków zagranicznych 1,50 zł 

4.6 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG: 3) 

4.6.1 w placówce Banku 30 zł 

4.6.2    w systemie bankowości internetowej/mobilnej 15 zł 

4.7 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/Polecenie wypłaty: 3) 

4.7.1  w placówce Banku 
0,30% min. 30 zł,  

max. 300 zł 

4.7.2     w systemie bankowości internetowej/mobilnej  
0,30% min. 30 zł,  

max. 300 zł 

4.8 
Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami prowadzonymi 
w Grupie BPS  

10 zł 

5. Zlecenie stałe płatnicze: 

5.1 Rejestracja zlecenia stałego – za zlecenie: 

5.1.1 w placówce Banku 5 zł 

5.1.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej bez opłat 

5.2 Realizacja zlecenia stałego – za przelew: 

5.2.1 na rachunek prowadzony w BS Łańcut bez opłat 

5.2.2 
na rachunek w innym banku krajowym złożonego  
w placówce Banku 

3 zł 

5.2.3 
na rachunek w innym banku krajowym złożonego  
w systemie bankowości internetowej/mobilnej 

1,50 zł 

5.3 Modyfikacja zlecenia stałego – od każdej dyspozycji: 

5.3.1 w placówce Banku 5 zł 

5.3.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej  bez opłat 

5.4 
Odrzucenie realizacji zlecenia stałego na rachunek w innym banku krajowym  
z powodu braku środków na rachunku 

5 zł 

6. Polecenie zapłaty – za zlecenie: 

6.1 Rejestracja polecenia zapłaty bez opłat 

6.2 Realizacja polecenia zapłaty 1 zł 

6.3 Modyfikacja lub odwołanie polecenia zapłaty bez opłat 

7. Czeki: 

7.1 Wydanie blankietów czeków – za czek 2 zł 

7.2 Potwierdzenie czeku – za czek  10 zł 

7.3 
Zgłoszenie lub odwołanie przez Klienta zastrzeżenia realizacji wypłat  
z utraconych czeków – jednorazowo  

10 zł 

8. Wyciągi: 

8.1 Wyciąg po każdej zmianie salda odbierany w placówce Banku bez opłat 

8.2 Dodatkowy wyciąg sporządzony na życzenie Klienta – za wyciąg 5 zł 
8.3 Wyciąg wysłany pocztą na życzenie Klienta – za wyciąg  10 zł  
8.4 Wydruk historii rachunku – za każdy miesiąc  5 zł 

8.5    Sporządzenie odpisu potwierdzenia wykonania operacji na życzenie Klienta: 

8.5.1 za każdy dokument bieżącego roku 10 zł 
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8.5.2 za każdy dokument roku poprzedniego 15 zł 
9. Karta płatnicza (Visa Business Debetowa)  

9.1 Wydanie pierwszej karty do rachunku bez opłat 

9.2 Wznowienie pierwszej karty do rachunku bez opłat 

9.3 Wydanie drugiej i kolejnej karty do rachunku  30 zł 

9.4 Wydanie duplikatu karty  20 zł 

9.5 
Opłata za użytkowanie karty (za każdą wydaną kartę do rachunku) – 
miesięcznie 4) 

5 zł  

9.6 
Transakcje bezgotówkowe w punktach handlowo-usługowych w kraju 
i za granicą 5) 

bez opłat 

9.7 Transakcje gotówkowe: 5) 

9.7.1 

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

bez opłat 

9.7.2 w innych bankomatach w kraju  2,50% min. 6 zł 

9.7.3 
w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie 
EUR 

2,50% min. 6 zł 

9.7.4 
w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie 
obcej, innej niż EUR oraz poza EOG 

3,50% min. 10 zł 

9.7.5 w placówkach Poczty Polskiej 3,50% min. 10 zł 

9.7.6 w punktach akceptujących kartę w kraju 3,50% min. 10 zł 

9.7.7 w punktach akceptujących kartę za granicą 3,50% min. 10 zł 

9.7.8 Poprzez usługę Visa cash back w Polsce 2 zł 

9.8 Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika 10 zł 

9.9 Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 6 zł 

9.10 Sprawdzanie salda rachunku: 

9.10.1 
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 

9.10.2 w innych bankomatach świadczących taką usługę 5 zł 
9.11 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za wskazany okres 20 zł 

9.12 Zmiana danych użytkownika karty – jednorazowo  bez opłat 
9.13 Zmiana limitów transakcyjnych w placówce Banku – jednorazowo 5 zł 

9.14 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty – jednorazowo  1000 zł 

9.15 Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty  1500 zł 

9.16 Czasowe zablokowanie /odblokowanie karty – jednorazowo  bez opłat 

10. Bankowość elektroniczna: 

10.1 Corporate Internet Banking – CIB: 
10.1.1 Aktywacja usługi CIB 20 zł 

10.1.2 
Abonament miesięczny za korzystanie z CIB za pośrednictwem kart 
mikroprocesorowych 

3 zł 

10.1.3 Wydanie: 

10.1.3.1 Czytnika kart mikroprocesorowych: 

10.1.3.1.1 pierwszego bez opłat 
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10.1.3.1.2 każdego następnego 150 zł 

10.1.3.2 Karty mikroprocesorowej – za każdą wg karty wzorów podpisów bez opłat 

10.1.3.3 Hasła dostępu – za każde wg karty wzorów podpisów bez opłat 

10.1.4 
Rezygnacja z usługi, ze zwrotem czytnika kart mikroprocesorowych wraz 
z kartami, przed upływem 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 

150 zł 

10.1.5 Zniszczenie, zagubienie, niezwrócenie użytkowanych urządzeń: 

10.1.5.1 Czytnika kart mikroprocesorowych 200 zł 

10.1.5.2 Karty mikroprocesorowej 100 zł 

10.1.6 Abonament miesięczny za korzystanie z CIB za pośrednictwem tokena VASCO 20 zł 

10.1.7 
Rezygnacja z usługi, ze zwrotem tokena VASCO, przed upływem 12 miesięcy 
od daty zawarcia umowy 

250 zł 

10.1.8 Zniszczenie, zagubienie, niezwrócenie użytkowanego tokena VASCO 250 zł 

10.2 System bankowości internetowej/mobilnej: 

10.2.1 Aktywacja usługi: 
10.2.1.1 Klienci instytucjonalni 20 zł 

10.2.1.2 Rolnicy indywidualni  10 zł 

10.2.2 Abonament miesięczny za korzystanie z usługi: 

10.2.2.1 Korzystanie z aplikacji mobilnej  bez opłat 

10.2.2.2 Korzystanie z kodów SMS  3 zł 

10.3 Home Banking – HB: 

10.3.1 Instalacja systemu w siedzibie Klienta bez opłat 

10.3.2 Abonament miesięczny za korzystanie z HB – za jedno stanowisko 150 zł 

10.3.3 Zakup nowej wersji oprogramowania 
wg. kosztów 

rzeczywistych 

10.4 Konsultacja u Klienta (za każdą rozpoczętą godzinę) 50 zł + VAT 

11. SMS Bank: 

11.1 Aktywacja usługi SMS Bank – jednorazowo  5 zł 

11.2 Abonament miesięczny  bez opłat 

11.3 
Opłata za każdy SMS wysłany w ramach usługi SMS Bank – pobierana zbiorczo 
raz w miesiącu 

0,50 zł 

12. Usługa Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych – IPPM wg. umowy z Klientem 

13. Usługa na hasło:  

13.1 Aktywacja usługi 5 zł 

13.2 Abonament miesięczny bez opłat 

13.3 Zmiana hasła 5 zł 
1)  Nie pobiera się prowizji za otwarcie rachunków, na których gromadzone są środki na cele charytatywne oraz środki, które na mocy ustawy 

powinny być wyodrębnione na oddzielnych kontach np. ZFŚS. 
2) Maksymalna kwota przelewu wynosi 20 000 zł. 
3)   Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w Tabeli nr V pkt 2 w przypadku opcji kosztowej 

„OUR”. 
4)  Jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych wykonanych przy użyciu karty w okresie miesięcznym wynosi mniej niż 500 zł pobiera się opłatę  

w wysokości 10 zł miesięcznie. 
5) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku, przy stosowaniu 

kursu własnego VISA powiększonego o 3%, w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 

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