
 Załącznik nr 2 do Informacji Banku Spółdzielczego w Łobżenicy wynikającej 
z art. 111 ustawy Prawo Bankowe

Załącznik do Uchwały Zarządu
nr 58/2018

z dnia 03.10.2018 r .

Część ogólna 

Taryfa opłat i prowizji bankowych
Banku Spóldzielczego w Łobżenicy
obowiązująca od dnia 15.10.2018 r.

a)       po wykonaniu usługi lub na koniec dnia operacyjnego,

Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy określająca zasady pobierania opłat i 
prowizji bankowych

1.       Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy
wszystkich Klientów Banku.

2 .       Opłaty i prowizje pobierane są w walucie polskiej.

3.       Bank stosuje stawki podstawowe lub ustalone w wyznaczonych w Taryfie granicach maksymalnych.
4.       Wszelkie opłaty i prowizję pokrywa zleceniodawca transakcji, chyba, że za zgodą Banku, strony transakcji
umówiły się inaczej.
5.       Opłaty i prowizje pobierane są:

11.  Bank ogłasza w sposób ogólnie przyjęty, w tym w miejscu wykonywania swoich czynności, stosowane
stawki opłat i prowizji za czynności bankowe. 

7.       Na wniosek Klienta lub w uzasadnionych w ocenie Zarządu Banku sytuacjach dopuszcza się możliwość
ustalenia innych opłat niż przewidziane w Taryfie lub odstąpienia od ich pobrania. 

b)       cyklicznie (np. miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych),
c)       zgodnie z indywidualnymi ustaleniami wynikającymi z umowy,
d)       w ramach wzajemnej obsługi obrotu oszczędnościowego i czekowego zgodniez podpisanymi
porozumieniami;

9.       Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych, od operacji
bezgotówkowych obciąża pracownika wykonującego dyspozycje. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na
odcinkach dowodów. Prowizje i opłaty w zależności od rodzaju pobierane są gotówkowo lub bezgotówkowo.

10.   Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Taryfie. 

6.       Opłaty i prowizje pobrane prawidłowo nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących
kredytów konsumenckich w zakresie określonym przez ustawęo kredycie konsumenckim;

8.       Za usługi nietypowe i nie ujęte w Taryfie, Bank może ustalić opłatę według rzeczywistych kosztów lub na
podstawie porozumienia z Klientem, ewentualnie odstąpić od jej pobrania. 



 Załącznik nr 2 do Informacji Banku Spółdzielczego w Łobżenicy 
wynikającej z art. 111 ustawy Prawo Bankowe

Załącznik do Uchwały Zarządu
nr 58/2018

z dnia 03.10.2018r.

I. Rachunki bieżące i pomocnicze

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Wysokość opłaty/ prowizji

1. Otwarcie rachunku bieżącego 10,00 zł

2. Otwarcie rachunku pomocniczego 5,00 zł

- obroty poniżej 1.500 zł/miesięcznie 5,00 zł

- obroty od 1.501 zł do 15.000 zł/miesięcznie 15,00 zł

- obroty powyżej 15.001 zł/miesięcznie 30,00 zł

• podmioty niekomercyjne bez opłat

4. Opłata za wypłatę z rachunku bieżacego i pomocniczego (dowód wypłaty, czek i karta magnetyczna LOKALNA) 0,20% min. 2,00 zł

5. Opłata za blankiet czeku gotówkowego do rachunku bieżacego i pomocniczego /blankiet czeku 1 szt./ 1,00 zł

6. Abonament miesięczny za HOME BANKING 75,00 zł

- na rachunek wewnętrzny /dokument przelewu 1 szt./ bez opłat

- na rachunek w innym banku (ELIXIR w tym ZUS i Urząd Skarbowy) /dokument przelewu 1 szt./ 2,00 zł

- na rachunek wewnętrzny /dokument przelewu 1 szt./ bez opłat

- na rachunek w innym banku (ELIXIR w tym ZUS i Urząd Skarbowy) /dokument przelewu 1 szt./ 1,00 zł

- na rachunek wewnętrzny /dokument przelewu 1 szt./ bez opłat

- na rachunek w innym banku (ELIXIR w tym ZUS i Urząd Skarbowy) /dokument przelewu 1 szt./ 1,00 zł

• w formie polecenia zapłaty 1,50 zł

- na rachunek wewnętrzny opłata za przelew + 0,50 zł

- na rachunek w innym banku opłata za przelew + 1,00 zł

Opłata za sporządzenie odpisów wyciagów i zestawień na koncie /1 szt./ 10,00 zł

- za odpis załącznika do wyciągu /1 szt./ 2,00 zł

10. Opłata za wydanie zaświadczenia 20,00 zł

11. Opłata za zmianę karty wzorów podpisów 5,00 zł

12. Opłata za sporządzenie odpisu karty wzorów podpisów /1 szt./ 5,00 zł

13.
Opłata za zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia o utracie blankietów czekowych, dowodu tożsamości oraz prawa 
jazdy

bez opłat

14. Opłata za korzystanie z usługi SMS-Banking (za każdy aktywny nr w systemie) /miesięcznie/ 1,00 zł

15. Opłata za wydanie karty magnetycznej LOKALNEJ bez opłat

16. Opłata za wydanie karty płatniczej VISA Business Debetowa 5,00 zł

17.
Opłata za przygotowanie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom 
uprawnionym na podstawie art. 105 ust.1,2 i 2a z zastrzeżeniem art. 110 ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 poz. 
1376 z późniejszymi zmianami). 20,00 zł

18.    Przelewy realizowane przez system SORBNET (przelew błyskawiczny) 25,00 zł

Opłata za wykonanie automatycznego przelewu zleconego przez Klienta we wskazanym terminie"zlecenie stałe" (za każdą wykonaną operację)

Opłata za przelewy

3.

Opłata za prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczego /miesięcznie/

• podmioty komercyjne

9.

• złożone przez Klienta w formie papierowej

• złożone w systemie HOME BANKING

7.

• złożone w systemie INTERNET-BANKING

8.
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II. Rachunki oszczędnosciowo - rozliczeniowe i pomocnicze dla osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Wysokość opłaty/ prowizji

1. Otwarcie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego bez opłat

2. Otwarcie rachunku pomocniczego bez opłat

3. Opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego  i pomocniczego /miesięcznie/ 3,00 zł

4.
Opłata za wypłatę z rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego i pomocniczego (dowód wypłaty, czek i karta 
magnetyczna LOKALNA)

bez opłat

5. Opłata za blankiet czeku gotówkowego do rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego i pomocniczego /blankiet 
czeku 1 szt./

1,00 zł

- na rachunek wewnętrzny /dokument przelewu 1 szt./ bez opłat

- na rachunek w innym banku (ELIXIR w tym ZUS i Urząd Skarbowy) /dokument przelewu 1 szt./ 2,00 zł

- na rachunek wewnętrzny /dokument przelewu 1 szt./ bez opłat

- na rachunek w innym banku (ELIXIR w tym ZUS i Urząd Skarbowy) /dokument przelewu 1 szt./ 1,00 zł

• w formie polecenia zapłaty 1,50 zł

- na rachunek wewnętrzny opłata za przelew + 0,50 zł

- na rachunek w innym banku opłata za przelew + 1,00 zł

Opłata za sporządzenie odpisów wyciagów i zestawień na koncie /1 szt./ 10,00 zł

- za odpis załącznika do wyciągu /1 szt./ 2,00 zł

9. Opłata za wydanie zaświadczenia 20,00 zł

10. Opłata za złożenie do depozytu /miesięcznie/ 1,00 zł

11.
Opłata za zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia o utracie blankietów czekowych, dowodu tożsamości oraz prawa 
jazdy

bez opłat

12. Opłata za korzystanie z usługi SMS-Banking (za każdy aktywny nr w systemie) /miesięcznie/ 1,00 zł

13. Opłata za wydanie karty magnetycznej LOKALNEJ bez opłat

14. Opłata za wydanie karty płatniczej VISA Debetowa /Classic, PayWave, Instant Isue/ 5,00 zł

15.
Opłata za przygotowanie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom 
uprawnionym na podstawie art. 105 ust.1,2 i 2a z zastrzeżeniem art. 110 ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 poz. 
1376 z późniejszymi zmianami). 20,00 zł

16.    Przelewy realizowane przez system SORBNET (przelew błyskawiczny) 25,00 zł
17.    Opłata za przyjęcie i zmianę dyspozycji (oświadczenia) w sprawie przeznaczenia wkładów na wypadek śmierci. 20,00 zł

8.

6.

Opłata za przelewy

• złożone przez Klienta w formie papierowej

• złożone w systemie INTERNET-BANKING

7.

Opłata za wykonanie automatycznego przelewu zleconego przez Klienta we wskazanym terminie"zlecenie stałe" (za każdą wykonaną operację)
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III. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (Junior. Student, Standard, Senior), wkłady a'vista i wkłady terminowe

1. Opłaty i prowizje związane z rachunkami oszczędnościowo-rozliczeniowymi Junior Student Standard Senior

a) Otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) Opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego /miesięcznie/ bez opłat bez opłat 3,00 zł 3,00 zł

c) Opłata za wypłatę z rachunku oszczędnosciowo-rozliczeniowego (dowód wypłaty, czek i karta magnetyczna LOKALNA) bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

d) Opłata za blankiet czeku do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego /blankiet czeku 1 szt./ 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

- na rachunek wewnętrzny /dokument przelewu 1 szt./ bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

- na rachunek w innym banku (ELIXIR w tym ZUS i Urząd Skarbowy) /dokument przelewu 1 szt./ bez opłat bez opłat 2,00 zł 1,00 zł

- na rachunek wewnętrzny /dokument przelewu 1 szt./ bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

- na rachunek w innym banku (ELIXIR w tym ZUS i Urząd Skarbowy) /dokument przelewu 1 szt./ bez opłat bez opłat 1,00 zł bez opłat

• w formie polecenia zapłaty bez opłat bez opłat 1,50 zł 1,50 zł

- na rachunek wewnętrzny opłata za przelew + 0,50 zł opłata za przelew + 0,50 zł opłata za przelew + 0,50 zł opłata za przelew + 0,50 zł

- na rachunek w innym banku opłata za przelew + 1,00 zł opłata za przelew + 1,00 zł opłata za przelew + 1,00 zł opłata za przelew + 1,00 zł

Opłata za sporządzenie odpisów wyciagów i zestawień na koncie /1 szt./ 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

- za odpis załącznika do wyciągu /1 szt./ 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

h) Opłata za wydanie zaświadczenia 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

i) Opłata za złożenie do depozytu /miesięcznie/ 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

j)
Opłata za zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia o utracie blankietów czekowych, dowodu tożsamości oraz prawa 
jazdy

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

k) Opłata za korzystanie z usługi SMS-Banking (za każdy aktywny nr w systemie) /miesięcznie/ bez opłat bez opłat 1,00 zł bez opłat

l) Opłata za wydanie karty magnetycznej LOKALNEJ bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

m) Opłata za wydanie karty płatniczej VISA Debetowa /Junior, Student, Classic, Senior, PayWave, Instant Isue/ bez opłat bez opłat 5,00 zł bez opłat

n) Opłata za przyjęcie i zmianę dyspozycji (oświadczenia) w sprawie przeznaczenia wkładów na wypadek śmierci 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

o) Przelewy realizowane przez system SORBNET (przelew błyskawiczny)

2.

a) Opłata za wydanie ksiązeczki a'vista (wyjątek SKO - bez opłat) 10,00 zł

b) Opłata za zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia o utracie ksiażeczki a'vista, dowodu tożsamości oraz prawa jazdy bez opłat

c) Opłata za przyjęcie i zmianę dyspozycji (oświadczenia) w sprawie przeznaczenia wkładów na wypadek śmierci 20,00 zł

3.

a) Opłata za wydanie książeczki terminowej bez opłat

b) Opłata za zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia o utracie ksiażeczki a'vista, dowodu tożsamości oraz prawa jazdy bez opłat

c) Opłata za przyjęcie i zmianę dyspozycji (oświadczenia) w sprawie przeznaczenia wkładów na wypadek śmierci 20,00 zł

4.
Opłata za przygotowanie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom 
uprawnionym na podstawie art. 105 ust.1,2 i 2a z zastrzeżeniem art. 110 ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 poz. 
1376 z późniejszymi zmianami).

20,00 zł

Opłatay i prowizje związane z wkładami terminowymi

Opłaty i prowizje związane z wkładami a'vista

Opłaty za przelewy

• złozone przez Klienta w formie papierowej

• złożone w systemie INTERNET-BANKING

Opłata za wykonanie automatycznego przelewu zleconego przez Klienta we wskazanym terminie"zlecenie stałe" (za każdą wykonaną operację)

25,00 zł

Wysokość opłaty/ prowizji

Rodzaj rachunku

e)

g)

f)

Lp. Rodzaj usługi (czynności)
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IV. Karty bankomatowe i płatnicze

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Wysokość opłaty/ prowizji

- nowej bez opłat

- wznowionej bez opłat

- duplikatu karty 10,00 zł

- we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami                             
/UWAGA: lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej www.bslobzenica.pl/

bez opłat

- w innych bankmatach w kraju bez opłat

-  punktach akceptujących kartę w kraju bez opłat

- w placówkach Poczty Polskiej bez opłat

- w bankoamtach akceptujących kartę zagranicą bez opłat

- w punktach akceptujących kartę zagranicą bez opłat

• Transakcje bezgotówkowe w kraju i zagranicą /w tym transakcje internetowe/ bez opłat

• Opłata miesięczna za użytkowanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku bez opłat

• Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika kartry 8,00 zł

• Sprawdzenie salda w bankomacie /UWAGA: usłga dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę/ 2,00 zł

• Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku - odpis wyciągu 10,00 zł

• Zmiana danych użytkownika karty 5,00 zł

• Zmiana wysokości limitu/limitów dziennych 5,00 zł
• Awaryjna wypłata gotówki za granicą w przypadku utraty karty 1 000,00 zł

- nowej bez opłat

- wznowionej bez opłat

- duplikatu karty 10,00 zł

- we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami                             
/UWAGA: lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej www.bslobzenica.pl/

bez opłat

- w innych bankmatach w kraju bez opłat

-  punktach akceptujących kartę w kraju bez opłat

- w placówkach Poczty Polskiej bez opłat

- w bankoamtach akceptujących kartę zagranicą bez opłat

- w punktach akceptujących kartę zagranicą bez opłat

• Transakcje bezgotówkowe w kraju i zagranicą /w tym transakcje internetowe/ bez opłat

• Opłata miesięczna za użytkowanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku bez opłat

• Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika kartry 8,00 zł

• Sprawdzenie salda w bankomacie /UWAGA: usłga dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę/ 2,00 zł

• Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku - odpis wyciągu 10,00 zł

• Zmiana danych użytkownika karty 5,00 zł

• Zmiana wysokości limitu/limitów dziennych 5,00 zł
• Awaryjna wypłata gotówki za granicą w przypadku utraty karty 1 000,00 zł

- nowej 5,00 zł

- wznowionej 5,00 zł

- duplikatu karty 10,00 zł

- we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami                             
/UWAGA: lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej www.bslobzenica.pl/

bez opłat

- w innych bankmatach w kraju 4,00 zł

-  punktach akceptujących kartę w kraju 4,00 zł

- w placówkach Poczty Polskiej 4,00 zł

- w bankoamtach akceptujących kartę zagranicą 2,00% min. 10,00 zł

- w punktach akceptujących kartę zagranicą 2,00% min. 10,00 zł

• Transakcje bezgotówkowe w kraju i zagranicą /w tym transakcje internetowe/ bez opłat

Karta płatnicza do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Junior - VISA Debetowa Junior

• Transakcje gotówkowe - wypłaty /od transakcji 1 szt./:

3.

Karta płatnicza do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Standard - VISA Debetowa Classic/PayWave/Instant Isue

1.

• Wydanie karty

• Transakcje gotówkowe - wypłaty /od transakcji 1 szt./:

2.

Karta płatnicza do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Student - VISA Debetowa Student/PayWave/Instant Isue

• Wydanie karty

• Wydanie karty

• Transakcje gotówkowe - wypłaty /od transakcji 1 szt./:
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• Opłata miesięczna za użytkowanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku 1,00 zł

• Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika kartry 8,00 zł

• Sprawdzenie salda w bankomacie /UWAGA: usłga dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę/ 2,00 zł

• Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku - odpis wyciągu 10,00 zł

• Zmiana danych użytkownika karty 5,00 zł

• Zmiana wysokości limitu/limitów dziennych 5,00 zł
• Awaryjna wypłata gotówki za granicą w przypadku utraty karty 1 000,00 zł

- nowej bez opłat

- wznowionej bez opłat

- duplikatu karty 10,00 zł

- we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami                             
/UWAGA: lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej www.bslobzenica.pl/

bez opłat

- w innych bankmatach w kraju 4,00 zł

-  punktach akceptujących kartę w kraju 4,00 zł

- w placówkach Poczty Polskiej 4,00 zł

- w bankomatach akceptujących kartę zagranicą 2,00% min. 10,00 zł

- w punktach akceptujących kartę zagranicą 2,00% min. 10,00 zł

• Transakcje bezgotówkowe w kraju i zagranicą /w tym transakcje internetowe/ bez opłat

• Opłata miesięczna za użytkowanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku bez opłat

• Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika kartry 8,00 zł

• Sprawdzenie salda w bankomacie /UWAGA: usłga dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę/ 2,00 zł

• Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku - odpis wyciągu 10,00 zł

• Zmiana danych użytkownika karty 5,00 zł

• Zmiana wysokości limitu/limitów dziennych 5,00 zł
• Awaryjna wypłata gotówki za granicą w przypadku utraty karty 1 000,00 zł

- nowej 5,00 zł

- wznowionej 5,00 zł

- duplikatu karty 10,00 zł

- we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami                             
/UWAGA: lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej www.bslobzenica.pl/

bez opłat

- w innych bankmatach w kraju 4,00 zł

-  punktach akceptujących kartę w kraju 4,00 zł

- w placówkach Poczty Polskiej 4,00 zł

- w bankoamtach akceptujących kartę zagranicą 2,00% min. 10,00 zł

- w punktach akceptujących kartę zagranicą 2,00% min. 10,00 zł

• Transakcje bezgotówkowe w kraju i zagranicą /w tym transakcje internetowe/ bez opłat

• Opłata miesięczna za użytkowanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku 1,00 zł

• Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika kartry 8,00 zł

• Sprawdzenie salda w bankomacie /UWAGA: usłga dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę/ 2,00 zł

• Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku - odpis wyciągu 10,00 zł

• Zmiana danych użytkownika karty 5,00 zł

• Zmiana wysokości limitu/limitów dziennych 5,00 zł
• Awaryjna wypłata gotówki za granicą w przypadku utraty karty 1 000,00 zł

• Opłata za wydanie karty bez opłat

- rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i rachunki bieżące i pomocnicze dla osób fizycznych prowadzących 
działalność rolniczą

bez opłat

- rachunki bieżace i pomocnicze dla podmiotów komercyjnych 0,20% min. 2,00 zł

Karta płatnicza do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Senior - VISA Debetowa Senior/PayWave/Instant Isue

4.

• Wydanie karty

• Transakcje gotówkowe - wypłaty:

Karta magnetyczna LOKALNA /karta bankomatowa/ do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków bieżących                                                
i pomocniczych

6. • Opłata za wypłatę z bankomatu Banku Spółdzielczego w Łobżenicy

5.

Karta płatnicza do rachunku bieżącego i pomocniczego - VISA Business Debetowa

• Wydanie karty

• Transakcje gotówkowe - wypłaty:
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z dnia 03.10.2018 r.
V. Kredyty i pożyczki

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Wysokość opłaty/ prowizji

1. Kredyty obrotowe do 2,00%

2. Kredyty obrotowe (nawozowe) do 2,00%

- do 1 roku do 2,00%

- powyżej 1 roku do 3,00%

- do 0,5 roku do 2,00%

- do 1 roku do 2,50%

- powyzej 1 roku do 3,00%

Kredyty w ROR/rachunku bieżącym do 2,00%

- Prowizja za automatyczne przedłużenie  umowy kredytu odnawialnego w ROR 2,00%

Kredyty w rachunku ROR rolniczy do 2,00%

- Prowizja za automatyczne przedłużenie  umowy kredytu odnawialnego w ROR 2,00%

8. Kredyty pomostowe do 3,00%

9. Pożyczka hipoteczna/kredytowa linia hipoteczna do 4,00%

10. Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej, np. za zmianę zabezpieczenia, zmianę terminu spłaty do 1,00%

11. Prolongaty (za każdy kwartał przesunięcia terminu)
do 1,00% / kwartał,                  

nie mniej niż 50,00 zł

12. Konwersja do 2,00%

13. Kredyt konsolidacyjny do 3,00%

14 Kredyt mieszkaniowy i kredyt Mieszkanie dla Młodych do 4,00%

15. Kredyt na zakup kolektorów słonecznych w dopłatą NFOŚiGW do 4,00%

16. Opłata za administrowanie kredytem z dopłatą do oprocentowania ze środków ARiMR

0,50% niespłaconego salda 
kredytu na ostatni dzień 

roboczy miesiąca grudnia 
każdego roku

17. Opłata za wydanie zaświadczenia 20,00 zł

18. Opłata za wydanie zaświadczenia dotyczącego oceny zdolności kredytowej 50,00 zł

19. Opłata za wystawienie i wysłanie wezwania do zapłaty lub upomnienia (za każde wystawione i wysłane pismo)
3 X wysokość listu 

poleconego za 
potwierdzeniem odbioru

20.
Opłata przygotowawcza pobierana jest od wniosku o udzielenie kredytu lub pożyczki oraz od wniosku o zmianę 
warunków udzielenia kredytu lub pożyczki, za wyjątkiem kredytów preferencyjnych z dopłatami do oprocentowania 
ze środków ARiMR oraz częściową spłatą kapitału kredytu. 

25,00 zł

21. Prowizja za sporządzenie umowy przejęcia długu, przystąpienia do długu do 2,00%

22.
Prowizja za automatyczną spłatę/potrącenie raty kredytu z rachunku /za każdą ratę spłaty kredytu według terminarza 
spłat kredytu/

0,50 zł

23. Opłata za telefoniczne lub SMS-owe przypomnienie o spłacie kredytu 2,00 zł za przypomnienie

24. Prowizja za rezygnację z udzielonego kredytu/pożyczki 
połowa prowizji ustalonej przez 
Zarząd BS w Łobżenicy w decyzji 

kredytowej. 

25.
Opłata za przygotowanie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom 
uprawnionym na podstawie art. 105 ust.1,2 i 2a z zastrzeżeniem art. 110 ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 poz. 
1376 z późniejszymi zmianami).

20,00 zł

Kredyty inwestycyjne

3.

4.

6.

Kredyty konsumpcyje/ gotówkowe

5.
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z dnia 03.10.2018 r.
VI. Operacje kasowe

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Wysokość opłaty/ prowizji

- na rachunek wewnętrzny bez prowizji

- na rachunek w innym banku (w tym ZUS i Urząd Skarbowy) 0,50% min. 5,00 zł

- z rachunku bieżącego i pomocniczego (dowód wypłaty, czek i karta magnetyczna LOKALNA) 0,20% min. 2,00 zł

- z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (w tym rolniczego) (dowód wypłaty, czek i karta magnetyczna 
LOKALNA), wkładu a'vista (cedułka), wkładu terminowego

bez prowizji

- z rachunku bankowego "INNE OPERACJE Z PODMIOTAMI NIEFINANSOWYMI" z tytułu wypłaty wynagrodzeń 
pracowników i uczniów 

0,20% min. 2,00 zł

- z banków spółdzielczych bez opłat

- z innych banków 2,50 zł

4. Wymiana pieniędzy bez opłat

3.

1.

Wpłaty

Wypłaty

Realizacja czeków i wypłat z książeczek a'vista

2.
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z dnia 03.10.2018 r.
VII A. INTERNET-BANKING DLA OSÓB FIZYCZNYCH

(osoby fizyczne, rolnicy, firmy prywatne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Wysokość opłaty/ prowizji

1. Opłata za korzystanie z usługi INTERNET-BANKING /miesięcznie/ bez opłat

2.
Opłata za niekorzystanie z aktywnej usługi INTERNET-BANKING /miesięcznie/                                                                                             
(opłata dyscyplinująca za niewykonanie żadnego przelewu w okresie miesiąc kalendarzowego)

15,00 zł

• na rachunek wewntrzny /dokument przelewu 1 szt./ bez opłat

- w ciężar rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Junior/Student/Senior bez opłat

- w ciężar rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Standard, rachunku bieżącego i pomocniczego 1,00 zł

- na rachunek wewnętrzny opłata za przelew + 0,50 zł

- na rachunek w innym banku opłata za przelew + 1,00 zł

VII B. INTERNET-BANKING DLA FIRM
(jednostki samorządu terytorialnego, podmioty niekomercyjne, spółki)

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Wysokość opłaty/ prowizji

1. Opłata za korzystanie z usługi INTERNET-BANKING /miesięcznie/* 40,00 zł

2. Opłata za wydanie e-Tokenu /1 szt/ 0,00 zł

• na rachunek wewntrzny /dokument przelewu 1 szt./ bez opłat

• na rachunek w innym banku (w tym ZUS i Urząd Skarbowy)  /dokument przelewu 1 szt./ 1,00 zł

- na rachunek wewnętrzny opłata za przelew + 0,50 zł

- na rachunek w innym banku opłata za przelew + 1,00 zł

5. Opłata z tytułu zniszczenia/uszkodzenia/niezwrócenia do Banku e-tokenu po rozwiązaniu umowy 100,00 zł

6. Opłata za instalacje systemu przez pracownika na wniosek Klienta 50,00 zł

* przez pierwsze 3 miesiące korzystania z usługi Bank nie pobiera opłaty

4.

Opłata za wykonanie automatycznego przelewu zleconego przez Klienta we wskazanym terminie "zlecenie stałe" (za każdą wykonaną operację) w 
systemie INTERNET-BANKING

3.

4.

Opłata za przelewy złożone w systemie INTERNET-BANKING

Opłata za przelewy złożone w systemie INTERNET-BANKING

3.

Opłata za wykonanie automatycznego przelewu zleconego przez Klienta we wskazanym terminie "zlecenie stałe" (za każdą wykonaną operację) w 
systemie INTERNET-BANKING

• na rachunek w innym banku (w tym ZUS i Urząd Skarbowy)  /dokument przelewu 1 szt./



 Załącznik nr 2 do Informacji Banku Spółdzielczego w Łobżenicy wynikającej z art. 111 ustawy Prawo Bankowe Załącznik do Uchwały Zarządu
nr 58/2018

z dnia 03.10.2018 r.
VIII. Operacje dewizowe za pośrednictwem Banku Zrzeszającego BPS S.A.

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Wysokość opłaty/ prowizji

- przelew SEPA 15,00 zł

- przelew regulowany i polecenie wypłaty 25,00 zł

- przelew SEPA, przelew regulowany i polecenie wypłaty
wg kosztów rzeczywistych 
Banku BPS S.A. + 30,00 zł

• inkaso czeków /Uwaga: Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank 
zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę./

54,00 zł

• zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika - opłata jest pobierana od podawcy czeku
wg kosztów rzeczywistych 
Banku BPS S.A. + 54,00 zł

- waluta transakcji EUR;

- waluta transakcji EUR;

2.

- przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;

1.

Przekazy w obrocie dewizowym /przelew SEPA 1 , przelew regulowany 2  i polecenie wypłaty 3 /

• przekazy eksportowe /otrzymywane z zagranicy/

• przkazy importowe /wysyłane za granicę/

3  Polecenie wypłaty  - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T., SORBNET-EURO lub 
EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

- występuje opcja kosztowa "SHA";

Czeki w obrocie dewizowym

- dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy 
adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego je

- występuje opcja kosztowa "SHA".

- bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA-SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku BPS S.A.).

1  Przelew SEPA  - przelew realizowany przez banki na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii,  Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o 
przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki:

- kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50 000;

- dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy 
adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego je

2   Przelew regulowany  - polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym 
banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew realizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła z 
jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki:


