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        DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT        
 

Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM 
 
Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Spółdzielczy w Lubartowie 
 
Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walucie 
(EUR,USD,CHF,GBP) 
 
Data: 01.04.2021 r. 
 

Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług 

powiązanych z rachunkiem płatniczym. 

 

 Niniejszy dokument przedstawia  informacje o opłatach za korzystanie z usług 

powiązanych z rachunkiem płatniczym. Umożliwi on Państwu porównanie tych opłat 

z opłatami za inne rachunki. 

 Dodatkowo mogą mieć zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powiązanych z tym 

rachunkiem, które nie są wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje mogą 

Państwo znaleźć w „Taryfie prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy 

w Lubartowie od Klientów indywidualnych”. 

 Informacje obejmujące objaśnienia pojęć zawartych w DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM 

OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM stanowią 

załącznik do niniejszego dokumentu (glosariusz). 

 
 

USŁUGI OPŁATY I PROWIZJE 

PŁATNOŚCI (Z WYJĄTKIEM KART PŁATNICZYCH) 

Polecenie przelewu 

[Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR       

(pow. 1 mln PLN przelew realizowany 

jest w systemie SORBNET i pobierana 

jest opłata właściwa dla zlecenia 

płatniczego realizowanego w systemie 

SORBNET)] 

za przelew 

 

4,00 zł 
 

 

Polecenie przelewu SEPA 

[w trybie standardowym] 

do banków krajowych  

za  przelew 

10,00 zł 
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do banków zagranicznych 

za  przelew 

4,00 zł 

Polecenie przelewu wewnętrznego za przelew 0,00 zł 

Polecenie przelewu w walucie obcej 

[w trybie standardowym – za przelew] 

polecenie przelewu 

w walucie obcej pomiędzy 

rachunkami walutowymi 

prowadzonymi w Grupie 

BPS 

polecenie przelewu 

w walucie obcej (wysyłane 

do banków krajowych) 

/Polecenie wypłaty 

10,00 zł 

 

 

 

 

0,25% 

 min. 30,00 zł, max. 

300,00 zł 

KARTY I GOTÓWKA 

Transgraniczna transakcja płatnicza 

przy użyciu karty debetowej* do 

płatności bezgotówkowych 

od transakcji 0 EUR 

Transgraniczna transakcja płatnicza 

przy użyciu karty debetowej* do 

płatności gotówkowych 

Transgraniczne transakcje 

płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności 

gotówkowych w ramach 

EOG w walucie EUR – od 

transakcji 

Transgraniczne transakcje 

płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności 

gotówkowych w ramach 

EOG w walucie obcej innej 

niż EUR oraz poza EOG – 

od transakcji 

3% min. 1,50 EUR 

 

 

 

 

3% min. 2,50 EUR 

 

Wydanie karty płatniczej* 

[karty  debetowej*] 

jednorazowo 0 EUR 

Obsługa karty debetowej* miesięcznie 2,00 EUR 

Obsługa karty kredytowej informacja znajduje się 

w DOKUMENCIE 

DOTYCZĄCYM OPŁAT 

Z TYTUŁU USŁUG 
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ZWIĄZANYCH 

Z RACHUNKIEM 

PŁATNICZYM – KARTY 

KREDYTOWE 

Wypłata gotówki  0,10% min. 5,00 zł 

Wpłata gotówki  0,00 zł 

INNE USŁUGI 

Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0,00 zł  

Sporządzenie zestawienia 

transakcji płatniczych (na wniosek 

Posiadacza rachunku) 

za każdy miesiąc roku 

bieżącego 

za każdy miesiąc roku 

poprzedniego 

5,00 zł 

 

7,00 zł 

Wydanie zaświadczenia 

o posiadanym rachunku płatniczym 

 50,00 zł 

Usługa bankowości telefonicznej  - 

Powiadomienie SMS  - 

* dotyczy tylko rachunku oszczędnościowego w walucie EUR 


