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Lubuski Bank Spółdzielczy

TARYFA
PROWIZJI I OPŁAT
ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE waluty wymienialne
w
Lubuskim Banku Spółdzielczym

Międzyrzecz, marzec 2012

Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Lubuski
Bank
Spółdzielczy
pobiera
prowizje
i
opłaty
za
czynności
i usługi bankowe związane z obsługą dewizową, dla klientów indywidualnych oraz
instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe – waluty
wymienialne”.
2. Prowizje i opłaty wyrażone kwotowo ustalone są w złotych, z wyjątkiem kart wydawanych do
rachunków w walutach wymienialnych, które są pobierane w walucie rachunku do którego wydano
kartę.
3. W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia równowartości PLN
stosuje się kurs średni NBP z dnia transakcji.
4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty
mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza
w górę.
5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie
ustaliły inaczej.
6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta
dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.
7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą;
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego
rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.
8. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:
1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,
2) cyklicznie,
3) w innych terminach wskazanych w umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem.
9. Opłaty cykliczne o których mowa w ust. 8 pkt. 2, pobierane są w następujących terminach:
1) 27 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków i korzystanie z
bankowości elektronicznej i telefonicznego udzielania informacji o stanie rachunku,
2) w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty - w przypadku
pozostałych opłat,
z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w
miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Lubuski
Bank Spółdzielczy, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient
zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.
10. Opłaty i prowizje związane z bezgotówkowymi transakcjami dokonywanymi za pośrednictwem
banku SGB-Bank S.A pobierane są zgodnie z Taryfą SGB-Banku S.A., która jest dostępna na
stronie internetowej www.lubuskibs.pl oraz u pracowników Banku.
11. Przewiduje się indywidualne opłaty (wg umowy z klientem) za inne czynności nie wymienione w
Taryfie opłat i prowizji.
1.
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TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE – WALUTY WYMIENIALNE
Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

STAWKA
Podstawowa

Minimalna

Maksymalna

Rozdział 1. Rachunki oszczędnościowe i terminowe lokaty oszczędnościowe w walucie wymienialnej
1. Prowadzenie rachunku
a) płatniczego (oszczędnościowego)
b) terminowej lokaty oszczędnościowej
2. Wprowadzenie zmian dot. prowadzonego rachunku (nazwa, adres)
3. Ustanowienie, zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
4. Wystawianie zaświadczeń o stanie środków na rachunku płatniczym
5. Wpłata gotówki
6. Wypłata gotówki
a) wypłaty gotówki z rachunków a ’vista do kwoty 1.000 EUR lub
równowartość tej kwoty w innej walucie niż PLN
b) wypłaty gotówki z rachunków a ’vista powyżej kwoty wymienionej pkt a)
c) wypłaty gotówki z terminowych lokat oszczędnościowych
7. Dyspozycja na wypadek śmierci
a) zmiana dyspozycji
b) odwołanie dyspozycji
8. Sporządzenie wyciągów bankowych
9. Przekazywanie pocztą wyciągów bankowych (raz w miesiącu)
10. Wyodrębnienie środków na rachunku walutowym klienta dla płatności
zagranicznych (blokada)1

5 zł (miesięcznie)
Bez prowizji
15 zł
15 zł

Bez prowizji
Bez prowizji

-

Bez prowizji
0,5% (od całej kwoty wypłaty)
Bez prowizji
15 zł
15 zł

15 zł

Bez prowizji
Bez prowizji
-

-

-

Rozdział 2. Usługa bankowości elektronicznej (kanał www)
1. Udostępnienie środka autoryzacji
a)
prowizja za udostępnienie kolejnego środka autoryzacji
b)
za odblokowanie środka autoryzacji

72 zł
10 zł

jednorazowo

Rozdział 3. Karty płatnicze - karty z funkcją zbliżeniową Mastercard do rachunków oszczędnościowych w EUR/ /USD
Tryb pobierania
opłaty

1

Opłata pobierana do dnia 14 grudnia 2019 r.
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Stawki w walucie rachunku

1. Obsługa karty płatniczej

miesięcznie za
każdą kartę

2. Wypłata gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków
spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
3.Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG) obowiązuje do 14 grudnia 2019 r.

4.Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG) obowiązuje od 15 grudnia 2019 r.
5. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

6.Wydanie nowego numeru PIN

za każdą wypłatę,
bez opłat
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
1 EUR, 1 USD
naliczana od
1,50 EUR, 2 USD
wypłacanej kwoty
3% min. odpowiednio
1,50 EUR, 2 USD
3% min. odpowiednio
1,50 EUR, 2 USD
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
3% min. odpowiednio
naliczana od
1,50 EUR, 2 USD
wypłacanej kwoty
1,50 EUR, 2 USD
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu 0,50 EUR, 0,50 USD
rozliczenia operacji
za każdy numer
PIN

7.Zmiana PIN w bankomatach:
1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
8. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
9.Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
1) w formie papierowej za pośrednictwem poczty

1 EUR, 1,5 USD

za każdą zmianę
za każde
sprawdzenie
miesięcznie

10. Transakcja bezgotówkowa:
1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG;
3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
bezgotówkowych ( na terytorium innego państwa członkowskiego EOG);

1,50 EUR, 2 USD

1 EUR, 1 USD
1,50 EUR, 2 USD
0,25 EUR, 0,30 USD
1 EUR, 1 USD
0,50 EUR, 0,60 USD

bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

STAWKA
Podstawowa
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Minimalna

Maksymalna

Rozdział 1. Rachunki rozliczeniowe w walucie wymienialnej
20 zł (miesięcznie)

1. Prowadzenie rachunku
2. Wprowadzenie zmian dot. prowadzonego rachunku (nazwa, adres)
3.Ustanowienie, zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

15 zł

4.Wystawianie zaświadczeń o stanie środków na rachunku rozliczeniowym

15 zł

5. Operacje gotówkowe (wpłaty, wypłaty)

Bez prowizji
-

-

-

0,5 % min. 4 zł

6. Odsprzedaż środków znajdujących się na rachunkach walutowych
dla podmiotów gospodarczych – od kwoty operacji
7.Sporządzenie wyciągów bankowych

0,05 %

100 zł

Bez prowizji

8. Przekazywanie pocztą wyciągów bankowych (raz w miesiącu)
9. Wyodrębnienie środków na rachunku walutowym klienta dla płatności
zagranicznych (blokada)2

10 zł

Bez prowizji
15 zł

-

72 zł
10 zł

jednorazowo

1. Miesięczny abonament
a) w wersji z oprogramowaniem instalowanym u klienta
b) w wersji z dostępem przez stronę WWW
2. Za wydanie nowego klucza w miejsce utraconego, zniszczonego itp.

40 zł
15 zł
70 zł

-

-

3. Zmiana w Karcie Wzorów Podpisów

25 zł

-

-

-

Rozdział 2.Usługa bankowości elektronicznej (kanał www)
1. Udostępnienie środka autoryzacji
a) prowizja za udostępnienie kolejnego środka autoryzacji
b) za odblokowanie środka autoryzacji

Rozdział 3. Usługa internetowego banku korporacyjnego

Rozdział 4. Karty płatnicze - karty z funkcją zbliżeniową Mastercard do rachunków rozliczeniowych w EUR/ /USD

1. Obsługa karty płatniczej
2. Wypłata gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków
spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)

Tryb pobierania
opłaty
miesięcznie za
każdą kartę
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
naliczana od
wypłacanej kwoty

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
3.Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG) –
obowiązuje do dnia 14.12.2019 r.
4.Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG) –
obowiązuje od dnia 15.12.2019 r.
5.Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

6.Wydanie nowego numeru PIN

2

Opłata pobierana do dnia 14 grudnia 2019 r.
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za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
naliczana od
wypłacanej kwoty
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
naliczana od
wypłacanej kwoty
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każdy numer
PIN

Stawki w walucie rachunku
1,50 EUR, 2 USD
bez opłat
1 EUR, 1 USD
1,50 EUR, 2 USD
3% min. odpowiednio
1,50 EUR, 2 USD
3% min. odpowiednio
1,50 EUR, 2 USD
3% min. odpowiednio
1,50 EUR, 2 USD

1,50 EUR, 2 USD

0,50 EUR, 0,50 USD
1,50 EUR, 2 USD

za każdą zmianę

7.Zmiana PIN w bankomatach:
1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
8.Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
9.Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
1) w formie papierowej za pośrednictwem poczty

1 EUR, 1 USD
1,50 EUR, 2 USD
za każde
sprawdzenie

0,25 EUR, 0,30 USD
1 EUR, 1 USD

miesięcznie
0,50 EUR, 0,60 USD
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