
TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE

 W LUBUSKO-WIELKOPOLSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Z SIEDZIBĄ W DREZDENKU

obowiązuje od 15 grudnia 2019 roku 



RACHUNKI WALUTOWE
Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych, przelewy dewizowe

1 Skup i sprzedaż walut bez prowizji

2 Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) z zagranicy lub z innych banków w kraju:

1) na rachunki bankowe klientów banku bez prowizji

2) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku

0,3% wartości przekazu min. 

20zł max 150zł

3 Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty

UWAGA! Jeżeli zwrot niepodjętej kwoty jest wynikiem postępowania wyjaśniającego, to pobiera się tylko jedną opłatę z tytułu określonego w Rozdziale 7 ust.3

4
Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za zagranicę lub do innych banków w kraju - tryb normalny (złożone w formie papierowej lub 

elektronicznej)

  1) na rachunki bankowe klientów banku bez opłat

  2) przekazy do 5.000 euro 40,00 zł

  3) przekazy przekraczające 5.000 euro 75,00 zł

Polecenie przelewu SEPA

1) złożonych w formie papierowej

      a) na rachunki bankowe klientów banku bez opłat

      b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku 5,50 zł

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

      a) na rachunki bankowe klientów banku bez opłat

      b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku 1,00 zł

6 Polecenie przelewu w trybie pilnym - dodatkowa opłata do ust.4

      a) na rachunki bankowe klientów banku bez opłat

      b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku 100,00 zł

Uwaga! Polecenia wypłaty mogą być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez LWBS wolnych środków na rachunkach nostro 

7 Przelew pilny w walucie EURO do banków - uczestników systemu Target2 (dodatkowo z ust. 5)

1) złożonych w formie papierowej

      a) na rachunki bankowe klientów banku bez opłat

      b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku 60,00 zł

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

      a) na rachunki bankowe klientów banku bez opłat

      b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku 40,00 zł

8 Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonywaniu przekazów (OUR): 80,00 zł

9 Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP) 40,00

10 Przeprowadzenie wywiadu handlowego o firmie 70,00 zł

11 Inkaso dokumentów, czeków i weksli 0,2% min. 150zł max 400 zł

Rozdział 2. Rachunki walutowe klientów LWBS D-ko

1 Otwieranie rachunku bieżącego dewizowego

 a) bieżącego , pomocniczego i dodatkowego (jednorazowo) 6 EUR 4 GBP 8 USD

2 Prowadzenie rachunku bieżącego dewizowego

 a) bieżącego , pomocniczego i dodatkowego 9 EUR 7 GBP 12 USD

b) instytucje niekomercyjne 5 EUR 4 GBP 7 USD

c) dla rolników indywidualnych 5 EUR 4 GBP 7 USD

3 Obsługa konta dewizowego ROR  w LWBS z/s Drezdenko 1,50 EUR 1,50 GBP 2 USD

4 Wprowadzenie zmian dot.prowadzonego rachunku (nazwa, adres)

5 Ustanowienie, zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem

6 wystawianie zaświadczeń o stanie środków na rachunku

7 Operacje gotówkowe (wpłaty i wypłaty)

8 Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej (powyżej równowartości 10.000 EUR)

9 Dyspozycja na wypadek śmierci (za zmianę, odwołanie)

10 Sporządzanie wyciągów bankowych

11 Przesłanie potwierdzenia przelewu mailowo

Pozostałe prowizje obowiązują jak przy kontach bankowych prowadzonych w PLN.

2,50 zł

bez prowizji

0,30%

40,00 zł

bez prowizji

12,00 zł

39,00 zł

5

Wyszczególnienie czynności

100,00 zł

stawka obowiązująca

bez prowizji



1. Użytkowanie karty miesięcznie za każdą kartę 1 EUR, 1,5 USD, 1 GBP **

2. Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
1)

1 EUR, 1 USD, 1 GBP

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)
10)

3% min. odpowiednio 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 3% min. odpowiednio 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

3. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego 

państwa członkowskiego EOG)

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 

naliczana od wypłacanej kwoty

1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji
0.5 EUR, 0,5 USD, 0,5 GBP

5. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP **

6. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

1) sieci SGB 1 EUR, 1 USD, 1 GBP

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

7. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie

1) sieci SGB 0,25 EUR, 0,3 USD, 0,2 GBP

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1 EUR, 1 USD, 1 GBP

8. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie

1) w formie papierowej za pośrednictwem poczty 0,50 EUR, 0,6 USD, 0,4 GBP **

2) w formie elektronicznej bez opłat

** opłata pobierana przez LWBS

Rozdział 3. Karty płatnicze dla klientów indywidualnych

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

Karty z finkcja zblizeniową MasterCard do 

rachunków ROR w EUR/GBP/USD

stawki w walucie rachunku

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

 



1. Użytkowanie karty miesięcznie za każdą kartę 1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP **

2. Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
1)

1 EUR, 1 USD, 1 GBP

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)
10)

3% min. odpowiednio 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG). 3% min. odpowiednio 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

3. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego 

państwa członkowskiego EOG)

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 

naliczana od wypłacanej kwoty

1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji
0.5 EUR, 0,5 USD, 0,5 GBP  

5. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP **

6. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

1) sieci SGB 1 EUR, 1 USD, 1 GBP

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

7. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie

1) sieci SGB 0,25 EUR, 0,3 USD, 0,2 GBP

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1 EUR, 1 USD, 1 GBP

8. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie

1) w formie papierowej za pośrednictwem poczty 0,50 EUR, 0,6 USD, 0,4 GBP **

2) w formie elektronicznej bez opłat

** opłata niepobierana do 31 grudnia 2018 roku włącznie, pobierana przez LWBS

Rozdział 4. Karty płatnicze dla klientów instytucjonalnych

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

Karty z finkcja zblizeniową MasterCard do 

rachunków rozliczeniowych dla Firm w 

EUR/GBP/USD

stawki w walucie rachunku

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

 


