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Taryfa Prowizji i Opłat

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają, co następuje:

2) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów,

3) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia,

4. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.

5. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.

1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,

2) cyklicznie,

3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a SGB-Bankiem S.A.

8. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt 2, pobierane są w następujących terminach:

1) 20 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków,

2) w dniu miesiąca odpowiadającemu dniowi pierwszego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat.

10. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu:

1) ROR Impuls - przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 26 roku życia,

2) ROR Senior - przenaczonego dla klientów indywidualnych mających status emeryta.

3) ROR Internet dla aktywnych - warunek korzystania z karty debetowej

1) R.B.Na Start, Biznes Standard, Biznes Plus - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

2) R.B. Przedsiębiorstwa i spółki państwowe - dla klientów instytucjonalnych,

3) R.B. Przedsiębiorstwa, spółki prywatne i spółdzielnie - dla klientów instytucjonalnych,

4) R.B. Korzystny - dla fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego,

6) R.B. Agro - dla rolników indywidualnych.

12. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.

7. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:

9. W przypadku rachunku otwartego do 20 dnia danego miesiąca, opłata za prowadzenie rachunku zostanie pobrana .

11. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów:

13. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania 

poszczególnych kart płatniczych.

1. LWBS D-ko pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe 

świadczone w walucie krajowej - Klienci LWBS Drezdenko

1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, 

obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW) i Serwis SMS, na podstawie odrębnej umowy,

3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.

6. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe ksiegowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku 

klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.
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Taryfa Prowizji i Opłat

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku:

1) otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) prowadzenie rachunku miesięcznie bez opłat 5,50 zł 10,00 zł bez opłat 6,00 zł bez opłat bez opłat

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek:

1) dokonywane w placówce LWBS D-ko - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce LWBS D-ko - bez opłat bez opłat bez opłat 1,50 zł bez opłat bez opłat bez opłat

4. Realizacja przelewów: za każdy

a) złożonych w formie papierowej: przelew

- na rachunki prowadzone w banku LWBS D-ko bez opłat bez opłat bez opłat 5,50 zł bez opłat nie dotyczy bez opłat

- na rachunki prowadzone w bankach innych 2,80 zł 3,00 zł bez opłat 5,50 zł 3,00 zł nie dotyczy 2,80 zł

- na rachunki ZUS 3,50 zł 4,20 zł bez opłat 5,50 zł 4,20 zł 4,20 zł nie dotyczy

    - realizacja zleceń w systemie SORBNET do 1.000.000,00 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł nie dotyczy 30,00 zł

    - realizacja zleceń w systemie SORBNET powyżej 1.000.000,00 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł nie dotyczy 15,00 zł

b) złożonych za pośrednictwem Internet Bankingu:

- na rachunki prowadzone w banku LWBS D-ko bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat

- na rachunki prowadzone w innych bankach 0,60 zł 0,60 zł bez opłat bez opłat 0,60 zł nie dotyczy bez opłat

   - realizacja zleceń w systemie SORBNET do 1.000.000,00 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł nie dotyczy 30,00 zł

   - realizacja zleceń w systemie SORBNET powyżej 1.000.000,00 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł nie dotyczy 15,00 zł

5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, 

przelew z datą przyszłą):

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: za każdy

a) na rachunki prowadzone w banku LWBS D-ko przelew bez opłat bez opłat bez opłat 2,50 zł bez opłat nie dotyczy 2,30 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych

 - realizacja zleceń w systemie Elixir 1,80 zł 2,50 zł bez opłat 2,50 zł 2,50 zł nie dotyczy 2,30 zł

 - realizacja zleceń w systemie SORBNET do 1.000.000,00 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł nie dotyczy 30,00 zł

 - realizacja zleceń w systemie SORBNET powyżej 1.000.000,00 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł nie dotyczy 15,00 zł

c) spłata raty kredytu wraz z odsetkami 3,50 zł 3,50 zł bez opłat 3,50 zł 3,50 zł nie dotyczy 3,50 zł

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem Internet Bankingu: za każdy

a) na rachunki prowadzone w banku LWBS D-ko przelew bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 0,60 zł 0,60 zł 0,00 zł bez opłat 0,60 zł nie dotyczy bez opłat
 - realizacja zleceń w systemie SORBNET do 1.000.000,00 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł nie dotyczy 30,00 zł
 - realizacja zleceń w systemie SORBNET powyżej 1.000.000,00 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł nie dotyczy 15,00 zł

3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: za każdą

a) złożona w formie papierowej dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat

4) odwołanie zlecenia stałego: za każdą

a) złożone w formie papierowej dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat

6. Polecenie zapłaty: za każdą

1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł nie dotyczy 1,00 zł

3) odwołanie pojedynczego zlecenia 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł

7.
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego taką moc takiego dokumentu 

za każdą 

dyspozycję
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

8. Blokada środków na rachunku klienta z tytułu zjęcia kmorniczego za każde zajęcie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

9. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 
za każdą 

dyspozycję
12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty ROR  Impuls

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

ROR SeniorKonto Extra ZUSROR Prestiż
Rachunek z ochroną 

ubezpieczeniową

ROR Standard w 

tym ROR Rolnik

ROR Internet dla 

aktywnych
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Taryfa Prowizji i Opłat

10. Sporządzenie  wyciągu bankowego: -

1) w formie papierowej:

a) sporządzenie i odbiór wyciągu miesięcznego w placówce LWBS D-ko prowadzącej rachunek bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł bez opłat 2,00 zł

2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

11. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta:
za każde

1) z bieżącego roku kalendarzowego zestawienie 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

2) z lat poprzednich
20,00 zł + po 10,00 

zł za każdy 

poprzedni rok

20,00 zł + po 10,00 

zł za każdy 

poprzedni rok

20,00 zł + po 

10,00 zł za każdy 

poprzedni rok

20,00 zł + po 10,00 zł 

za każdy poprzedni rok

20,00 zł + po 10,00 zł 

za każdy poprzedni 

rok

20,00 zł + po 

10,00 zł za 

każdy poprzedni 

20,00 zł + po 10,00 

zł za każdy poprzedni 

rok12. Sporządzenie kopii załącznika do wyciągu bankowego za każdy

a) klient określi datę dokonania operacji 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
za każde 

zaświadczenie
39,00 zł 39,00 zł 39,00 zł 39,00 zł 39,00 zł 39,00 zł 39,00 zł

a) kolejne egzemplarze z VAT 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

14.
Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w 

sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

za każde 

odwołanie albo 

zmianę 

40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł

15. Realizacja dyspozycji spadkobierców lub zapisów na wypadek śmierci
od każdego 

spadkobiercy
15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

16. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 
za każdą 

dyspozycję
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

17. Za zmianę karty wzorów podpisu
za każdą 

dyspozycję
12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł

18.
Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda 

debetowego na rachunku (po upływie terminu spłaty)
za każdy monit 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

19. Likwidacja ROR z tytułu wypowiedzenia przez klienta do 12 m-cy jednorazowo 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

20. Likwidacja ROR z tytułu wypowiedzenia przez klienta powyżej 12 m-cy jednorazowo 18,00 zł 18,00 zł 18,00 zł 18,00 zł 18,00 zł 18,00 zł 18,00 zł

21. Likwidacja ROR z tytułu wypowiedzenia przez LWBS D-ko bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

22.

Działania LWBS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z 

powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego 

odbiorcy

za każdą 

dyspozycję
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

23. Informacja telefoniczna o stanie bądź wpływie na konto
za każde 

zapytanie 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

24. Przewalutowanie za zlecenie telefoniczne
za każdą 

dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł
1)

Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce LWBS D-ko
2)

Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez LWBS D-ko

13.

4



Taryfa Prowizji i Opłat

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku:

1) otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat
2) prowadzenie rachunku 

miesięcznie

3,00 zł pod warunkiem 

wydania do rachunku karty 

debetowej, w innym 

przypadku 5,00zł

0,00 zł pod warunkiem 

wydania do rachunku 

karty debetowej, w innym 

przypadku 5,90zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek:

1) dokonywane w placówce LWBS D-ko - bez opłat bez opłat
3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce LWBS D-ko - 2,00 zł 2,00 zł
4. Realizacja przelewów: za każdy

a) złożonych w formie papierowej: przelew

- na rachunki prowadzone w banku LWBS D-ko bez opłat bez opłat
- na rachunki prowadzone w bankach innych 3,00 zł 3,00 zł
- na rachunki ZUS i US 4,20 zł 5,00 zł

b) złożonych za pośrednictwem Internet Bankingu:

- na rachunki prowadzone w banku LWBS D-ko bez opłat bez opłat
- na rachunki prowadzone w innych bankach 0,60 zł 0,60 zł

5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, 

przelew z datą przyszłą):

1) realizacja zlecenia stałego złożonego w formie papierowej: za każdy                           
a) na rachunki prowadzone w banku LWBS D-ko przelew bez opłat bez opłat
b) na rachunki prowadzone w bankach innych 2,50 zł 2,50 zł
c) spłata raty kredytu wraz z odsetkami 3,50 zł 3,50 zł

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem Internet Bankingu: za każdy

a) na rachunki prowadzone w banku LWBS D-ko przelew bez opłat bez opłat
b) na rachunki prowadzone w innych bankach 0,60 zł 0,60 zł

3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: za każdą

a) złożona w formie papierowej dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł
b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat

4) odwołanie zlecenia stałego: za każdą

a) złożone w formie papierowej dyspozycję 2,50 zł 2,50 zł
b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat

6. Polecenie zapłaty: za każdą

1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł
2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 1,00 zł 1,00 zł
3) odwołanie pojedynczego polecenia 5,00 zł 5,00 zł

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 
za każdą 

dyspozycję 12,00 zł 12,00 zł
8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: -

1) w formie papierowej:

a) sporządzenie i odbiór wyciągu miesięcznego w placówce LWBS D-ko prowadzącej rachunek
bez opłat bez opłat

b) sporządzenie wyciągu dziennego 1,00 zł 1,00 zł
2)

poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta bez opłat bez opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty

ROR Preferencyjny 

dla 

podpopiecznych 

MGOPS

ROR Rodzina 

500+
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Taryfa Prowizji i Opłat

9. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta:
za każde

1) z bieżącego roku kalendarzowego zestawienie 20,00 zł 20,00 zł

2) z lat poprzednich

20,00zł + po 10,00 

zł za każdy 

poprzedni rok

20,00zł + po 10,00 

zł za każdy 

poprzedni rok

10. Sporządzenie kopii załączników do wyciągu bankowego za każdy

a) klient określi datę dokonania operacji 10,00 zł 10,00 zł
b) klient nie określi daty dokonania operacji 25,00 zł 25,00 zł

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
za każde 

zaświadczenie
39,00 zł 39,00 zł

a) kolejne egzemplarze 10,00 zł 10,00 zł

12.
Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 

przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

za każde 

odwołanie albo 

zmianę 

40,00 zł 40,00 zł

13. Realizacja dyspozycji spadkobierców
od każdego 

spadkobiercy
15,00 zł 15,00 zł

14. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 
za każdą 

dyspozycję
20,00 zł 20,00 zł

15. Za zmianę karty wzorów podpisu
za każdą 

dyspozycję
12,00 zł 12,00 zł

16.
Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda 

debetowego na rachunku (po upływie terminu spłaty)
za każdy monit 15,00 zł 15,00 zł

17. Likwidacja ROR z tytułu wypowiedzenia przez klienta do 12 m-cy jednorazowo 25,00 zł 25,00 zł
Likwidacja ROR z tytułu wypowiedzenia przez klienta powyżej 12 m-cy jednorazowo 18,00 zł 18,00 zł

18. Likwidacja ROR z tytułu wypowiedzenia przez LWBS D-ko bez opłat bez opłat

19.

Działania LWBS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z 

powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego 

odbiorcy

za każdą 

dyspozycję
20,00 zł 20,00 zł

20.
Informacja telefoniczna o stanie bądź wpływie na konto

za każde 

zapytanie 1,00 zł 1,00 zł

11.
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1 Wystawienie przelewu z systemu komputerowego na dyspozycję ustną 2,90 zł

2

Za przekroczenie dostępnych środków powyżej 10,00 zł (po pierwszym przekroczeniu limitu - 

jednorazowo) 20,00 zł

3 Wysyłanie zawiadomienia o czeku lub kartach bez pokrycia 20,00 zł

4 Za wydanie opinii o kliencie ( z VAT) 80,00 zł

5 Za przyjęcie zgłoszenia o utracie : 

 a) dowodu osobistego 25,00 zł                             

 b) książeczki oszczędnościowej  obiegowej 30,00 zł                             

 c) książeczki terminowej i czeków umiejscowionych 35,00 zł

 d) za ustalenie numerów czeków 15,00 zł

6 Odwołanie zastrzeżenia dokumentów w systemie MIG-DZ 15,00 zł

7 Za zablokowanie środków na rachunku klienta (blokada) 10,00 zl

8 Za poszukiwanie rachunków bankowych / ustalenie numeru 

konta i udzielenie informacji o wkładach na tym rachunku 30,00 zł

9 Przeksięgowanie środków z rachunku ROR na rachunek bieżący

dotyczące tego samego klienta bez opłat

10 Opłata za zmianę pakietu w ROR  z droższego na tańszy 20,00 zł

11 Realizacja czeku przedstawionego do inkasa 100,00 zł

12 Reklamacja transakcji kartowej 50,00 zł

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Rozdział 1a. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) - inne oplaty ROR
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Taryfa Prowizji i Opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych: -

1) otwarcie rachunku bez opłat

2) prowadzenie rachunku miesięcznie 1,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy - bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego albo za każdą wypłatę jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 10,00 

Realizacja przelewów: za każdy przelew albo

a) na rachunki prowadzone w banku LWBS D-ko , albo jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 10,00 *

b) na rachunki prowadzone w innych bankach jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 10,00 *

5. Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego - bez opłat

6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każde zaświadczenie 25,00 zł

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomoctwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym za każdą dyspozycję 12,00 zł

8. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 40,00 zł

9. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł

10. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł

11. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta:

1) z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł

2) z lat poprzednich 20,00 zł + po 10,00 zł za każdy poprzedni rok

 * Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej

Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe

za każde zestawienie

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie rachunku: 

1) terminowej lokaty oszczędnościowej bez opłat

2) terminowej lokaty oszczędnościowej z oprocentowaniem indywidualnym - 10,00 zł

2. Prowadzenie rachunku:

1) terminowej lokaty oszczędnościowej - bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek - bez opłat

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat

6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każde zaświadczenie 25,00 zł

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem: za każdą dyspozycję

1) terminowej lokaty oszczędnościowej 12,00 zł

8. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 40,00 zł

9. Realizacja dyspozycji spadkobierców  od każdego spadkobiercy 15,00 zł

10. Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku lokaty terminowej na rzecz: za każdą dyspozycję

1) LWBS D-KO 5,00 zł

2) innych podmiotów, niż wskazany w pkt 1 10,00 zł

11. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta: za każde zestawienie

1) terminowej lokaty oszczędnościowej:

a) z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł

b) z każdego poprzedniego roku 30,00 zł

12. Za likwidację na życzenie klienta rachunku wkładu oszczędnościowego prowadzonego na książeczkach mieszkaniowych 

a)z wypłatą premii 50,00 zł

b) bez premii 10,00 zł

Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych
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1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu: miesięcznie

1) Internet Banking bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

3) SMS-Banking

a) SMS-y wysyłane na żądanie klienta za każdego SMS-a 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł nie dotyczy

- zapytanie o saldo na rachunku

b) SMS-y wysyłane automatycznie za każdego SMS-a 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł nie dotyczy

- powiadomienie o wpływie/wypływie środków z rachunku

3. Opłata za wydruk haseł jednorazowych do Internet Banking: za każdy wydruk 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł nie dotyczy

4. Opłata za przekazywanie haseł SMS-em do Internet Banking

za każdy SMS (pierwsze 

5 SMS w miesiącu bez 

opłat)

0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł nie dotyczy

ROR Standard ROR Prestiż

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

ROR Internet dla 

aktywnych

Rachunek z ochroną 

ubezpieczeniową

Stawka obowiązująca

Konto Extra 

ZUS

Tryb pobierania opłaty

Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej

Wyszczególnienie czynności

ROR  Impuls
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Taryfa Prowizji i Opłat

Visa Electron 

"młodzieżowa"

Maestro/                      

Visa Electron

MasterCard Debit 

PayPass

MasterCard 

Paypass KKS 

Lech

NFC

1. Wydanie karty dla: za każdą kartę

1) posiadacza rachunku bez opłat bez opłat 20,00 zł bez opłat bez opłat

2) współposiadacza rachunku bez opłat bez opłat 20,00 zł bez opłat bez opłat

3) osoby wskazanej  20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł bez opłat bez opłat

2.

3. Wznowienie lub wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej:

1) ROR Impuls 18,00 zł 18,00 zł 22,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

2) ROR Standard nie dotyczy 18,00 zł 22,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

3) ROR Prestiż nie dotyczy 0,00 zł 22,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

4) ROR Internet dla aktywnych nie dotyczy 0,00 zł 22,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

5) ROR z ochroną ubezpieczeniową nie dotyczy 18,00 zł 22,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

6) ROR Preferencyjny dla podopiecznych MGOPS nie dotyczy 18,00 zł nie dotyczy 10,00 zł 10,00 zł

7) ROR Rodzina 500+ nie dotyczy 6,00 zł nie dotyczy 6,00 zł 6,00 zł

4. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

5. Użytkowanie karty miesięcznie

1) ROR Impuls bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) ROR Standard nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

3) ROR Prestiż nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

4) ROR Internet dla aktywnych nie dotyczy 6,00 zł bez opłat bez opłat bez opłat

5) ROR z ochroną ubezpieczeniową nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

6) ROR Preferencyjny dla podopiecznych MGOPS nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

7) ROR Rodzina 500+ nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

7. Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach banków SGB oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) w kasach banków SGB
6)

1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
6)

3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł

5) w bankomatach za granicą 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł

8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 6,00

10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 6,00

Zmiana PIN w bankomatach:

a) banków SGB za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 nie dotyczy

b) innych, niż wskazane w pkt 10 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 nie dotyczy

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

a) banków SGB
za każde sprawdzenie

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) innych, niż wskazane w pkt 10 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

13. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

15. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł

16. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji

11.

12.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

za każdą kartę

naliczana od 

wypłacanej kwoty

Wydanie nowej karty  w miejsce uszkodzonej lub utraconej 20,00 zł

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

20,00

za każdą kartę

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

Rozdział 5. Karty płatnicze

Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe)



Taryfa Prowizji i Opłat

17. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą VISA w walucie innej niż PLN ( od dnia 02.11.2015)

naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana 

w dniu rozliczenia 

operacji, brak 

możliwości zmiany 

stawki poprzez ITOP

3% 3% dotyczy kart Visa bez prowizji bez prowizji bez prowizji

Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej

naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana 

w dniu rozliczenia 

operacji, brak 

możliwości zmiany 

stawki poprzez ITOP

1% 1% dotyczy kart Visa

naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w 

dniu rozliczenia 

operacji, brak 

możliwości zmiany 

stawki poprzez ITOP

naliczana od kwoty 

transakcji, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji, 

brak możliwości 

zmiany stawki 

poprzez ITOP

naliczana od kwoty 

transakcji, 

pobierana w dniu 

rozliczenia 

operacji, brak 

możliwości zmiany 

stawki poprzez 

ITOP



Taryfa Prowizji i Opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard Gold Visa Classic MasterCard Standard

1. Wydanie karty głównej lub dołączonej: za każdą kartę

1) dla posiadaczy ROR w pakiecie ROR Prestiż 0,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

2) dla posiadaczy ROR w pozostałych pakietach 200,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

2. Wydanie: za każdą kartę

1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

2) nowej karty w miejsce utraconej 200,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

3. Wznowienie karty głównej lub dołączonej: za każdą kartę

1) dla posiadaczy ROR w pakiecie ROR Prestiż 0,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

2) dla posiadaczy ROR w pozostałych pakietach 300,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

4. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat bez opłat

5. Użytkowanie karty - bez opłat bez opłat bez opłat

Uwaga! Nie dotyczy ROR Prestiż

6. Użytkowanie karty w ramach rachunku ROR Prestż miesięcznie 16,00 zł bez opłat bez opłat

7. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

8. Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach banków SGB oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych 2% 2%

2) w kasach banków SGB
6)

2% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
6)

3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł

5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł

9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł

10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

Zmiana PIN w bankomatach:

a) banków SGB za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł

b) innych, niż wskazane w pkt 10 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł

12. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat

13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

14. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat bez opłat bez opłat

15. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki:

1) w kraju  1% 1% 1%

2) za granicą 1%

1% 1%

16. Nieodebranie karty w terminie określonym w regulaminie funkcjonowania kart płatniczych typu charge po upływie terminu 200,00 zł 40,00 zł 40,00 zł

17. Opłata za wysłanie monitu listowego w przypadkach określonych w umowie o kartę za każdy monit 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

18. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę

równowartość 150 

USD
7)

 plus koszty 

operacyjne 

MasterCard

nie dotyczy nie dotyczy

19. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę

równowartość 95 

USD
7)

 plus koszty 

operacyjne 

MasterCard

nie dotyczy nie dotyczy

20. Przekroczenie limitu transakcyjnego
naliczana od kwoty 

przekroczenia
nie dotyczy 2% 2%

21. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą VISA w walucie innej niż PLN ( od dnia 02.11.2015)

naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana 

w dniu rozliczenia 

operacji, brak 

możliwości zmiany 

stawki poprzez ITOP

nie dotyczy 3% nie dotyczy

12

Karty charge

za każdą wypłatę, 

naliczana od 

wypłacanej kwoty, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

miesięcznie, naliczana 

od kwoty transakcji 

wykonanych w 

poprzednim cyklu 

rozliczeniowym

11.



Taryfa Prowizji i Opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard Visa

1. Wydanie  karty: za każdą kartę

1) głównej bez opłat bez opłat

2) dołączonej bez opłat bez opłat

2. Użytkowanie karty

1) głównej 7,00 zł 7,00 zł

2)
dołączonej

7,00 zł 7,00 zł

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 27,00 zł 27,00 zł

4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 27,00 zł 27,00 zł

5. Wznowienie karty za każdą kartę 10,00 zł 10,00 zł

6. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat

7. Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach banków SGB oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł

2) w kasach banków SGB
6)

3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
6)

3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł

5) w bankomatach za granicą 3% min 7,00 zł 3% min 7,00 zł

8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł

9. Wydanie pierwszego numeru PIN - 1 1

10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł

11. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat bez opłat

12. Minimalna kwota do zapłaty

naliczana zgodnie z 

regulaminem 

funkcjonowania kart 

kredytowych i umową

5% min 50,00 zł 5% min 50,00 zł

13. Opłata za wysłanie monitu listowego w przypadkach określonych w umowie o kartę za każdy monit 25,00 zł 25,00 zł

14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł

15. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą VISA w walucie innej niż PLN ( od dnia 02.11.2015)

naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana 

w dniu rozliczenia 

operacji, brak 

możliwości zmiany 

stawki poprzez ITOP

bez prowizji 3%

16. Przekroczenie limitu kredytowego 40,00 zł 40,00 zł

13

Karty kredytowe

za każdą wypłatę, 

naliczana od 

wypłacanej kwoty, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

miesięcznie



Taryfa Prowizji i Opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard

1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę 28,00 zł

2. Zasilenie rachunku karty - bez opłat

3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł

4. Zastrzeżenie karty - bez opłat

5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) - bez opłat

Zmiana PIN w bankomatach:

a) banków SGB 4,50 zł

b) innych 7,00 zł

7. Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach banków SGB oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat

2) w kasach banków SGB
6)

1,50 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 1,30 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
6)

3% min. 4,50 zł

5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł

8. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie bez opłat

9. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji

14

Karty przedpłacone

naliczana od 

wypłacanej kwoty

6. za każdą zmianę

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji



Rozdział 6. Ubezpieczenia

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej:

1) Opłata za czynności Banku związana z objęciem ubezpieczeniem

jednorazowo, pobrane 

razem z pierwszą 

składką miesięczną

2) Pakiet Bezpieczna Karta

(nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu 

karty płatniczej):      

a) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł)

b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł)

3) Pakiet Bezpieczny Podróżnik:

a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000 zł)  

b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 zł)

4) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik:

a) Wariant Classic 

b) Wariant Gold

Uwaga:  Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik"

2. Ubezpieczenia na życie  do kredytów w rachunku ROR WARIANT OCHRONY WSKAŹNIK

Bezpieczny Rachunek - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu udzielonego w rachunku ROR na wypadek zajścia GRKB 0,71%

wypadku ubezpieczeniowego w postaci: GRKB + GRKB-TCN 1,08%

- śmierci Ubezpieczonego GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR 2,76%

- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ 1,58%

- poważnego zachorowania Ubezpieczonego GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR 3,26%

- utraty pracy przez Ubezpieczonego GRKB - śmierć Ubezpieczonego 

Uwaga:  ubezpieczonym może być posiadacz lub współposiadacz rachunku ROR GRKB -TCN - trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy 

               Dla polis zawartych do 30.03.2015r. GRKB - POZ - poważne zachorowanie Ubezpieczonego 

GRKB - UPR - utrata pracy przez Ubezpieczonego 

3. Ubezpieczenia do kredytów gotówkowych: WARIANT OCHRONY WSKAŹNIK

1) Bezpieczny Kredyt - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialaności 50.000 zł GRKB 0,059%

na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci: GRKB + GRKB-TCN 0,088%

- śmierci Ubezpieczonego GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR 0,178%

- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ 0,128%

- poważnego zachorowania Ubezpieczonego GRKB +GRKB-TCN+GRKB-POZ+GRKB-UPR 0,218%

- utraty pracy przez Ubezpieczonego GRKB - śmierć Ubezpieczonego 

GRKB -TCN - trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy 

Uwaga : dla polis zawartych do 30.03.2015r. GRKB - POZ - poważne zachorowanie Ubezpieczonego 

GRKB - UPR - utrata pracy przez Ubezpieczonego 

2) Bezpieczny Kredyt Plus - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności wynoszącą 500.000 zł i dolną 

granicą odpowiedzialności wynoszącą 50.000 zł, na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci: RODZAJ SKŁADKI WSKAŹNIK

- śmierci Ubezpieczonego miesięczna 0,038%

- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem roczna 0,456%
Uwaga : dla polis zawartych do 30.03.2015r.

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

miesięcznie/rocznie, 

naliczana od sumy 

ubezpieczenia

rocznie, naliczana od 

sumy ubezpieczenia

1,05 zł

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. KARTY PŁATNICZE ZA WYJĄTKIEM GOLD

2,99 zł

miesięcznie

rocznie, naliczana od 

sumy ubezpieczenia 

(aktualizacja sumy 

ubezpieczenia na 

pierwszy dzień każdego 

rocznego okresu 

kredytowania)

2,95 zł

2,05 zł

4,75 zł

miesięcznie

miesięcznie

1,45 zł

2,55 zł



4. Ubezpieczenia ASSISTANCE:

1) PAKIET I: Dom Assistance,  Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP, Koszty leczenia i assistance podczas 

podróży zagranicznej (bez rozszerzenia o sporty amatorskie o podwyższonym ryzyku) dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-

rozliczeniowych:

a) dla jednego z posiadaczy Pakietu ROR Prestiż miesięcznie/rocznie

b) opłata za czynności Banku związane z przystąpieniem do ubezpieczenia drugiego posiadacza rachunku Pakietu ROR Prestiż jednorazowo, pobrane 

razem z pierwszą 

składką miesięczną

c) dla drugiego z posiadaczy Pakietu ROR Prestiż miesięcznie

2)
Pakiet II: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP dla posiadaczy Rachunków 

oszczędnościowo-rozliczeniowych - dla Pakietu Rachunek z ochroną

a) dla jednego z posiadaczy Pakietu Rachunek z ochroną miesięcznie/rocznie

b) opłata za czynności Banku związane z przystąpieniem do ubezpieczenia drugiego posiadacza rachunku Pakietu Rachunek z ochroną jednorazowo, pobrane 

razem z pierwszą 

składką miesięczną

c) dla drugiego z posiadaczy Pakietu Rachunek z ochroną miesięcznie
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bez opłat 

2,99 zł

0,77 zł

bez opłat 

3,03 zł

0,97 zł



Taryfa Prowizji i Opłat

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych

R.B. Na start  

(27003-3)

R.B. Biznes 

Standard    (27003-

1)

R.B. Agro  w tym 

R.B. Rolnik 

Indywidualny

R.B. Korzystny 

(27006-1/1) oraz 

inny rachunek 

oszczędnościowo-

rozliczeniowy 

(27004-10)

R.B. 

Przedsiębiorstwa i 

spółki państwowe    

(27000-1)

R.B. 

Przedsiębiorstwa, 

spółki prywatne i 

spółdzielnie       

(27001-1) oraz 

Podmiotów 

Finansowych 

(12002-2)

 R.B. Instytucji 

niekomercyjnych 

dział.na rzecz 

gosp.domowych   

(27006-1)

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego, rachunku 

pomocniczego):

1) otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego
miesięcznie, za 

każdy rachunek
bez opłat 29,00 zł 14,00 zł 17,00 zł 29,00 zł 29,00 zł 17,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek: 

1) dokonywane w placówce LWBS D-ko 0,5% min. 4,00 zł 0,5% min. 4,00 zł 0,3% min. 4,00 zł 0,4% min. 4,00 zł 0,5% min. 4,00 zł 0,5% min. 4,00 zł 0,5% min. 4,00 zł

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w LWBS D-ko

1) klienta bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) na rzecz osób trzecich 0,3% min. 2,00 zł 0,3% min. 2,00 zł 0,3% min. 2,00 zł 0,3% min. 2,00 zł 0,3% min. 2,00 zł 0,3% min. 2,00 zł 0,3% min. 2,00 zł

4. Realizacja przelewów: za każdy

a) złożonych w formie papierowej: przelew

- na rachunki prowadzone w banku LWBS D-ko 2,20 zł 1,60 zł 1,60 zł 1,60 zł 1,60 zł 1,60 zł 1,60 zł

- na rachunki prowadzone w innych bankach :

 - realizacja zleceń w systemie Elixir 5,20 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł

 - realizacja zleceń w systemie SORBNET do 1.000.000,00 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

 - realizacja zleceń w systemie SORBNET powyżej 1.000.000,00 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

- na rachunki ZUS i Urzędów Skarbowych 5,20 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł

b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

- na rachunki prowadzone w banku LWBS D-ko 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

- na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

- na rachunki ZUS i Urzędów Skarbowych 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

 - realizacja zleceń w systemie SORBNET do 1.000.000,00 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

 - realizacja zleceń w systemie SORBNET powyżej 1.000.000,00 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie 

stałe, przelew z datą przyszłą, spłata kredytów):

1) realizacja przelewu (zlecenia stałego) złożonego w formie papierowej: za każdy

- na rachunki prowadzone w banku LWBS D-ko przelew 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

- na rachunki prowadzone w innych bankach 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł

- spłata kredytu wraz z odsetkami 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem Internet Bankingu: za każdy

- na rachunki prowadzone w banku LWBS D-ko przelew 1,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

- na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: za każdą

a) złożona w formie papierowej dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

b) złożona za pośrednictwem Internet Bankingu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

4) odwołanie zlecenia stałego: za każdą

a) złożone w formie papierowej dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

b) złożona za pośrednictwem Internet Bankingu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

6. Polecenie zapłaty: za każdą

1) opłaty pobierane z rachunku wierzyciela: dyspozycję

a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

b) realizacja polecenia zapłaty 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł

c) odwołanie pojedynczego zlecenia 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

2) opłaty pobierane z rachunku dłużnika:

a) realizacja polecenia zapłaty 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł
b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści 

zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
2)

2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł
2,50 zł

2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł

c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł

7. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu

za każdą 

dyspozycję 

(przelew)

25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

8. Blokada środków na rachunku klienta z tytułu zajęcia komorniczego za każde zajęcie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

9. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 
za każdą 

dyspozycję
12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty

naliczana od 

wpłacanej kwoty

naliczana od 

wypłacanej kwoty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA



Taryfa Prowizji i Opłat

10. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego 
za każdą 

dyspozycję
15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

11. Wydanie książeczki czekowej
za każdą 

książeczkę
25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

12. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów 
za każdą 

dyspozycję
30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

13. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: -

1) w formie papierowej:

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce LWBS D-ko prowadzącej 

rachunek

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail klienta bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

14. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta za każde 

zestawienie

1) z bieżącego roku kalendarzowego 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

2) z lat poprzednich

25,00 zł + po 12,50 

zł za każdy 

poprzedni rok

25,00 zł + po 12,50 

zł za każdy 

poprzedni rok

25,00 zł + po 

12,50 zł za każdy 

poprzedni rok

25,00 zł + po 12,50 

zł za każdy 

poprzedni rok

25,00 zł + po 

12,50 zł za każdy 

poprzedni rok

25,00 zł + po 12,50 

zł za każdy 

poprzedni rok

25,00 zł + po 12,50 

zł za każdy 

poprzedni rok

15. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
za każde 

zaświadczenie
50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

16. Sporządzenie kopii załącznika do wyciągu bankowego za każdy

a) klient określi datę dokonania operacji 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

17.
Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej 

awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku):

1) w przypadku podjęcia gotówki bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) w przypadku niepodjęcia gotówki 0,15% min. 30zł 0,15% min. 30zł 0,15% min. 30zł 0,15% min. 30zł 0,15% min. 30zł 0,15% min. 30zł 0,15% min. 30zł

18. Home Banking:

1) opłata za wdrożenie usługi
3) jednorazowo 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł

2) opłata za udostępnienie usługi
3) miesięcznie 130,00 zł 130,00 zł 130,00 zł 130,00 zł 130,00 zł 130,00 zł 130,00 zł

19.
Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia 

salda
za każdy monit 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

20. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 6,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 2,00 zł

21.
Zmiana pakietu (w przypadku wyboru pakietu z niższą opłatą za prowadzenie 

rachunku)
za każdą zmianę 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł

22. Usługa płatności masowych

1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych jednorazowo 50,00 zł 50,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

za każdą wpłatę,

2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny pobierana zbiorczo nie dotyczy nie dotyczy

miesięcznie

23.

Działania LWBS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej 

nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru 

rachunku bankowego odbiorcy

za każdą 

dyspozycję
50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

24. Przewalutowanie na zlecenie telefoniczne klienta
za każdą 

dyspozycję
2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

1)
Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce LWBS D-ko

2)
Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez LWBS D-ko

3)
Opłata uzależniona od innych warunków określonych w umowie. 18

indywidualnie 

ustalana z klientem

indywidualnie 

ustalana z klientem

naliczana od kwoty 

do wypłaty
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ustalana z 

klientem



Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 1a. Obsługa rachunków rozliczeniowych - inne opłaty Rachunki bieżące

1

Wystawienie dowodu wypłaty z systemu komputerowego na dyspozycję ustną (bez rachunków 

rolniczych) 5,00 zł

2 Wystawienie przelewu na zlecenie klienta z systemu komputerowego na dyspozycję ustną 3,00 zł

3 Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu również internetowego 5,00 zł

4 Zmiana karty wzorów podpisów 25,00 zł

5 Za sporządzenie kserokopii karty wzorów podpisów lub umowy 30,00 zł

6

Za przekroczenie dostępnych środków, limitu kredytu, nie dotyczy debetu z tytułu 

pobieranych opłat prowizyjnych od rachunków rolniczych do kwoty 10,00 zł (po pierwszym 

przekroczeniu limitu - jednorazowo) 20,00 zł

7 Za wydanie opinii o kliencie 100,00 zł

8 Za przyjęcie i odwołanie zastrzeżenia dokumentów w systemie MIG-DZ 25,00 zł

9 Za zablokowanie środków na rachunku klienta 10,00 zl

10 Za poszukiwanie rachunków bankowych / ustalenie numeru 

konta i udzielenie informacji o wkładach na tym rachunku 30,00 zł

11

Upoważnienie do pobierania środków z rachunku na spłatę rat i odsetek kredytowych jako 

zabezpieczenie udzielonego kredytu w LWBS (pełnomocnictwo) 3,50 zł

12 Zestawienie operacji z modułu Home Banking na życzenie klienta 30,00 zł

13

Opłata z tytułu dokonania przelewu na życzenie klienta w terminie późniejszym niż wynika z 

umowy rachunku bankowego 5,50 zł

14 Opłata miesięczna za program "Przelewy" 26,00 zł

15 Opłata za przelewy zewnętrzne przez program "Przelewy" 4,00 zł

16 Opłata za przelewy wewnętrzne przez program "Przelewy" 1,60 zł

17

Opłata za przelewy zewnętrzne przez program "Przelewy" dla jednostek budżetowych i lasów 

państwowych 4,00 zł

18

Opłata za przelewy wewnętrzne dla jednostek budżetowych i lasów państwowych, jeżeli brak 

indywidualnej umowy z klientem 1,60 zł

19

Opłata za przelewy zewnętrzne dla jednostek budżetowych i lasów państwowych, jeżeli brak 

indywidualnej umowy z klientem 3,50 zł/szt

20 Likwidacja Rachunku bieżącego na życzenie klienta do 12 m-cy od otwarcia rachunku 60,00 zł

21 Likwidacja Rachunku bieżącego na życzenie klienta powyżej 12 m-cy od otwarcia rachunku 30,00 zł

22 Likwidacja Rachunku bieżącego z tytułu wypowiedzenia przez LWBS z/s Drezdenko bez opłat

23 Opłata za wydruk wpłaty na rachunki instytucjonalne przez osoby trzecie 1,50 zł/szt

24 Opłata za wizytę serwisową na wniosek klienta 50,00 zł

25 Reklamacja transakcji kartowej 50,00 zł 19



Taryfa Prowizji i Opłat

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie rachunku: 

1) lokaty terminowej - 10,00 zł

2. Prowadzenie rachunku:

1) lokaty terminowej - bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek - bez opłat

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat

6. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda za każde zaświadczenie 50,00 zł

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem: za każdą dyspozycję

1) lokaty terminowej 12,00 zł

8. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję 25,00 zł

9. Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej za każdą dyspozycję 12,00 zł

10. Sporządzenie na wniosek klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku: za każde zestawienie

1) lokaty terminowej 25,00 zł

Mieszkaniowe rachunki powiernicze

1 Otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego
jednorazowo w dniu 

podpisania umowy

0,2% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego nie mniej niż 

20.000,00zł

2 Otwarcie i prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego
jednorazowo w dniu 

podpisania umowy

0,1% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego nie mniej niż 

2.000,00zł

20

Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych oraz mieszkaniowe rachunki powiernicze

Rachunki lokat terminowych



Taryfa Prowizji i Opłat

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej

R.B. Na start  

(27003-3)

R.B. Biznes 

Standard    

(27003-1)

R.B. Agro  w tym 

R.B. Rolnik 

Indywidualny

R.B. Korzystny 

(27006-1/1)

R.B. 

Przedsiębiorstwa i 

spółki państwowe    

(27000-1)

R.B. 

Przedsiębiorstwa, 

spółki prywatne i 

spółdzielnie       

(27001-1) oraz 

Podmiotów 

Finansowych    (12002-

2)

 R.B. Instytucji 

niekomercyjnych 

dział.na rzecz 

gosp.domowych   

(27006-1)

1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu: miesięcznie

1) kanału WWW

a) opłata IB bez tokenów bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) opłata IB przy używaniu tokenów bez opłat bez opłat bez opłat 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

2) SMS Banking

a) SMS-y wysyłane na żądanie klienta za każdy SMS 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł

- zapytanie o saldo na rachunku

b) SMS-y wysyłane automatycznie za każdy SMS 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł

2. Opłata za użytkowanie tokena: za każdy token:

1) wydanie pierwszego tokena: - jednorazowo lub nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 130,00 zł 130,00 zł 130,00 zł 130,00 zł

miesięcznie 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

2) wydanie kolejnego tokena (w tym wznowienie):
- jednorazowo za każdy 

token
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 130,00 zł 130,00 zł 130,00 zł 130,00 zł

lub miesięcznie 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

3) wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta - jednorazowo za każdy 

token
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 130,00 zł 130,00 zł 130,00 zł 130,00 zł

lub miesięcznie 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

4) wydanie tokena Digipass GO3 wraz z roczną licencją
- jednorazowo za każdy 

token
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 210,00 zł 210,00 zł 210,00 zł 210,00 zł

lub miesięcznie 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł

5) wydanie tokena Digipass GO3 w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta - jednorazowo za każdy 

token
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 210,00 zł 210,00 zł 210,00 zł 210,00 zł

3. Opłata za listę haseł jednorazowych do Internet Bankingu :

1) wydanie listy haseł jednorazowych 

za każdą listę 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł

4. Opłata za przekazywanie haseł SMS

za każdy SMS 

(pierwsze 10 SMS w 

miesiącu bez opłat)
0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł

5.
Odnowienie rocznej licencji do tokena Digipass G03 (VACMAN Controller 

Maintenance&Support)

pobierana w drugim 

roku użytkowania 

tokena

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty



Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych
Rozdział 4. Karty płatnicze

Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe)

1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: za każdą kartę

1) R.B. Na Start

a) pierwszej

b) kolejnej

2) R.B. Biznes Standard

a) pierwszej

b) kolejnej

3) R.B. Agro

a) pierwszej

b) kolejnej

4) R.B. Korzystny

a) pierwszej

b) kolejnej

5) R.B. Przedsiebiorstw

a) pierwszej

b) kolejnej

2. Wydanie: za każdą kartę

1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia

2) nowej karty w miejsce utraconej

3. Wznowienie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: za każdą kartę

1) R.B. Na Start

2) R.B. Biznes Standard

3) R.B. Agro

4) R.B. Korzystny

5) R.B. Przedsiebiorstw

4. Zastrzeżenie karty -

5. Użytkowanie karty : miesięcznie

1) R.B. Na Start

2) R.B. Biznes Standard

3) R.B. Agro

4) R.B. Korzystny

5) R.B. Przedsiebiorstw

6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta od każdej zmiany

7. Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach banków SGB oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych

2) w kasach banków SGB
5)

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
5)

5) w bankomatach za granicą

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

rozliczenia operacji

9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN

10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN

Zmiana PIN w bankomatach:

a) banków SGB za każdą zmianę

b) innych, niż wskazane w pkt 10

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

a) banków SGB za każde sprawdzenie

b) innych, niż wskazane w pkt 10

13. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie

14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie

15. Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z LWBS D-ko po upływie terminu

16. Transakcje bezgotówkowe -

17.
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą VISA w walucie innej niż PLN ( od dnia 

02.11.2015)

naliczana od kwoty transakcji, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji, brak możliwości 

zmiany stawki poprzez ITOP

11.

12.

4,50 zł

bez opłat

1,00 zł

4,00 zł

6,00 zł

7,00 zł

3,00 zł

5,00 zł

50,00 zł

bez opłat

3%

naliczana od wypłacanej kwoty

3% min. 3,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

0,60 zł

26,00 zł

26,00 zł

25,00 zł

45,00 zł

bez opłat

11,00 zł

26,00 zł

21,00 zł

21,00 zł

16,00 zł

26,00 zł

11,00 zł

16,00 zł

26,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Visa Business Electron

bez opłat

17,00 zł

26,00 zł

bez opłat

bez opłat

4,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

10,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji bez opłat

4,50 zł

20



Taryfa Prowizji i Opłat

Karty charge

MasterCard Business MasterCard Business Gold

1. Wydanie karty dla posiadacza rachunku prowadzonego w pakiecie: za każdą kartę

1) R.B. Na Start

a) pierwszej 0,00 zł 300,00 zł

b) kolejnej 0,00 zł 350,00 zł

2) R.B. Biznes Standard

a) pierwszej 82,00 zł 300,00 zł

b) kolejnej 72,00 zł 350,00 zł

3) R.B. Agro

3) a) pierwszej 80,00 zł 300,00 zł

b) kolejnej 70,00 zł 350,00 zł

4) R.B. Korzystny

a) pierwszej 80,00 zł nie dotyczy

b) kolejnej 70,00 zł nie dotyczy

5) R.B. Przedsiebiorstw

a) pierwszej 82,00 zł 300,00 zł

b) kolejnej 72,00 zł 350,00 zł

2. Wydanie nowej karty w miejsce: za każdą kartę

1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 25,00 zł 20,00 zł

2) nowej karty w miejsce utraconej 75,00 zł 300,00 zł

3. Wznowienie karty dla posiadacza rachunku prowadzonego w pakiecie: za każdą kartę

1) R.B. Na Start 0,00 zł 350,00 zł

2) R.B. Biznes Standard 50,00 zł 350,00 zł

3) R.B. Agro 50,00 zł 350,00 zł

4) R.B. Korzystny 50,00 zł 350,00 zł

5) R.B. Przedsiebiorstw 50,00 zł 350,00 zł

4. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat

5. Użytkowanie karty : miesięcznie

1) R.B. Na Start 6,00 zł bez opłat

2) R.B. Biznes Standard bez opłat bez opłat

3) R.B. Agro bez opłat bez opłat

4) R.B. Korzystny bez opłat nie dotyczy

5) R.B. Przedsiebiorstw bez opłat bez opłat

6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta za każdą zmianę 10,00 zł 10,00 zł

7. Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach banków SGB oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych 2,00% 2,00%

2) w kasach banków SGB
5)

2% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
5)

3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł

5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł

8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 4,00 zł 4,00 zł

9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł

Zmiana PIN w bankomatach:

a) banków SGB za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł

b) innych, niż wskazane w pkt 10 7,00 zł 7,00 zł

11. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł

12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł

13. Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z LWBS D-ko po upływie terminu 50,00 zł 50,00 zł

14. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat bez opłat

15. Przekroczenie limitu transakcyjnego naliczana od kwoty przekroczenia 5% 5%

16. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki:

1) w kraju  1% 1%

2) za granicą 1% 1%

17. Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 
naliczana w dniu rozliczenia, pobierana po 

wpływie środków na rachunek
50,00 zł 100,00 zł

18. Nieodebranie karty w terminie określonym w regulaminie funkcjonowania kart płatniczych typu charge po upływie terminu 80,00 zł 300,00 zł

19. Opłata za wysłanie monitu listowego w przypadkach określonych w umowie o kartę za każdy monit 15,00 zł 15,00 zł

20. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę
równowartość w złotych 150 USD

6)
 plus 

koszty operacyjne MasterCard 

równowartość w złotych 150 USD
6)

 plus 

koszty operacyjne MasterCard 

21. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę
równowartość w złotych 95 USD

6)
 plus 

koszty operacyjne MasterCard 

równowartość w złotych 95 USD
6)

 plus 

koszty operacyjne MasterCard 
5)

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.
6)

Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli LWBS D-ko z dnia rozliczenia płatności. 23

10.

naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana 

w dniu rozliczenia operacji

miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji 

wykonanych w poprzednim cyklu 

rozliczeniowym

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA



Karty przedpłacone

1. Wydanie karty i PIN za każdą kartę

2. Zasilenie rachunku karty za każdą dyspozycję

3. Zastrzeżenie karty -

4. Użytkowanie karty miesięcznie

5. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB -

6. Transakcje bezgotówkowe -

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard Business

1. Wydanie  karty: za każdą kartę

1) głównej 77,00 zł

2) dołączonej 77,00 zł

2. Użytkowanie karty 

1) głównej 77,00 zł

2) dołączonej 77,00 zł

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 77,00 zł

4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 40,00 zł

5. Wznowienie karty za każdą kartę 77,00 zł

6. Zastrzeżenie karty - bez opłat

7. Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach banków SGB oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych 4% min 10,00 zł

2) w kasach banków SGB
6)

4% min 10,00 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 4% min 10,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
6)

4% min 10,00 zł

5) w bankomatach za granicą 4% min 10,00 zł

8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł

9. Wydanie pierwszego numeru PIN - 4,00 zł

10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł

11. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat

12. Minimalna kwota do zapłaty
naliczana zgodnie z regulaminem 

funkcjonowania kart kredytowych i umową
5% min 50,00 zł

13. Opłata za wysłanie monitu listowego w przypadkach określonych w umowie o kartę za każdy monit 20,00 zł

14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł

16. Przekroczenie limitu kredytowego 50,00 zł

17. Oprocentowanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych 16,90% 24

bez opłat

bez prowizji

wg indywidualnie uzgodnionych stawek

wg indywidualnie uzgodnionych stawek

bez opłat

wg indywidualnie uzgodnionych stawek

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

MasterCard

Karty kredytowe

rocznie

za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej 

kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji

22



Taryfa Prowizji i Opłat

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 5. Ubezpieczenia

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

1. Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej:

1) Pakiet Bezpieczna Karta (nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub 

zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej):
miesięcznie

a) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł)

b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł)

2) Pakiet Bezpieczny Podróżnik: miesięcznie

a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000 zł) 

b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 zł)

3) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik: miesięcznie

a) Wariant Classic 

b) Wariant Gold

Ubezpieczenia na życie do kredytów w rachunku bieżącym: WSKAŻNIK 

Bezpieczny Rachunek - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu udzielonego w rachunku bieżącym na wypadek 

zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci: GRKB 0,71%

  - śmierci Ubezpieczonego GRKB + GRKB-TCN 1,08%

  - trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy 2,76%

  - poważnego zachorowania Ubezpieczonego 1,58%

  - utraty pracy przez Ubezpieczonego 3,26%

Uwaga:  Ubezpieczonym może być posiadacz lub współposiadacz rachunku bieżącego GRKB - śmierć Ubezpieczonego 

               Do polis zawartych do 30.03.2015 GRKB-TCN - trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy 

GRKB-POZ - poważne zachorowanie Ubezpieczonego 

3. Ubezpieczenia do kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych: WSKAŻNIK                                            

1) Bezpieczny Kredyt - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności 50.000 zł GRKB 0,059%

 na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci: jednorazowo x liczba GRKB + GRKB-TCN 0,088%

- śmierci Ubezpieczonego miesięcy ubezpieczenia, 0,178%

- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy naliczana od sumy 0,128%

- poważnego zachorowania Ubezpieczonego ubezpieczenia 0,218%

- utraty pracy przez Ubezpieczonego 0,88%

1,35%

Uwaga: do polis zawartych do 30.03.2015r. 3,45%

4,07%
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GRKB - śmierć Ubezpieczonego 

GRKB -TCN - trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy 

GRKB - POZ - poważne zachorowanie Ubezpieczonego 

GRKB - UPR - utrata pracy przez Ubezpieczonego 

GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR

rocznie, naliczana od 

sumy ubezpieczenia

GRKB

GRKB + GRKB-TCN

GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR

GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ

GRKB-UPR - utrata pracy przez Ubezpieczonego 

WARIANT OCHRONY 

GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR

GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ

4,75 zł

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Uwaga:  Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik"

2. WARIANT OCHRONY

GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR

GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ

GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR

rocznie, naliczana od 

sumy ubezpieczenia

karty debetowe, karta charge MasterCard Business

1,45 zł

2,55 zł

1,05 zł

2,95 zł

2,05 zł



Taryfa Prowizji i Opłat

2) Bezpieczny Kredyt Plus - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności wynoszącą 

500.000 zł i dolną granicą odpowiedzialności wynoszącą 50.000 zł, na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci: WSKAŻNIK

- śmierci Ubezpieczonego 0,038%

- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

Uwaga: do polis zawartych do 30.03.2015r. 0,456%
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miesięcznie/rocznie, 

naliczana od sumy 

ubezpieczenia

RODZAJ SKŁADKI

miesięczna 

roczna



Dział IV. Usługi dla Instytucji Samorządowych

Rozdział 1. Obsługa rachunków Instytucji Samorządowych

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego, rachunku pomocniczego):

1) otwarcie rachunku - bez opłat

2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego miesięcznie, za każdy rachunek 30,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek: 

1) dokonywane w placówce LWBS D-ko 0,5% min. 4,00 zł

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w LWBS D-ko bez opłat

1) na rzecz osób trzecich 0,3% min. 2,00 zł

4. Realizacja przelewów: za każdy

a) złożonych w formie papierowej: przelew

- na rachunki prowadzone w banku LWBS D-ko 1,60 zł

- na rachunki prowadzone w innych bankach 4,50 zł
- na rachunki ZUS i Urzędów Skarbowych 4,50 zł

 - realizacja zleceń w systemie SORBNET do 1.000.000,00 30,00 zł
 - realizacja zleceń w systemie SORBNET powyżej 1.000.000,00 15,00 zł

b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

- na rachunki prowadzone w banku LWBS D-ko 1,50 zł

- na rachunki prowadzone w innych bankach 1,50 zł

- na rachunki ZUS i Urzędów Skarbowych 1,50 zł

 - realizacja zleceń w systemie SORBNET do 1.000.000,00 30,00 zł

 - realizacja zleceń w systemie SORBNET powyżej 1.000.000,00 15,00 zł

5. Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu za każdą dyspozycję 5,00 zł

6. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 12,00 zł

7. Zmiana karty wzorów podpisów za każdą dyspozycję 25,00 zł

8. Za sporządzenie kserokopii karty wzorów podpisów lub umowy za każdą dyspozycję 30,00 zł

9. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdą dyspozycję 15,00 zł

10. Wydanie książeczki czekowej za każdą książeczkę 25,00 zł

11. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów za każdą dyspozycję 30,00 zł

12. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: -

1) w formie papierowej:

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce LWBS D-ko prowadzącej rachunek bez opłat

b) jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu 5,00 zł

2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail klienta bez opłat

13. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta za każde zestawienie

z bieżącego roku kalendarzowego 25,00 zł

z lat poprzednich 25,00 zł + po 12,50 zł za każdy poprzedni rok

14. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 50,00 zł

15. Sporządzenie kopii załącznika do wyciągu bankowego za każdy

a) klient określi datę dokonania operacji 15,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji 25,00 zł

16. Opłata za wydanie kopii wtórnika dokumentu za kazdą kopię 22,00 zł 27

STAWKA OBOWIĄZUJĄCAWYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

naliczana od wpłacanej kwoty

naliczana od wypłacanej kwoty



17.
Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z 

regulaminem prowadzenia rachunku):

w przypadku podjęcia gotówki bez opłat

w przypadku niepodjęcia gotówki 0,15% min. 30zł

18. Home Banking:

opłata za wdrożenie usługi jednorazowo 300,00 zł

opłata za udostępnienie usługi miesięcznie 130,00 zł

19. Usługa płatności masowych

opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych jednorazowo 500,00 zł

za każdą wpłatę,

opłata za wpłatę na rachunek wirtualny pobierana zbiorczo

miesięcznie

20. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu Internet Banking:

opłata za wdrożenie usługi jednorazowo 200,00 zł

opłata za udostępnienie usługi miesięcznie 50,00 zł

21. Opłata za użytkowanie tokena:

wydanie pierwszego tokena: - jednorazowo za każdy token 200,00 zł

wydanie kolejnego tokena (w tym wznowienie): - jednorazowo za każdy token 200,00 zł

wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta za każdy token 200,00 zł

wydanie tokena Digipass GO3 wraz z roczną licencją - jednorazowo za każdy token 210,00 zł

wydanie tokena Digipass GO3 w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta - jednorazowo za każdy token 210,00 zł

Odnowienie rocznej licencji do tokena Digipass G03 (VACMAN Controller Maintenance&Support )
pobierana w drugim roku 

użytkowania tokena 20,00 zł

22. Opłata za wydruk zestawienia z systemu Internet-Banking za każdy wydruk 50,00 zł

23.
Działania LWBS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu 

podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy
za każdą dyspozycję 50,00 zł

24. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję 25,00 zł

25. Otwarcie rachunku lokaty terminowej - bez opłat

26. Prowadzenie rachunku lokaty terminowej - bez opłat

27. Wpłaty gotówkowe na rachunek lokaty terminowej - 10,00 zł

28. Wypłaty gotówkowe z rachunku lokaty terminowej - bez opłat

29. Realizacja dyspozycji zakładania lokat O/N za każdą dyspozycję 20,00 zł

30. Otwarcie rachunku lokaty negocjowanej jednorazowo 40,00 zł

31. Opłata za listę haseł jednorazowych do Internet Bankingu :

wydanie listy haseł jednorazowych za każdą listę bez opłat

32. Opłata za wizytę serwisową na wniosek Klienta za każdą wizytę 200,00 zł

33. Inne czynności w ramach usług - wykonane na  życzenie Klienta za każdą czynność 50,00 zł

34. Opłata za wydanie PIN do kart przedpłaconych za każdy PIN 10,00 zł

35. Opłata za likwidację rachunku bieżącego/pomocniczego 100,00 zł 28

0,50 zł

naliczana od kwoty do wypłaty


