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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach niż LWBS Drezdenko: naliczana od wpłacanej kwoty

a) wpłaty w systemie ELIXIR: 

wszystkie placowki Banku za wyjątkiem PK Międzychód 0,5% min.6,00 zł

PK Miedzychód 0,5% min.3,50 zł

b) wpłaty w systemie SORBNET 60,00

2. Wpłaty na działalność pożytku publicznego (cele charytatywne) bez prowizji

3. Wpłaty w związku z zawartą za pośrednictwem LWBS Drezdenko umową ubezpieczenia bez prowizji

5. Wydanie drugiej kopii dowodu wpłaty gotówkowej (w dniu wpłaty) 5,00 zl/szt

6. Wydanie drugiej kopii dowodu wpłaty gotówkowej z archiwum 50,00 zł/szt.

7. Nieawizowana wypłata kwoty powyżej 30.000,00 zł 0,30% kwoty

8. Niepodjęcie awizowanej kwoty 0,15% min. 100,00zł

9. Wydruk wpłaty na konta obce ( 50102-02/12) z systemu komputerowego 5,00

10. Za dokonanie wypłaty z konta "Zlecenia do wypłaty" 0,5% nie mniej niż 10,00 zł

11. Od wpłat kasowych w Agencji Drezdenko* 0,5 % min. 4,00 zł

*z prowizji zwolnione są wpłaty na rachunki oszczędnościowe i ROR prowadzone w LWBS Drezdenko

12. Od wpłat kasowych w Agencji w Gorzowie 

przy wpłatach do 1.000,00zł 3,70

przy wpłatach powyżej 1.000,00 zł 0,50%

13. Reklamacja transakcji kartowej własnej 0,00

14. Reklamacja transakcji kartowej obcej 50,00

15. Odpowiedź LWBS komunikatem 5817 na wezwanie do udzielenia odpowiedzi dla komornika na komunikat 5117 100,00 zł + VAT

16. Przewalutowanie negocjowane w kasie 10,00

Dział I. POZOSTAŁE OPŁATY

Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe  



WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Przyjęcie depozytu do przechowania: klucze, papiery wartościowe (w tym bony oszczędnościowe, akcje i obligacje) po wykonaniu operacji 50,00 zł

2. Przechowywanie depozytu

Uwaga: Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych z urzędu, np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne, albo na 

zabezpieczenie kredytu.

3. Za zmianę krajowych znaków pieniężnych w placówce Banku ( w tym wymiana bilonu ) 0,50% nie mnie niż 20,00zł

4. Za transporty nie ujęte w harmonogramie, na telefoniczne zgłoszenie klienta oraz za transporty wykonywane w soboty za transport 30,00 zł

5. Opłata za rozmianę pieniędzy (dotyczy marketów) z dowozem do siedziby klienta 0,50% nie mniej niż 100,00 zł

6. Informacja wysłana do klienta o odbiorze pieniędzy z LWBS z konta "Zlecenia do wypłaty" 5,00 zł

7. Opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego, za worek do pieniędzy po wykonaniu operacji 25,00

8. Opłata za kopertę bezpieczną po wykonaniu operacji 10,00 zł/szt

9. Za przyjęcie zgłoszenia o utracie dowodu osobistego 30,00 zł

10. Odwołanie zastrzeżenia dokumentów w systemie MIG-DZ 30,00 zł

Rozdział 2. Przechowywanie przedmiotów  oraz udostępnianie skrytek sejfowych oraz inne czynności

miesięcznie 50,00 zł


