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§ 1

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.  Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach (LBS w Obornikach) 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 przez

Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach”, zwaną dalej taryfą.

2. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.

3. 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.

4. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.

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 taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Ludowym Bankiem Spółdzielczym w Obornikach.

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

10.  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.

11.  W umowie strony  mogą inaczej określić zasady lub stawki pobieranych opłat. 

12. Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach.

§ 2

Przez określenia użyte w niniejszej taryfie, które mają zastosowanie do Rozdziałów dotyczących klientów indywidualnych należy rozumieć:

1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z Ludowym Bankiem Spółdzielczym w Obornikach lub Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń

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

2)  kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt. 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwana dalej „ustawą”;

3) polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej;

4) polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na

obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA);

5)    polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę;

6)    polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowania przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro;

7)  polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;

8)  powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;

9) prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia

rachunku płatniczego konsumenta;

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

11) sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci

papierowej albo elektronicznej;

12) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych - usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym

wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty;

13) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych - usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia

umożliwiającego taka wypłatę lub w placówce dostawcy;

14) wydanie karty płatniczej - usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;

15) obsługa karty debetowej - usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku platniczego płatnika;

16) obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy;

17) wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;

18)  wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;

19) usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej

lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;

20) zlecenie stałe - usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.

21)  indywidualne dane uwierzytelniające - zabezpieczenie, przy użyciu którego LBS w Obornikach uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token, hasło SMS, 

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



§ 3

Przez określenia użyte w niniejszej taryfie, które mają zastosowanie do Rozdziałów dotyczących klientów instytucjonalnych należy rozumieć:

1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z Ludowym Bankiem Spółdzielczym w Obornikach lub Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń

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

2) polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej;

3) polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na

obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA);

4)    polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę;

5)    polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowania przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro;

6)  polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;

7)  powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;

8) prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych klienta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego;

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

10) sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci

papierowej albo elektronicznej;

11) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych - usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym

wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty;

12) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych - usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taka

wypłatę lub w placówce dostawcy;

13) wydanie karty płatniczej - usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;

14) obsługa karty debetowej - usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku platniczego płatnika;

15) obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy;

16) wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku bankowy za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;

17)  wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek bankowy za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;

18) usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej

lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;

19) zlecenie stałe - usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy;

20)  indywidualne dane uwierzytelniające - zabezpieczenie, przy użyciu którego LBS w Obornikach uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token, hasło SMS;

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

22) KONTO DLA FIRMY - pakiet dla osób fizycznych prowadzacych działalność gospodarczą, w tym również wspólników spółek cywilnych z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne;

23) KONTO AGRO - pakiet dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne;

24) KONTO DLA BIZNESU - pakiet dla pozostałych podmiotów instytucjonalnych innych niż w pkt 22) oraz 23)



1. miesięcznie bez opłat

2.

2.1.

3.

3.1. bez opłat

4

4.1.

3,00 zł

15,00 zł

60,00 zł

4.2.

bez opłat

bez opłat

4,99 zł

50,00 zł

5. 15,00 zł

6.

6.1.

40,00 zł

75,00 zł

6.2.

40,00 zł

75,00 zł

7.

7.1. 15,00 zł

7.2. 0,50 zł

8. 100,00 zł

9. 80,00 zł

złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

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

Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonywaniu 

przelewów z opcją OUR

złożonych w formie papierowej

80,00 zł

0,50 zł

15,00 zł

50,00 zł

DZIAŁ II.

ROZDZIAŁ 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W ZŁOTYCH 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł

100,00 zł 100,00 zł100,00 zł 100,00 zł

złożonych w formie papierowej

  d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach  - realizowanych w systemie Express 

Elixir

  e) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach - realizowanych w systemie 

SORBNET

Polecenie przelewu SEPA - tryb normalny

Polecenie przelewu za granicę w walucie obcej i PLN (SWIFT) - tryb normalny

30,00 zł

15,00 zł

bez opłat

15,00 zł

6,00 zł

0,50 zł 0,50 zł

4,99 zł

25,00 zł

4,99 zł

50,00 zł

15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

40,00 zł

75,00 zł

Podstawowy Rachunek 

Płatniczy

Prowadzenie rachunku płatniczego

- nie pobiera się opłat za prowadzenie rachunku dla SKO, KZP i Rad Rodziców 

Blokada środków od przekazów walutowych złożonych w formie papierowej od każdego przekazu 15,00 zł 15,00 zł

50,00 zł

60,00 zł

bez opłat

0,00 zł 
3) 4)

/0,99 zł

0,50 zł

bez opłat

3,00 zł bez opłat

za każdy przelew

za każdy przelew

wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówkach LBS w Obornikach

  b) przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro

  a) przekazy do równowartości 5.000 euro

bez opłat

6,00 zł

40,00 zł

75,00 zł

40,00 zł

75,00 zł

40,00 zł

75,00 zł

za każdy przelew

15,00 zł

40,00 zł

75,00 zł

Polecenie przelewu

złożone w formie papierowej:

zlożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

12,00 zł

bez opłat bez opłat bez opłat

  b) przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro

0,99 zł

12,00 zł 12,00 zł

3,00 zł

pięć dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym  bez opłat, 

każda kolejna 6,00 zł

40,00 zł

75,00 zł

40,00 zł

75,00 zł

60,00 zł

0,99 zł

40,00 zł

75,00 zł

pięć dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym  bez opłat, 

każda kolejna 0,99 zł

  a) przekazy do równowartości 5.000 euro

15,00 zł 15,00 zł

bez opłat

4,99 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
TRYB POBIERANIA 

OPŁATY ROR - Pakiet 

Standard
Konto Tak! Konto dla młodych 

2)

Wypłata gotówki 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

ROR - Pakiet na Start 
1)

bez opłat

bez opłat6,99 zł 1,99 zł bez opłat

od każdej wpłaty
dokonywana na rachunek w placówkach LBS w Obornikach

od każdej wypłaty

  b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach

  c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach - realizowanych w systemie Express 

Elixir

0,50 zł

  a) na rachunki prowadzone w LBS w Obornikach

bez opłat bez opłat

  d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach - realizowanych w systemie 

SORBNET

Wpłata gotowki

za każdy przelew
złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

  a) na rachunki prowadzone w banku LBS w Obornikach

  b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach

c) na rachunki Urzędu Skarbowego (przelew podatkowy)

4,99 zł

60,00 zł

bez opłat bez opłat

3,00 zł
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10.

10.1.

6,00 zł 
5)

10.2.

bez opłat

10.3.

6,00 zł

bez opłat

10.4.

6,00 zł

bez opłat

11.

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

12. 5,00 zł

13. 0,00 zł/20,00 zł 
6)

15. bez opłat

16. 30,00 zł

17. za każdą dyspozycję 30,00 zł

18. 50,00 zł

19. 59,99 zł

20. 99,99 zł

  a) na rachunki prowadzone w banku LBS w Obornikach

5) Opłaty nie pobiera się w przypadku realizacji  zleceń stałych z tytułu spłaty rat pożyczki z PKZP Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach oraz ZFŚS Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach

pięć dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym  bez opłat, 

każda kolejna 6,00 zł

pięć dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym  bez opłat, 

każda kolejna 0,99 zł

bez opłat

12,00 zł 
5)

14.

  b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika

6,00 zł 
5)

12,00 zł 
5)

realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:

  a) na rachunki prowadzone w banku LBS w Obornikach

Zlecenie stałe

  c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika,

  d) odwołanie polecenia zapłaty 

Sporządzanie wyciągów bankowych za okres dłuższy niż 1 miesiąc

Polecenie zapłaty:

  a) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 

Za ustanowienie, zmianę, odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na 

wypadek śmierci

bez opłat

6,00 zł 12,00 zł 12,00 zł

0,00 zł/20,00 zł 
6)

0,00 zł/20,00 zł 
6)

0,00 zł/20,00zł
 6)

4) Z darmowych przelewów można skorzystać jedynie w przypadku, gdy przelew zostanie wprowadzony i zatwierdzony od poniedziałku do piątku do godziny granicznej tj. 16:45

10,00 zł bez opłat

za każdą stronę wydruku 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat

Realizacja dyspozycji spadkobierców

99,99 zł

59,99 zł

50,00 zł 50,00 zł

30,00 zł bez opłat

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

2) Pakiet obowiązuje do ukończenia 30 roku życia

99,99 zł 99,99 zł

59,99 zł

bez opłat

30,00 zł

59,99 zł

bez opłat

za każdą dyspozycję 50,00 zł 50,00 zł

za każdą dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł bez opłat

5,00 zł 5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

za każdą dyspozycję 

za każdy przelew

bez opłat bez opłat

bez opłat

6,00 zł

bez opłat

0,99 zł 0,99 zł 0,50 zł

6,00 zł

  b) na rachunki prowadzone w bankach innym, niż bank LBS w Obornikach

  b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach

modyfikacja zlecenia stałego:

  a) złożona w formie papierowej bez opłat

bez opłat

bez opłat

12,00 zł

1) Pakiet aktywny przez pierwsze 6 miesięcy od założenia rachunku

0,99 zł

5,00 zł bez opłat

od każdego spadkobiercy 30,00 zł 30,00 zł

12,00 zł

30,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

10,00 zł

za każdą zmianę

bez opłat

5,00 zł 5,00 zł

30,00 zł30,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

6,00 zł

6) W dniu otwarcia rachunku opłata za pełnomocnictwo wynosi 0,00 zł, w póżniejszym okresie 20,00 zł

za każdą dyspozycję

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję

Za wydanie opinii bankowej za każdą dyspozycję

bez opłat

bez opłat30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

30,00 zł

3) W miesiącu 5 przelewów darmowych

Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania 

przez posiadacza rachunku błednego numeru bankowego odbiorcy

bez opłat  b) złożona za pośrednictwem uslug bankowości elektronicznej

odwołanie zlecenia stałego:

  a) złożone w formie papierowej

  b) złożone za pośrednictwem uslug bankowości elektronicznej

bez opłat

99,99 zł

Za wydanie zaświadczenia za każdą dyspozycję 59,99 zł

Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 

Opłata za zmianę pakietu 
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STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. miesięcznie bez opłat

2.

2.1.

3.

3.1. bez opłat

4

4.1.

3,00 zł

15,00 zł

60,00 zł

4.2.

bez opłat

bez opłat

4,99 zł

50,00 zł

5. 15,00 zł

6.

6.1.

40,00 zł

75,00 zł

6.2.

40,00 zł

75,00 zł

7.

7.1. 15,00 zł

7.2. 0,50 zł

8. 100,00 zł

9. 80,00 zł
Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonywaniu 

przelewów z opcją OUR
za każdy przelew

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

Polecenie przelewu SEPA - tryb normalny

za każdy przelew
złożonych w formie papierowej

złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

  a) przekazy do równowartości 5.000 euro

  b) przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro

  b) przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro

zlożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

Polecenie przelewu za granicę w walucie obcej i PLN (SWIFT) - tryb normalny

za każdy przelew

złożonych w formie papierowej

  a) przekazy do równowartości 5.000 euro

Blokada środków od przekazów walutowych złożonych w formie papierowej od każdego przekazu

  b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach

12,00 zł

Polecenie przelewu

za każdy przelew

złożone w formie papierowej:

  a) na rachunki prowadzone w LBS w Obornikach

dokonywana na rachunek w placówkach LBS w Obornikach

Wypłata gotówki 
od każdej wypłaty

wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówkach LBS w Obornikach

  d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach  - realizowanych w systemie Express 

Elixir

  e) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach - realizowanych w systemie 

SORBNET

c) na rachunki Urzędu Skarbowego (przelew podatkowy)

złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

  a) na rachunki prowadzone w banku LBS w Obornikach

  b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach

bez opłat

  c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach - realizowanych w systemie Express 

Elixir

  d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach - realizowanych w systemie 

SORBNET

Wpłata gotowki
od każdej wpłaty bez opłat

Prowadzenie rachunku płatniczego

DZIAŁ II.

ROZDZIAŁ 1.1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W ZŁOTYCH ZAKŁADANE MOBILNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
TRYB POBIERANIA 

OPŁATY
Konto na Selfie
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10.

10.1.

12,00 zł 
1)

10.2.

bez opłat

10.3.

12,00 zł

bez opłat

10.4.

12,00 zł

bez opłat

11.

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

12. 5,00 zł

13. 20,00 zł

15. nie dotyczy

16. 30,00 zł

17. za każdą dyspozycję nie dotyczy

18. 50,00 zł

19. 59,99 zł

20. 99,99 zł

1) Opłaty nie pobiera się w przypadku realizacji  zleceń stałych z tytułu spłaty rat pożyczki z PKZP Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach oraz ZFŚS Ludowego Banku 

Spółdzielczego w Obornikach

Za wydanie opinii bankowej za każdą dyspozycję

Za wydanie zaświadczenia za każdą dyspozycję

Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 

Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania 

przez posiadacza rachunku błednego numeru bankowego odbiorcy
za każdą dyspozycję

Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy

Opłata za zmianę pakietu za każdą zmianę

14. Za ustanowienie, zmianę, odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na 

wypadek śmierci
za każdą dyspozycję 30,00 zł

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję

  d) odwołanie polecenia zapłaty 

Sporządzanie wyciągów bankowych za okres dłuższy niż 1 miesiąc za każdą stronę wydruku 

  b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika

  c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika,

Polecenie zapłaty:

za każdą dyspozycję 
  a) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 

  a) złożone w formie papierowej

  b) złożone za pośrednictwem uslug bankowości elektronicznej

  a) złożona w formie papierowej
  b) złożona za pośrednictwem uslug bankowości elektronicznej

modyfikacja zlecenia stałego:

za każdą dyspozycję 
odwołanie zlecenia stałego:

realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

  a) na rachunki prowadzone w banku LBS w Obornikach

  b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach

bez opłat

  b) na rachunki prowadzone w bankach innym, niż bank LBS w Obornikach

12,00 zł

Zlecenie stałe

za każdy przelew

realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:

  a) na rachunki prowadzone w banku LBS w Obornikach
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STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. miesięcznie bez opłat

2.

2.1.

3.

3.1.

4

4.1.

10,00 zł

10,00 zł

15,00 zł

60,00 zł

4.2.

jedna dyspozycja w miesiącu bez opłat, każda 

kolejna 10,00 zł

15,00 zł

50,00 zł

5.

5.1.

10,00 zł

10,00 zł

5.2.

10,00 zł

10,00 zł

5.3.

10,00 zł

bez opłat

5.4.

10,00 zł

bez opłat

6.

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

7. 5,00 zł

8. 0,00 zł/20,00 zł 
2)

10. 30,00 zł

11. za każdą dyspozycję 30,00 zł

12. 50,00 zł

13. 59,99 zł

14. 99,99 zł

1) Z darmowych przelewów można skorzystać jedynie w przypadku, gdy przelew zostanie wprowadzony i zatwierdzony od poniedziałku do piątku do godziny granicznej tj. 16:45

jedna dyspozycja w miesiącu bez opłat, każda 

kolejna 10,00 zł

  b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach

2) W dniu otwarcia rachunku opłata za pełnomocnictwo wynosi 0,00 zł, w póżniejszym okresie 20,00 zł

Za wydanie opinii bankowej za każdą dyspozycję

Za wydanie zaświadczenia za każdą dyspozycję

Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 

Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu 

podania przez posiadacza rachunku błednego numeru bankowego odbiorcy
za każdą dyspozycję

Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy

9. Za ustanowienie, zmianę, odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu 

na wypadek śmierci
za każdą dyspozycję 30,00 zł

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję

  d) odwołanie polecenia zapłaty 

Sporządzanie wyciągów bankowych za okres dłuższy niż 1 miesiąc za każdą stronę wydruku 

  b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika

  c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika,

Polecenie zapłaty:

za każdą dyspozycję 
  a) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 

modyfikacja zlecenia stałego:

za każdą dyspozycję 
odwołanie zlecenia stałego:

realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

  a) na rachunki prowadzone w banku LBS w Obornikach

  a) złożone w formie papierowej

  b) złożone za pośrednictwem uslug bankowości elektronicznej

  a) złożona w formie papierowej
  b) złożona za pośrednictwem uslug bankowości elektronicznej

realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:

  a) na rachunki prowadzone w banku LBS w Obornikach

  b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach

  b) na rachunki prowadzone w bankach innym, niż bank LBS w Obornikach

  a) na rachunki prowadzone w banku LBS w Obornikach

  b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach

Zlecenie stałe

za każdy przelew

jedna dyspozycja w miesiącu bez opłat, każda 

kolejna 10,00 zł 
1)

  c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach - realizowanych w systemie Express 

Elixir

  d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach - realizowanych w systemie 

SORBNET

Polecenie przelewu

za każdy przelew

złożone w formie papierowej:

  c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach  - realizowanych w systemie 

Express Elixir

  d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach - realizowanych w systemie 

SORBNET

złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

  a) na rachunki prowadzone w LBS w Obornikach

dokonywana na rachunek w placówkach LBS w Obornikach

Wypłata gotówki 
od każdej wypłaty

wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówkach LBS w Obornikach

Wpłata gotowki
od każdej wpłaty bez opłat

Prowadzenie rachunku płatniczego

DZIAŁ II.

ROZDZIAŁ 1.2. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
TRYB POBIERANIA 

OPŁATY
Rachunek oszczędnościowy

Strona 9



1.

2.

3.

4.

4.1

4.2

5.

5.1

5.2

6.

6.1.

7.

8.

za każdą dyspozycję 30,00 zł

30,00 zł

bez opłat

bez opłat

jeden przelew lub wypłata w m-cu

  c) realizowanych w systemie SORBNET
 2)

  a) na rachunki prowadzone w banku LBS w Obornikach

  b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach

bez opłat

50,00 złza każdy przelew

terminowej lokaty oszczędnościowej o zmiennym saldzie

z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej o zmiennym saldzie

za każdy przelew

jeden przelew lub wypłata w m-cu

pozostałych terminowych lokat oszczędnościowych

Realizacja przelewów:

za każdą wypłatę

bez opłat

wkładu oszczednościowego

DZIAŁ II.

ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH (OBRÓT OSZCZEDNOŚCIOWY)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Otwarcie rachunku

bez opłat

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

LOKATA W ZŁOTYCHTRYB POBIERANIA OPŁATY

Prowadzenie rachunku

wkładu oszczednościowego

Wpłaty gotówkowe na rachunek

Wypłaty gotówkowe z rachunku

z rachunków pozostałych terminowych lokat oszczędnościowych w przypadku likwidacji rachunku i przekazania środków na rachunek prowadzony w 

banku innym, niż bank LBS w Obornikach
za każdy przelew

od każdego spadkobiercy

5,00 zł

1) Kolejny przelew lub wypłata w miesiącu 20,00 zł.

2) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce LBS w Obornikach

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem:

terminowej lokaty oszczędnościowej

Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

Realizacja dyspozycji spadkobierców

za każdą dyspozycję 20,00 zł

jednorazowo

miesięcznie

od każdej wpłaty

   0,00 zł
 1)/ 

20,00 zł

  bez opłat
 1)
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1. Usługa bankowości elektronicznej miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

  a) wydanie loginu i hasła dostępu 

   - wydanie pierwszego loginu i hasła dostęp jednorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

   - wydanie kolejnego loginu i hasła dostępu jednorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

  b) opłata za przekazywanie haseł SMS miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

  c) opłata za użytkowanie Tokena SGB miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2. Informacja SMS

 - uruchomienie usługi jednorazowo 9,99 zł 9,99 zł 9,99 zł 9,99 zł 9,99 zł 9,99 zł

 - użytkowanie usługi miesięcznie 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł

ROR - Pakiet na 

Start 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

DZIAŁ II.

WYSZCZEGÓLNIE CZYNNOŚCI

TRYB 

POBIERANIA 

OPŁATY

ROZDZIAŁ 3. USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

ROR-Pakiet 

Standard Konto TAK!
Konto dla 

Młodych

Podstawowy 

rachunek 

płatniczy

Konto na Selfie
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Visa Electron Pay 

Way

Mastercard

Visa Electron Pay 

Way Młodzieżowa 

Mastercard 

Młodzieżowa 

Mastercard/VISA do Konta 

TAK!

 Podstawowy rachunek 

płatniczy 

1. Wydanie karty za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2. Duplikat karty za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł bez oplat

3. Wznowienie karty za każdą kartę 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł bez opłat

4. Użytkowanie karty  miesięcznie 6,99 zł/1,99zł 
1)

1,99 zł/0,99 zł 
2)

6,99 zł/1,99zł 
1) bez opłat

5.
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek 

klienta
za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

6. Wypłata gotówki:

6.1 w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków 

spółdzielczych
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

6.2 w kasach banków SGB (przy użyciu termina POS) 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł bez opłat

6.3 w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 6.1 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł pięć rozliczeniowych 

wypłat w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat każda 

kolejna 1,30 zł

6.4 w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 6.2 (przy użyciu terminala POS) naliczana od wypłacanej 

kwoty
3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00zł 3% min. 5,00 zł bez opłat

6.5 w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł nie dotyczy

7. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego 

EOG)

naliczona od wypłaconej 

kwoty 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł bez oplat

8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, pobierana 

w dniu rozliczenia operacji 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł bez opłat

9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

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

11. Zmiana PIN w bankomatach:

11.1 banków SGB 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

11.2 innych, niż wskazanych w pkt 11.1 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł

12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

12.1 banków SGB 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

12.2 innych, niż wskazanych w pkt 12.1 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

13. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł

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

16. Transakcje bezgotówkowe: -

16.1 dokywana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji

16.2 dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji

16.3
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

bezgotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji

17. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

1% 1%
karta Visa - 3%

karta Mastercard - bez opłat
bez prowizji

2) W przypadku wykonania transakcji bezgotówkowej przy uzyciu karty na łączna sumę 300 zł

za każdą wypłatę, pobierana 

w dniu rozliczenia operacji

za każde sprawdzenie

1)
 
W przypadku  wykonania  transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty na łączną sumę 500 zł

DZIAŁ II.

ROZDZIAŁ 4. KARTY PŁATNICZE

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
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do 31 stycznia 2023 r. od 1 lutego 2023 r.

1. Obsługa miesięczna za używanie karty

miesięcznie 

0 zł w przypadku dokonania co najmniej 5 transakcji 

bezgotówkowych karta w miesiącu kalendarzowym, 

w przeciwnym wypadku 7 zł

0 zł w przypadku dokonania w miesiącu 

kalendarzowym transakcji bezgotówkowych kartą na 

łączną kwotę co najmniej 500 zł, w przeciwnym 

wypadku - 5 zł

2. Wydanie karty płatniczej za każdą kartę 0,00 zł 0,00 zł

3. Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych, 0,00 zł 0,00 zł

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 5,00 zł 5,00 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1) 3% min 5 zł 5,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2) (przy użyciu terminala POS) 3% min 10 zł 3% min 10 zł

5) w bankomatach za granicą na terenie EOG (transgraniczna transakcja płatnicza) 3% min 5 zł 5,00 zł

6) w bankomatach za granicą poza terytorium EOG 3% min 10 zł 3% min 10 zł

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

w dniu rozliczenia operacji 1,50 zł 1,50 zł

5. Wygenerowanie i dostarczenie PIN za każdy kolejny PIN do 

karty
6,00 zł 6,00 zł

6. Zmiana PIN w bankomatach:

1) sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł

2) w bankomatach banków obcych 7,00 zł 7,00 zł

7. Zapytanie o saldo w bankomatach

1) banków SGB 1,50 zł 1,50 zł

2) w bankomatach banków obcych 2,50 zł 2,50 zł

8. Zestawienie operacji kartowych wysłane na adres korespondencyjny za każde zestawienie, 

miesięcznie
5,00 zł 5,00 zł

9. Dostarczenie karty lub PIN kurierem dla każdej przesyłki 

kurierskiej
45,00 zł 45,00 zł

10. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

karat Visa 3% karta Visa 3%

za każdą zmianę 

za każde sprawdzenie 

naliczana od wypłacanej 

kwoty, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

DZIAŁ II.

ROZDZIAŁ 4.1. KARTY ONLINE 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Mastercard Mobile/ Visa Mobile
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STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Mastercard "Pierwsza karta"
1. Opłata roczna za obslugę karty rocznie, zgóry za każdy rok 

ważności karty
0,00 zł

2. Zasilenie rachunku karty - bez opłat

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

4. Zastrzeżenie karty - bez opłat

5. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 0,00 zł

6. Zmiana PIN w bankomatach:

1) sieci SGB 0,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 0,00 zł

7. Wypłata 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) 0,00 zł

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt. 1) 0,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2) (przy użyciu terminala POS) 0,00 zł

5) w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG) 0,00 zł

6) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 0,00 zł

8. Sporządzenie zsetawienia transakcji płatniczych - bez opłat

9. Transakcja bezgotówkowa:

1) dokonwyana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; bez prowizji 

2) dokonwyana poza terytorium państw członkowskich EOG; bez prowizji 

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy uzyciu karty debetowej do płatności 

bezgotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG);
bez prowizji 

10. Opłata za wydanie duplikatu karty za każdą kartę 0,00 zł

za każdą zmianę 

DZIAŁ II.

ROZDZIAŁ 4.2. KARTA PRZEDPŁACONA ZBLIŻENIOWA 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

za każdą wypłatę, pobieraana w 

dniu rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

-
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ROZDZIAŁ 5. KARTY KREDYTOWE

MasterCard/Visa MasterCard Gold
1. Wydanie  karty:

1.1. głównej 15,00 zł 17,00 zł

1.2. dołączonej 15,00 zł 17,00 zł

2. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty)

2.1. głównej 55,00 zł 75,00 zł

2.2. dołączonej 55,00 zł 75,00 zł

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 55,00 zł 75,00 zł

4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł

5. Wznowienie karty za każdą kartę 55,00 zł 55,00 zł

6. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat

7. Opłata za wypłatę gotówki:

7.1. w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych za każdą wypłatę, naliczana od 

wypłacanej kwoty, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji

3% min 6,00 zł 4% min 10,00 zł

7.2. w kasach banków SGB 3% min 6,00 zł 4% min 10,00 zł

7.3. w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3% min 6,00 zł 4% min 10,00 zł

7.4. w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 3% min 6,00 zł 4% min 10,00 zł

7.5. w bankomatach za granicą 3% min 7,00 zł 4% min 10,00 zł

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

9. Wydanie pierwszego numeru PIN - bez opłat bez opłat

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 lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach 

określonych w umowie o kartę

13.1.
dla umów zawartych do 11 marca 2016r. 

13.2. dla umów zawartych po 11 marca 2016r. bez opłat bez opłat

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

15. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej

naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia 

operacji

1% (dot. kart Visa) bez opłat

koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbiuru wg 

Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.za każdy monit/wezwanie

DZIAŁ II.

rocznie, z góry za każdy rok 

ważności karty (pierwszej i 

wznowionych, proporcjonalnie za 

faktyczny okres użytkowania)

za każdą kartę

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 
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DZIAŁ II.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Prowizja przygotowawcza:

1.1. KREDYT GOTÓWKOWY

udzielenie kredytu gotówkowego:

a) dla klientów należących do grupy współpracujących z bankiem 6,00%

b) dla klientów nie należących do grupy współpracujących z bankiem 8,00%

1.2 KREDYT W RACHUNKU PŁATNICZYM (KREDYT ODNAWIALNY W ROR)

udzielenie kredytu w rachunku płatniczym 2,50% min 50,00 zł

odnowienie kredytu w rachunku płatniczym  2,50% min 50,00 zł

1.3 KREDYT GOTÓWKOWY KREDYT EKO!

a) standardowo 1,00%

b) dla posiadaczy konta TAK!, na który wpłynie co najmniej raz dochód Wnioskodawcy 0,00%

1.4 KREDYT HIPOTECZNY

udzielenie kredytu hipotecznego:

      a) mieszkaniowe 2,50%

b) konsolidacyjne 4,00%

c) pożyczki hipoteczne 4,00%

d) konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie 4,00%

1.5 KREDYTY INNE NIŻ WSKAZANE W PKT 1.1, 1.2 ORAZ 1.4 4,00%

Prowizja rekompensacyjna

KREDYTY HIPOTECZNE

a) udzielone przed 18.12.2011 r., 1,00% nie mniej niż 200,00 zł

b) udzielone od 18.12.2011 r. do 22 lipca 2017 r., spłaty w kwotach wyższych niż 5 000,00 

zł

1,00% nie mniej niż 200,00 zł

c) udzielone od 23.07.2017 r. (prowizja pobierana do 36 miesięcy od daty zawarcia 

umowy kredytowej)

3,00%

3. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki                                                                                                                                                                                              

3.1 Kredyt gotówkowy 4,00%

3.2 Kredyt mieszkaniowy 2,50%

3.3 Kredyt konsolidacyjny 4,00%

3.4 Pożyczka hipoteczna 4,00%

3.5 Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie 4,00%

3.6 Kredyt/pożyczka inne niż wskazane w ppkt 1 - 5 4,00%

4. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu 

osoby trzeciej

4.1 Kredyt gotówkowy 4,00%

4.2 Kredyt mieszkaniowy 2,50%

4.3 Kredyt konsolidacyjny 4,00%

4.4 Pożyczka hipoteczna 4,00%

4.5 Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie 4,00%

4.6 Kredyt/pożyczka inne niż wskazane w ppkt 1 - 5 4,00%

5. Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty                                                                                                                                    

5.1 Kredyt gotówkowy 4,00%

5.2 Kredyt mieszkaniowy 2,50%

5.3 Kredyt konsolidacyjny 4,00%

5.4 Pożyczka hipoteczna 4,00%

5.5 Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie 4,00%

5.6 Kredyt/pożyczka inne niż wskazane w ppkt 1 - 5 4,00%

ROZDZIAŁ 6. KREDYTY I POŻYCZKI

naliczana od kwoty udzielonego 

kredytu/pożyczki lub od kwoty odnowienia 

kredytu (dotyczy kredytów w rachunku 

płatniczym), płatna jednorazowo, przed lub 

przy postawieniu kredytu do dyspozycji 

kredytobiorcy

2.
naliczana od kwoty spłacanej przed 

terminem spłaty określonym w 

harmonogramie spłat, płatna w dniu 

dokonania przedterminowej spłaty całości lub 

części kredytu/pożyczki, niepobierana od 

kredytów odnawialnych w ROR

naliczana od kwoty długu, płatna 

jednorazowo

naliczana od kwoty kredytu/pożyczki 

pozostałej do spłaty, płatna jednorazowo

naliczana od kwoty prolongowanej, płatna 

jednorazowo

Strona 16



6. Za wystawienie promesy za każdą promesę 200,00 zł

7. Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta za każde zaświadczenie 70,00 zł

8. Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta za każdą opinię 75,00 zł

9. Za wydanie odpisu umowy kredytowej/pożyczki za każdy odpis 100,00 zł

10. Za powtórne wydanie zaświadzenia dotyczącego ustanowienia hipoteki, zmian 

dotyczących wpisów hipotecznych - wynikające z niedopełnienia formalności przez 

klienta

za każde zaświadczenie 100,00 zł

11. Za wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie: 

11.1 hipoteki, zastawu rejestrowego bądź przewłaszczenia 50,00 zł

11.2 cesji polisy ubezpieczeniowej 25,00 zł

12. Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie:

12.1 hipoteki, zastawu rejestrowego bądź przewłaszczenia 100,00 zł

12.2 cesji polisy ubezpieczeniowej 50,00 zł

13. Za sporządzenie w imieniu klienta wniosku o:

13.1 wpis hipoteki w księdze wieczystej 30,00 zł

13.2 wykreślenie hipoteki w księdze wieczystej 30,00 zł

13.3 przeniesienie hipoteki na opróźnione miejsce hipoteczne 50,00 zł

13.4 wpis zastawu rejestrowego 50,00 zł

13.5 wykreślenie zastawu rejestrowego 50,00 zł

14.
Za sporządzenie w imieniu klienta deklaracji w sprawie podatku od czynności 

cywilnoprawnych w przypadku ustanowienia hipoteki
za każdą deklarację 30,00 zł

15. Za dojazd na koszt Banku na inspekcję do klienta w związku z wnioskiem / umową 

kredytową
za każdy dojazd 50,00 zł

16. Za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w miesiącu) w przypadkach 

określonych w umowie kredytu/pożyczki

16.1 kredyty/pożyczki 15,00 zł

16.2
kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim 

udzielone po 11 marca 2016 r. 
bez opłat

16.3 kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia 22 lipca 2017 bez opłat

17. Za wysłanie wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie 

kredytu/pożyczki

17.1 kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r. 30,00 zł

17.2
kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim 

udzielone po 11 marca 2016 r. 
bez opłat

17.3 kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia 22 lipca 2017 bez opłat

18. Za wydanie opinii zgody na bezciężarowe odłączenie działki z nieruchomości za każdą działkę 250,00 zł

19.
Za pisemne wezwanie klienta do przedłożenia dokumentu kontynuacji 

ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia kredytu/pożyczki
za każde wezwanie 50,00 zł

za każde wezwanie

 

za każdy dokument

za każdy duplikat

za każdy wniosek

za każde upomnienie
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1.

2.

3.

3.1.

4.

4.1

4.2

5.

6.

6.1

6.2

7.

7.1

7.2

8.

9.

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

11.

12.

13.

15.

16.

17.

18.

19.

20

Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 1,99 zł

Wpłata gotowki
od każdej wpłaty

dokonywana na rachunek w placówkach LBS w Obornikach bez opłat

DZIAŁ II. 

ROZDZIAŁ 7. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY 

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W ZŁOTYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY

STAWKA 

OBOWIĄZUJĄCA

"Konto za Złotówkę"

Wypłata gotówki 
od każdej wypłaty

Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówkach LBS w Obornikach bez opłat

Polecenie przelewu

za każdy przelew

złożone w formie papierowej:

złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

4,99 zł

a) na rachunki prowadzone w LBS w Obornikach 3,00 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach 6,00 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach - realizowanych w systemie Express Elixir 15,00 zł

d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach - realizowanych w systemie SORBNET 60,00 zł

a) przekazy do równowartości 5.000 euro 40,00 zł

b) przekazy przekraczajace równowartość 5.000 euro 75,00 zł

złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

e) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach - realizowanych w systemie SORBNET 50,00 zł

Blokada środków od przekazów walutowych złożonych w formie papierowej od każdego przekazu 15,00 zł

Polecenie przelewu za granicę w walucie obcej i PLN (SWIFT) - tryb normalny

za każdy przelew

złożonych w formie papierowej

a) na rachunki prowadzone w banku LBS w Obornikach bez opłat

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach 0,99

c) na rachunki Urzędu Skarbowego (przelew podatkowy) bez opłat

d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach  - realizowanych w systemie Express Elixir

złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 0,50 zł

Polecenie przelewu w trybie pilnym - dodatkowa opłata do ust. 6 100,00 zł

Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonaniu przelewów z opcją OUR 80,00 zł

a) przekazy do równowartości 5.000 euro 40,00 zł

b) przekazy przekraczajace równowartość 5.000 euro 75,00 zł

Polecenie przelewu SEPA -  tryb normalny
za każdy przelewzłożonych w formie papierowej 15,00 zł

a) na rachunki prowadzone w banku LBS w Obornikach bez opłat

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach 0,75 zł

Zlecenie stałe

za każdy przelew

realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone w banku LBS w Obornikach 3,00 zł 
1)

b) na rachunki prowadzone w bankach innym, niż bank LBS w Obornikach 6,00 zł

realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:

za każdą dyspozycję 

a) złożona w formie papierowej 7,00 zł

b) złożona za pośrednictwem uslug bankowości elektronicznej bez opłat

odwołanie zlecenia stałego:

5,00 zł

b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 5,00 zł

c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika, 5,00 zł

d) odwołanie polecenia zapłaty 10,00 zł

a) złożone w formie papierowej 8,00 zł

b) złożone za pośrednictwem uslug bankowości elektronicznej bez opłat

Polecenie zapłaty:

za każdą dyspozycję 

a) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 

14. Za ustanowienie, zmianę, odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
za każde odwołanie 30,00 zł

Opłata za zmianę pakietu za każdą zmianę 30,00 zł

Sporządzanie wyciągów bankowych za okres dłuższy niż 1 miesiąc za każdą stronę wydruku 5,00 zł

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 20,00 zł

Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza 

rachunku błednego numeru bankowego odbiorcy
za każdą dyspozycję

50,00 zł

Za wydanie zaświadczenia za każdą dyspozycję 59,99 zł

Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 30,00 zł

Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 30,00 zł

Za wydanie opinii bankowej za każdą dyspozycję 99,99 zł
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STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Usługa bankowości elektronicznej miesięcznie bez opłat

a) wydanie loginu i hasła dostepu jednorazowo bez opłat

b) opłata za przekazywanie haseł SMS miesięcznie  bez opłat 

c) opłata za użytkowanie Tokena SGB miesięcznie  bez opłat 

2. Informacja SMS

 - uruchomienie usługi jednorazowo 9,99 zł

 - użytkowanie usługi miesięcznie 1,99 zł

Maestro

Visa Electron 

Mastercard KKS Lech

Visa Electron 

Młodzieżowa 

Mastercard do "Konta 

za złotówkę"

1. Wydanie karty za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat

2. Duplikat karty za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

        3.     1)Wznowienie karty za każdą kartę 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

4 Użytkowanie karty  miesięcznie 6,99 zl/1,99 zł 
1)

1,99 zł/0,99 zł 
2) bez opłat

5.
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek 

klienta
za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

6. Wypłata gotówki:

6.1

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

6.2 w kasach banków SGB (przy użyciu termina POS) 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

6.3 w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 6.1 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

6.4 w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 6.2 (przy użyciu terminala POS) naliczana od wypłacanej 

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

6.5 w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 3% min.4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min 4,50 zl

7.

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)

naliczona od wypłaconej 

kwoty 3,00 zł 3,00 zł 3,00 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

9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN bez opłat bez opłat bez opłat

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

11. Zmiana PIN w bankomatach:

11.1 banków SGB 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

11.2 innych, niż wskazanych w pkt 11.1 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł

12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie

12.1 banków SGB 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

12.2 innych, niż wskazanych w pkt 12.1 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

13. sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł

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

16. Transakcje bezgotówkowe: -

16.1 dokywana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez prowizji bez prowizji bez prowizji

16.2 dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG bez prowizji bez prowizji bez prowizji

16.3
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

bezgotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
bez prowizji bez prowizji bez prowizji

17.

Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji

1% 1% bez prowizji

1) Opłaty nie pobiera się w przypadku realizacji zleceń stałych z tytułu spłaty rat pożyczki z PKZP Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach oraz ZFŚS Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

WYSZCZEGÓLNIE CZYNNOŚCI
TRYB POBIERANIA 

OPŁATY "Konto za złotówkę"

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

1) 
W przypadku  wykonania  transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty na łączną sumę 500 zł

2) 
W przypadku wykonania transakcji bezgotówkowej przy uzyciu karty na łączna sumę 300 zł

KARTY PŁATNICZE

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
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1.

1.1. bez opłat bez opłat

1.2. bez opłat bez opłat

1.3. bez opłat bez opłat

2.

2.1. bez opłat 30,00 zł

2.2. nie dotyczy 30,00 zł

2.3. nie dotyczy 12,00 zł

2.4. bez opłat 5,00 zł

3.

bez opłat 0,50% min 15,00 zł

4.

4.1. wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówkach LBS w Obornikach chyba, że umowa stanowi inaczej bez opłat 0,50% min 15,00 zł

4.2.
bez opłat 0,10% min 25,00 zł

5.

5.1.

7,99 zł 7,99 zł

20,00 zł 20,00 zł

60,00 zł 60,00 zł

5.2.

bez opłat bez opłat

0,00 zł 
2) 3)/

1,49 zł 1,49 zł

bez opłat bez opłat

9,99 zł 9,99 zł

50,00 zł 50,00 zł

6. od każdego przekazu 20,00 zł 20,00 zł

7.

7.1.

40,00 zł 40,00 zł

75,00 zł 75,00 zł

7.2.

40,00 zł 40,00 zł

75,00 zł 75,00 zł

8.  

8.1. 15,00 zł 15,00 zł

8.2. 0,50 zł 0,50 zł

9. 100,00 zł 100,00 zł

10. 80,00 zł 80,00 zł

11.

11.1.

7,99 zł 7,99 zł

7,99 zł 7,99 zł

11.2.

bez opłat bez opłat

0,99 zł 0,99 zł

11.3.

7,99 zł 7,99 zł

bez opłat bez opłat

11.4.

7,99 zł 7,99 zł

bez opłat bez opłat

bez opłat bez opłat

  a) na rachunki prowadzone w banku LBS w Obornikach

za każdy przelew

za każdy przelew

  b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach

  a) przekazy do równowartości 5.000 euro

modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:

realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

  a) na rachunki prowadzone w banku LBS w Obornikach

7,99 zł 7,99 zł

7,99 zł 7,99 zł

7,99 zł

za każdy przelew

za każdą dyspozycję 

7,99 zł

  b) złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

odwołanie zlecenia stałego:
  a) złożone w formie papierowej

  b) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

15,00 zł

0,50 zł

80,00 zł

  b) przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro

złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

1,49 zł

40,00 zł 40,00 zł

  b) przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro 75,00 zł 75,00 zł

Blokada środków od przekazów walutowych złożonych w formie papierowej 20,00 zł 20,00 zł

40,00 zł 40,00 zł

7,99 zł

20,00 zł

60,00 zł

   b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach

   d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach - realizowanych w systemie Express Elixir

  e) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach - realizowanych w systemie SORBNET

7,99 zł

   a) na rachunki prowadzone w banku LBS w Obornikach

9,99 zł

bez opłat bez opłat

Polecenie przelewu za granicę w walucie obcej i PLN (SWIFT) - tryb normalny

zlożonych w formie papierowej 

  a) przekazy do równowartości 5.000 euro

7,99 zł 7,99 zł

100,00 zł

80,00 zł

Polecenie przelewu w trybie pilnym - dodatkowa opłata do ust. 7

Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonaniu przekazów (OUR)

Polecenie przelewu SEPA

DZIAŁ III.

ROZDZIAŁ 1.RACHUNKI BIEŻĄCE W ZŁOTYCH

  a) złożona w formie papierowej

75,00 zł 75,00 zł

15,00 zł

0,50 zł

100,00 zł

bez opłat bez opłat

bez opłat bez opłat

20,00 zł

60,00 zł

Wypłata gotówki 

od każdej wypłaty

1,49 zł

od każdej wpłaty dokonywanej 

w kasach LBS w Obornikach

za realizację wypłaty gotówkowej z bieżącego wpływu z wyjątkiem: klientów posiadających kredyt w rachunku bieżącym, wpłat gotówkowych z 

wrzutni nocnych

złożonych w formie papierowej 

złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 

Zlecenie stałe

realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:

  b) na rachunki prowadzone w LBS w Obornikach oraz w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach

bez opłat bez opłat

0,99 zł 0,99 zł

bez opłat bez opłat

bez opłat bez opłat

   a) na rachunki prowadzone w LBS w Obornikach oraz w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach

Wpłata gotowki

dokonywana na rachunek w placówkach LBS w Obornikach chyba, że umowa stanowi inaczej 

za każdy przelew

Polecenie przelewu

złożonych w formie papierowej:

   b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach - realizowanych w systemie Express Elixir

   d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki LBS w Obornikach - realizowanych w systemie SORBNET

złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

   c) na rachunki Urzedu Skarbowego (przelew podatkowy) bez opłat bez opłat

50,00 zł 50,00 zł

9,99 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

KONTO DLA FIRMY

dla osób fizycznych 

prowadzących działalność 

gospodarczą oraz 

wspólników spółek 

cywilnych

KONTO AGRO

dla osób fizycznych 

prowadzących 

gospodarstwo rolne

Otwarcie rachunku bankowego 

bez opłat bez opłat

otwarcie rachunku dodatkowego dla wyodrebnionych środków pieniężnych na określony cel bez opłat bez opłat

RB - PAKIET NA START 
1)

wszystkie podmioty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

TRYB POBIERANIA 

OPŁATY

jednorazowo

bez opłatotwarcie rachunku dla gromadzenia środków na cele charytatywne bez opłat

KONTO DLA BIZNESU

pozostałe podmioty

otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego 

Prowadzenie rachunku bankowego 

nie pobiera się opłat za prowadzenie rachunków: 

- fundacji; 

- innych podmiotów niefinansowych np. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne; 

- dot. zawieszonej działalności gospodarczej na podstawie wniosku klienta przedkładającego zaświadczenie o zawieszeniu 

działalności gospodarczej

bieżącego (od każdego rachunku) 20,00 zł 10,00 zł

wspólnoty mieszkaniowe-rachunki główne (od każdego rachunku) nie dotyczy nie dotyczy 

dodatkowego służącego do wyodrębnienia środków na określony cel (od każdego rachunku) 12,00 zł 12,00 zł

pomocniczego (od każdego rachunku)

miesięcznie 

20,00 zł 10,00 zł
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5,00 zł 5,00 zł

5,00 zł 5,00 zł

5,00 zł 5,00 zł

10,00 zł 10,00 zł

bez opłat bez opłat

5,00 zł 5,00 zł

50,00 zł 50,00 zł

10,00 zł 10,00 zł

50,00 zł 50,00 zł

15. 30,00 zł 30,00 zł

16. 30,00 zł 30,00 zł

17.
za każde podjęte działania 50,00 zł 50,00 zł

18.
za każde zaświadczenie 70,00 zł 70,00 zł

19.
za każdą opinię 99,99 zł 99,99 zł

20.
za każdą dyspozycję 100,00 zł 100,00 zł

TRYB POBIERANIA OPŁATY

1.

1.1. jednorazowo

1.2. miesięcznie

2. za każde zaświadczenie 
3.

4.

30,00 zł 30,00 zł

30,00 zł 30,00 zł
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem

Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta 99,99 zł 99,99 zł

Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza 

rachunku błednego numeru bankowego odbiorcy
50,00 zł 50,00 zł

Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta 70,00 zł 70,00 zł

Polecenie zapłaty:

  a) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 

prowadzenie rachunku

Wydanie zaświadczenie o posiadaniu rachunku i wysokości salda 

  a) za bieżący wyciąg i poprzedni miesiąc kalendarzowy 

  b) za każdy poprzedni wyciąg dzienny lub miesięczny

bez opłat

bez opłat
70,00 zł

1) Opłaty za realizację dyspozycji przelewu z rachunku VAT na inny rachunek będą pobierane z rachunku rozliczeniowego. Wysokość opłaty jest analogiczna jak dla rachunku rozliczeniowego dla którego prowadzony jest rachunek VAT

Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia wierzytelności innego podmiotu 100,00 zł 100,00 zł

RACHUNEK VAT - wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego dla którego założony został rachunek VAT 
1)

Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT:

WYSZCZEGÓŁNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

otwarcie rachunku

1) Pakiet aktywny przez pierwsze 6 miesięcy od założenia rachunku

2) W miesiącu 10 darmowych przelewów

3) Z darmowych przelewów można skorzystać jedynie w przypadku, gdy przelew zostanie wprowadzony i zatwierdzony od poniedziałku do piątku do godziny granicznej tj. 16:45

50,00 zł

bez opłat

  b) za każdy poprzedni wyciąg dzienny lub miesięczny 5,00 zł 5,00 zł

  c) za każdy poprzedni rok 50,00 zł 50,00 zł

Sporządzanie wyciągów bankowych 

Zestawnienie obrotów na jednym rachunku bankowym: 

za stronę wydruku

za każde zestawienie

  c) za każdy poprzedni rok 

Zestawnienie obrotów na jednym rachunku bankowym: 
  a) za bieżący rok 

  b) za każdy poprzedni rok 

za stronę wydruku

za każde zestawienie

50,00 zł

10,00 zł

50,00 zł

5,00 zł
bez opłat

Sporządzanie wyciągów bankowych 

12.
5,00 zł 5,00 zł

5,00 zł 5,00 zł

5,00 zł 5,00 zł

10,00 zł 10,00 zł

za każdą dyspozycję 

  d) odwołanie polecenia zapłaty 

  b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika

  c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika,

Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 

13.

  a) za bieżący wyciąg i poprzedni miesiąc kalendarzowy bez opłat

14.
  a) za bieżący rok 10,00 zł 10,00 zł

  b) za każdy poprzedni rok 50,00 zł
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STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie i prowadzenie otwartego rachunku powierniczego  opłata ustalana indywidualnie 

2. Otwarcie i prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego opłata ustalana indywidualnie 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Mieszkaniowy rachunek powierniczy

DZIAŁ III.

ROZDZIAŁ 2. MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE 
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

za każdą dyspozycję 30,00 zł
1) 

Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce LBS w Obornikach

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem:

terminowej lokaty oszczędnościowej

bez opłatod każdej wypłatyWypłaty gotówkowe z rachunku

Otwarcie rachunku

wkładu oszczednościowego

Prowadzenie rachunku

wkładu oszczednościowego

Wpłaty gotówkowe na rachunek

jednorazowo

miesięcznie

od każdej wpłaty

bez opłat

bez opłat

bez opłat

DZIAŁ III.

ROZDZIAŁ 3. RACHUNKI  LOKAT TERMINOWYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

LOKATA W ZŁOTYCH
TRYB POBIERANIA OPŁATY

bez opłat

20,00 zł

50,00 zł

Realizacja przelewów 

a) na rachunki prowadzone w banku LBS w Obornikach

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach

c) realizowanych w systemie SORBNET 
1)

za każdy przelew
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1. Usługa bankowości SGB24 miesięcznie bez opłat

  a) wydanie loginu i hasła dostepu 

   - wydanie pierwszego loginu i hasła dostep jednorazowo bez opłat

   - wydanie kolejnego loginu i hasła dostepu jednorazowo bez opłat

  b) opłata za przekazywanie haseł SMS za każdy SMS bez opłat

  c) opłata za użytkowania Tokena SGB miesiecznie bez opłat

2. Informacja SMS

 - uruchomienie usługi jednorazowo 9,99 zł

 - użytkowanie usługi miesięcznie 4,99 zł

DZIAŁ III.

bez opłat bez opłat

bez opłat

bez opłat

 bez opłat 

bez opłat

bez opłat

ROZDZIAŁ 4. USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

KONTO DLA FIRMY

bez opłat

bez opłat

9,99 zł

4,99 zł4,99 zł
9,99 zł

4,99 zł

9,99 zł

WYSZCZEGÓLNIE CZYNNOŚCI
TRYB POBIERANIA 

OPŁATY KONTO AGROKONTO DLA BIZNESU

bez opłat

bez opłat

bez opłatbez opłat

bez opłat bez opłat

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

RB - PAKIET NA 

START 
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STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Visa Business Electron payWave

Mastercard Business

1.
Wydanie karty do rachunku  

za każdą kartę bez opłat

2. Wydanie: za każdą kartę

2.1. Duplikatu karty 20,00 zł

3. Wznowienie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: za każdą kartę 40,00 zł

4. Zastrzeżenie karty za każdą dyspozycję bez opłat

5. Użytkowanie karty miesięcznie 7,99 zł/2,49 zł 
1)

6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta od każdej zmiany 10,00 zł

7. Opłata za wypłatę gotówki:

7.1. w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat

7.2. w kasach banków SGB 4,50 zł

7.3. w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 7.1 3% min. 5,00 zł

7.4. w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 7.2 3% min. 4,50 zł

7.5. w bankomatach za granicą (poza terytorium państw czlonkowskich EOG) 3% min. 4,50 zł

8.
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych 

(na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)

naliczona od wypłaconej kwoty
3% min. 4,50 zł

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

dniu rozliczenia operacji
1,50 zł

10. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN bez opłat

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

12. Zmiana PIN w bankomatach:

12.1 banków SGB 5,00 zł

12.2 innych, niż wskazane w pkt 12.1 7,00 zł

13. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

13.1 banków SGB 1,00 zł

13.2 innych, niż wskazane w pkt 13.1 1,50 zł

14. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3,00 zł

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

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

17. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat

18. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej

naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia 

operacji

1%

1) 
W przypadku  wykonania  transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty na łączną sumę 2000 zł

za każdą zmianę

za każde sprawdzenie

DZIAŁ III.

ROZDZIAŁ 5. KARTY PŁATNICZE

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji

Tryb pobierania opłaty
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty
MasterCardBusines dla klientów 

instytucjonalnych

1. Wydanie  karty:

1.1. głównej 17,00 zł

1.2. dołączonej 17,00 zł

2. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty)

2.1. głównej 75,00 zł

2.2. dołączonej 75,00 zł

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 75,00 zł

4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 25,00 zł

5. Wznowienie karty za każdą kartę 55,00 zł

6. Zastrzeżenie karty - bez opłat

7. Opłata za wypłatę gotówki:

7.1. w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 4% min 10,00 zł

7.2. w kasach banków SGB 4% min 10,00 zł

7.3. w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 4% min 10,00 zł

7.4. w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 4% min 10,00 zł

7.5. w bankomatach za granicą 4% min 10,00 zł

8. Zmiana PIN  za każdą zmianę 4,50 zł

9. Wydanie pierwszego numeru PIN - bez opłat

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 lub wezwania do spłaty zadłużeniaw przypadkach określonych 

w umowie o kartę

za każdy monit/wezwanie

w przypadku osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą 

w tym rolników i współników spółek 

cywilnych opłata równa kosztowi listu 

poleconego za potwierdzeniem odbioru 

wg Cennika Usług Pocztowych Poczta 

Polska S.A., w przypadku pozostałych 

podmiotów - opłata wynosi 20,00 zł

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

15. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej
naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia operacji
bez opłat

rocznie, z góry za każdy rok ważności 

karty (pierwszej i wznowionych, 

proporcjonalnie za faktyczny okres 

użytkowania)

za każdą wypłatę, naliczana od 

wypłacanej kwoty, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

za każdą kartę

DZIAŁ III.

ROZDZIAŁ 6. KARTY KREDYTOWE
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DZIAŁ III.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1 Prowizja przygotowawcza:

1.1 KREDYTY W RACHUNKU BIEŻĄCYM
a) kwota kredytu 1,50%

1.2 KREDYTY OBROTOWE

a) dla Wnioskodawców posiadających rachunek bieżący w Banku od 1,5% do 3%

b) dla Wnioskodawców nie posiadających rachunku bieżącego w Banku od 1,75% do 3,5%

1.3 KREDYTY INWESTYCYJNE
a) dla Wnioskodawców posiadających rachunek bieżący w Banku od 1,5% do 3%

b) dla Wnioskodawców nie posiadających rachunku bieżącego w Banku od 1,75% do 3,5%

1.4 KREDYTY PREFERENCYJNE Z POMOCĄ ARIMR
linia RR, Z, PR, K01, K02, MRcsk 2,00%

1.5 KREDYTY OBROTOWO-INWESTYCYJNE DLA KLIENTÓW AGRO 1,85%

1.6 KREDYTY UNIJNE SGB
a) dla rolników, rybaków, przedsiębiorców od 0,50% do 1,50%

b) dla jednostek samorządu terytorialnego do negocjacji

1.7 KREDYTY DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 2,00%

1.8 KREDYTY NIEWYMIENIONE W PKT 1-7 2,00%

2 Opłata za administrowanie kredytem

2.1 kredyty z terminem spłaty powyżej 1 roku (z wyjątkiem kredytów preferencyjnych z pomocą 

ARiMR)

2.2 kredyty w rachunku bieżącym

2.3 kredyty nieodnawialne (z wyjątkiem kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR)

2.4 kredyty w rachunku bieżącym

ROZDZIAŁ 7. KREDYTY

naliczana od kwoty udzielonego kredytu płatna 

jednorazowo, przed lub przy postawieniu kredytu do 

dyspozycji kredytobiorcy

 - naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do 

spłaty, płatna jednorazowo, przed lub przy 

postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy;

 - naliczana od kwoty kredytu, pobierana w każdym 

następnym roku począwszy od drugiego roku 

kredytowania dotyczy kredytów w rachunku 

bieżącym

- ma zastosowanie dla kredytów udzielonych do dnia 

30.04.2021 r. 

0,95%

kredyt w rachunku bieżącym: 

naliczana od aktualnego salda zadłużenia na dzień 

poprzedzający termin płatności prowizji

pozostałe kredyty:

naliczana od aktualnego salda zadłużenia 

kapitałowego niewymagalnego na dzień 

poprzedzający termin płatności prowizji

- płatna w okresach miesięcznych w ostatnim dniu 

danego miesiąca kalendarzowego

- obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca w którym 

została podpisana umowa kredytowa

- dotyczy kredytów z wyłączeniem kredytów 

preferencyjnych

- ma zastosowanie dla kredytów udzielonych od dnia 

01.05.2021 r.

0,05% miesięcznie 
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3. Prowizja wstępna
 - za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 

Unijnego SGB, naliczana od wnioskowanej kwoty 

kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku

 - w razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji 

kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, prowizja 

nie podlega zwrotowi, natomiast w przypadku 

udzielenia kredytu, zaliczana na poczet prowizji 

przygotowawczej

0,10% min. 100,00 zł

4. Prowizja z tytułu gotowości

 - w przypadku kredytów odnawialnych: naliczana w 

stosunku rocznym od różnicy pomiędzy kredytem 

postawionym do dyspozycji, a kredytem 

wykorzystanym, za każdy dzień wykorzystania, 

płatna w okresach miesięcznych;

 - w przypadku kredytów nieodnawialnych: naliczana 

w stosunku rocznym od kwoty niewykorzystanego 

kredytu postawionego do dyspozycji kredytobiorcy, 

za ilość dni, w których LBS w Obornikach 

pozostawał w gotowości do wypłaty kredytu w 

terminach i kwotach określonych w umowie kredytu, 

płatna ostatniego dnia miesiąca (dotyczy kredytów 

udzielanych od 01.12.2019 r.)

1,00%

5. Prowizja rekompensacyjna

5.1 Kredyty udzielone od 18.12.2011 r. do 30.06.2019 r. - dotyczy spłat powyżej kwoty 

5 000,00 zł.

5.2 Kredyty udzielone od 01.07.2019 r. (za wyjątkiem kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR) - 

pobierana dla przedterminowych spłat dokonywanych wcześniej niż 14 dni od daty umownej 

zapadalności zobowiązania

5.3 Kredyty udzielone od 01.05.2021 r. (za wyjątkiem kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR)
naliczana od kwoty spłacanej conajmniej 14 dni 

przed terminem spłaty wynikającym z umowy, 

płatna w dniu przedterminowej spłaty kredytu

1% min 500,00 zł

Prowizja za obsługę kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR

a) udzielanych od 18.09.2012 r.
0,05%

b) udzielanych od 27.03.2013 r.
0,15%

c) udzielanych od 01.03.2014 r. do 31.12.2014 r.
naliczana od kwoty aktualnego zadłużenia kredytu, 

naliczana kwartalnie, pobierana kwartalnie 

ostatniego dnia roboczego kwartału

0,35%

7. Opłata za monitoring "Kredytów z preferencją" naliczana od kwoty aktualnego zadłużenia kredytu, 

naliczana kwartalnie, pobierana kwartalnie 

ostatniego dnia roboczego kwartału

0,35%

8. Za prolongatę spłaty kredytu

naliczana od kwoty prolongowanej, płatna 

jednorazowo

prowizja w wysokości aktualnie 

obowiązującej prowizji 

przygotowawczej dla danego 

rodzaju kredytu

9. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby 

trzeciej
naliczana od kwoty długu, płatna jednorazowo

prowizja w wysokości aktualnie 

obowiązującej prowizji 

przygotowawczej dla danego 

rodzaju kredytu

6.

naliczana od kwoty spłacanej przed terminem spłaty 

określonym w harmonogramie spłat, płatna w dniu 

dokonania przedterminowej spłaty kredytu - dotyczy 

kredytów nieodnawialnych

1,00% min. 200,00 zł.

naliczana od kwoty aktualnego zadłużenia kredytu, 

naliczana miesięcznie, pobierana zgodnie z 

harmonogramem spłat rat odsetkowych
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10. Za zmianę warunków umowy kredytowej                                                                                                                     

naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty, 

płatna jednorazowo

prowizja w wysokości aktualnie 

obowiązującej prowizji 

przygotowawczej dla danego 

rodzaju kredytu

11. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę 200,00 zł

12. Za wydanie klientom (na ich wniosek) zaświadzenia stwierdzającego wysokość 

zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych zobowiązań oraz zaświadczenia, że 

klient nie figuruje jako dłużnik

za każde zaświadczenie 75,00 zł

13. Za wydanie klientom (na ich wniosek) zaświadzenia stwierdzającego wysokość obrotów 

na jednym rachunku bankowym

13.1 w roku bieżącym 20,00 zł

13.2 w poprzednich latach (za każdy rok) 30,00 zł

14. Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta za każdą opinię 100,00 zł

15. Za wydanie odpisu umowy kredytowej za każdy odpis 100,00 zł

16. Za powtórne wydanie zaświadzenia dotyczącego ustanowienia hipoteki, zmian 

dotyczących wpisów hipotecznych - wynikające z niedopełnienia formalności przez 

klienta

za każde zaświadczenie 100,00 zł

17. Za wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie: 

17.1 hipoteki, zastawu rejestrowego bądź przewłaszczenia 50,00 zł

17.2 cesji polisy ubezpieczeniowej 25,00 zł

18. Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie:

18.1 hipoteki, zastawu rejestrowego bądź przewłaszczenia 100,00 zł

18.2 cesji polisy ubezpieczeniowej 50,00 zł

19. Za sporządzenie w imieniu klienta wniosku o:

19.1 wpis hipoteki w księdze wieczystej 30,00 zł

19.2 wykreślenie hipoteki w księdze wieczystej 30,00 zł

19.3 przeniesienie hipoteki na opróźnione miejsce hipoteczne 50,00 zł

19.4 wpis zastawu rejestrowego 50,00 zł

19.5 wykreślenie zastawu rejestrowego 50,00 zł

20. Za sporządzenie w imieniu klienta deklaracji w sprawie podatku od czynności 

cywilnoprawnych w przypadku ustanowienia hipoteki
za każdą deklarację 30,00 zł

21. Za dojazd na koszt Banku na inspekcję do klienta w związku z wnioskiem / umową 

kredytową
za każdy dojazd 50,00 zł

22. Za sporządzenie i wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w miesiącu) w przypadkach 

określonych w umowie kredytu
za każde upomnienie 15,00 zł

23.
Za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie 

kredytu
za każde wezwanie 30,00 zł

24. Za wydanie opinii zgody na bezciężarowe odłączenie działki z nieruchomości za każdą działkę 500,00 zł

25.
Za wezwanie klienta do:

25.1
przedłożenia dokumentu kontynuacji ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia kredytu 100,00 zł

25.2 przedłożenia dokumentu do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 100,00 zł

25.3 rozliczenia kredytu 100,00 zł

26. Za wyrażenie zgody na:

26.1 sprzedaż przedmiotu kredytowania kredytu preferencyjnego z pomocą ARiMR udzielanych od 

2015 r.

26.2
zmianę kierunku produkcji rolnej, działu specjalnego bądź przetwóstwa produktów rolnych w 

przypadku kredytobiorcy posiadającego kredyt preferencyjny z pomocą ARiMR

za każde wezwanie

naliczana od aktualnej kwoty zadłużenia, płatna 

jednorazowo za wyrażenie każdorazowej zgody

prowizja w wysokości aktualnie 

obowiązującej prowizji 

przygotowawczej dla danego 

rodzaju kredytu

opłata za zestawienie jednego roku

za każdy dokument

za każdy duplikat

za każdy wniosek
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Prowizja przygotowawcza:

1.1 za każdy rozpoczety rok trwania gwarancji 2,00%

2. Za wystawienie gwarancji o treści niestandardowej jednorazowo 200,00 zł

3. Zmiana warunków umowy gwarancji oraz gwarancji
naliczana od kwoty wystawionej gwarancji, w 

zależności od okresu trwania gwarancji, płatna 

jednorazowo w dniu wydania aneksu do gwarancji

2,00%

ROZDZIAŁ 8. GWARANCJE

naliczana od kwoty wystawionej gwarancji, w 

zależności od okresu trwania gwarancji, płatna 

jednorazowo w dniu wydania gwarancji

DZIAŁ III.
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

2.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.

4.1

4.2

5.

6.

6.1

6.2

7.

7.1

7.2

8.

9.

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

11.

RACHUNKI BIEŻĄCE W ZŁOTYCH 

Wpłata gotówki

dokonywana na rachunek w placówkach LBS w Obornikach chyba, że umowa stanowi inaczej 

Wypłata gotówki 

wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówkach LBS w Obornikach chyba, że umowa stanowi inaczej 

Polecenie przelewu
1) złożonych w formie papierowej:

   a) na rachunki prowadzone w LBS w Obornikach

   b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach

   c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach - realizowanych w systemie Express Elixir

   d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki LBS w Obornikach - realizowanych w systemie SORBNET

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

za każdą dyspozycję 

b) przekazy przekraczające równowartośc 5.000 euro

10,00 zł 10,00 zł

20,00 zł

60,00 zł

bez opłat bez opłat

7,99 zł 7,99 zł

7,99 zł 7,99 zł

75,00 zł

40,00 zł

bez opłat bez opłat

1,50 zł 1,50 zł

Zlecenie stałe

realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:

  a) na rachunki prowadzone w banku LBS w Obornikach

  b) na rachunki prowadzone w bankach innym, niż bank LBS w Obornikach

realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

  a) na rachunki prowadzone w banku LBS w Obornikach

  b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach

modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:

  a) złożona w formie papierowej

DZIAŁ III. 

ROZDZIAŁ 9. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY 

   b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach

   d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach - realizowanych w systemie Express Elixir

   e) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank LBS w Obornikach - realizowanych w systemie SORBNET

Polecenie przelewu za granice w walucie obcej i PLN (SWIFT) - tryb normalny

10,00 zł 10,00 zł

bez opłat bez opłat

5,00 zł 5,00 zł

5,00 zł 5,00 zł

10,00 zł 10,00 zł

   a) na rachunki prowadzone w banku LBS w Obornikach

20,00 zł 20,00 zł

40,00 zł 40,00 zł

Blokada środków od przekazów walutowych złożonych w formie papierowej

za każdy przelew

7,99 zł 7,99 zł

7,99 zł 7,99 zł

20,00 zł

1,50 zł 1,50 zł

9,99 zł 9,99 zł

50,00 zł 50,00 zł

60,00 zł

za każdy przelew 

złożonych w formie papierowej

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Rachunek bieżący

standardowy
"Wiele za niewiele"

0,50% min 3,50 zł 
1) 0,20% min 3,50 zł

od każdej wypłaty

0,35% min 5,00 zł 0,20%  min 3,50 zł

bieżącego i pomocniczego od każdego rachunku 20,00 zł 10,00 zł

wspólnoty mieszkaniowe-rachunki główne 5,00 zł
płatności masowe (aktywacja każdego rachunku dla płatności masowych) 100,00 zł

dodatkowego służącego do wyodrębnienia środków na określony cel 12,00 zł

rolniczego-bieżącego 10,00 zł 10,00 zł

0,30% min 5,00

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY

od każdej wpłaty dokonywanej w kasach LBS 

w Obornikach

od każdego przekazu

za każdy przelew

  b) złożona za pośrednictwem uslug bankowości elektronicznej

odwołanie zlecenia stałego:

  a) złożone w formie papierowej

  b) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

Polecenie zapłaty:

  a) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 

  b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika

  c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika,

  d) odwołanie polecenia zapłaty 

za realizację wypłaty gotówkowej z bieżącego wpływu z wyjątkiem: rachunków bieżących rolniczych, klientów posiadających kredyt w rachunku bieżącym, wpłat gotówkowych z wrzutni 

nocnych

Polecenie przelewu SEPA

złożonych w formie papierowej

złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

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

za każdy przelew

0,50 zł

wypłaty z rachunku bieżącego rolniczego (w tym również od wypłat gotówkowych z kredytu udzielonego w tym rachunku) 

Prowadzenie rachunku bankowego 

miesięcznie 

nie pobiera się opłat za prowadzenie 

rachunków: 

- fundacji; 

- innych podmiotów niefinansowych np. 

stowarzyszenia, inne organizacje społeczne; 

- dot. zawieszonej działalności gospodarczej 

na podstawie wniosku klienta 

przedkładającego zaświadczenie o 

zawieszeniu działalności gospodarczej

0,10% min 25,00 zł

bez opłat bez opłat

75,00 zł

40,00 zł

75,00 zł 75,00 zł

za każdą dyspozycję 

5,00 zł 5,00 zł

0,00 zł 0,00 zł   c) na rachunki Urzędu Skarbowego (przelew podatkowy)

a) przekazy do równowartości 5.000 euro

b) przekazy przekraczające równowartośc 5.000 euro

złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

a) przekazy do równowartości 5.000 euro

100,00 zł 100,00 zł

15,00 zł 15,00 zł

0,50 zł

Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczace w wykonaniu przekazów (OUR) 80,00 zł 80,00 zł
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

   

1. Usługa bankowości SGB24 miesięcznie bez opłat bez opłat

  a) wydanie loginu i hasła dostepu 

   - wydanie pierwszego loginu i hasła dostep jednorazowo bez opłat bez opłat

   - wydanie kolejnego loginu i hasła dostepu jednorazowo bez opłat bez opłat

  c) opłata za przekazywanie haseł SMS za każdy SMS bez opłat bez opłat

2. Powiadamianie SMS - usługa "Informacja SMS"

 - uruchomienie usługi jednorazowo 9,99 zł 9,99 zł

 - użytkowanie usługi miesięcznie 2,99 zł 2,99 zł

Visa Business Electron
"Wiele za niewiele" 

karta Mastercard 

Business

1. Wydanie karty do rachunku  
za każdą kartę bez opłat bez opłat

2. Wydanie: za każdą kartę

duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 20,00 zł 20,00 zł

3. Wznowienie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: za każdą kartę 40,00 zł 40,00 zł

4. Zastrzeżenie karty za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat

5. Użytkowanie karty miesięcznie

7,99 zł/2,49 zł 
1)

bez opłat użtkowanie 

kolejnej karty do 

rachunku 3,00 zł

6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta od każdej zmiany 10,00 zł 10,00 zł

7. Opłata za wypłatę gotówki:

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

2) w kasach banków SGB 4,50 zł 4,50 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 5,00 zł 3% min 3,50 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 3% min. 4,50 zł 3% min 4,50 zł

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 3% min. 4,50 zł 3% min 4,50 zł

8. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na 

terytorium innego państwa członkowskiego EOG)

naliczona od wypłaconej kwoty
3% min. 4,50 zł 3% min 3,50 zł

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

dniu rozliczenia operacji 1,50 zł 1,50 zł

10. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN bez opłat bez oplat

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

12. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

1) banków SGB 5,00 zł 5,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł 7,00 zł

13. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie

1) banków SGB 1,00 zł bez opłat

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,50 zł 1,00 zł

14. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł

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

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

17. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat bez opłat

18. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej

naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia 

operacji

1% bez opłat

1)
 W przypadku  wykonania  transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty na łączną sumę 2000,00 zł

WYSZCZEGÓLNIE CZYNNOŚCI
TRYB POBIERANIA 

OPŁATY

KARTY PŁATNICZE

Tryb pobierania opłaty

Rachunek bieżący 
"Wiele za niewiele"

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

50,00 zł

Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta za każde zaświadczenie 70,00 zł

Sporządzanie wyciągów bankowych 

Zestawnienie obrotów na jednym rachunku bankowym: 

70,00 zł

30,00 zł

1)
 
Prowizji od wpłat nie pobiera się w przypadku wpłat na rachunki bieżące rolnicze. 

20,00 zł 20,00 zł
  b) Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia wierzytelności innego podmoitu 100,00 zł 100,00 zł

Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta za każdą opinię 99,99 zł 99,99 zł
Obrót czeków i pozostałe czynności związane z rachunkami bankowymi 

za każdą książeczkę czekową 
  a) Za wydanie książeczki czeków gotówkowych lub rozrachunkowych posiadaczom rachunków bankowych, 

Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błednego numeru bankowego za każde podjęte działania 50,00 zł

za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję

bez opłat 

za każde zestawienie  a) za bieżący rok 10,00 zł 10,00 zł

  b) za każdy poprzedni rok 50,00 zł 50,00 zł

bez opłat 

  b) za każdy poprzedni wyciąg dzienny lub miesięczny 5,00 zł 5,00 zł

  c) za każdy poprzedni rok 50,00 zł 50,00 zł

  a) za bieżący wyciąg i poprzedni miesiąc kalendarzowy 

30,00 zł

30,00 zł 30,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

za stronę wydruku

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem

Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 
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1.

1.1

1.2

2.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

Za wykonanie kserokopii, np. książeczki oszczędnościowej, umowy rachunku bankowego itp. 20,00 zł

Za wykonanie kopii dokumentu bankowego np. dowodu wpłaty, wypłaty, itp. 20,00 zł

naliczana od wymienianej kwoty dla 

klientów nie posiadających 

rachunku w LBS w Obornikach

0,50% min. 10,00 zł

Za wykonanie lub odwołanie zastrzeżenia w systemie DZ - Dokumenty zastrzeżone za każde zastrzeżenie 20,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Opłata za udzielenie zbiorczej informacji dotyczącej poszukiwania rachunków za każdą zbiorczą informację 50,00 zł

0,50% min 4,50 zł

c) za każdy nastepny worek do monet za szt. 8,00 zł

d) za klucz do kaso-wrzutni za szt. 110,00 zł

a) za portfel do skarbca nocnego, klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego oraz worek do monet jednorazowo 40,00 zł

b) za każdy nastepny portfel do skarbca nocnego za szt. 20,00 zł

ROZDZIAŁ 3. INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Wymiana krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały bądź odwrotnie

DZIAŁ IV.

ROZDZIAŁ 1. OPERACJE KASOWE

Wypłaty gotówkowe z konta" zlecenia do wypłaty"  (prowizja pobierana od odbiorcy zlecenia)

Wpłaty gotówkowe

ROZDZIAŁ 2. PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE BANKOWYM

naliczana od wypłacanej kwoty 0,50% min. 25,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Opłaty za wydanie klientom portfeli, worków do monet i kluczy do wrzutni:

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

naliczana od wpłacanej kwoty 

dokonywanej w kasach LBS 

Oborniki

na rachunki prowadzone w LBS w Obornikach; wpłaty z tytułu czynszów na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i 

wspólnot mieszkaniowych (na rachunki prowadzone przez LBS w Obornikach)
0,50% min 3,50 zł

na rachunki prowadzone w innych bankach, niż wskazane w pkt 1.1. 
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
TRYB POBIERANIA 

OPŁATY

PŁATNOŚCI MOBILNE 

BLIK

1. Aktywacja BLIK jednorazowo bez opłat

2. Użytkowanie BLIK miesięcznie bez opłat

Opłata za wypłatę gotówki:

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

  b) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 bez opłat

  c) w bankomatach za granicą nie dotyczy

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

dniu rozliczenia operacji
bez opłat

5. Krajowa transakcja płatnicza
za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji
bez opłat

6. Zmiana limitu transakcyjnego za każdą zmianę limitu bez opłat

DZIAŁ V. BLIK

3.

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji
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