
   BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY       
  

 

Załącznik nr 1  
 do Uchwały nr 67/2021 

Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy 
z dnia  31.03.2021  r. 

  

 
 
 
 
 
 
 

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe  
w obrocie krajowym 

 w Banku Spółdzielczym  
w Legnicy   

 
 

Tekst jednolity 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Legnica, 2021 r. 



1 
 

 
I. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 

 
1. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w obrocie krajowym w Banku Spółdzielczym w Legnicy dla klientów 

indywidualnych zwana dalej „Taryfą” ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych we wszystkich placówkach 

Banku Spółdzielczego w Legnicy, zwanego dalej Bankiem.   

2. Opłaty i prowizje pobierane są: 

1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym klient złożył dyspozycję wykonania usługi, 

2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych, 

3) zgodnie z zawartą umową. 

3. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowych chyba, że zawarta umowa stanowi inaczej. 

4. Opłaty i prowizje mogą być uiszczane przez Klientów Banku w formie gotówkowej, bądź pobrane w drodze obciążenia 

rachunku Posiadacza na podstawie zawartej umowy. 

5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od” … „do” wysokość pobieranych prowizji ustalana 

jest indywidualnie w wysokości wzajemnie uzgodnionej. 

6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również 

kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie 

obcej zaokrąglone są wg analogicznych zasad. 

7. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę 

naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona  

w PLN pobierana jest od Klienta w walucie obcej. Do przeliczenia stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 

8. Określone w Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków 

Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank 

Spółdzielczy w Legnicy z innymi bankami i instytucjami ( np.: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)- obowiązują 

postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku stosuje się prowizje i opłaty określone w Taryfie. 

9. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie, Zarząd Banku może ustalić opłatę według rzeczywistych kosztów, bądź 

wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania.    

10. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, w którym realizuje przelew. 

11. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT jest wolne od dodatkowych prowizji i opłat. 

12. Zarząd Banku zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji w sprawach odmiennych warunków ustalenia opłat  

i prowizji  od wymienionych w Taryfie.   
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CZĘŚĆ 1 

ROZDZIAŁ I  OPERACJE KASOWE W ZŁOTYCH 
 

Tabela 1. WPŁATY GOTÓWKOWE NA RACHUNKI BANKOWE 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności  bankowych) Stawka obowiązująca 

w Centrali w Legnicy 

 Stawka obowiązująca 

w placówkach Banku 

1. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w innych 

bankach krajowych   
0,50 % min. 15,00 zł  0,50 % min. 10,00 zł  

2. Wypłaty gotówkowe z konta „zlecenia do wypłaty” 0,50 % min. 15,00 zł 0,50 % min. 15,00 zł 

3. Wymiana banknotów   1 % min. 15,00 zł 1 % min. 15,00 zł 

4. Wymiana bilonu powyżej 30 sztuk  na inne wartości (bilon, banknoty) 4% min. 20,00 zł 4% min. 20,00 zł 

5.  Wpłata składek na rzecz KRUS, ZUS, US 0,50 % min. 10,00 zł 0,50 % min. 10,00 zł 

6. Za wydanie kserokopii dokumentu wpłaty pozostającego w archiwum  
banku w przypadku, gdy: 

 a) klient określił datę dokonania operacji  15,00 zł + VAT 
za każdą kserokopię 

15,00 zł + VAT 
za każdą kserokopię 

b) klient nie określił dokładnie daty dokonania operacji 25,00 zł + VAT 
za każdą kserokopię 

25,00 zł + VAT 
za każdą kserokopię 

 

CZĘŚĆ 2 

ROZDZIAŁ I .  RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 

Tabela 1. RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  I DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ  
W ZŁOTYCH 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności  bankowych) Stawka obowiązująca 

  Działalność gospodarcza  Działalność rolnicza 

1. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe: 
Wpłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20.000,00 zł należy zgłaszać z 
jednodniowym wyprzedzeniem    

0,50 % min. 5,00 zł  0,40 % min. 5,00 zł  

2.  Wpłata bilonu w placówce Banku Spółdzielczego w Legnicy powyżej 50 szt. 
monet  
 

 

4,0 % min. 20,00 zł 

 

4,0 % min. 20,00 zł 

3. Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych: 
Wypłaty gotówki w Centrali Banku powyżej kwoty 20.000,00 zł, w placówkach  
Banku powyżej kwoty 10.000,00   winny być awizowane co najmniej 2 dni robocze 
przed dokonaniem wypłaty, do godz.10:00 w dniu awizowania. Zgłoszenie wypłaty 
gotówkowej po godz. 10:00 jest traktowane jako zgłoszenie złożone w następnym 
dniu roboczym. 

 

0,50 % min. 5,00 zł 

 

0,40 % min. 5,00 zł 

Nieodebranie kwoty awizowanej w uzgodnionym terminie 0,30 % min. 50,00 zł 0,30 % min. 50,00 zł 

4. Przelewy krajowe na rachunki bankowe:  

  1) przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR 6,00 zł 6,00 zł 

2) przelew realizowany przez usługę „polecenie zapłaty” 5,00 zł 5,00 zł 

3) przelew wewnętrzny na rachunek rozliczeniowy prowadzony w Banku 

Spółdzielczym w Legnicy  
4,00 zł  4,00 zł  

4) przelew na rachunek w systemie SORBNET 30,00 zł 30,00 zł 

5) przelew wewnętrzny na rachunek własny oszczędnościowy, 
oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w 
Legnicy 

30,00 zł 30,00 zł 

5. Rozliczenia płatności z tytułu składek ZUS 6,00 zł 6,00 zł 

6. Przelew realizowany jako zlecenie stałe 

  

  

1) na rachunek w innym banku 5,00 zł 5,00 zł 

2) na rachunek wewnętrzny w Banku Spółdzielczym w Legnicy 3,00 zł 3,00 zł 

7. Modyfikacja /odwołanie zlecenia stałego 10,00 zł 10,00 zł 

8. Modyfikacja / odwołanie polecenia zapłaty  10,00 zł 10,00 zł 

9. Odrzucenie pobrania z rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty 10,00 zł 10,00 zł 

10. Realizacja płatności gotówkowych z wpływów bieżących 
Uwaga: Wpływy bieżące obejmują wpływy na rachunek  z zewnątrz bądź 

wewnątrz z rachunków różnych Klientów i nie dotyczą środków 

przeksięgowanych wewnętrznie pomiędzy rachunkami prowadzonymi w BS 

0,10 % min. 30,00 zł 0,10 % min. 30,00 zł 
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Legnica tego samego Klienta, w tym również lokat. 

11. Otwarcie rachunku bankowego 0,00 zł 0,00 zł 

12. Prowadzenie rachunku rozliczeniowego: 

  1) bieżącego  25,00 zł miesięcznie 17,00 zł miesięcznie 

2) pomocniczego 25,00 zł miesięcznie 17,00 zł miesięcznie 

3) dodatkowego służącego wyodrębnieniu środków pieniężnych 25,00 zł miesięcznie 17,00 zł miesięcznie 

4) VAT 0,00 zł 0,00 zł 

13. Potwierdzenie czeku rozrachunkowego 
6,00 zł od każdego czeku 

6,00 zł od każdego 

czeku 

14. Otwarcie rachunku Przychodzących Płatności Masowych  bez opłat x 

15.  Usługa identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych 

 1) udostępnienie usługi  30,00 zł x 

2) korzystanie z usługi  opłata uzgodniona 

indywidualnie z Klientem 
x 

16. Przyjęcie do inkasa czeku gotówkowego lub rozrachunkowego 6,00 zł 6,00 zł 

17. Potwierdzenie autentyczności  podpisów (zgodnie ze wzorami podpisów 

złożonych w Banku Spółdzielczym w Legnicy 
20,00 zł 20,00 zł 

18. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków i dokonanie zastrzeżenia w Centralnej 

Bazie Danych Dokumenty Zastrzeżone 
30,00 zł 30,00 zł 

19. Wyciąg z rachunku bankowego 

 1) odbierany przez posiadacza rachunku lub osobę upoważnioną w 
placówce Banku prowadzącej rachunek 

bez opłat bez opłat 

wysyłany drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: 

a) jeden raz w miesiącu bez opłat bez opłat 

b) częściej niż raz w miesiącu (za każdą przesyłkę) 5,00 zł 5,00 zł 

2) wysyłany drogą pocztową (listem poleconym) za każdą przesyłkę   10,00 zł 10,00 zł 

20. Sporządzenie odpisu:  

 1) wyciągu rachunku bankowego  20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 

2) jednego dowodu do wyciągu bankowego  10,00 zł + VAT 10,00 zł + VAT 

3) historii obrotów na rachunku bankowym – za jedną stronę wydruku 10,00 zł + VAT 10,00 zł + VAT 

4) umowy rachunku bankowego/ karty wzorów podpisów 30,00 zł + VAT 30,00 zł + VAT 

21. Realizacja tytułu wykonawczego 50,00 zł 50,00 zł 

22. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia 
kredytu udzielonego przez inny bank lub  
z innych tytułów na rzecz innych firm i banków 

50,00 zł 50,00 zł 

23. Wydanie blankietów czekowych 1,00 zł za blankiet 1,00 zł za blankiet 

24. Wydanie na wniosek Klienta  

  1) zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/ wysokość 

salda / obrotów na rachunku bankowym 
80,00 zł + VAT 80,00 zł + VAT 

2) opinii bankowej dla innych banków, firm i instytucji  100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 

25. Zmiana karty wzorów podpisów 30,00 zł 30,00 zł 

26. Przyjęcie weksla do depozytu 5,00 zł 5,00 zł 

27. Telefoniczne udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku- opłata 

miesięczna 
20,00 zł   20,00 zł   

28. Likwidacja rachunku bankowego  30,00 zł 30,00 zł 

29. Opłata za przyjęcie zgłoszenia o utracie dokumentu tożsamości oraz  
wprowadzenie i wycofanie zastrzeżenia w Centralnej Bazie Danych Dokumenty 
Zastrzeżone 

30,00 zł za każdą 

czynność 

30,00 zł za każdą 

czynność 

30. Miesięczna opłata za korzystanie z usługi SMS 7,00 zł 7,00 zł 

31. Odzyskanie kwoty transakcji  
działania podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo 
z powodu podania przez Posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku 
bankowego odbiorcy 

30,00 zł za każdą 

dyspozycję 

30,00 zł za każdą 

czynność 

32. Wykonanie czynności bankowych na życzenie Klienta poza placówką Banku 
Uwaga: Bank zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dyspozycji klienta 

100,00 zł 100,00 zł 

33. Ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku w dniu zawarcia umowy bez opłat bez opłat 

34. Ustanowienie, zmiana, odwołanie  pełnomocnictwa do rachunku po dniu 
zawarcia umowy 

20,00 zł za czynność 20,00 zł za czynność 

35.   Odwołanie przelewu krajowego na wniosek Klienta, który nie został wysłany z 
Banku 

20,00 zł   20,00 zł   
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Tabela 2. RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności  bankowych) Stawka obowiązująca 

1. Wpłaty gotówkowe na rachunki walutowe prowadzone przez placówki Banku Spółdzielczego w Legnicy  
wpłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej w walucie EUR lub USD równowartość 20.000,00 zł 
należy zgłaszać z jednodniowym wyprzedzeniem    

0,20 % min. 5,00 zł  

2. Wypłaty gotówkowe z rachunków walutowych: 
Wypłaty waluty w kwocie powyżej 2 000 danej waluty- posiadacz rachunku walutowego zobowiązany 
jest zgłosić w jednostce organizacyjnej Banku prowadzącej rachunek z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni 
roboczych przed dokonaniem wypłaty, do godz. 10:00 w dniu awizowania. Zgłoszone wypłaty waluty po 
godz. 10:00 jest traktowane jako zgłoszenie złożone w następnym dniu roboczym.  

0,20 % min. 10,00 zł 

Nieodebranie kwoty awizowanej w uzgodnionym terminie 0,30 % min. 50,00 zł 

3. Otwarcie rachunku walutowego  0,00 zł  

4. Prowadzenie rachunku walutowego:  

  1) bieżącego  20,00 zł miesięcznie 

2) pomocniczego 20,00 zł miesięcznie 

5. Sporządzenie odpisu: 

  1) wyciągu rachunku bankowego  20,00 zł + VAT 

2) jednego dowodu do wyciągu bankowego  10,00 zł + VAT 

3) historii obrotów na rachunku bankowym – za jedną stronę wydruku 10,00 zł + VAT 

4) umowy rachunku bankowego/ karty wzorów podpisów 30,00 zł + VAT 

6. Realizacja tytułu wykonawczego 50,00 zł 

7. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia potwierdzającego wysokość salda lub obrotów na 
rachunku walutowym 

50,00 zł + VAT 

8. Zmiana karty wzorów podpisów 30,00 zł 

9. Za wprowadzenie, zmianę hasła  15,00 zł jednorazowo 

10. Telefoniczne udzielenie informacji na hasło o stanie rachunku 20,00 zł miesięcznie 

11. Likwidacja rachunku walutowego na wniosek Klienta  20,00 zł  

Pozostałe  opłaty i prowizje nie wyszczególnione wyżej, zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi Rachunków bankowych dla klientów 
instytucjonalnych  w złotych. 
 
 
 

Tabela 3. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH  
 

Lp. Rodzaj usług (czynności  bankowych) Stawka obowiązująca 
 

1. Otwarcie rachunku lokaty bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku lokaty bez opłat 

3. Przelew środków na rachunek lokaty  bez opłat 

4. Likwidacja lokaty  

bez opłat 

 

Uwaga: Wypłaty gotówki w Centrali Banku powyżej kwoty 20.000,00 zł, w placówkach  Banku powyżej 
kwoty 10.000,00   winny być awizowane co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty, do 
godz.10:00 w dniu awizowania. Zgłoszenie wypłaty gotówkowej po godz. 10:00 jest traktowane jako 
zgłoszenie złożone w następnym dniu roboczym. 
 

5. Przelew na rachunek bankowy  

 1) prowadzony w BS Legnica – wewnętrzny   3,00 zł 

2) prowadzony w innym Banku krajowym 10,00 zł 

6. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia   50,00 zł + VAT 

7. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego 
przez inny bank lub z innych tytułów na rzecz innych firm i banków 

50,00 zł 

8.  Wykonanie czynności bankowych na życzenie Klienta poza placówką Banku 
Uwaga: Bank zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dyspozycji klienta 

100,00 zł 

9. Sporządzenie odpisu: 

 wyciągu rachunku bankowego  20,00 zł + VAT 

jednego dowodu do wyciągu bankowego  10,00 zł + VAT 

historii obrotów na rachunku bankowym – za jedną stronę wydruku 10,00 zł + VAT 

umowy rachunku bankowego/ karty wzorów podpisów 10,00 zł + VAT 

10. Ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku w dniu zawarcia umowy bez opłat 

11. Ustanowienie, zmiana, odwołanie  pełnomocnictwa do rachunku po dniu zawarcia umowy 20,00 zł za czynność 
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Tabela 4. USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ EBO DLA KLIENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   
I DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ   
 

Lp. Rodzaj usług (czynności  bankowych) Stawka obowiązująca 

  Działalność gospodarcza Działalność rolnicza 

1. Udostępnienie EBO bez opłat bez opłat 

2. Przelewy krajowe na rachunki bankowe:     

 1) przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR 1,00 zł 1,00 zł 

2) przelew wewnętrzny na rachunek prowadzony w Banku 
Spółdzielczym w Legnicy 

0,50 zł 0,50 zł 

 
3.  

 
Abonament miesięczny za korzystanie z usług EBO   
 

30,00 zł/miesięcznie  
(bez dodatkowej opłaty za 

prowadzenie rachunku) 

22,00 zł/miesięcznie  
(bez dodatkowej opłaty za  

prowadzenie rachunku) 

4. Odblokowanie dostępu do EBO 10,00 zł  10,00 zł  

5.  Wygenerowanie dodatkowego identyfikatora 10,00 zł 10,00 zł 

6. Każdorazowa zmiana sposobu autoryzacji transakcji lub numeru 
telefonu wykorzystywanego do przesyłania SMS-ów autoryzujących 
(na wniosek Posiadacza rachunku) 

10,00 zł 10,00 zł 

 
Tabela 5.   KARTY  PŁATNICZE DO RACHUNKU BANKOWEGO 
 

 

Lp. 

 

Rodzaj usług (czynności  bankowych) 

 

Visa Business Debetowa 

1. Wydanie karty Visa Business Debetowa bez opłat 

2. Wznowienie karty Visa Business Debetowa  30,00 zł 

3. Wydanie duplikatu karty Visa Business Debetowa 15,00 zł 

4. Opłata miesięczna za użytkowanie karty Visa Business Debetowa wydanej do rachunku  5,00 zł 

5. Transakcje bezgotówkowe bez opłat  

6. Transakcje gotówkowe: 

 a) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z 

zawartymi umowami 1,  
bez opłat 

b) w innych bankomatach w kraju, 8,00 zł 

c) w  bankomatach akceptujących kartę za granicą,   8,00 zł 

d) poprzez usługę Visa Cash back w Polsce, bez opłat 

e) w punktach akceptujących kartę w kraju, 8,00 zł 

f) w punktach akceptujących kartę za granicą, 8,00 zł 

g) w placówkach Poczty Polskiej 8,00 zł 

7. Sprawdzenie salda w bankomacie2 3,00 zł 

8. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za wskazany okres 10,00 zł 

9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 15,00 zł 

10. Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 

11. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty. 1.000,00 zł 

12. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty 1.500,00 zł 

13. Czasowe zablokowanie /odblokowanie karty 10,00 zł 

14.  Zmiana numeru PIN w bankomacie  bez opłat 

15. Zmiana dziennych limitów operacji bezgotówkowych i gotówkowych na wniosek klienta - za 

każdą zmianę 
10,00 zł 

16. Zastrzeżenie karty 10,00 zł 
 

ROZDZIAŁ II .  DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA 
Tabela 1.     KREDYTY    
 

Lp.  Rodzaj usług (czynności  bankowych) Tryb pobierania Działalność 

gospodarcza 

Działalność 

rolnicza 

Wspólnoty 

mieszkaniowe 

1. Prowizja administracyjna  
(Prowizja administracyjna pobierana z góry do 15-go dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał, przy czym pierwsza prowizja pobierana 
w dniu uruchomienia/odnowienia kredytu w wysokości proporcjonalnej za faktyczną liczbę dni od uruchomienia/odnowienia kredytu 
do końca bieżącego kwartału) 

 a) otwartego w rachunku bieżącym     

 
1 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku-www.bslegnica.pl, 
2 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 
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do 1 roku  

kwartalnie od 

kwoty kapitału 

kredytu 

0,30 % 0,30% 0,20% 

powyżej 1 roku 0,25 % 0,25% 0,15% 

b) obrotowego w rachunku 

kredytowym 
   

do 1 roku 0,30 % 0,30% 0,20% 

powyżej 1 roku 0,25 % 0,25% 0,15% 

c) inwestycyjnego      

do 1 roku 0,30 % 0,30% 0,20% 

powyżej 1 roku 0,25 % 0,25% 0,15% 

d) pomostowe     

do 2 lat 0,30% 0,30% x 

powyżej 2 lat   0,25 % 0,25% x 

 e) inwestycyjne na zakup fabrycznie 
nowego sprzętu rolniczego, maszyn 
rolniczych 

x 
0,10-0,15% 

x 

1.1. Prowizja od kwoty przyznanego, 
podwyższonego, odnowionego kredytu  

jednorazowo od 

kwoty 

przyznanego 

kredytu 

 

 a) otwartego w rachunku bieżącym, 

obrotowy w rachunku kredytowym  

do 1 roku 1,00-1,50 % 1,00-1,50 %  x  

powyżej 1 roku 2,00-4,00 % 2,00-4,00 % x 

b) promocyjny kredyt obrotowy  

w rachunku kredytowym 

 

do 3 lat  x 1,50% x 

powyżej 3 lat  x 2,00% x 

 c) inwestycyjnego      

 do 1 roku 1,00-1,50 % 1,00-1,50 % 1,00-1,50 % 

 powyżej 1 roku 2,00-4,00 % 2,00-4,00 % 2,00-4,00 % 

 d) inwestycyjne na zakup fabrycznie 
nowego sprzętu rolniczego, maszyn 
rolniczych 

 

x 1,25-1,50% 
 

x 

 e) kredyt obrotowy preferencyjny 

„klęskowy” 

x 
2,00% 

x 

 f) kredyt inwestycyjny preferencyjny x 2,00% x 

2. Opłata przygotowawcza 
(Nie dotyczy kredytu inwestycyjnego na zakup 
użytków rolnych, promocyjnego kredytu 
obrotowego, kredytów preferencyjnych)  

jednorazowo od 

kwoty kredytu 

1%  

min. 300,00 zł 

max. 500,00 zł 

1%  

min. 300,00 zł 

max. 500,00 zł 

brak 

 
3. 

Prolongowanie terminu spłaty kredytu, części 
kredytu  

jednorazowo od 
kwoty 

prolongowanej 
2% min. 200,00 zł 2% min. 200,00 zł 2% min. 200,00 zł 

4. Za czynności związane ze zmianą warunków 
umowy kredytowej: 

 
 

jednorazowo 
 za aneks 

 
  

 a) zmiana prawnego zabezpieczenia 
kredytu 

300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 

b) zwolnienie z zabezpieczenia kredytu 
części/całości nieruchomości 

500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 

c) zmiana terminarza spłat kredytu 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 

d) inne zmiany nie wymienione powyżej 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 

5. Wydanie na wniosek Kredytobiorcy lub 
poręczycieli odpisu umowy 

jednorazowo 50,00 zł + VAT 50,00 zł + VAT 50,00 zł + VAT 

6. Wydanie Klientowi zezwolenia na wykreślenie z 
księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz Banku 
Spółdzielczego w Legnicy z tytułu udzielonego 
kredytu/ sporządzenie wniosku o wykreślenie 
wpisu z zastawu rejestrowego 

jednorazowo 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

7. Sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty 
(rat) kredytu lub odsetek - od każdego 
wezwania 
Uwaga: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy za 
wystawienie wezwania zarówno do 
kredytobiorcy jak i do poręczycieli 

jednorazowo 
20,00 zł   

 
20,00 zł   

 
20,00 zł   
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8. Wydanie na wniosek Klienta: 

 
 
 

jednorazowo za 
każdy dokument 

 

a) zaświadczenia stwierdzającego wysokość 
zadłużenia z tytułu kredytów i innych 
tytułów 

150,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 

b) zaświadczenia o braku zobowiązań wobec 
Banku 

100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 

c) zaświadczenia o kwocie do całkowitej spłaty 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 

d) zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami 100,00 zł +VAT 100,00 zł + VAT 100,00 zł +VAT 

e) zaświadczenia o wyłączeniu/przystąpieniu 
do długu 

150,00 zł +VAT 150,00 zł + VAT 150,00 zł +VAT 

f) zaświadczenia o wysokości spłaconego 
kapitału i odsetek   

150,00 zł + VAT 150,00 zł + VAT 150,00 zł + VAT 

g) innych pism związanych z kredytem 300,00 zł+ VAT 300,00 zł+ VAT 300,00 zł+ VAT 

9. Wydanie na wniosek Klienta opinii bankowej 

dla innych banków, firm, instytucji 
jednorazowo 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 

10. Wysłanie wezwań do dostarczenia określonych 

w umowie kredytowej i umowach 

zabezpieczeń dokumentów 

za monit 50,00 zł   50,00 zł   50,00 zł   

11. Za czynności związane z przejęciem 

długu/przystąpieniem do długu/ zawarcie 

umowy ugody 

jednorazowo  300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 

12. Opłata za wydanie promesy udzielenia kredytu 
jednorazowo  

0,50 %  

min. 200,00 zł 

0,50 %  

min. 200,00 zł 

0,50 %  

min. 200,00 zł 

13.  Za gotowość od niewykorzystanej kwoty 

kredytu na działalność gospodarczą 

pozarolniczą 

miesięcznie  2%-4% 2%-4% 2%-4% 

14. Za wydanie oceny sytuacji ekonomicznej 

Klienta (zdolności kredytowej) klienta 

posiadającego w Banku rachunek 

jednorazowo 500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 

15. Wydanie zgody na wypłatę scedowanego na 
Bank odszkodowania z tytułu ubezpieczenia 
ruchomości/ nieruchomości  stanowiących 
zabezpieczenie kredytu/pożyczki 

jednorazowo 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

16. Opłata za wizytację u Kredytobiorcy/ Klienta/ 
osoby trzeciej udzielającej zabezpieczenia 
przeprowadzona przez pracowników Banku 

jednorazowo 200,00 zł  200,00 zł  200,00 zł  

17. Opłata za inspekcję nieruchomości 
komercyjnej/ finansowanego projektu 
przeprowadzoną przez pracowników Banku 

jednorazowo 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 

18. Wykonanie czynności bankowych na życzenie 
Klienta poza placówką Banku 
Uwaga: Bank zastrzega sobie prawo odmowy 
przyjęcia dyspozycji klienta 

jednorazowo 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 

19. Inne czynności w ramach usług kredytowych 
wykonywane na życzenie Klienta 
 (wypełnienie na wniosek klienta deklaracji PCC, 
wypełnienie wniosku o ustanowienie 
zabezpieczenia w formie hipoteki itp.)  

za czynność  30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

 

Tabela 2.    GWARANCJE, PORĘCZENIA 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności  bankowych) Tryb pobierania Stawka 

1. Prowizja za udzielenie gwarancji 

jednorazowo od kwoty 
gwarancji 

  

 do 1 roku 3% min. 700,00 zł 

powyżej 1 roku do 2 lat 4% min. 700,00 zł 

powyżej 2 lat  5% min. 700,00 zł 

2. Korzystanie z gwarancji kwartalnie 150,00 zł 

3. Wysłanie zawiadomienia o żądaniu zapłaty (roszczenia) w ramach gwarancji  od zawiadomienia 100,00 zł 

4.  Realizacja gwarancji  od kwoty roszczenia 0,50 % min. 300,00 zł 

5. Wydanie promesy udzielenia gwarancji jednorazowo 200,00 zł 
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ROZDZIAŁ III.    INNE USŁUGI I CZYNNOŚCI BANKOWE 
 

Tabela 1.    PRZECHOWYWANIE W DEPOZYCIE BANKOWYM 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności  bankowych) Tryb pobierania Stawka 

1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt jednorazowo 5,00 zł 

2. Przechowywanie depozytu   

  1) książeczki oszczędnościowej miesięcznie  10,00 zł 

2) papierów wartościowych (akcji, obligacji, bonów skarbowych, itp.)  
 

miesięcznie 

 

10,00 zł 

3) duplikatów kluczy posiadaczy rachunków bankowych lub 
obsługiwanych kasowo przez Bank Spółdzielczy w Legnicy 

Uwaga: opłaty pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc. Nie pobiera się 
opłaty: 

a) od zdeponowanych książeczek oszczędnościowych wystawionych 
przez Bank Spółdzielczy  
w Legnicy, stanowiących zabezpieczenie kredytu udzielonego przez 
ten Bank; 

b) od książeczek oszczędnościowych złożonych do depozytu  
w związku z realizacją stałych zleceń w rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowym 

miesięcznie  30,00 zł 

  
 
 
Tabela 2.    POZOSTAŁE CZYNNOŚCI 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności  bankowych) Tryb pobierania Stawka 

1. Za wyjaśnienie spraw wymagających sięgania do materiałów 
zarchiwizowanych  

jednorazowo 300,00 zł 

2. Opłata za udzielenie osobie poszukującej rachunków własnych; osobie, która 
uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub podmiotowi 
uprawnionemu, zbiorczej informacji o rachunkach w bankach lub Spółdzielczych 
Kasach Oszczędnościowo – Kredytowych. 
Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej 
informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy czynności te wykonywane są na 
żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa Bankowego. 

jednorazowo 50,00 zł 

3. Realizacja dyspozycji spadkobierców  
 

od każdego spadkobiercy 20,00 zł 

4. Skup i sprzedaż walut obcych    0,00 zł 

5. Wydanie zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz 
Banku Rolnego  

jednorazowo 50,00 zł  

 

CZĘŚĆ 3 
ROZDZIAŁ I .  RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

 

Tabela 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY (ROR) W ZŁOTYCH 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności  bankowych) Stawka obowiązująca 

 RACHUNEK ROR KONTO 
OSOBISTE 

KONTO 
SENIOR 

KONTO 
STUDENT 

KONTO 
JUNIOR 

KONTO 
PRP3 

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku – opłata miesięczna 7,00 zł 5,00 zł 1,00 zł bez opłat bez opłat 

3. Wpłata gotówkowa na rachunek 
Uwaga: wpłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej  
20.000,00 zł należy zgłaszać z jednodniowym 
wyprzedzeniem    

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

4. Wypłata gotówkowa z rachunku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

 
3 Podstawowy Rachunek Płatniczy wprowadzony zgodnie z art. 59ia ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. 
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Uwaga: Wypłaty gotówki w Centrali Banku powyżej 
kwoty 20.000,00 zł, w placówkach  Banku powyżej kwoty 
10.000,00   winny być awizowane co najmniej 2 dni 
robocze przed dokonaniem wypłaty, do godz.10:00 w 
dniu awizowania. Zgłoszenie wypłaty gotówkowej po 
godz. 10:00 jest traktowane jako zgłoszenie złożone w 
następnym dniu roboczym. 

Nieodebranie kwoty awizowanej w uzgodnionym 
terminie 

0,30 %  
min. 50,00 zł 

0,30 %  
min. 50,00 zł 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

5. Przelew na rachunek bankowy  

 1) prowadzony w innym Banku krajowym 
5,00 zł 5,00 zł 1,00 zł bez opłat 

0,00 zł4/ 
3,00 zł 

2) prowadzony w BS Legnica - wewnętrzny 
3,00 zł 3,00 zł bez opłat bez opłat 

0,00 zł4/ 
2,00 zł 

3) w systemie SORBNET   30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

4) przelew wewnętrzny na rachunek własny 
rozliczeniowy prowadzony w Banku 
Spółdzielczym w Legnicy 

30,00 zł 30,00 zł x x x 

6. Realizacja zlecenia stałego  

 1) przelew do innego Banku 
4,00 zł 4,00 zł 1,50 zł bez opłat 

0,00 zł4/ 
2,00 zł 

2)  przelew wewnętrzny 
3,00 zł 3,00 zł 1,00 zł bez opłat 

0,00 zł4/ 
2,00 zł 

3) Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego 10,00 zł 10,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

7. Polecenie zapłaty  

 1) realizacja polecenia zapłaty 
5,00 zł 5,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

0,00 zł4 / 
3,00 zł 

2) modyfikacja polecenia zapłaty 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

3) odwołanie polecenia zapłaty 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

 4) odrzucenie pobrania z rachunku bankowego w 
drodze polecenia zapłaty 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

8. Wyciąg z rachunku bankowego 

 1) odbierany przez posiadacza rachunku lub osobę 
upoważnioną w placówce Banku prowadzącej 
rachunek 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2) wysyłany drogą pocztową (listem zwykłym) na 
terenie kraju:  

 

a) jeden raz w miesiącu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

b) częściej niż raz w miesiącu (za każdą 
przesyłkę) 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

3) wysyłany drogą pocztową (listem poleconym) 
za każdą przesyłkę   

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 8,00 zł 

9. Wydanie blankietów czekowych – za 1 blankiet 1,00 zł 1,00 zł x x 1,00 zł 

10. Potwierdzenie czeku - od każdego czeku 6,00 zł 6,00 zł x x 6,00 zł 

11. Sporządzenie odpisu: 

 1) wyciągu rachunku bankowego  20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 7,00 zł + VAT 7,00 zł + VAT 7,00 zł + VAT 

2) jednego dowodu do wyciągu bankowego  10,00 zł +VAT 10,00 zł+ VAT 5,00 zł+ VAT 5,00 zł + VAT 5,00 zł + VAT 

3) historii obrotów na rachunku bankowym – za 
jedną stronę wydruku 

8,00 zł + VAT 8,00 zł + VAT 5,00 zł + VAT 5,00 zł + VAT 5,00 zł + VAT 

4) umowy rachunku bankowego/ karty wzorów 
podpisów 

30,00 zł + VAT 30,00 zł + VAT 30,00 zł +VAT 30,00 zł +VAT 10,00 zł +VAT 

12. Dokonanie zmiany karty wzorów podpisów 20,00 zł 20,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

13. Opłata za przyjęcie zgłoszenia o utracie dokumentu 
tożsamości oraz  wprowadzenie i wycofanie 
zastrzeżenia w Centralnej Bazie Danych Dokumenty 
Zastrzeżone 

30,00 zł za 
każdą 

czynność 

30,00 zł za 
każdą 

czynność 

30,00 zł za 
każdą 

czynność 

30,00 zł za 
każdą 

czynność 

30,00 zł za 
każdą 

czynność 

14. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków  
i dokonanie zastrzeżenia w Centralnej Bazie Danych 
Dokumenty Zastrzeżone 

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

15. Telefoniczne udzielanie informacji o wysokości salda na 
rachunku- opłata miesięczna 

20,00 zł 20,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 

16. Miesięczna opłata za korzystanie z usługi SMS 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 

 
4 Zgodnie z Ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59 ie ust. 2 krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk 

miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą.   
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17. Opłata za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji 
posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków 
(zapis) na wypadek śmierci 

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł - 30,00 zł 

18. Opłata za likwidację rachunku 10,00 zł 10,00 zł 3,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

19. Wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta  
o posiadaniu rachunku, o wysokości salda na rachunku 
oraz innych pism związanych z obsługą rachunku 

50,00 zł 
 +VAT 

50,00 zł 
+VAT 

50,00 zł 
+VAT 

50,00 zł 
+VAT 

50,00 zł 
+VAT 

20. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny  
i odwrotnie oraz zmiana rodzaju rachunku, np.: konto 
osobiste na konto Senior  itp. 

50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł x 

21. Odzyskanie kwoty transakcji  
- działania podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji 
wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez 
Posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku 
bankowego odbiorcy 

30,00 zł  
za każdą 

dyspozycję 

30,00 zł  
za każdą 

dyspozycję 

30,00 zł  
za każdą 

dyspozycję 

30,00 zł  
za każdą 

dyspozycję 

20,00 zł  
za każdą 

dyspozycję 

22. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym  
z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny 
bank lub z innych tytułów na rzecz innych firm i 
banków 

50,00 zł 50,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

23. Wykonanie czynności bankowych na życzenie Klienta 
poza placówką Banku 
Uwaga: Bank zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia 
dyspozycji klienta 

100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 0,00 zł 

24. Ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku w dniu 
zawarcia umowy 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

25. Ustanowienie, zmiana, odwołanie  pełnomocnictwa do 
rachunku po dniu zawarcia umowy 

20,00 zł  
za czynność 

20,00 zł  
za czynność 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

26. Odwołanie przelewu krajowego na wniosek Klienta, 
który nie został wysłany z Banku 

20,00 zł   20,00 zł   0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

27.  Realizacja tytułu wykonawczego  50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł x x 
 

Tabela 2. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI A’VISTA W PLN, RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ STANDARD, 
RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH, RACHUNEK SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA SKARBONKA W PLN  
 

Lp. Rodzaj usług (czynności  bankowych) Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie rachunku bez opłat 

2. Wystawienie książeczki z wkładami oszczędnościowymi a’vista i terminowymi 5,00 zł 

3. Prowadzenie rachunku   bez opłat 

4. Wpłata gotówkowa na książeczkę 
Uwaga: wpłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20.000,00 zł należy zgłaszać z jednodniowym 
wyprzedzeniem    

bez opłat 

5. Wypłata gotówkowa z książeczki bez opłat 

 

Uwaga: Wypłaty gotówki w Centrali Banku powyżej kwoty 20.000,00 zł, w placówkach  Banku powyżej kwoty 10.000,00   winny być 
awizowane co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty, do godz.10:00 w dniu awizowania. Zgłoszenie wypłaty gotówkowej 
po godz. 10:00 jest traktowane jako zgłoszenie złożone w następnym dniu roboczym. 
 

Nieodebranie kwoty awizowanej w uzgodnionym terminie 0,30 % min. 50,00 zł 

6. Przelew na rachunek bankowy  

  
  

1) prowadzony w BS Legnica – wewnętrzny   5,00 zł 

2) prowadzony w innym Banku krajowym 10,00 zł 

7. Realizacja zlecenia stałego z rachunku z wkładami oszczędnościowymi a’vista   

 1) na rachunek prowadzony w BS Legnica – wewnętrzny 
2) na rachunek prowadzony w innym Banku krajowym 

3,00 zł 
5,00 zł 

8 Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej/terminowej 20,00 zł 

9. Opłata za przyjęcie, wprowadzenie, wycofanie zastrzeżenia do Centralnej Bazy Danych Dokumenty 
Zastrzeżone utraconej książeczki i /lub dokumentu tożsamości   

30,00 zł 

10. Umorzenie utraconej książeczki 20,00 zł 

11.  Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej 20,00 zł 

12. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 50,00 zł 

13. Dokonanie likwidacji książeczki 10,00 zł 

14. Przyjęcie dyspozycji zablokowania środków w książeczce oszczędnościowej z tytułu zabezpieczenia 
kredytu udzielonego przez inny Bank 

20,00 zł 

15. Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na 
wypadek śmierci 

30,00 zł 
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16. Wydanie kserokopii  unieważnionej książeczki  oszczędnościowej z wkładami płatnymi na każde 
żądanie 

10,00 zł +VAT 

17. Udzielenie na wniosek posiadacza wkładu oszczędnościowego pisemnej informacji / zaświadczenia 
o posiadaniu wkładu i jego wysokości 

50,00 zł + VAT 

18. Sporządzenie odpisu obrotów w formie wydruku komputerowego: 
    Opłaty nie pobiera się: 

• w przypadku, gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się   odpis, jedyną operacją było 
dopisanie   odsetek lub, gdy: 

• odpis sporządzony jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb   prowadzonych spraw 
karnych lub karno-skarbowych  o alimenty lub rentę mającą   charakter alimentów 

10,00 zł + VAT  
za każdą stronę  

19. Telefoniczne udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku- opłata  miesięczna 20,00 zł 

20. Miesięczna opłata za korzystanie z usługi SMS 4,00 zł 

21. Wykonanie czynności bankowych na życzenie Klienta poza placówką Banku 
Uwaga: Bank zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dyspozycji klienta 

100,00 zł 

22. Ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku w dniu zawarcia umowy bez opłat 

23. 
Ustanowienie, zmiana, odwołanie  pełnomocnictwa do rachunku po dniu zawarcia umowy 

20,00 zł  
za czynność 

24. Odwołanie przelewu krajowego na wniosek Klienta, który nie został wysłany z Banku 
20,00 zł  

  

25. Realizacja tytułu wykonawczego  50,00 zł  

Pozostałe  opłaty i prowizje nie wyszczególnione wyżej, zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi Rachunków oszczędnościowo-
rozliczeniowych (ROR) w złotych Konto osobiste 
 
 

Tabela 3.  RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY, PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ W PLN 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności  bankowych) Stawka obowiązująca 
 

1. Otwarcie rachunku bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku   bez opłat 

3. Wpłata gotówkowa na rachunek 
Uwaga wpłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20.000,00 zł należy zgłaszać z jednodniowym 
wyprzedzeniem    

bez opłat 

4. Wypłata gotówkowa z rachunku 
 
Uwaga: Wypłaty gotówki w Centrali Banku powyżej kwoty 20.000,00 zł, w placówkach  Banku 
powyżej kwoty 10.000,00   winny być awizowane co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem 
wypłaty, do godz.10:00 w dniu awizowania. Zgłoszenie wypłaty gotówkowej po godz. 10:00 jest 
traktowane jako zgłoszenie złożone w następnym dniu roboczym. 
  

bez opłat 

Nieodebranie kwoty awizowanej w uzgodnionym terminie 0,30 % min. 50,00 zł 

5. Przelew na rachunek bankowy 

 prowadzony w BS Legnica – wewnętrzny   3,00 zł 

prowadzony w innym Banku krajowym 5,00 zł 

6. Realizacja zlecenia stałego z rachunku z wkładami oszczędnościowymi a’vista 

 na rachunek prowadzony w BS Legnica – wewnętrzny 3,00 zł 

na rachunek prowadzony w innym Banku krajowym 5,00 zł 

7. Telefoniczne udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku- opłata miesięczna 20,00 zł 

8. Miesięczna opłata za korzystanie z usługi SMS 4,00 zł 

9. Wyciągi z rachunków oszczędnościowych  płatnych na każde żądanie  

 1) odbierany przez posiadacza rachunku lub osobę upoważnioną w placówce Banku 
prowadzącej rachunek 

bez opłat 

2) wysyłany drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju:   

a) jeden raz w miesiącu bez opłat 

b) częściej niż raz w miesiącu (za każdą przesyłkę) 5,00 zł 

3) wysyłany drogą pocztową (listem poleconym) za każdą przesyłkę   10,00 zł 

10. Likwidacja rachunku 10,00 zł 

11. Udzielenie na wniosek posiadacza wkładu oszczędnościowego pisemnej informacji /zaświadczenia o 
posiadaniu wkładu i jego wysokości 

50,00 zł + VAT 

12. Ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku w dniu zawarcia umowy bez opłat 

13. Ustanowienie, zmiana, odwołanie  pełnomocnictwa do rachunku po dniu zawarcia umowy 20,00 zł  
za czynność 

Pozostałe  opłaty i prowizje nie wyszczególnione wyżej, zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi Rachunków oszczędnościowo-
rozliczeniowych (ROR) w złotych Konto osobiste 
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Tabela 4. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ  STANDARD  W WALUTACH WYMIENIALNYCH   
 

Lp. Rodzaj usług (czynności  bankowych) Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie rachunku bez opłat 

2. Wpłata gotówkowa na rachunek 
wpłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej w walucie EUR,  USD, GBP i CHF  równowartość 
20.000,00 zł należy zgłaszać z jednodniowym wyprzedzeniem    

bez opłat 

3. 
  

Wypłata gotówkowa z rachunku zlikwidowanej lokaty walutowej, prowadzonego w danej 
jednostce Banku Spółdzielczego   
 
Uwaga: Wypłaty waluty w kwocie powyżej 2 000 danej waluty- posiadacz rachunku walutowego 
zobowiązany jest zgłosić w jednostce organizacyjnej Banku prowadzącej rachunek z 
wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych przed dokonaniem wypłaty, do godz. 10:00 w dniu 
awizowania. Zgłoszone wypłaty waluty po godz. 10:00 jest traktowane jako zgłoszenie złożone w 
następnym dniu roboczym. 
 

bez opłat 

a)  dokonana w złotych bez opłat 

b) dokonana w walucie obcej bez opłat 

c)  dodatkowe opłaty pobiera się: 
za wypłaty awizowane i nie odebrane w wyznaczonym terminie - opłata pobierana z konta Klienta 
w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty  

 
0,30 % min. 50,00 zł 

4 Likwidacja  rachunku terminowego walutowego bez opłat 

5. Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu 
na wypadek śmierci 

30,00 zł 

6. Przekazanie środków z lokaty terminowej na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w 
Banku Spółdzielczym (przelew wewnętrzny) 

5,00 zł 

7.  Udzielenie na wniosek posiadacza wkładu oszczędnościowego pisemnej informacji / 
zaświadczenia o posiadaniu wkładu i jego wysokości 

50,00 zł  + VAT 

8. Opłata za przyjęcie zgłoszenia o utracie dokumentu tożsamości oraz  wprowadzenie i 
wycofanie zastrzeżenia w Centralnej Bazie Danych Dokumenty Zastrzeżone 

30,00 zł za każdą czynność 

9. Ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku w dniu zawarcia umowy bez opłat 

10. Ustanowienie, zmiana, odwołanie  pełnomocnictwa do rachunku po dniu zawarcia umowy 20,00 zł za czynność 

11. Wykonanie czynności bankowych na życzenie Klienta poza placówką Banku 
Uwaga: Bank zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dyspozycji klienta 

100,00 zł 

12. Sporządzenie odpisu obrotów w formie wydruku komputerowego: 
    Opłaty nie pobiera się: 

• w przypadku, gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się   odpis, jedyną operacją 
było dopisanie   odsetek lub, gdy, odpis sporządzony jest na zlecenie sądu lub prokuratury 
dla potrzeb   prowadzonych spraw karnych lub karno-skarbowych  o alimenty lub rentę 
mającą   charakter alimentów 

10,00 zł + VAT  
za każdą stronę  

 
Tabela 5. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH   
 

Lp. Rodzaj usług (czynności  bankowych) Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie rachunku bez opłat 

3. Prowadzenie rachunku   bez opłat 

4. Wpłata gotówkowa na rachunek 
wpłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej w walucie EUR lub USD równowartość 
20.000,00 zł należy zgłaszać z jednodniowym wyprzedzeniem    

bez opłat 

5. Wypłata gotówkowa z rachunku 
 

Uwaga: Wypłaty waluty w kwocie powyżej 2 000 danej waluty- posiadacz rachunku 
walutowego zobowiązany jest zgłosić w jednostce organizacyjnej Banku prowadzącej rachunek 
z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych przed dokonaniem wypłaty, do godz. 10:00 w 
dniu awizowania. Zgłoszone wypłaty waluty po godz. 10:00 jest traktowane jako zgłoszenie 
złożone w następnym dniu roboczym. 
 

bez opłat 

Nieodebranie kwoty awizowanej w uzgodnionym terminie 0,30 % min. 50,00 zł 

6. Likwidacja rachunku 10,00 zł 

7. Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu 
na wypadek śmierci 

30,00 zł 

8. Udzielenie na wniosek posiadacza wkładu oszczędnościowego pisemnej informacji  
posiadaniu wkładu i jego wysokości (zaświadczenie) 

50,00 zł + VAT 

9. Sporządzenie odpisu obrotów w formie wydruku komputerowego: 
-za każdą stronę 

5,00 zł + VAT 
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10. Za wprowadzenie, zmianę hasła do informacji o wysokości salda na rachunku - jednorazowo
  

5,00 zł 

11. Udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku- opłata  miesięczna 20,00 zł 

12. Miesięczna opłata za korzystanie z usługi SMS 3,00 zł 

13. Wyciągi z rachunków oszczędnościowych  płatnych na każde żądanie w walutach wymienialnych 

 1) odbierany przez posiadacza rachunku lub osobę upoważnioną w placówce Banku 
prowadzącej rachunek 

bez opłat 

2) wysyłany drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju:   

a) jeden raz w miesiącu bez opłat 

b) częściej niż raz w miesiącu (za każdą przesyłkę) 5,00 zł 

3) wysyłany drogą pocztową (listem poleconym) za każdą przesyłkę   10,00 zł 

14. Wykonanie czynności bankowych na życzenie Klienta poza placówką Banku 
Uwaga: Bank zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dyspozycji klienta 

100,00 zł 

15. Ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku w dniu zawarcia umowy bez opłat 

16. Ustanowienie, zmiana, odwołanie  pełnomocnictwa do rachunku po dniu zawarcia umowy 20,00 zł za czynność 

Pozostałe  opłaty i prowizje nie wyszczególnione wyżej, zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi Rachunków oszczędnościowo-
rozliczeniowych (ROR) w złotych Konto osobiste 
 
 

Tabela 6.  RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY EFEKT KONTO 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności  bankowych) Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie rachunku bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku – opłata miesięczna bez opłat 

3. Wpłata gotówkowa na rachunek 
wpłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20.000,00 zł należy zgłaszać z jednodniowym 
wyprzedzeniem    

bez opłat 

4. Wypłata gotówkowa z rachunku 

a) raz w miesiącu bez opłat 

b) kolejne wypłaty w miesiącu 0,25 % min. 10,00 zł 
 

Uwaga: Wypłaty gotówki w Centrali Banku powyżej kwoty 20.000,00 zł, w placówkach  Banku powyżej kwoty 10.000,00   winny być 
awizowane co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty, do godz.10:00 w dniu awizowania. Zgłoszenie wypłaty gotówkowej 
po godz. 10:00 jest traktowane jako zgłoszenie złożone w następnym dniu roboczym. 
 

Nieodebranie kwoty awizowanej w uzgodnionym terminie 0,30 % min. 50,00 zł 

5. Przelew na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 

 a) pierwszy raz w miesiącu 4,00 zł 

 
  

b) kolejny  w ciągu miesiąca 10,00 zł 

Uwaga: brak możliwości realizacji przelewów do innych Banków 

6. Wymagana minimalna kwota na rachunku (wypłaty poniżej stanu minimalnej wymaganej kwoty 
skutkują wypowiedzeniem umowy rachunku oszczędnościowego) 

 
1.000,00 zł 

7. Wyciągi z rachunków oszczędnościowych EFEKT KONTO  

 1) odbierany przez posiadacza rachunku lub osobę upoważnioną w placówce Banku 
prowadzącej rachunek 

bez opłat 

2) wysyłany drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju:   

a) jeden raz w miesiącu bez opłat 

b) częściej niż raz w miesiącu (za każdą przesyłkę) 5,00 zł 

3) wysyłany drogą pocztową (listem poleconym) za każdą przesyłkę   10,00 zł 

8. Telefoniczne udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku- opłata miesięczna 20,00 zł 

9. Opłata za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia środków (zapis) na wypadek śmierci 

30,00 zł 

10. Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez 
inny bank lub z innych tytułów na rzecz innych firm i banków 

30,00 zł 

11. Opłata za likwidację rachunku 10,00 zł 

12.  Udzielenie na wniosek posiadacza wkładu oszczędnościowego pisemnej informacji /wydanie 
zaświadczenia  o posiadaniu wkładu i jego wysokości 

50,00 zł + VAT 

13. Opłata za przyjęcie zgłoszenia o utracie dokumentu tożsamości oraz  wprowadzenie  
i wycofanie zastrzeżenia w Centralnej Bazie Danych Dokumenty Zastrzeżone 

30,00 zł za każdą czynność 

14. Sporządzenie odpisu:  

 wyciągu rachunku bankowego  20,00 zł + VAT 

jednego dowodu do wyciągu bankowego  10,00 zł + VAT 

historii obrotów na rachunku bankowym – za jedną stronę wydruku 8,00 zł + VAT 

umowy rachunku bankowego/ karty wzorów podpisów 30,00 zł + VAT 

15. Ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku w dniu zawarcia umowy bez opłat 
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16. Ustanowienie, zmiana, odwołanie  pełnomocnictwa do rachunku po dniu zawarcia umowy 20,00 zł za czynność 

Pozostałe  opłaty i prowizje nie wyszczególnione wyżej, zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi Rachunków oszczędnościowo-
rozliczeniowych (ROR) w złotych Konto osobiste 
 
 
 

Tabela 7.  USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ EBO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności  bankowych) Stawka obowiązująca 

1. Udostępnienie EBO bez opłat 

2. Przelewy krajowe na rachunki bankowe:  

 1) przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR 1,00 zł 

2) przelew wewnętrzny na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Legnicy 0,50 zł 

3. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi EBO   

 a) rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Konto osobiste   9,00 zł/miesięcznie  
(brak opłaty za prowadzenie rachunku) 

b) rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe   Konto Senior 7,00 zł/miesięcznie  
(brak opłaty za prowadzenie rachunku) 

c) rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Konto Junior i Konto Student bez opłat 

4. Odblokowanie dostępu do EBO 10,00 zł  

5. Każdorazowa zmiana sposobu autoryzacji transakcji lub numeru telefonu 
wykorzystywanego do przesyłania SMS-ów autoryzujących (na wniosek Posiadacza 
rachunku) 

10,00 zł 

 

Tabela 8. KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWEGO 
 

Lp. 
Rodzaj usług (czynności  bankowych) 

Visa Classic 
Debetowa 

Visa PayWave 
zbliżeniowa 

1. Wydanie nowej  karty    bez opłat  bez opłat 

2. Wznowienie karty    20,00 zł 20,00 zł 

3. Wydanie duplikatu karty   
Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie 
duplikatu. 

20,00 zł 20,00 zł 

4. Opłata miesięczna za użytkowanie karty    – od każdej  karty   wydanej do rachunku 
Uwaga: opłata  pobierana z rachunku Posiadacza od następnego miesiąca po odbiorze  karty przez jej Użytkownika.  

Konto osobiste  5,00 zł 5,00 zł 

Konto Senior 5,00 zł 5,00 zł 

Konto Student 1,00 zł 1,00 zł 

Konto Junior 1,00 zł 1,00 zł 

Konto PRP x 0,00 zł 

5. Transakcje gotówkowe 

 a) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z 
zawartymi umowami  

Uwaga: Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku 
www.bslegnica.pl,   

bez opłat bez opłat 

b) w innych bankomatach w kraju, 8,00 zł 8,00 zł 

         b)* w innych bankomatach w kraju – dotyczy PRP 0,00 zł5/4,00 zł x 

c) w  bankomatach akceptujących kartę za granicą,   8,00 zł 8,00 zł 

d) poprzez usługę Visa Cash back w Polsce,  bez opłat bez opłat 

e) w punktach akceptujących kartę w kraju, 8,00 zł 8,00 zł 

f) w punktach akceptujących kartę za granicą, 8,00 zł 8,00 zł 

g) w placówkach Poczty Polskiej. 8,00 zł 8,00 zł 

6. Sprawdzenie salda w bankomacie  3,00 zł 3,00 zł 

7. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za wskazany okres 10,00 zł 10,00 zł 

8. Zmiana  danych Użytkownika karty  3,00 zł 3,00 zł 

9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 15,00 zł 15,00 zł 

10. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł 1.000,00 zł 

11. Zmiana numeru PIN w bankomacie bez opłat bez opłat 

12.  Transakcje bezgotówkowe  bez opłat bez opłat 

13. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty  10,00 zł 10,00 zł 

 
5 Zgodnie z Ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59 ie ust. 3 wypłaty gotówki za pomocą 

bankomatów nienależących do Banku w pakiecie 5 wypłat miesięcznie są zwolnione z opłat, za każdą kolejną wypłatę w miesiącu kalendarzowym  bankomacie 

należącym do Banku pobierana jest opłata zgodnie z Taryfą. 
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14. Zmiana dziennych limitów operacji bezgotówkowych i gotówkowych na wniosek klienta - 
za każdą zmianę 

10,00 zł 10,00 zł 

15. Zastrzeżenie karty 10,00 zł 10,00 zł 
 

 
 
Tabela 9.  KREDYTY KONSUMPCYJNE   
 

 
Lp. Rodzaj usług (czynności  bankowych) Tryb pobierania 

Kredyty konsumpcyjne 
(gotówkowe, sezonowe)   

Kredyty konsumpcyjne na 
sfinansowanie odnawialnych 

źródeł energii „OZE” 

1. 
Prowizja za udzielenie kredytu   

jednorazowo  
od kwoty kredytu 

3,00%, min. 100 zł   x 

2. Opłata przygotowawcza 
Uwaga: Opłata przygotowawcza nie podlega 
zwrotowi i winna być pobierana po podjęciu 
decyzji kredytowej, nie później niż w dniu 
podpisania umowy i realizacji kredytu. 

jednorazowo od 
kwoty kredytu 

x x 

3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu, części 
kredytu 

jednorazowo od 
kwoty 

prolongowanej 
1,00%, min. 150 zł 1,00 % min. 200 zł 

4. Wydanie na wniosek Kredytobiorcy lub 
poręczycieli odpisu umowy 

jednorazowo 50,00 zł + VAT 50,00 zł + VAT 

5. Wydanie zezwolenia na zmianę dłużnika przez 
nowego Kredytobiorcę lub wydanie zezwolenia 
na zmianę dłużnika o nabycie nieruchomości 
obciążonej hipoteką 

jednorazowo 100,00 zł 100,00 zł 

6. Wydanie Klientowi zezwolenia na wykreślenie  
z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz BS z 
tytułu udzielonego kredytu 

jednorazowo 30,00 zł 30,00 zł 

7. Wydanie na wniosek Klienta: 

 

jednorazowo za 

każdy dokument 

100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 
a) zaświadczenia stwierdzającego wysokość 

zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i 
innych tytułów 

b) zaświadczenia o braku zobowiązań wobec 
Banku 

50,00 zł + VAT 50,00 zł + VAT 

c) zaświadczenia o kwocie do całkowitej 
spłaty 

100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 

d) zaświadczenia o niezaleganiu  
z płatnościami 

50,00 zł + VAT 50,00 zł + VAT 

e) zaświadczenia o wyłączeniu/przystąpieniu 
do długu 

150,00 zł + VAT 150,00 zł + VAT 

f) zaświadczenia o wysokości spłaconego 
kapitału i odsetek   

150,00 zł + VAT 150,00 zł + VAT 

 g) innych pism związanych z kredytem,  
w zależności od złożoności sprawy 

150,00 zł + VAT  150,00 zł + VAT  

8. Wydanie na wniosek Klienta opinii bankowej 
dla innych banków, firm, instytucji 

jednorazowo za 

każdy dokument 
100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 

9. Za czynności związane ze zmianą warunków 
umowy kredytowe 

 

 

 

jednorazowo 

 za aneks 

 

 

 a) zmiana prawnego zabezpieczenia 
kredytu 

300,00 zł 300,00 zł 

b) zwolnienie z zabezpieczenia kredytu 
części/całości nieruchomości 

500,00 zł 500,00 zł 

c) zmiana terminarza spłat kredytu 200,00 zł 200,00 zł 

d) inne zmiany nie wymienione powyżej 300,00 zł 300,00 zł 

10. Za czynności związane z przejęciem 
długu/przystąpieniem do długu/ zawarcie 
umowy ugody 

jednorazowo  150,00 zł 150,00 zł 

11. Opłata za wydanie promesy udzielenia kredytu jednorazowo  0,50% min. 200 zł 0,50% min. 200 zł 

12. Wydanie zgody na wypłatę scedowanego na 
Bank odszkodowania z tytułu ubezpieczenia 

jednorazowo 50,00 zł 50,00 zł 
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ruchomości/nieruchomości stanowiących 
zabezpieczenie kredytu/pożyczki  

13. Opłata za przeprowadzenie kontroli  
u Klienta 

za każdą kontrolę  200,00 zł  200,00 zł  

14. Inne czynności w ramach usług kredytowych 
wykonywane na życzenie Klienta  
(wypełnienie na wniosek klienta deklaracji PCC, 
wypełnienie wniosku o ustanowienie 
zabezpieczenia w formie hipoteki itp.) 

za czynność  30,00 zł 30,00 zł 

15. Wysłanie wezwań do dostarczenia określonych 
w umowie kredytowej i umowach 
zabezpieczeń dokumentów 

za monit 50,00 zł   50,00 zł   

16. Opłata za realizację spłaty rat kredytu  
z rachunku bankowego    

za czynność 2,00 zł 2,00 zł 

 

 Tabela 10.  KREDYTY MIESZKANIOWE, KONSUMPCYJNE POŻYCZKI HIPOTECZNE, KREDYTY HIPOTECZNE  
 

Lp. Rodzaj usług (czynności  bankowych) Tryb pobierania Kredyty mieszkaniowe Kredyty/pożyczki hipoteczne 

1. Prowizja za udzielenie kredytu   
 
 

jednorazowo  
od kwoty kredytu 

 
Oferta promocyjna O% 

Oferta bez promocji 1,5% 

 
3,00 % min. 300,0 zł 

2. Opłata przygotowawcza 
Uwaga: Opłata przygotowawcza nie 
podlega zwrotowi i winna być pobierana po 
podjęciu decyzji kredytowej, nie później niż 
w dniu podpisania umowy i realizacji 
kredytu. 

jednorazowo od 
kwoty kredytu 

Oferta promocyjna 0% 
Oferta bez promocji 500,00 zł 

500,00 zł 

3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu, 
części kredytu 

jednorazowo od 
kwoty 

prolongowanej 
1,00 % min. 200 zł 1,00 % min. 200 zł 

4. Wydanie na wniosek Kredytobiorcy lub 
poręczycieli odpisu umowy 

jednorazowo 50,00 zł + VAT 50,00 zł + VAT 

5. Wydanie zezwolenia na zmianę dłużnika 
przez nowego Kredytobiorcę lub wydanie 
zezwolenia na zmianę dłużnika o nabycie 
nieruchomości obciążonej hipoteką 

jednorazowo 100,00 zł 100,00 zł 

6. Wydanie Klientowi zezwolenia na 
wykreślenie  z księgi wieczystej wpisu 
hipoteki na rzecz BS z tytułu udzielonego 
kredytu 

jednorazowo 30,00 zł 30,00 zł 

7. Wydanie na wniosek Klienta: 

 

jednorazowo za 

każdy dokument 

100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 
a) zaświadczenia stwierdzającego 

wysokość zadłużenia z tytułu kredytów 
bankowych i innych tytułów 

b) zaświadczenia o braku zobowiązań 

wobec Banku 

50,00 zł + VAT 50,00 zł + VAT 

c) zaświadczenia o kwocie do całkowitej 

spłaty 

100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 

d) zaświadczenia o niezaleganiu z 

płatnościami 

50,00 zł + VAT 50,00 zł + VAT 

e) zaświadczenia o wyłączeniu/ 

przystąpieniu do długu 

150,00 zł + VAT 150,00 zł + VAT 

f) zaświadczenia o wysokości spłaconego 

kapitału i odsetek   

150,00 zł + VAT 150,00 zł + VAT 

 g) innych pism związanych z kredytem, 

w zależności od złożoności sprawy 

150,00 zł + VAT  150,00 zł + VAT  

8. Wydanie na wniosek Klienta opinii 
bankowej dla innych banków, firm, 
instytucji 

jednorazowo za 

każdy dokument 
100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 

9. Za czynności związane ze zmianą 
warunków umowy kredytowej:  

 

 

 

jednorazowo 

 

 a) zmiana prawnego zabezpieczenia 

kredytu 
300,00 zł 300,00 zł 

b) zwolnienie z zabezpieczenia kredytu 500,00 zł 500,00 zł 
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części/całości nieruchomości  za aneks 

c) zmiana terminarza spłat kredytu 200,00 zł 200,00 zł 

d) inne zmiany nie wymienione 
powyżej 

300,00 zł 300,00 zł 

10. Za czynności związane z przejęciem 
długu/przystąpieniem do długu/ zawarcie 
umowy ugody 

jednorazowo  150,00 zł 150,00 zł 

11. Opłata za wydanie promesy udzielenia 
kredytu 

jednorazowo  0,50% min. 200 zł 0,50% min. 200 zł 

12. Wydanie zgody na wypłatę scedowanego 
na Bank odszkodowania z tytułu 
ubezpieczenia ruchomości / nieruchomości 
stanowiących zabezpieczenie 
kredytu/pożyczki  

jednorazowo 50,00 zł 50,00 zł 

13. Opłata za przeprowadzenie kontroli u 
Klienta 

za każdą kontrolę  200,00 zł 200,00 zł  

14. Inne czynności w ramach usług 
kredytowych wykonywane na życzenie 
Klienta  
(wypełnienie na wniosek klienta deklaracji 
PCC, wypełnienie wniosku o ustanowienie 
zabezpieczenia w formie hipoteki itp.) 

za czynność  30,00 zł 30,00 zł 

15. Wysłanie wezwań do dostarczenia 
określonych w umowie kredytowej  
i umowach zabezpieczeń dokumentów 

za monit 50,00 zł   50,00 zł   

16. Zmiana warunków (w tym terminu 
ważności)  Uchwały Zarządu Banku 
Spółdzielczego w Legnicy w decyzjach  
o przyznaniu kredytu/pożyczki oraz  
w innych sprawach  związanych z 
kredytem/pożyczką, z wyjątkiem sytuacji 
niezależnych od Wnioskodawcy 

jednorazowo 50,00 zł   50,00 zł   

17. Opłata za realizację spłaty rat kapitałowo-
odsetkowych z rachunku bankowego 

za czynność 2,00 zł 2,00 zł 

 
Tabela 11. KARTA KREDYTOWA VISA CREDIT 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności  bankowych) Stawka obowiązująca 

1. Wydanie nowej karty bez opłat 

2. Wznowienie karty 20,00 zł 

3. Opłata za obsługę karty: 
pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli  w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych,  
obciążających rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym: 

a)  mniej 6,600,00 zł 54,00 zł 

b) co najmniej  6.600,00 zł bez opłat 

4. Wydanie duplikatu karty 20,00 zł 

5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę bez opłat 

6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 10,00 zł 

7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty bez opłat 

8. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych  
Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą 

bez opłat 

9. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50 % min. 5,00 zł 

10. Wypłata gotówki  w bankomatach i w kasach banków w kraju 
Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty 

3,00 % min. 10,00 zł 

11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą 
Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty 

2,00 % min. 20,00 zł 

12. Przelew z karty 3,00 % min.10,00 zł za przelew 

13. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie bez opłat 

14. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji bez opłat 

15. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji)  
w bankomatach świadczących taką usługę 

bez opłat 

16. Zmiana danych Użytkownika karty bez opłat 

17. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty bez opłat 

18. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 3,00 % min. 50,00 zł 

  


