
 
                           Tabela opłat i prowizji  dla konta LP1000 

Tabela obowiązuje od  18.02.2021 r. 

 Nazwa produktu  

Rodzaj czynności/ usługi  Tryb 
pobierania 

opłaty/ 
prowizj i  

Konto LP1000 

I .  Otwarcie  rachunku  
płatniczego  

Jednorazowo 0 zł  

I I .  Prowadzenie rachunku 
płatniczego  

Miesięcznie  30 zł  

I I I .  Usługa bankowości 
elektronicznej  –  
korzystanie z  usługi 
eSKOK  

Miesięcznie  0 zł  

IV.  Opłata  za Powiadamianie  
SMS  (  w ramach 
subskrybowanych  
powiadomień)   

Każdorazowo 
za komunikat  

0,20 zł  

V.  Opłata  za Wpłatę 
gotówki  i  Wypłatę 
gotówki  real izowaną  
w placówce Kasy  

Jednorazowo Bez opłat  

Polecenia przelewu  

I .  Polecenie przelewu  
wewnętrznego  
(real izowanego przez 
eSKOK lub w placówce 
Kasy)  

Od każdego 
przelewu 

Bez opłat  
 

I I .  Polecenie przelewu,  bez  
polecenia przelewu do 
US,  rea lizowanego przez 
eSKOK (w tym Zlecenia 
stałego)  

Od każdego 
przelewu 

Bez opłat  
 

I I I .  Polecenie przelewu,  bez  
polecenia przelewu do 
US,  rea lizowanego 
w placówce Kasy  (w tym 
Zlecenia  stałego)   

Od każdego 
przelewu 

4 zł  

IV.  Polecenie przelewu  do 
US realizowanego przez 
eSKOK lub w placówce 
Kasy  

Od każdego 
przelewu 

7 zł  
 

Zlecenia stałe  

I .  Złożenie /  
modyf ikacja/odwołanie  
Zlecenia  stałego  na  
rachunek wewnętrzny za 
pośrednictwem eSKOK 
lub w placówce Kasy  

Od 
pojedynczego 

z lecenia  

Bez opłat  
 

I I .  Złożenie/ 
modyf ikacja/odwołanie  
Zlecenia  stałego  na  
rachunek zewnętrzny  za 
pośrednictwem eSKOK  

Od 
pojedynczego 

z lecenia  

Bez opłat  
 

I I I .  Złożenie/ modyf ikacja/ 
odwołanie  Zlecenia 
stałego  na rachunek 
zewnętrzny  w  placówce 
Kasy  

Od 
pojedynczego 

z lecenia  

2 zł  
 

Wyciągi i zaświadczenia  

I .  Wyciąg ,  w tym 
sporządzenie 
zestawienia transakcji  
płatniczych ,  w placówce 
Kasy :  
a)  raz  w miesiącu  
b)  każdy kolejny w tym 

samym mies iącu  

Jednorazowo 
za wyciąg  

 
 

 
 

a)  Bez opłat  
b)  5 zł  

 
 



I I .  Wyciąg ,  w tym 
sporządzenie 
zestawienia transakcji  
płatniczych  (dowolna 
i lość),  dostępny 
za pośrednictwem  usługi  
eSKOK  

Jednorazowo 
za wyciąg  

Bez opłat  
 

I I I .  Wydanie w P lacówce 
Kasy  potwierdzenia  
(duplikatu)  wykonanej  
transakcj i   

Jednorazowo 
za każde 

potwierdzenie  

10 zł  
 

IV.  Wydanie zaświadczenia o  
posiadanym rachunku 
płatniczym/sa ldz ie na  
rachunku płatniczym  

Jednorazowo 
za zaświadczenie  

50 zł  
 

V.  Wydanie zaświadczenia o  
posiadanym rachunku 
płatniczym 
uwzględniającego obroty 
na rachunku płatniczym  

Jednorazowo 
za zaświadczenie  

80 zł  
 

VI.  Sporządzenie odpisu 
umowy o prowadzonym 
rachunku 
płatniczym/innych 
dokumentów  

Jednorazowo za 
każdy dokument  

30 zł  
 

Pozostałe prowizje i opłaty  

I. Opłata  za przyjęcie /  
modyf ikację/odwołanie  
dyspozycj i  na  wypadek 
śmierci  

Jednorazowo 
za czynność  

20 zł 
 

II. Opłata  za przyjęcie/ 
modyf ikację/odwołanie  
pełnomocnictwa do 
rachunku 

Jednorazowo  
za czynność  

20 zł 
 

III. Opłata  za n iepodjęcie 
awizowanej wypłaty 
gotówkowej  
w wyznaczonym terminie  

Jednorazowo 
za niepodjęcie  

gotówki  

0,2% awizowanej kwoty 
 

IV.  Opłata  za wysłanie 
wezwania do 
uzupełnienia 
bezumownego debetu  

Jednorazowo 
za wysłane 
wezwanie  

5 zł 
 

V. Opłata  za wydanie 
zaświadczenia  dot.  
rachunków uśpionych z  
Centralnej  Informacji  KIR  

Jednorazowo za 
zaświadczenie  

50 zł 
 

VI.  Opłata  za przelew 
środków pieniężnych na 
rachunek wskazany przez  
organ egzekucyjny w 
zajęciu egzekucyjnym  

Od każdego 
przelewu  

30 zł 

VII .  Dokonanie b lokady 
środków na rachunkach 
Klienta  na  rzecz  organu 
egzekucyjnego  

Jednorazowo za 
czynność  

30 zł 

 


