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Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2020 r. zmianie ulegnie Taryfa prowizji  

i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych w Rejonowym Banku 

Spółdzielczym w Lututowie. Zmiany dotyczą niektórych opłat i prowizji pobieranych za czynności 

związane z funkcjonowaniem w Banku wybranych produktów. Wykaz zmian dokonanych w Taryfie 

prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych, załączony został do 

niniejszego pisma. Z pełną treścią nowej Taryfy prowizji i opłat, obowiązującej od 1 lipca 2020 r. 

można zapoznać się w Placówkach Banku. 

Mamy nadzieję, że zmiany dokonane w Taryfie spotkają się z Państwa akceptacją, jednak  

w przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian mają Państwo możliwość: 

1)  złożyć wobec nich sprzeciw przed dniem ich wejścia w życie; jeśli zgłaszając sprzeciw nie 

wypowiecie Państwo umowy, wygaśnie ona z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, 

bez naliczenia opłat; 

2) wypowiedzieć umowę przed dniem ich wejścia w życie ze skutkiem natychmiastowym, bez 

ponoszenia opłat. 

Jeżeli w terminie do dnia 30  czerwca 2020 r., nie zostanie złożony przez Państwa sprzeciw 

wobec  zmian wprowadzanych przez Bank ani nie zostanie wypowiedziana umowa, uznaje się, 

że zmiana została przyjęta i obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r. 

 

Z poważaniem: 

Wiceprezes Zarządu 
Tomasz Klimecki 
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Wykaz zmian dokonanych w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów 
instytucjonalnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie: 
 
Rozdział 1. Rachunki bankowe w złotych 
1.1. Obsługa rachunków rozliczeniowych w złotych – Część I 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 
TRYB 

POBIERANIA 
OPŁAT 

Pakiet 
Standardowy Pakiet Biznes 

Pakiet Profit 
Pakiet NonProfit 

Pakiet NonProfit-max 

1. Prowadzenie rachunku rozliczeniowego 
(rachunku bieżącego, rachunku pomocniczego):         

  1) Pakiet Standardowy 20,00 zł - - 

miesięcznie, za 
każdy rachunek 

  2) Pakiet Biznes - 0,00 zł /10,00 zł 1) - 
  3) Pakiet Profit - - 30,00 zł 
  4) Pakiet NonProfit - - 10,00 zł 
  5) Pakiet NonProfit-max - - 7,00 zł 
2. Polecenie przelewu wewnętrznego         

  1) złożone w formie papierowej  1,00 zł 2)  2,00 zł 2) 1,00 zł 2) 
za każdy przelew 

  2) złożone za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3. Polecenie przelewu      

za każdy przelew 

  1) 
Złożone w placówce RBS Lututów na 
rachunki prowadzone w innych bankach, 
realizowane w systemie: 

    
  

4,00 zł Pakiet Profit 
3,50 zł Pakiet Non Profit 
2,50 zł Pakiet Non Profit Max     a) ELIXIR 4,50 zł 6,00 zł 

    b) BlueCash 12,00 zł 12,00 zł 10,00 zł 

    c) Express Elixir 7,00 zł 9,00 zł 7,00 zł 

  2) 

Złożone za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej na rachunki 
prowadzone w innych bankach, realizowane 
w systemie: 

      

    a) BlueCash 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 

    b) Express Elixir 3,00 zł 3,50 zł 3,00 zł 

4. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:         

  1) w formie papierowej jeżeli klient nie 
korzysta z  usługi bankowości elektronicznej:         

    a) raz w miesiącu         

      - odbierany osobiście 0,00 zł 2,00 zł 0,00 zł za każdy wyciąg 

      - wysyłany listem zwykłym 0,00 zł 5,00 zł 0,00 zł za każdy wysłany 
wyciąg 

    b) po każdej zmianie salda         
      - odbierany osobiście 0,00 zł 2,00 zł 0,00 zł za każdy wyciąg 

      - wysyłany listem zwykłym 6,00 zł 8,00 zł 5,00 zł za każdy wysłany 
wyciąg 

  2) w formie papierowej jeżeli klient korzysta z  
usługi bankowości elektronicznej:         

    a) odbierany osobiście 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł za każdy wyciąg 

    b) wysłany listem zwykłym 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł za każdy wysłany 
wyciąg 

  3) 
poprzez  usługę bankowości elektronicznej 
oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) 
klienta 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł - 

1) Przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia rachunku  0,00 zł, licząc od miesiąca następującego po miesiącu otwarcia rachunku, po 
upływie tego okresu 10,00 zł miesięcznie. 

2) Nie dotyczy przelewów na rachunki kredytowe oraz rachunki lokat. 
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1.2. Rachunek VAT 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA 
OBOWIĄZUJĄCA 

TRYB POBIERANIA 
OPŁAT 

1. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:     

  1) w formie papierowej jeżeli klient nie korzysta z usługi 
bankowości elektronicznej:     

    a) raz w miesiącu     
      - odbierany osobiście 0,00 zł za każdy wyciąg 
      - wysyłany listem zwykłym 0,00 zł za każdy wysłany wyciąg 
    b) po każdej zmianie salda     
      - odbierany osobiście 0,00 zł za każdy wyciąg 
      - wysyłany listem zwykłym 8,00 zł za każdy wysłany wyciąg 

  2) w formie papierowej jeżeli klient korzysta z  usługi 
bankowości elektronicznej:     

    a) odbierany osobiście 10,00 zł za każdy wyciąg 
    b) wysłany listem zwykłym 15,00 zł za każdy wysłany wyciąg 

  3) poprzez usługę bankowości elektronicznej oraz na adres 
poczty elektronicznej (e-mail) klienta 0,00 zł - 

 
Dział VII. Produkty wycofane z oferty 
Obsługa rachunków rozliczeniowych  
 Pakiet Biznes Start i Pakiet Biznes Prestiż 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 
TRYB POBIERANIA 

OPŁAT Pakiet Biznes 
Start 

Pakiet Biznes 
Prestiż 

1. Realizacja przelewów:     

za każdy przelew 

  1) 
Złożone w placówce RBS Lututów na rachunki 
prowadzone w innych bankach, realizowane w 
systemie: 

    

    a) ELIXIR 6,50 zł 6,50 zł 
    b) BlueCash 10,00 zł 10,00 zł 

    c) Express Elixir 8,00 zł 8,00 zł 

  2) 
Złożone za pośrednictwem usługi bankowości 
elektronicznej na rachunki prowadzone w innych 
bankach, realizowane w systemie: 

    

    a) Express Elixir 3,50 zł 3,00 zł 

2. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:       

  1) w formie papierowej jeżeli klient nie korzysta z  
usługi bankowości elektronicznej:       

    a) raz w miesiącu       

      - odbierany osobiście 2,00 zł 2,00 zł za każdy wyciąg 
      - wysyłany listem zwykłym 5,00 zł 5,00 zł za każdy wysłany wyciąg 

    b) po każdej zmianie salda       
      - odbierany osobiście 2,00 zł 2,00 zł za każdy wyciąg 

      - wysyłany listem zwykłym 8,00 zł 8,00 zł za każdy wysłany wyciąg 

  2) w formie papierowej jeżeli klient korzysta z usługi 
bankowości elektronicznej:       

    a) odbierany osobiście 10,00 zł 10,00 zł za każdy wyciąg 

    b) wysłany listem zwykłym 15,00 zł 15,00 zł za każdy wysłany wyciąg 

  3) poprzez usługę bankowości elektronicznej oraz na 
adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta 0,00 zł 0,00 zł - 
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 Pakiet Business Plus 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
STAWKA 

OBOWIĄZUJĄCA TRYB POBIERANIA 
OPŁAT 

Pakiet Business Plus 

1. Realizacja przelewów:     

  1) 
Złożone w placówce RBS Lututów na rachunki 
prowadzone w innych bankach, realizowane w 
systemie: 

    

    a) ELIXIR, z wyłączeniem: 4,50 zł 

za każdy przelew 
       - przelewów na rachunki ZUS-u i US 7,00 zł 

    b) BlueCash 12,00 zł 

    c) Express Elixir 7,00 zł 

  2) 
Złożone za pośrednictwem usługi bankowości 
elektronicznej na rachunki prowadzone w innych 
bankach, realizowane w systemie: 

    

    a) BlueCash 8,00 zł 
za każdy przelew 

    b) Express Elixir 3,00 zł 
 
 
 
 
 
 
 


