k/toip/01/2011/student

Tabela opłat i prowizji dla kont prowadzonych dla osób fizycznych,
obowiązująca od 17 stycznia 2011 r.
(dla poszczególnych rodzajów kont)
Oferta Studencka*

I KONTO

LUKAS e-Konto Student

(założone do dn.14.02.2010 włącznie)

LUKAS Konto Student

(do dnia 14.02.2010 LUKAS e-Konto PRO Student)

Prowadzenie konta (opłata miesięczna)
0 PLN
A) w przypadku regularnych wpływów na konto w kwocie ustalonej dla danego konta1
x
B) w przypadku średniego salda na koncie w kwocie ustalonej dla danego konta2
x
C) w przypadku regularnych wpływów na konto i średniego salda na koncie w kwotach ustalonych
x
dla danego konta1,2
Bankowość elektroniczna
Dostęp do LUKASlinii (opłata miesięczna)
0 PLN
Dostęp do LUKAS e-Banku (opłata miesięczna)
0 PLN
Użytkowanie tokena (opłata miesięczna)
0 PLN / 2 PLN3
Wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub zniszczonego
95 PLN
Zastrzeżenie tokena
25 PLN
Wymiana tokena, dla którego upłynął termin ważności
0 PLN
Zmiana identyfikatora do LUKAS e-Banku
3,5 PLN
Zmiana hasła do LUKAS e-Banku
1. w placówce lub LUKASlinii
3,5 PLN
2. w LUKAS e-Banku
0 PLN
Rezygnacja z usługi LUKAS e-Bank
1. bez zwrotu tokena
95 PLN
2. ze zwrotem tokena
0 PLN
LUKAS sms (opłata za pojedynczy komunikat sms)
0,3 PLN4
Pożyczka w rachunku (udzielona do dn. 21.07.2010r.)
1. przyznanie pożyczki w rachunku
2. podwyższenie limitu pożyczki (od kwoty, o którą zostaje
1,5 % min. 60 PLN
zwiększony limit)
3. przedłużenie pożyczki na kolejny okres umowny
Systematyczne zmniejszanie limitu pożyczki
10 PLN
Restrukturyzacja limitu pożyczki w rachunku tzn. zmiana warunków umowy pożyczki na wniosek
40 PLN
Pożyczkobiorcy (z wyjątkiem przedłużenia okresu korzystania z pożyczki i zmiany kwoty pożyczki)
Indywidualna Linia Kredytowa
1. przyznanie Indywidualnej Linii Kredytowej
2. podwyższenie limitu Indywidualnej Linii Kredytowej (od kwoty, o którą zostaje zwiększony limit)
1,5 % min. 60PLN
3. przedłużenie Indywidualnej Linii Kredytowej na kolejny okres umowny
Zmiana warunków umowy Indywidualnej Linii Kredytowej na wniosek Pożyczkobiorcy
(z wyjątkiem przedłużenia okresu korzystania z pożyczki i podwyższenia kwoty limitu)
40 PLN
Pożyczka w rachunku LUKAS Debet Student (udzielona do dnia 15.05.2009 r.)
Przedłużenie pożyczki LUKAS Debet Student na kolejny okres umowny
30 PLN
Wpłaty i wypłaty
Wpłata gotówki na konto w LUKAS Banku
0 PLN
Wypłata gotówki
1. do 20 000 PLN dziennie
5 PLN
2. powyżej 20 000 PLN dziennie
a) awizowane zgodnie z Regulaminem konta
5 PLN
0,90%
b) nie awizowane
50 PLN
3. nieodebranie awizowanej gotówki
Przelewy i zlecenia stałe: na konto w LUKAS Banku oraz na konto funduszy inwestycyjnych (FI) oraz ubezpieczeń (TU) dystrybuowanych przez LUKAS Bank
Transfer między rachunkami w ramach konta (nie dotyczy przelewów z Rachunku Oszczędzam)
0 PLN
Realizacja przelewu i zlecenia stałego na konto w LUKAS Banku, FI, TU
0 PLN
Modyfikacja, odwołanie przelewu lub zlecenia stałego realizowanego na konto w LUKAS Banku, FI, TU
0 PLN
Przelewy i zlecenia stałe na rachunek w innym banku (w tym do US, ZUS)
Realizacja dyspozycji przelewu złożonej
1. w placówce
4 PLN
2. w LUKASlinii za pośrednictwem doradcy
1 PLN
5
3. w LUKAS e-Banku lub w LUKASlinii za pośrednictwem serwisu automatycznego
0 PLN
Ustanowienie zlecenia stałego
1. w placówce
0 PLN
2. w LUKASlinii
0 PLN
3. w LUKAS e-Banku
0 PLN
Realizacja zlecenia stałego ustanowionego:
1. w placówce
0,5 PLN
2. w LUKASlinii
0,5 PLN
2. w LUKAS e-Banku
0 PLN
Modyfikacja, odwołanie przelewu, zlecenia stałego (nie dotyczy ZUS) dokonane
1. w placówce lub LUKASlinii za pośrednictwem doradcy
0,5 PLN
2. w LUKAS e-Banku lub w LUKASlinii za pośrednictwem serwisu automatycznego5
0 PLN
Modyfikacja, odwołanie przelewu, zlecenia stałego do ZUS dokonane
1. w placówce lub LUKASlinii za pośrednictwem doradcy
0,66 PLN
2. w LUKAS e-Banku
0 PLN
Realizacja przelewu w systemie SORBNET na kwotę do 1 000 000 PLN6
15 PLN
6
Realizacja przelewu w systemie SORBNET na kwotę równą lub powyżej 1 000 000 PLN
1. złożonego w placówce banku
4 PLN
2. złożonego w LUKASlinii
1 PLN
Realizacja polecenia zapłaty
0 PLN
7
Przelewy walutowe w systemie SEPA
Przyjęcie przez Bank przelewu w systemie SEPA
Realizacja polecenia przelewu w systemie SEPA
1. w placówce Banku
10 PLN
2. w LUKASlinii
8 PLN
3. w LUKAS e-Banku
5 PLN
Modyfikacja/odwołanie polecenia przelewu w systemie SEPA z przyszłą datą realizacji:
1. w placówce lub LUKASlinii za pośrednictwem doradcy
1 PLN
2. w LUKAS e-Banku
0 PLN
Postępowanie wyjaśniające (reklamacja) na wniosek Zlecającego przelew w sprawie realizacji
50 PLN + koszty innych banków
przelewu za granicę. Opłaty nie pobiera się jeśli stwierdzono błędy po stronie LUKAS Banku SA.
Poszukiwanie przelewu wysłanego za granicę na wniosek Zlecającego przelew
50 PLN + koszty innych banków
Zwrot przelewu zrealizowanego za granicę na wniosek Zlecającego przelew
50 PLN + koszty innych banków
Zwrot kosztów pobranych od LUKAS Banku SA przez bank zagraniczny z tytułu podania błędnych
koszty innych banków
danych przez Zlecającego przelew
II RACHUNEK OSZCZĘDZAM
Otwarcie Rachunku Oszczędzam
- jeśli otwarcie następuje w ciągu 90 dni od daty zamknięcia Rachunku Oszczędzam założonego
wcześniej do tego samego konta, pobierana jest opłata (nie dotyczy Rachunku Oszczędzam
z dzienną kapitalizacją odsetek)
Przelewy z Rachunku Oszczędzam
Pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym
Drugi i kolejny przelew w miesiącu kalendarzowym (za każdy przelew)
Zestawienie transakcji na Rachunku Oszczędzam (za wybrany okres)
III POŻYCZKA ZABEZPIECZONA LOKATĄ
Przyznanie pożyczki zabezpieczonej lokatą
Podwyższenie pożyczki zabezpieczonej lokatą
(od kwoty, o którą zostaje zwiększona pożyczka)
Przedłużenie okresu pożyczki zabezpieczonej lokatą
(od kwoty, jaka pozostała do spłaty w dniu przedłużenia okresu kredytowego)
Skrócenie okresu spłaty pożyczki zabezpieczonej lokatą
(od kwoty, jaka pozostała do spłaty w dniu skrócenia okresu spłaty)
Zmniejszenie kwoty pożyczki zabezpieczonej lokatą
Wcześniejsza spłata pożyczki zabezpieczonej lokatą
Dodatkowy wydruk harmonogramu spłaty rat
IV WYCIĄGI
Wysłanie wyciągu raz w miesiącu do Posiadacza konta bez dostępu do LUKAS e-Banku na dzień
generowania wyciągu :
1. wysłany pocztą
2. wysłany e-mailem

4 PLN
2 PLN
2 PLN
0 PLN

0 PLN
0 PLN
0 PLN / 1 PLN3

0 PLN
0 PLN

3 PLN
1 PLN

3 PLN
1 PLN

0 PLN
20 PLN

0 PLN
10 PLN
3 PLN
1 % min. 10 PLN
1 % min. 10 PLN
0,5 % min. 5 PLN
1 % min. 10 PLN
0 PLN
0 PLN
2 PLN

0 PLN
0 PLN
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Wysłanie wyciągu raz w miesiącu do Posiadacza konta z dostępem do LUKAS e-Banku
na dzień generowania wyciągu:
1. wysłany pocztą
2. wysłany e-mailem
Duplikat miesięcznego wyciągu (za każdy wyciąg)
1. odbierany w placówce
2. wysyłany pocztą
Zestawienie transakcji za wybrany okres (opłata za każdy miesiąc)
1. zamówione i odbierane w placówce
2. zamówione w LUKASlinii i wysłane pocztą
Zmiana terminu wysyłki wyciągu
Wysyłanie dodatkowego comiesięcznego wyciągu /
wysyłanie wyciągu dla Pełnomocnika do konta
V KARTY PŁATNICZE
VISA Student
Wydanie pierwszej karty do konta
1. w trybie normalnym
2. w trybie przyspieszonym
Wydanie kolejnej karty do konta
1. w trybie normalnym
2. w trybie przyspieszonym
VISA Student EURO<269
Opłata roczna za kartę z ubezpieczeniem wydaną w trybie normalnym7
1. wariant POLSKA
2. wariant WORLD
3. wariant SPORT
Dodatkowa opłata za tryb przyspieszony wydania karty
Pozostałe opłaty dotyczące kart VISA Electron, VISA Student, VISA Student EURO<26
Opłata miesięczna za kartę10
Wznowienie karty11 po upływie okresu ważności lub wydanie duplikatu karty
Nieodebranie karty w terminie regulaminowym
1. przygotowanej w trybie normalnym
2. przygotowanej w trybie przyspieszonym
Wypłata gotówki z bankomatów w kraju
1. wskazanych przez LUKAS Bank12
2. sieci Euronet poza bankomatami w placówkach LUKAS Banku
3. pozostałych

Wypłata gotówki z bankomatów za granicą
Wypłata gotówki w placówkach banków i innych instytucji wyposażonych w terminale
1. w kraju (w tym płatności w urzędach Poczty Polskiej)
2. za granicą
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
Płatność bezgotówkowa przy użyciu karty (w kraju i za granicą)
Awaryjna wypłata gotówki w przypadku utraty karty
Zablokowanie karty na życzenie Klienta
Zastrzeżenie karty
Zmiana numeru PIN w bankomatach BZ WBK
Odblokowanie numeru PIN w LUKASlinii, zablokowanego na skutek 3-krotnego błędnego
wprowadzenia przez Klienta
Wygenerowanie nowego numeru PIN do karty na życzenie Klienta
Sprawdzenie dostępnego salda w bankomatach:
1. sieci BZ WBK
2. pozostałych
Sporządzenie mini-wyciągu dla karty w bankomatach BZ WBK
Wydanie na życzenie Klienta kopii rachunku potwierdzającego transakcję
VI ZMIANA KONTA (PAKIETU) 13
1. Przejście z Konta Standard na:
2. Przejście z Konta Lokata na:
3. Przejście z LUKAS Konto Klasyczne na:
4. Przejście z LUKAS e-Konto na:
5. Przejście z LUKAS e-Konto PLUS na:
7. Przejście z LUKAS Konto Premium na:
8. Przejście z LUKAS Konto Partner na:
9. Przejście z LUKAS e-Konto Student na:
10. Przejście z LUKAS Konto Student na:
VII INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KONTA
Ustanowienie zapisu na wypadek śmierci
Zmiana zapisu na wypadek śmierci
Odwołanie zapisu na wypadek śmierci
Dokonanie cesji praw z konta
Dokonanie blokady środków
(dotyczy każdego rachunku otwartego w ramach konta)
Wydanie potwierdzenia dokonania blokady środków
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu rachunku i opinii o rachunku bankowym
Realizacja tytułu wykonawczego
Wydanie zaświadczenia o wielkości obrotów na koncie (bez sporządzania odpisów obrotów)
1. w roku bieżącym
2. za każdy poprzedni rok
Sporządzenie odpisu obrotów z konta
1. z roku bieżącego
2. z poprzednich lat (za każdy poprzedni rok)
Wysłanie potwierdzenia dokonania transakcji, zamówionego przez LUKASlinię lub LUKAS e-Bank
Wydanie w placówce potwierdzenia dokonania transakcji
Czynności monitorujące14
Telefoniczne upomnienie klienta związane z nieterminową spłatą zadłużenia
Korespondencja kierowana do klienta związana z nieterminową spłatą zadłużenia
Wyjazd interwencyjny do Klienta związany z nieterminową spłatą zadłużenia
Zapytanie do Urzędu Stanu Cywilnego
Zapytanie do Wydziału Udostępniania Informacji DSO MSWiA
VIII KOSZTY SĄDOWE I KOMORNICZE - OPŁATY NIEZALEŻNE OD BANKU

LUKAS e-Konto Student

(założone do dn.14.02.2010 włącznie)

LUKAS Konto Student

(do dnia 14.02.2010 LUKAS e-Konto PRO Student)
0 PLN / 5 PLN8
0 PLN
5 PLN
5 PLN
5 PLN
5 PLN
0 PLN
5 PLN

0 PLN
15 PLN
0 PLN
15 PLN
53 PLN
69 PLN
167 PLN
7,5 PLN
0 PLN / 1,5 PLN

0 PLN

0 PLN

10 PLN
20 PLN
3 % min. 5 PLN
3 % min. 5 PLN

0 PLN

4% min. 10 PLN

0 PLN
3 % min. 5 PLN

3 % min. 5 PLN
4 % min. 10 PLN
0,6 PLN
0 PLN
według kosztów rzeczywistych (od 175 do 250 USD)
2 PLN
0 PLN
3,5 PLN
10 PLN
3,5 PLN
0,5 PLN
1,2 PLN
2,5 PLN
5 PLN
x
x
x
x
x
x
x
x
x

0 PLN
0 PLN
10 PLN
0 PLN
0 PLN
10 PLN
0 PLN
0 PLN
x
5 PLN
5 PLN
5 PLN
10 PLN
10 PLN
15 PLN
15 PLN
15 PLN
15 PLN
20 PLN
15 PLN
20 PLN
3 PLN
1 PLN
13 PLN
15 PLN
50 PLN
35 PLN
45 PLN

Koszty te wynikają z następujących aktów prawnych: Ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225,
poz. 1635 z późn. zm.), Ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398
z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców
prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego
ustanowionego z Urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.), Ustawy z 29.08.1997 r. o komornikach sądowych
i egzekucji (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 167 poz. 1191 z późn. zm.).
Przykładowa wysokość dla dochodzonej kwoty 1.000 PLN wynosi średnio 500 PLN, co stanowi 50% tej kwoty.
W przypadku ukończenia przez Posiadacza konta lub obydwu Współposiadaczy konta wspólnego 27 roku życia nastąpi zmiana posiadanego konta (pakietu) w Ofercie Studenckiej na LUKAS e-Konto PLUS w Ofercie
Standardowej.
Regularne wpływy na konto występują, gdy przez ostatnie trzy miesiące średnie miesięczne wpływy wyniosły min. 1 000 PLN na LUKAS Konto Student. Przez ostatnie trzy miesiące wpłaty na konto powinny być
realizowane regularnie w każdym miesiącu. Przelew środków z zakończonej lokaty lub z Rachunku Oszczędzam (w ramach konta) nie stanowi wpływu na konto, o którym mowa powyżej.
Średnie saldo miesięczne na koncie (rachunek + lokaty + Rachunek Oszczędzam) i Antidotum PRO uprawniające do obniżenia opłaty za prowadzenie konta to min. 5 000 PLN na LUKAS Konto Student.
Jeżeli przynajmniej raz w miesiącu za pośrednictwem LUKAS e-Banku wykonano przelew, założono lokatę lub zrealizowane zostało zlecenie ustanowione w LUKAS e-Banku, opłata za użytkowanie tokena nie jest
pobierana.
Do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło pierwsze uruchomienie usługi LUKAS sms dla danego rachunku oraz przez dwa kolejne miesiące kalendarzowe - brak opłat za korzystanie z usługi.
W LUKASlinii za pośrednictwem systemu automatycznego nie ma możliwości realizacji, modyfikacji ani odwołania przelewu kierowanego do ZUS i US.
Przelewy w systemie SORBNET przyjmowane są wyłącznie w placówkach LUKAS Banku i LUKASlinii w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.30.
Przelew w systemie SEPA - przelew w walucie EUR, wysyłany do/z dowolnego kraju UE (w tym Polski), Islandii, Norwegii, Liechtensteinu lub Szwajcarii na rachunek w banku będącym uczestnikiem systemu rozliczeń
SEPA, z datą waluty SPOT (D+2), z podanym kodem BIC banku odbiorcy, jego rachunkiem w standardzie IBAN i opcją kosztową „nadawca i odbiorca” (ang. SHA) - co oznacza, że koszty banku nadawcy przelewu pokrywa
nadawca a banku odbiorcy przelewu pokrywa odbiorca.
Opłata dotyczy kont otwartych po 22.11.2009 r. oraz kont, których Posiadacz złożył dyspozycję rezygnacji z wyciągu papierowego.
Sprzedaż ubezpieczenia wariant EXTREME zakończona z dniem 14.09.2009, a w przypadku kart już wydanych wariant EXTREME zostanie zamieniony na wariant SPORT w najbliższą rocznicę wydania karty, która nastąpi
po 14.09.2009r.
W przypadku dokonania transakcji bezgotówkowych kartą, które zostały zaksięgowane na rachunku klienta w danym miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min. 300 PLN - brak opłaty za kartę. Pozycja ta nie dotyczy
karty VISA Student EURO<26
Pozycja ta nie dotyczy karty VISA Student EURO<26
Dotyczy bankomatów zlokalizowanych w placówkach LUKAS Banku oraz bankomatów należących do ogólnopolskiej sieci BZ WBK.
W przypadku zmiany rodzaju konta (pakietu) opłata za prowadzenie konta naliczana jest zgodnie z rodzajem konta (pakietu) jaki Klient posiadał ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
Bank stosuje czynności monitorujące w opisanej wyżej kolejności, a jeżeli zastosowanie upomnienia telefonicznego nie jest możliwe stosuje korespondencję listowną. W wyniku tych czynności zostają ustalone
z Posiadaczem konta termin i zakres spełnienia wymagalnego zobowiązania; niedochowanie terminu bądź zakresu przez Posiadacza konta skutkuje zastosowaniem kolejnych czynności; spełnienie całości wymagalnego
zobowiązania powoduje zaprzestanie działań monitorujących.

Koszty sądowe i komornicze (m.in. opłata skarbowa, wpis sądowy, opłata kancelaryjna,
koszty zastępstwa procesowego), którymi może zostać obciążony Kredytobiorca
w przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy
*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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