TABELA PROWIZJI I OPŁAT dla prowadzonych rachunków płatniczych obowiązuje od 01.11.2020 r. (zastępuje Tabelę Prowizji i Opłat obowiązującą od dnia 01.05.2019 r.)
Rachunek płatniczy
CZYNNOŚĆ1

IKS Zero

2

1 prowadzenie rachunku płatniczego - miesięczna opłata

2 zmiana typu prowadzonego rachunku płatniczego - jednorazowa opłata

0,00 PLN
10, 11, 12

IKS Deponent
3

IKS Senior

0 PLN /3,05 PLN

0 PLN

4, 8

IKS Classic

/6,00 PLN

0 PLN

5, 6, 8

IKS Pożyczka

/12,50 PLN

7

20,00 PLN

Nie dotyczy

IKS Płatności

Tandem
9

Avista

0,00 PLN

0,00 PLN

0 PLN /12,75 PLN

0,00 PLN

200,00 PLN

200,00 PLN

Nie dotyczy

Nie dotyczy

3 opłata za wypłatę gotówki z rachunku płatniczego prowadzonego w Kasie (wykonane w placówkach Kasy)

0 PLN

Nie dotyczy

4 opłata za wpłatę gotówki do 10 000 PLN na rachunek płatniczy prowadzony w Kasie (wykonane w placówkach Kasy, dzienna suma wpłat)

0 PLN

Nie dotyczy

0 PLN

5 opłata za wpłatę gotówki powyżej 10 000 PLN na rachunek płatniczy prowadzony w Kasie (wykonane w placówkach Kasy, dzienna suma wpłat)

10,20 PLN

10,20 PLN

Nie dotyczy

Polecenia przelewu
6. opłata za polecenie przelewu zlecone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej eSKOK
a. na rachunek płatniczy/na rachunek inny niż rachunek płatniczy

Nie dotyczy

0,00 PLN

Nie dotyczy

Nie dotyczy

1,20 PLN

Nie dotyczy

b. na rachunek płatniczy ZUS/US

Nie dotyczy

3,20 PLN

Nie dotyczy

Nie dotyczy

0 PLN

Nie dotyczy

7. opłata za polecenie przelewu zlecone w placówkach Kasy
a. przelew wewnętrzny na rachunek płatniczy/na rachunek inny niż rachunek płatniczy w Kasie

0,00 PLN

0,99 PLN

b. na rachunek płatniczy/na rachunek inny niż rachunek płatniczy w kwocie do 1000 PLN

2,15 PLN

0,99 PLN

0,99 PLN

0,3% kwoty
przelewu nie wiecej
niż 60 PLN
3,20 PLN

12,00 PLN

0,99 PLN

2,15 PLN

1% kwoty przelewu nie
wiecej niż 120 PLN

0,3% kwoty przelewu nie wiecej niż 60 PLN

c. na rachunek płatniczy/na rachunek inny niż rachunek płatniczy w kwocie pow. 1000 PLN

3,20 PLN

d. rachunek ZUS/US

0,00 PLN
2,15 PLN

0,99 PLN

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

8. opłaty za zlecenia stałe
a. za każde polecenie przelewu w ramach zlecenia stałego na rachunek płatniczy/na rachunek inny niż rachunek płatniczy

6,20 PLN

5,15 PLN

3,10 PLN

2,15 PLN
0,00 PLN

b. za ustanowienie zlecenia stałego na rachunek płatniczy/na rachunek inny niż rachunek płatniczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy

c. za zmianę zlecenia stałego na rachunek płatniczy/na rachunek inny niż rachunek płatniczy

5,10 PLN

10,20 PLN

5,10 PLN

5,10 PLN

Nie dotyczy

d. za odwołanie zlecenia stałego na rachunek płatniczy/na rachunek inny niż rachunek płatniczy

10,20 PLN

20,40 PLN

10,20 PLN

10,20 PLN

Nie dotyczy

2,04 PLN / 4,08 PLN

e. za powiadomienie o uzasadnionej odmowie wykonania zlecenia stałego (telefon/list)

Nie dotyczy

9. elektroniczne kanały dostepu
a. dostęp do usługi bankowości elektronicznej eSKOK do rachunku płatniczego przez Internet

Nie dotyczy

0 PLN

Nie dotyczy

Nie dotyczy

0 PLN

Nie dotyczy

b. dostęp do usługi bankowości telefonicznej do rachunku płatniczego

Nie dotyczy

0 PLN

Nie dotyczy

Nie dotyczy

0 PLN

Nie dotyczy

c. opłata za pojedyncze powiadomienie SMS/e-mail o zdarzeniach na rachunku płatniczym wysyłane na żądanie

Nie dotyczy

0,20 PLN/0 PLN

Nie dotyczy

Nie dotyczy

0,2 PLN/ 0 PLN

Nie dotyczy

Opłaty za dodatkowe czynności dotyczące prowadzonych rachunków płatniczych i depozytowych
10

opłata za odzyskanie środków w sytuacji, gdy Kasa podjęła działania w celu odzyskania środków, jeżeli unikatowy identyfikator podany przez Członka Kasy
(użytkownika) jest nieprawidłowy

11 wpłata gotówki na rachunek płatniczy/na rachunek inny niż rachunek płatniczy nieprowadzony przez Kasę13
12 opłata za drugą oraz każdą kolejną w miesiącu wypłatę gotówki/polecenie przelewu wewnętrznego14

32,64 PLN

Nie dotyczy

0,5% kwoty wpłaty gotówki, nie mniej niż 50 PLN i nie wiecej niż 100 PLN

Nie dotyczy

Nie dotyczy

8,00 PLN

13

opłata za sporządzenie dodatkowego zestawienia transakcji płatniczych w okresie miesiąca na wskazanym rachunku płatniczym /zestawienie operacji na
rachunkach innych niż rachunek płatniczy - usługa inicjowana przez płatnika

2,04 PLN

14

opłata za dodatkowe sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wskazanym rachunku płatniczym/zestawienie operacji na rachunkach innych niż
rachunek płatniczy - usługa inicjowana przez płatnika (jednorazowo maksymalnie za okres 12 miesięcy)

2,04 PLN
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opłata za wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym/rachunkach innych niż rachunek płatniczy wraz z informacją o saldzie/stanie
rachunku płatniczego/rachunków innych niż rachunek płatniczy

15

10,20 PLN
9,18 PLN

16 opłata za wydanie dodatkowego potwierdzenia wykonania operacji

2,04 PLN

17 opłata za wydanie „Raportu o rachunkach płatniczych oraz kontach depozytowych”
18 opłata za wydanie szczegółowego rozliczenia wskazanego rachunku depozytowego

15

51,04 PLN
Nie dotyczy

19 opłata za wydanie zaświadczenia o wysokości dochodów od odsetek
20

opłata za ustanowienie na wniosek Posiadacza rachunku płatniczego/rachunku lokat blokady środków na rachunku na zabezpieczenie zobowiązań
zewnętrznych

21

opłata za ustalenie przez Kasę nowego adresu Członka Kasy na skutek niewykonania przez Członka Kasy obowiązku poinformowania Kasy o zmianie
danych adresowych

Nie dotyczy

6,80 PLN

51,04 PLN
Zgodnie z tabelą opłat Poczty Polskiej S.A.
5,00 PLN

23 opłata za ustanowienie/zmianę/odwołanie pełnomocnictwa do rachunków płatniczych/rachunku lokat

10 PLN

24 opłata za ustanowienie/zmianę/odwołanie dyspozycji wypłaty środków na wypadek śmierci
16

25,60 PLN
5,76 PLN

26 Opłata za anulowanie zlecenia stałego od dnia określonego w upoważnieniu w zwiazku z przeniesieniem rachunku płatniczego do innej SKOK lub banku
opłata za przekazanie srodków pieniężnych pozostających na rachunku płatniczym w dniu określonym w upoważnieniu w zwiazku z przeniesieniem
rachunku płatniczego do innej SKOK lub banku

27

Nie dotyczy

0,15 % łącznej kwoty zablokowanych środków, ale nie mniej niż 153,13 PLN

22 opłata za przekaz pocztowy kwoty na wskazany adres

25 opłata za dostarczenie zbiorczej informacji o rachunkach płatniczych

25,50 PLN

6,80 PLN
Oprocentowanie debetów
Dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych

28 odsetki w skali roku od debetu nieprawidlowego/salda ujemnego

Nie dotyczy

RODZAJE RACHUNKÓW PŁATNICZYCH - CHARAKTERYSTYKA
1

Jeżeli dana czynność objęta jest zakresem dwóch lub więcej opłat wymienionych w niniejszej Tabeli, pobiera się tylko jedną zopłat, tą która jest wyższa.

2

Dotyczy tylko rachunków płatniczych aktywnych (z wyłączeniem rachunku Tandem).

Rachunek płatniczy aktywny to rachunek płatniczy, na którym w ciągu miesiąca kalenadrzowego, za który naliczana jest opłata,dokonano wpłaty gotówki lub wypłaty gotówki lub złożono
polecenie przelewu (w tym polecenie przelewu wewnętrznego) lub dokonano transakcji płatniczej kartą debetową Visa (w tym transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty
debetowej do płatności bezgotówkowych lub transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych) lub w dniu pobrania opłaty dostępne są środki
umożliwiające jej pobranie.
3

IKS Deponent - dotyczy rachunków płatniczych na których suma wpływów - przelewów z rachunków płatniczych/rachunków innych niż rachunek płatniczy członka w Kasie wyniosła co
najmniej 200 PLN, w okresie miesiąca kalendarzowego poprzedzającego dzień pobrania opłaty za prowadzenie rachunku płatniczego .

4 IKS Senior - dotyczy rachunków płatniczych na których suma wpływów - przelewów z rachunków płatniczych/rachunków innych niż rachunki płatnicze członka w Kasie wyniosła co
najmniej
800 PLN, w okresie miesiąca kalendarzowego poprzedzającego dzień pobrania opłaty za prowadzenie rachunku płatniczego.
5 Dotyczy osób, które nie ukończyły 25 rok życia.
6 Dotyczy rachunków płatniczych, na których suma wpływów - przelewów z rachunków płatniczych / rachunków innych niż rachunek pła tniczy członka w Kasie wyniosła minimum 1000 PLN
w okresie miesiąca kalendarzowego poprzedzającego dzień pobrania opłaty.

Rachunek płatniczy IKS ZERO
1. Rachunek płatniczy przeznaczony dla członków Kasy niekorzystających z produktów Kasy, w
szczególności lokat, pożyczek, kart VISA, usługi bankowości elektronicznej eSKOK.

2. Dostępne usługi: polecenie przelewu w placówkach Kasy.
3. Obsługa rachunku płatniczego tylko w placówkach Kasy..

Rachunek płatniczy IKS PŁATNOŚCI
1. Rachunek płatniczy przeznaczony dla członków Kasy niekorzystających z produktów Kasy,
w szczególności lokat, pożyczek, kart VISA, usługi bankowości elektronicznej eSKOK.

2. Dostępne usługi: polecenie przelewu w placówkach Kasy.
3. Obsługa rachunku płatniczego tylko w placówkach Kasy.
Rachunek płatniczy IKS POŻYCZKA

Rachunek płatniczy IKS SENIOR
1. Rachunek płatniczy przeznaczony dla członków Kasy posiadających status emeryta bądź rencisty
(świadczenia z ZUS, KRUS, MON, MSWiA, itp.).
2. Możliwość korzystania z wszystkich produktów i usług Kasy.

3. Obsługa rachunku płatniczego w placówkach Kasy oraz możliwość skorzystania z usługi
bankowości elektronicznej eSKOK)

1. Rachunek przeznaczony dla czlonków Kasy korzystających tylko z oferty pożyczkowej.
2. Brak możliwości korzystania z pozostałych produków i uslug Kasy, w szczególności poleceń
przelewu, lokat, kart VISA, uslugi bankowości elektronicznej eSKOK.

3. Obsługa rachunku płatniczego tylko w placówkach Kasy.
Rachunek TANDEM

Dotyczy osób, które ukończyły 25 rok życia, gdy jednocześnie na rachunku płatniczym tej osobysuma wpływów - przelewów z rachunków płatniczych / rachunków innych niż rachunek
płatniczy członka w Kasie nie wyniosła minimum 1000 PLN w okresie miesiąca kalendarzowego poprzedzającego dzień pobrania opłaty.

Rachunek płatniczy IKS DEPONENT

1. Rachunek przeznaczony dla przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobowo lub
w formie spółki cywilnej.

8 Dotyczy

1. Rachunek płatniczy przeznaczony dla członków Kasy, którzy posiadają jedynie depozyty.

2. Możliwość korzystania z produktów Kasy przeznaczonych dla przedsiębiorców.

2. Obsługa rachunku płatniczego tylko w placówkach Kasy (brak usługi bankowości elektronicznej

3. Obsługa rachunku w placówkach Kasy oraz możliwość korzystania z usługi bankowości
elektronicznej eSKOK.

7

9

rachunków płatniczych członków, którzy zawarli z Kasą umowę o kredyt hipoteczny/pożyczkę hipoteczną po 21 lipca 2017 r. i obowiązuje w okresie trwania tejże umowy.
Tnadem - dotyczy rachunków płatniczych na których suma wpływów - przelewów z rachunków płatniczych/rachunków innych niż rachunek płatniczy członka w Kasie wyniosła co najmniej
2000 PLN w okresie miesiąca kalendarzowego poprzedzajacego dzień pobrania opłaty za prowadzenie rachunku płatniczego.
Opłata za zmianę typu prowadzonego rachunku pobierana jest w kwocie przypisanej w tabeli do typu rachunku, na który następuje zmiana.

10

11 W

miesiącu, w którym zmieniono typ rachunku płatniczego nie jest naliczana opłata za prowadzenie rachunku płatniczego.

eSKOK).
3. Brak możliwości korzystania z oferty pożyczkowej Kasy.

12

Opłaty za zmianę typu rachunku płatniczego nie pobiera się od członków, którzy zawarli z Kasą umowę o kredyt hipoteczny/pożyczkę hipoteczną po 21 lipca 2017 r. w okresie trwania
tejże umowy.

Rachunek płatniczy IKS CLASSIC

13

1. Rachunek płatniczy przeznaczony dla wszystkich członków Kasy.

Dotyczy członków nie posiadajacych rachunków płatniczych w Kasie.

14

Dotyczy wypłat gotówką/poleceń przelewów na rachunek płatniczy członka Kasy z rachunku płatniczego systematycznego oszczędzania "Książeczka" zlecanych w placówce Kasy oraz z
wykorzystaniem bankowości elektronicznej eSKOK.
15 Nie
16

dotyczy rachunków płatniczych oraz Rachunku Płatniczego Systematycznego Oszczędzania „Książeczka".

Usługa o której mowa w art. 13 d ust.1 ustawy o SKOK, świadczona również dla klientów nie posiadających rachunku płatniczego w Kasie.

2. Możliwość korzystania z wszystkich produktów i usług Kasy.
3. Obsługa rachunku płatniczego w placówkach Kasy oraz możliwość skorzystania z usługi
bankowości elektronicznej eSKOK.
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Wycofane Rachunki płatnicze
CZYNNOŚĆ1

IKS Med.
8

2

IKS Udziałowiec
8, 17

1

prowadzenie rachunku płatniczego - miesięczna opłata

2

zmiana typu prowadzonego rachunku płatniczego - jednorazowa opłata 10, 11, 12

3

opłata za wypłatę gotówki z rachunku płatniczego prowadzonego w Kasie (wykonane w placówkach Kasy)

0 PLN

4

opłata za wpłatę gotówki do 10 000 PLN na rachunek płatniczy prowadzony w Kasie (wykonane w placówkach Kasy, dzienna suma wpłat)

0 PLN

5

opłata za wpłatę gotówki powyżej 10 000 PLN na rachunek płatniczy prowadzony w Kasie (wykonane w placówkach Kasy, dzienna suma wpłat)

0 PLN

0 PLN /12,50 PLN

0 PLN

/12,70 PLN

IKS Zwykłe

SKOK-KONTO

0,00 PLN

0 PLN8/12,70 PLN

20,00 PLN

Polecenia przelewu
6. opłata za polecenie przelewu zlecone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej eSKOK
a. na rachunek płatniczy/na rachunek inny niż rachunek płatniczy
b. na rachunek płatniczy ZUS/US

0 PLN

Nie dotyczy

0 PLN

3,20 PLN

Nie dotyczy

3,20 PLN

7. opłata za polecenie przelewu zlecone w placówkach Kasy
a. przelew wewnętrzny na rachunek płatniczy/na rachunek inny niż rachunek płatniczy w Kasie

0,00 PLN

b. na rachunek płatniczy/na rachunek inny niż rachunek płatniczy w kwocie do 1000 PLN

2,15 PLN
0,3% kwoty przelewu nie wiecej niż 60 PLN

c. na rachunek płatniczy/na rachunek inny niż rachunek płatniczy w kwocie pow. 1000 PLN

3,2 PLN

d. rachunek ZUS/US

8. opłaty za zlecenia stałe
a. za każde polecenie przelewu w ramach zlecenia stałego na rachunek płatniczy/na rachunek inny niż rachunek płatniczy

2,15 PLN

1,02 PLN
0,00 PLN

b. za ustanowienie zlecenia stałego na rachunek płatniczy/na rachunek inny niż rachunek płatniczy
c. za zmianę zlecenia stałego na rachunek płatniczy/na rachunek inny niż rachunek płatniczy

5,10 PLN

d. za odwołanie zlecenia stałego na rachunek płatniczy/na rachunek inny niż rachunek płatniczy

10,20 PLN
2,04 PLN /4,08PLN

e. za powiadomienie o uzasadnionej odmowie wykonania zlecenia stałego (telefon/list)

9. elektroniczne kanały dostepu
a. dostęp do usługi bankowości elektronicznej eSKOK do rachunku płatniczego przez Internet

0,00 PLN

Nie dotyczy

b. dostęp do usługi bankowości telefonicznej do rachunku płatniczego

0,00 PLN

Nie dotyczy

0,00 PLN

0,20 PLN/ 0,00 PLN

Nie dotyczy

0,20 PLN/ 0,00 PLN

c. opłata za pojedyncze powiadomienie SMS/e-mail o zdarzeniach na rachunku płatniczym wysyłane na żądanie

0,00 PLN

Opłaty za dodatkowe czynności dotyczące prowadzonych rachunków płatniczych i depozytowych
opłata za odzyskanie środków w sytuacji, gdy Kasa podjęła działania w celu odzyskania środków, jeżeli unikatowy identyfikator podany przez Członka Kasy (użytkownika) jest
10
nieprawidłowy
11 wpłata gotówki na rachunek płatniczy/na rachunek inny niż rachunek płatniczy nieprowadzony przez Kasę13
12 opłata za drugą oraz każdą kolejną w miesiącu wypłatę gotówki/polecenie przelewu wewnętrznego14

32,64 PLN
0,5% kwoty wpłaty gotówki, nie mniej niż 50 PLN i nie wiecej niż 100 PLN
0,00 PLN

13

opłata za sporządzenie dodatkowego zestawienia transakcji płatniczych w okresie miesiąca na wskazanym rachunku płatniczym /zestawienie operacji na rachunkach innych niż
rachunek płatniczy - usługa inicjowana przez płatnika

2,04 PLN

14

opłata za dodatkowe sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wskazanym rachunku płatniczym/zestawienie operacji na rachunkach innych niż rachunek płatniczy - usługa
inicjowana przez płatnika (jednorazowo maksymalnie za okres 12 miesięcy)

2,04 PLN
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15

opłata za wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym/rachunkach innych niż rachunek płatniczy wraz z informacją o saldzie/stanie rachunku płatniczego/rachunków
innych niż rachunek płatniczy

9,18 PLN

16 opłata za wydanie dodatkowego potwierdzenia wykonania operacji

2,04 PLN

17 opłata za wydanie „Raportu o rachunkach płatniczych oraz kontach depozytowych”
18 opłata za wydanie szczegółowego rozliczenia wskazanego rachunku depozytowego

15

51,04 PLN
Nie dotyczy

19 opłata za wydanie zaświadczenia o wysokości dochodów od odsetek
20 opłata za ustanowienie na wniosek Posiadacza rachunku płatniczego/rachunku lokat blokady środków na rachunku na zabezpieczenie zobowiązań zewnętrznych
21 opłata za ustalenie przez Kasę nowego adresu Członka Kasy na skutek niewykonania przez Członka Kasy obowiązku poinformowania Kasy o zmianie danych adresowych

51,04 PLN

5,00 PLN

23 opłata za ustanowienie/zmianę/odwołanie pełnomocnictwa do rachunków płatniczych/rachunku lokat

10 PLN

24 opłata za ustanowienie/zmianę/odwołanie dyspozycji wypłaty środków na wypadek śmierci
16

25,60 PLN

26 Opłata za anulowanie zlecenia stałego od dnia określonego w upoważnieniu w zwiazku z przeniesieniem rachunku płatniczego do innej SKOK lub banku
27

0,15 % łącznej kwoty zablokowanych środków, ale nie mniej niż 153,13 PLN

Zgodnie z tabelą opłat Poczty Polskiej S.A.

22 opłata za przekaz pocztowy kwoty na wskazany adres

25 opłata za dostarczenie zbiorczej informacji o rachunkach płatniczych

10,2 PLN

opłata za przekazanie srodków pieniężnych pozostających na rachunku płatniczym w dniu określonym w upoważnieniu w zwiazku z przeniesieniem rachunku płatniczego do innej SKOK
lub banku

5,76 PLN
6,80 PLN

Oprocentowanie debetów
28 odsetki w skali roku od debetu nieprawidlowego/salda ujemnego

1

Dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów
procentowych

Jeżeli dana czynność objęta jest zakresem dwóch lub więcej opłat wymienionych w niniejszej Tabeli, pobiera się tylko jedną z opłat, tą która jest wyższa.
Dotyczy tylko rachunków płatniczych aktywnych (z wyłączeniem rachunku Tandem).
Rachunek płatniczy aktywny to rachunek płatniczy, na którym w ciągu miesiąca kalenadrzowego, za który naliczana jest opłata, dokonano wpłaty gotówki lub wypłaty gotówki lub złożono polecenie przelewu (w tym polecenie przelewu wewnętrznego) lub dokonano
transakcji płatniczej kartą debetową Visa (w tym transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych lub transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych) lub w dniu pob rania
opłaty dostępne są środki umożliwiające jej pobranie.
3 IKS Deponent - dotyczy rachunków płatniczych na których suma wpływów - przelewów z rachunków płatniczych/rachunków innych niż rachunek płatniczy członka w Kasie wyniosła co
najmniej 200 PLN, w okresie miesiąca kalendarzowego poprzedzającego dzień pobrania opłaty za prowadzenie rachunku płatniczego.
4 IKS Senior - dotyczy rachunków płatniczych na których suma wpływów - przelewów z rachunków płatniczych/rachunków innych niż ra chunki płatnicze członka w Kasie wyniosła co najmniej
800 PLN, w okresie miesiąca kalendarzowego poprzedzającego dzień pobrania opłaty za prowadzenie rachunku płatniczego.
5 Dotyczy osób, które nie ukończyły 25 rok życia.
6 Dotyczy rachunków płatniczych, na których suma wpływów - przelewów z rachunków płatniczych / rachunków innych niż rachunek płatniczy członka w Kasie wyniosła minimum 1000 PLN
w okresie miesiąca kalendarzowego poprzedzającego dzień pobrania opłaty.
7 Dotyczy osób, które ukończyły 25 rok życia, gdy jednocześnie na rachunku płatniczym tej osoby suma wpływów - przelewów z rachunków płatniczych / rachunków innych niż rachunek płatniczy członka w Kasie nie wyniosła minimum 1000 PLN w okresie miesiąca
kalendarzowego poprzedzającego dzień pobrania opłaty.
8 Dotyczy rachunków płatniczych członków, którzy zawarli z Kasą umowę o kredyt hipoteczny/pożyczkę hipoteczną po 21 lipca 2017 r. i obowiązuje w okresie trwania tejże umowy.
9 Tnadem - dotyczy rachunków płatniczych na których suma wpływów - przelewów z rachunków płatniczych/rachunków innych niż rachun ek płatniczy członka w Kasie wyniosła co najmniej
2000 PLN w okresie miesiąca kalendarzowego poprzedzajacego dzień pobrania opłaty za prowadzenie rachunku płatniczego.
10 Opłata za zmianę typu prowadzonego rachunku pobierana jest w kwocie przypisanej w tabeli do typu rachunku, na który następuje zmiana.
11 W miesiącu, w którym zmieniono typ rachunku płatniczego nie jest naliczana opłata za prowadzenie rachunku płatniczego.
12 Opłaty za zmianę typu rachunku płatniczego nie pobiera się od członków, którzy zawarli z Kasą umowę o kredyt hipoteczny/pożyczkę hipoteczną po 21 lipca 2017 r. w okresie trwania tejże umowy.
13 Dotyczy członków nie posiadajacych rachunków płatniczych w Kasie.
14 Dotyczy wypłat gotówką/poleceń przelewów na rachunek płatniczy członka Kasy z rachunku płatniczego systematycznego oszczędzania "Książeczka" zlecanych w placówce Kasy oraz z wykorzystaniem bankowości elektronicznej eSKOK.
15 Nie dotyczy rachunków płatniczych oraz Rachunku Płatniczego Systematycznego Oszczędzania „Książeczka".
16 Usługa o której mowa w art. 13 d ust.1 ustawy o SKOK, świadczona również dla klientów nie posiadających rachunku płatniczego w Kasie.
17 Opłata za prowadzenie rachunku płatniczego niepobierana w przypadku posiadania przez członka Kasy udziałów ponadobowiązkowych w kwocie min 3 000 PLN.
2

TABELA PROWIZJI I OPŁAT dla pożyczek i kredytów1 obowiązuje od 01.08.2021 r. (zastępuje Tabelę Prowizji i Opłat obowiązującą od dnia 01.05.2019 r.)
POŻYCZKI/KREDYTY/POŻYCZKI ODNAWIALNE

DETALICZNE

HIPOTECZNE 2,3

GOSPODARCZE

0 PLN

0 PLN

0,15%, od wnioskowanej kwoty, nie mniej
niż 200 PLN, nie więcej niż 500 PLN
0,1% nie mniej niż 103,63 PLN

1

opłata przygotowawcza 4

2

opłata za wydanie promesy

-

-

3

prowizja za wcześniejszą spłatę 5
przedterminowa częściowa spłata
przedterminowa całościowa spłata

0 PLN

0,79%
nie mniej niż 204,17 PLN

4

prowizja (rekompensata) za spłatę części lub całości pożyczki\kredytu przed terminem 25

0 PLN

1,50% od kwoty spłaty 26

0 PLN

5

opłata za wydanie opinii dotyczącej historii kredytowej Członka Kasy

102,09 PLN

132,71 PLN

132,71 PLN

6

opłata za przygotowanie szczegółowego rozliczenia pożyczki / kredytu / pożyczki odnawialnej

102,09 PLN

132,71 PLN

132,71 PLN

25,52 PLN

25,52 PLN

25,52 PLN

25,52 PLN

61,24 PLN

61,24 PLN

35 PLN

50 PLN

50 PLN

25,52 PLN

25,52 PLN

25,52 PLN

8

7

opłata za wydanie zaświadczenia o spłacie / zamknięciu rachunku pożyczki / kredytu / pożyczki odnawialnej

8

opłata za wydanie zaświadczenia lub innej informacji o posiadanym kredycie /pożyczce / pożyczce odnawialnej i stanie
zadłużenia

9

opłata za zmianę harmonogramu/planu spłaty na wniosek Członka Kasy 9

10

opłata za sporządzenie odpisu (kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) umowy/aneksu do umowy lub innego
dokumentu związanego z umową pożyczki / kredytu /pożyczki odnawialnej (za sztukę)

11

opłata za renegocjację warunków umowy (sporządzenie aneksu)10

12

opłata za wezwanie do uzupełnienia dokumentów i opłat należnych z tytułu pożyczki / kredytu /pożyczki odnawialnej 11

13

opłata za każdorazowe uzyskanie (na zlecenie Wnioskodawcy) przez Kasę odpisu z księgi wieczystej nieruchomości mającej odpis zwykły
lub stanowiącej zabezpieczenie pożyczki/kredytu w związku z zawarciem/udzieleniem pożyczki/kredytu:
odpis zupełny

14

opłata za zbadanie treści księgi wieczystej nieruchomości przez pracownika Kasy w związku z niewypełnieniem przez
Pożyczkobiorcę/Kredytobiorcę warunków umowy, tj. niedostarczeniem odpisu KW stwierdzającego ustanowienie
zabezpieczenia 12

15

0,49% 6
0,49% 7

0,89% aktualnego zadłużenia nie mniej niż 51,04 PLN i nie więcej niż 102,09 PLN
20,41 PLN

20,41 PLN

80 PLN
120 PLN

80 PLN
120 PLN

61,24 PLN

61,24 PLN

61,24 PLN

opłata za wystawienie oświadczenia zawierającego zgodę na wykreślenie hipoteki w trakcie trwania umowy

250 PLN

250 PLN

250 PLN

16

opłata za wystawienie oświadczenia zawierającego zgodę na zmniejszenie sumy hipoteki na wniosek Pożyczkobiorcy /
Kredytobiorcy / właściciela nieruchomości

250 PLN

250 PLN

250 PLN

17

opłata za zmianę/zwolnienie zabezpieczenia rzeczowego pożyczki/kredytu/pożyczki odnawialnej w trakcie trwania umowy
danej pożyczki/kredytu dla salda zaangażowań do 50 000 PLN 13

51,04 PLN

51,04 PLN

51,04 PLN

18

opłata za zmianę/zwolnienie zabezpieczenia rzeczowego pożyczki/kredytu / pożyczki odnawialnej w trakcie trwania umowy
danej pożyczki/kredytu/pożyczki odnawialnej dla salda zaangażowań pow. 50 000 PLN do 500 000 PLN 13

19

opłata za zmianę/zwolnienie zabezpieczenia rzeczowego pożyczki/kredytu / pożyczki odnawialnej w trakcie trwania umowy
danej pożyczki / kredytu / pożyczki odnawialnej dla salda zaangażowań pow. 500 000 PLN 13

20

opłata za zmianę poręczyciela w trakcie trwania umowy pożyczki/kredytu/pożyczki odnawialnej

21

opłata za wydanie zaświadczenia o wysokości zapłaconych odsetek

25,52 PLN

25,52 PLN

25,52 PLN

22

opłata z tytułu czynności związanych z ustanawianiem zastawu rejestrowego

128,77 PLN

128,77 PLN

128,77 PLN

23

opłata za czynności faktyczne zmierzające do wpisania hipoteki 14

164,82 PLN

164,82 PLN

164,82 PLN

24

opłata za wystawienie oświadczenia zawierającego zgodę na wykreślenie zastawu rejestrowego w trakcie trwania umowy

51,04 PLN

51,04 PLN

51,04 PLN

25

prowizja z tytułu podwyższonego ryzyka 15

0,75% wartości pożyczki/kredytu w momencie wypłaty

26

opłata z tytułu udzielenia kredytu podwyższonego ryzyka za okres do ustanowienia hipoteki, za rok z góry 17

0,98% wartości pożyczki/kredytu w momencie wypłaty

27

opłata za dokonanie przez Kasę oszacowania wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu / pożyczki /
pożyczki odnawialnej 18

28

opłata z tyt. przeprowadzenia kontroli wartości zabezpieczenia - w trakcie trwania kredytu/pożyczki/pożyczki odnawialnej

20,41 PLN
80 PLN
120 PLN

0,35% kwoty, nie więcej niż 500 PLN
750 PLN

750 PLN

750 PLN

50 PLN za każdego poręczyciela

19

350 PLN

350 PLN

350 PLN

300 PLN

300 PLN

300 PLN

29

prowizja za przedłużenie umowy pożyczki odnawialnej „chwilówka” na kolejny okres roczny liczona od kwoty przyznanego
limitu

30
31

2,97%

-

-

prowizja za przedłużenie umowy pożyczki odnawialnej na kolejny okres roczny liczona od kwoty przyznanego limitu

1,49%

-

2,5% - 4,93%

opłata dodatkowa dla umowy odnawialnej LPP - część nieoprocentowana 250 PLN / wymóg wydania kartą 125 PLN

3,83 PLN

-

-

32

opłata dodatkowa dla umowy odnawialnej LPP - część nieoprocentowana 500 PLN / wymóg wydania kartą 250 PLN

7,66 PLN

-

-

33

opłata dodatkowa dla umowy odnawialnej LPP - część nieoprocentowana 1 000 PLN / wymóg wydania kartą 500 PLN

15,32 PLN

-

-

34

opłata dodatkowa dla umowy odnawialnej LPP - część nieoprocentowana 2 000 PLN/ wymóg wydania kartą 1 000 PLN

30,62 PLN

-

-

35

opłata dodatkowa dla umowy odnawialnej LPP - część nieoprocentowana 3 000 PLN/ wymóg wydania kartą 1 500 PLN

45,04 PLN

-

-

36

opłata dodatkowa dla umowy odnawialnej LPP - część nieoprocentowana 5 000 PLN / wymóg wydania kartą 2500 PLN

76,57 PLN

-

-

37

opłata dodatkowa dla umowy odnawialnej LPP - część nieoprocentowana 7 000 PLN / wymóg wydania kartą 3 500 PLN

107,20 PLN

-

-

38

opłata dodatkowa dla umowy odnawialnej LPP - część nieoprocentowana 10 000 PLN / wymóg wydania kartą 5 000 PLN

153,13 PLN

-

-

HIPOTECZNE 2,3
0 PLN

GOSPODARCZE

OPŁATY WINDYKACYJNE I RESTRUKTURYZACYJNE 20 dla pożyczek/kredytów udzielanych do 10.03.2016 r.
DETALICZNE
1

opłata za monit SMS (maksymalnie 2 opłaty w miesiącu)

2

opłata za monit telefoniczny (maksymalnie 1 opłata w miesiącu)

3

opłata za zawiadomienie lub wezwanie do zapłaty wysłane do kredytobiorcy lub poręczyciela (maksymalnie 2 opłaty do
kredytobiorcy/każdego Poręczyciela w miesiącu)

4

opłata za czynności windykacji terenowej (maksymalnie 1 opłata w miesiącu)

5

opłata za restrukturyzację (sporządzenie ugody) 24

0 PLN
3,66 PLN
0 PLN
0,79% kwoty kapitału pozostającego do spłaty, nie mniej niż 153,13 PLN i nie więcej niż 5104,16 PLN
OPŁATY WINDYKACYJNE I RESTRUKTURYZACYJNE 20 dla pożyczek/kredytów udzielanych od 11.03.2016 r.
DETALICZNE
Konsumenckie21/
Niekonsumenckie 22

HIPOTECZNE3

GOSPODARCZE

1

opłata za monit SMS (maksymalnie 2 opłaty w miesiącu)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

2

opłata za monit telefoniczny (maksymalnie 1 opłata w miesiącu)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

3

opłata za zawiadomienie lub wezwanie do zapłaty wysłane do kredytobiorcy lub poręczyciela (maksymalnie 2 opłaty do
kredytobiorcy/każdego Poręczyciela w miesiącu)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

4

opłata za czynności windykacji terenowej (maksymalnie 1 opłata w miesiącu)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

5

opłata za restrukturyzację (sporządzenie ugody) 23, 24

0 PLN

0,98% kwoty kapitału pozostającego do spłaty, nie mniej niż 180 PLN i nie
więcej niż 5000 PLN

1) Jeżeli dana czynność objęta jest zakresem dwóch lub więcej opłat wymienionych w niniejszej Tabeli, pobiera się tylko jedną z opłat, tą, która jest wyższa.
15) Prowizja z tytułu podwyższonego ryzyka występującego w okresie pierwszych trzech miesięcy od wypłaty pożyczki/kredytu, związanego z brakiem na dzień wypłaty
2) Dotyczy także umów zawartych do dnia 26 marca 2009 r.
pożyczki/kredytu docelowego zabezpieczenia ich spłaty w wysokości 0,5 % kwoty pożyczki/kredytu. Opłata pobierana jest jednorazowo z góry w dniu wypłaty pożyczki/kredytu i nie
3) Kredyty / pożyczki zabezpieczone hipoteką niezależnie od kwoty i celu kredytowania.
podlega zwrotowi z zastrzeżeniem, że w przypadku ustanowienia docelowego zabezpieczenia spłaty pożyczki/kredytu (tj.: przedłożenia odpisu z ustanowionym zabezpieczeniem w
4) Nie dotyczy chwilówek.
postaci hipoteki) przed upływem trzech miesięcy od dnia wypłaty, opłata podlega zwrotowi w części proporcjonalnej przypadającej za okres od ustanowienia docelowego
5) Wcześniejsza spłata kredytu/pożyczki – spłata całości kredytu/pożyczki przed terminem określonym w umowie, lub każda spłata części kredytu/pożyczki nieprzewidziana w
zabezpieczenia spłaty do upływu okresu trzech miesięcy od wypłaty pożyczki/kredytu.
obowiązującym harmonogramie/planie spłaty, która wymaga sporządzenia nowego harmonogramu/planu spłaty, lub na podstawie aneksu do umowy kredytu/pożyczki zmieniającego16) Opłata stosowana w przypadku zabezpieczenia pożyczki hipoteką.
wysokość rat lub okres spłaty, (jeżeli spłaty kredytu/pożyczki nie odbywają się na podstawie harmonogramu/planu spłaty). OPŁATA POBIERANA JEST od spłacanej kwoty (nadpłaty) TYLKO
17) Opłata stosowana w przypadku nie ustanowienia hipoteki w ciągu 12 miesięcy, Pożyczkobiorca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z tytułu przedłużenia okresu podwyższonego
W CIĄGU PIERWSZYCH 5 LAT okresu kredytowania. OPŁATY NIE POBIERA SIĘ:
ryzyka na kolejne 12 miesięcy w wysokości 1% kapitału pozostałego do spłaty na dzień naliczenia opłaty. Jeżeli tego nie uczyni, upoważnia Kasę do pobrania tej opłaty z jego rachunku
- po upływie 5 lat od daty uruchomienia pożyczki/kredytu,
osobistego w Kasie (zgodnie z OWU zbiorowego ubezpieczenia kredytu hipotecznego - dotyczy Kredytu Mieszkaniowego w Kasie).
- jeżeli nadpłata nie przekracza 20% kwoty udzielonego pożyczki/kredytu (dotyczy przypadku częściowej spłaty w ciągu pierwszych 5 lat od jej/jego uruchomienia),
18) Opłata pobierana w przypadku, kiedy oszacowania wartości nieruchomości dokonuje pracownik Kasy – na podstawie oględzin nieruchomości tj. w przypadku braku operatu
- pożyczek/kredytów, do których stosuje się zapisy ustawy o kredycie konsumenckim,
szacunkowego lub, gdy jest on starszy niż 6 miesięcy lub mamy do czynienia z nieruchomością niemieszkalną lub w przypadku wystąpienia istotnych i uzasadnionych wątpliwości, co do
- w przypadku umów o kredyt hipoteczny/pożyczkę hipoteczną zawartych po dniu 21 lipca 2017r.
wartości, czy stanu nieruchomości.
6) Nie dotyczy OLP.
19) Opłata będzie pobierana wyłącznie w przypadku inspekcji dokonywanej z powodu zawinionego przez kredytobiorcę zmniejszenia wartości zabezpieczeń rzeczowych.
7) Nie dotyczy OLP.
20) Tryb naliczania opłat: Monit SMS może zostać wykonany do 120 dnia przeterminowania, monity telefoniczne wykonywane są do 120 dnia przeterminowania, wysyłka wezwań i
8) W przypadku pożyczek/kredytów konsumenckich, nie pobiera się opłaty z tytułu:
zawiadomień następuje do 180 dnia przeterminowania i kierowana jest do Pożyczkobiorcy i każdego z Poręczycieli, czynności windykacji terenowej podejmowane są do 180 dnia
- rozliczenia pożyczki/kredytu spłaconej w całości przed terminem;
przeterminowania. Działania określone w pkt 1-4 nie są podejmowane równocześnie. Opłaty określone w pkt 1-4 mogą być pobierane wyłącznie za działania wykonane. Łączna suma
- zaświadczeń wydawanych w terminie 3 miesięcy od dnia spłaty pożyczki/kredytu w całości oraz od dnia zamknięcia rachunku pożyczki odnawialnej.
opłat za wszystkie czynności określone w pkt 1-4 nie może przekroczyć w danym miesiącu kwoty 400zł dla wierzytelności dochodzonych z jednego stosunku prawnego.
9) Opłata nie dot. zmiany harmonogramu spowodowanej wcześniejszą spłatą pożyczki konsumenckiej.
21) Opłaty pobierane w przypadku umów o kredyt konsumencki, w tym: umowa pożyczki (kredyt konsumencki) oraz umowa kredytu odnawialnego ( tj. pożyczka odnawialna LP,
10) Nie dotyczy aneksu pożyczki odnawialnej LPP/LP w przypadku podwyższenia limitu/zmiany części nieoprocentowanej/ wzmocnienia zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia.
pożyczka odnawialna LPP, pożyczka odnawialna Chwilówka).
11) Wezwanie wysyłane raz w miesiącu.
22) Opłaty pobierane w przypadku umów pożyczek/ kredytów niestanowiących umów o kredyt konsumencki (tj. w kwocie powyżej 255 550 zł).
12) Termin określony w umowie.
23) Dotyczy wypowiedzianych umów pożyczki/kredytu.
13) Opłata za zmianę/zwolnienie zabezpieczenia rzeczowego pożyczki/kredytu / pożyczki odnawialnej w trakcie trwania umowy danej pożyczki/kredytu nie obejmuje opłaty za
24) Opłaty za restrukturyzację (sporządzenie ugody) nie pobiera się w przypadku umów o kredyt hipoteczny/pożyczkę hipoteczną zawartych po dniu 21 lipca 2017 r.
wystawienie oświadczenia zawierającego zgodę na wykreślenie hipoteki/zastawu rejestrowego w trakcie trwania umowy.
25) Dotyczy umów o kredyt hipoteczny/pożyczkę hipoteczną zawartych po dniu 21 lipca 2017 r.
14) Opłata za czynności faktyczne dokonane przed sądem przez Kasę na zlecenie kredytobiorcy/pożyczkobiorcy, które zmierzają do wpisania hipoteki.
26) Prowizja (rekompensata) pobierana od spłat częściowych lub spłaty całkowitej dokonywanych w ciągu trzech pierwszych lat spłaty kredytu, licząc od dnia uruchomienia.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT DLA CZŁONKA SKOK obowiązuje od dnia 01.04.2020 r.
dla Umów o Kartę płatniczą Visa zawartych od dnia 01.04.2020 r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT DLA CZŁONKA SKOK
1

Wydanie karty płatniczej – wydanie pierwszej karty

2

Obsługa karty debetowej

3

Wydanie karty płatniczej – wznowienie karty po upływie terminu jej ważności

4
5
6

Wydanie karty płatniczej – ponowne wydanie karty z tym samym numerem, tym samym PIN, na nowy
okres ważności
Wydanie karty płatniczej – ponowne wydanie karty z nowym numerem, nowym PIN, na nowy okres
ważności
Wydanie karty płatniczej – z nowym numerem, nowym PIN, na nowy okres ważności, w trybie
ekspresowym3)

0 PLN
0 PLN miesięcznie / 4 PLN
miesięcznie
1)

0 PLN
0 lub 15 PLN2)
0 lub 15 PLN2)
165 PLN

7

Dobrowolne Ubezpieczenie utraty dokumentów w następstwie kradzieży lub rozboju

8

Wypłata gotówki - w bankomatach sieci Euronet na terenie Polski

0 PLN4) / 2 PLN

9

Wypłata gotówki – w pozostałych bankomatach na terenie Polski

5 PLN

10

Zapytanie o saldo w bankomatach na terenie Polski lub za granicą5)

11

Zmiana PIN w bankomatach na terenie Polski lub za granicą5) 7)

12
13
14

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych, na
terytorium Unii Europejskiej, nominowana w euro8) 9)
Inna niż ww. transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
oraz wypłata gotówki w pozostałych państwach9)
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych oraz
bezgotówkowe transakcje transgraniczne w przypadku pozostałych państw9)

2,90 PLN

0 PLN6) / 2,90 PLN
2,90 PLN
5 PLN
prowizja za przewalutowanie 5%
3% min. 10,00 PLN
prowizja za przewalutowanie 5%
prowizja za przewalutowanie 5%

15

Wypłata gotówki – w ramach usługi cashback10)

1 PLN

16

Wypłata gotówki – w obcym terminalu POS, inna niż cashback

6 PLN

1) 0 PLN po spełnieniu następującego warunku: wykonanie przy użyciu karty 1 transakcji płatniczej bezgotówkowej w okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy liczony jest
od pierwszego do przedostatniego dnia miesiąca, za który opłata za kartę jest należna. Opłata naliczana i pobierana jest począwszy od drugiego pełnego miesiąca
kalendarzowego po miesiącu, w którym został złożony wniosek o kartę.
2) 0 PLN w przypadku, gdy ponowne wydanie karty następuje z powodu wadliwego wyprodukowania karty przez Wydawcę lub jej niedostarczenia na poprawnie
wskazany przez wnioskodawcę adres.
3) Dotyczy wyłącznie Kart wydanych do rachunku Tandem, na których znajduje się logo Visa Business. Karta oraz PIN zostaną nadane odrębnymi przesyłkami
kurierskimi na adres korespondencyjny Posiadacza Rachunku w terminie do 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia w Centrum Kart SKOK.
4) 0 PLN w przypadku pierwszych 5 wypłat gotówki w danym miesiącu kalendarzowym; 2 PLN powyżej 5 wypłat gotówki w danym miesiącu kalendarzowym.
5) Dotyczy bankomatów, w których dostępna jest ta funkcja.
6) 0 PLN w przypadku pierwszego zapytania o saldo w danym miesiącu; 2,90 PLN za każde kolejne zapytanie o saldo w danym miesiącu kalendarzowym.
7) Dostępne z chwilą uruchomienia usługi.
8) Podana wysokość opłaty dotyczy również transakcji w walucie krajowej państw członkowskich, które powiadomiły o swojej decyzji w sprawie rozszerzenia
zastosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we
Wspólnocie oraz uchylające Rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 na swoją walutę krajową, zgodnie z art. 14 Rozporządzenia.
9) Walutą rozliczeniową dla operacji dokonanych kartami debetowymi Visa jest złoty polski (PLN). W przypadku operacji wykonanych w walucie innej niż złoty polski
rachunek członka SKOK obciążany jest kwotą przeliczoną z kwoty, w której dokonana została operacja na złote polskie na podstawie kursu obowiązującego, dla
Wydawcy Karty, w systemie Visa w dniu rozliczenia Operacji przez Visa. Kursy walutowe stosowane przez Visa, dla przeliczania kwot operacji dokonanych przy
użyciu Karty na walutę rozliczeniową, publikowane są na stronie internetowej: https://www.visa.pl/wsparcie-visa/konsument/travel-support/exchange-ratecalculator.html. Zmiana kursu walutowego nie wymaga uprzedzenia Posiadacza Karty.
10) Maksymalna kwota jednorazowej usługi w ramach usługi cashback wynosi 300 zł, usługa realizowana tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT DLA CZŁONKA SKOK obowiązuje od dnia 01.08.2020 r.
dla Umów o Kartę płatniczą Visa zawartych do dnia 31.03.2020 r.
(zastępuje Tabelę Prowizji i Opłat obowiązującą od 01.05.2019 r.)

TABELA PROWIZJI I OPŁAT DLA CZŁONKA SKOK
1

Wydanie karty płatniczej – wydanie pierwszej karty

2

Obsługa karty debetowej

3

Wydanie karty płatniczej – wznowienie karty po upływie terminu jej ważności

4
5
6

Wydanie karty płatniczej – ponowne wydanie karty z tym samym numerem, tym samym PIN, na nowy
okres ważności
Wydanie karty płatniczej – ponowne wydanie karty z nowym numerem, nowym PIN, na nowy okres
ważności
Wydanie karty płatniczej – z nowym numerem, nowym PIN, na nowy okres ważności, w trybie
ekspresowym2)

0 PLN
4 PLN miesięcznie
0 PLN
0 lub 15 PLN1)
0 lub 15 PLN1)
165 PLN

7

Dobrowolne Ubezpieczenie utraty dokumentów w następstwie kradzieży lub rozboju

8

Wypłata gotówki - w bankomatach sieci Euronet na terenie Polski

0 PLN3) / 2 PLN

9

Wypłata gotówki – w pozostałych bankomatach na terenie Polski

5 PLN

10

Zapytanie o saldo w bankomatach na terenie Polski lub za granicą4)

11

Zmiana PIN w bankomatach na terenie Polski lub za granicą4) 6)

12
13
14

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych, na
terytorium Unii Europejskiej, nominowana w euro 7) 8)
Inna niż ww. transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
oraz wypłata gotówki w pozostałych państwach 8)
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych oraz
bezgotówkowe transakcje transgraniczne w przypadku pozostałych państw8)

2,90 PLN

0 PLN5) / 2,90 PLN
2,90 PLN
5 PLN
prowizja za przewalutowanie 5%
3% min. 10,00 PLN
prowizja za przewalutowanie 5%
prowizja za przewalutowanie 5%

15

Wypłata gotówki – w ramach usługi cashback9)

1 PLN

16

Wypłata gotówki – w obcym terminalu POS, inna niż cashback

6 PLN

1) 0 PLN w przypadku, gdy ponowne wydanie karty następuje z powodu wadliwego wyprodukowania karty przez Wydawcę lub jej niedostarczenia na poprawnie
wskazany przez wnioskodawcę adres.
2) Dotyczy wyłącznie Kart wydanych do rachunku Tandem, na których znajduje się logo Visa Business. Karta oraz PIN zostaną nadane odrębnymi przesyłkami
kurierskimi na adres korespondencyjny Posiadacza Rachunku w terminie do 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia w Centrum Kart SKOK.
3) 0 PLN w przypadku pierwszych 5 wypłat gotówki w danym miesiącu kalendarzowym; 2 PLN powyżej 5 wypłat gotówki w danym miesiącu kalendarzowym.
4) Dotyczy bankomatów, w których dostępna jest ta funkcja.
5) 0 PLN w przypadku pierwszego zapytania o saldo w danym miesiącu; 2,90 PLN za każde kolejne zapytanie o saldo w danym miesiącu kalendarzowym.
6) Dostępne z chwilą uruchomienia usługi.
7) Podana wysokość opłaty dotyczy również transakcji w walucie krajowej państw członkowskich, które powiadomiły o swojej decyzji w sprawie rozszerzenia
zastosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we
Wspólnocie oraz uchylające Rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 na swoją walutę krajową, zgodnie z art. 14 Rozporządzenia.
8) Walutą rozliczeniową dla operacji dokonanych kartami debetowymi Visa jest złoty polski (PLN). W przypadku operacji wykonanych w walucie innej niż złoty polski
rachunek członka SKOK obciążany jest kwotą przeliczoną z kwoty, w której dokonana została operacja na złote polskie na podstawie kursu obowiązującego, dla
Wydawcy Karty, w systemie Visa w dniu rozliczenia Operacji przez Visa. Kursy walutowe stosowane przez Visa, dla przeliczania kwot operacji dokonanych przy
użyciu Karty na walutę rozliczeniową, publikowane są na stronie internetowej: https://www.visa.pl/wsparcie-visa/konsument/travel-support/exchange-ratecalculator.html. Zmiana kursu walutowego nie wymaga uprzedzenia Posiadacza Karty.
9) Maksymalna kwota jednorazowej usługi w ramach usługi cashback wynosi 300 zł, usługa realizowana tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

