TABELA OPŁAT i PROWIZJI dla rachunków obowiązuje od dnia 08.08.2018 r.
(zastępuje Tabelę opłat i prowizji dla rachunków obowiązującą od 08.08.2016 r. oraz Tabelę opłat i prowizji dla usługi eSKOK obowiązującą od 20.03.2016r. )
nie posiadający
IKS
Rachunek
IKS z funkcją
Czynności
rachunku
ROR Classic
Standard
podstawowy
rozliczeniową
płatniczego
1.

Opłata za prowadzenie rachunku

Nie dotyczy

0,00 PLN

2.

Opłata za prowadzenie usługi eSKOK

Nie dotyczy

Nie dotyczy

0,00 PLN

9,00 PLN

9,00 PLN

Rachunek bieżący
Tandem

Rachunek
oszczędnościowy
Avista

9,00 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN

Nie dotyczy

Przelewy internetowe (eSKOK)
3.

Opłata za przelew internetowy (eSKOK)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

0,00 PLN

Nie dotyczy

4.
5.

Opłata za przelew internetowy (eSKOK) na rachunek ZUS/US
Opłata za jednorazowe hasło SMS

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy

0,00 PLN*/4,50 PLN

6.

Opłata za przelew na rachunek zewnętrzny w kwocie do 1000 PLN

3,50 PLN

Nie dotyczy

0,00 PLN*/2,50 PLN

2,50 PLN

Nie dotyczy

7.

Opłata za przelew na rachunek zewnętrzny w kwocie od 1001 PLN do 10 000 PLN

4,99 PLN

Nie dotyczy

0,00 PLN*/3,99 PLN

3,99 PLN

Nie dotyczy

8.

Opłata za przelew na rachunek zewnętrzny w kwocie pow. 10 000 PLN

10,00 PLN

Nie dotyczy

0,00 PLN*/9,00 PLN

9,00 PLN

Nie dotyczy

9.
10.
11.
12.
13.

Opłata za przelew zewnętrzny do ZUS/US
Opłata za każdy przelew zewnętrzny w ramach zlecenia stałego na rachunek zewnętrzny
Opłata za ustanowienie/odwołanie zlecenia stałego na rachunek zewnętrzny
Opłata za zmianę zlecenia stałego na rachunek zewnętrzny
Opłata za przelew na rachunek wewnętrzny w SKOK
Opłata za wpłatę gotówki na rachunek płatniczy prowadzony w Kasie (wykonane w
placówkach)
Opłata za wypłatę gotówki w kasie pow. 10 000 PLN (nie dotyczy wypłaty kredytu)
Opłata za odzyskanie środków w wyniku podania nieprawidłowego unikatowego
identyfikatora odbiorcy transakcji

4,50 PLN
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

0,00 PLN*/4,50 PLN
0,00 PLN*/2,00 PLN

4,50 PLN
2,00 PLN

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
0,00 PLN

4,50 PLN

Nie dotyczy
Nie dotyczy

0,00 PLN
Przelewy wykonywane w placówkach Kasy

14.
15.
16.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Opłata za wydanie zaświadczenia o saldzie/ stanie rachunku
Opłata za zerwanie lokaty terminowej, w tym rachunku systematycznego oszczędzania
Opłata za wydanie raportu o kontach depozytowych
Opłata za ustanowienie, zmianę, likwidację dyspozycji na wypadek śmierci
Opłata za ustanowienie, zmianę, odwołanie pełnomocnictwa do imiennych rachunków
członka SKOK
Opłata za dodatkowe miesięczne zestawienie obrotów na wskazanym rachunku
Opłata za wydanie archiwalnej kopii dokumentów - 1 egzemplarz
Opłata za złożenie zapytania do Centralnej Informacji (KIR) dotycząca rachunków byłych
członków lub własnych rachunków
Odsetki od debetu nieprawidłowego/ saldo ujemne

0,00 PLN
2,00 PLN
0,00 PLN

Nie dotyczy
0,00 PLN

12,00 PLN

12,00 PLN

0,00 PLN*/12,00 PLN

12,00 PLN
0,00 PLN

Opłata za dodatkowe czynności dotyczące rachunków i depozytów
20,00 PLN
90 % naliczonych odsetek
2,00 PLN
5,00 PLN
5,00 PLN
2,00 PLN
25,00 PLN
20,00 PLN
Dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP i 3,5 punków procentowych

Opłata za anulowanie zlecenia stałego od dnia określonego w upoważnieniu w związku z
Nie dotyczy
Nie dotyczy
5,76 PLN
5,76 PLN
5,76 PLN
Nie dotyczy
Nie dotyczy
przeniesieniem rachunku płatniczego do innej SKOK lub Banku
Opłata za przekazanie środków pieniężnych w związku z przeniesieniem rachunku płatniczego
Nie dotyczy
Nie dotyczy
6,80 PLN
6,80 PLN
6,80 PLN
nie dotyczy
Nie dotyczy
do innej SKOK lub banku
*0,00 PLN w przypadku pierwszych 5 transakcji płatniczych tj. przelewów zewnętrznych w danym miesiącu kalendarzowym. Powyżej 5 transakcji płatniczych w danym miesiącu kalendarzowym Kasa pobiera opłaty zgodnie z Tabelą.
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TABELA OPŁAT i PROWIZJI dla Karty Visa obowiązuje od dnia 20 grudnia 2018 r.
(zastępuje Tabelę opłat i prowizji obowiązującą od 08.08.2018 r.)
Opłaty serwisowe
0,00 PLN

Wydanie karty płatniczej – wydanie pierwszej karty

1.
2.
3.
4.

0,00 PLN*/0,001) PLN miesięcznie**/7 PLN2)

Obsługa karty debetowej

0,00 PLN

Wydanie karty płatniczej – wznowienie karty po upływie terminu jej ważności
Wydanie karty płatniczej – ponowne wydanie karty z tym samym numerem, tym samym PIN, na nowy okres ważności

0,00 PLN lub 15,00 PLN2)

5.

Wydanie karty płatniczej – ponowne wydanie karty z nowym numerem, nowym PIN, na nowy okres ważności

0,00 PLN lub 15,00 PLN2)

6.

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

165 PLN

Dobrowolne Ubezpieczenie utraty dokumentów w następstwie kradzieży lub rozboju

2,90 PLN

7.

Prowizja od transakcji VISA
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.

Wypłata gotówki – w bankomatach na terenie Polski

0,00 4)*/4,00 PLN

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

2,90 PLN

Zmiana PIN w bankomatach na terenie Polski lub za granicą 5)6)

2,90 PLN

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych oraz wypłata gotówki w bankomatach w pozostałych państwach
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych oraz bezgotówkowe transakcje transgraniczne w przypadku pozostałych
państw7)

3,00 % min 10,00 PLN, prowizja za przewalutowanie 5%
prowizja za przewalutowanie 5%

Wypłata gotówki – cashback8)

0,00 PLN

Wypłata gotówki – w obcym terminalu POS, inna niż cashback

6,00 PLN

Legenda:
* dla rachunku podstawowego
** nie dotyczy karty wydanej do rachunku podstawowego
1) przez pierwsze 12 m-cy od daty złożenia wniosku o pierwszą kartę, po tym okresie 2,50 PLN miesięcznie.**
2) 0,00 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 ora 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) 0,00 PLN w przypadku pierwszych 5 wypłat gotówki w danym miesiącu kalendarzowym; 4,00 PLN powyżej 5 wypłat gotówki w danym miesiącu kalendarzowym*
5) dotyczy bankomatów, w których dostępna jest ta funkcja;
6) dostępne w chwilą uruchomienia usługi;
7) Walutą rozliczeniową dla operacji dokonanych kartami debetowymi VISA jesty 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 dal przeliczania kwot operacji dokonanych przy
użyciu Karty na walutę rozliczeniową, publikowane są na stronie internetowej: https://www.visa.pl/wsparcie-cisa/konsument/travel-support/exchange-rate-calculator.html
8) maksymalna kwota jednorazowej usługi w ramach usługi cashback wynosi 300 PLN, usługa realizowana tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

TABELA OPŁAT i PROWIZJI dla pożyczek i kredytów obowiązuje od dnia 22.07.2017r.
(zastępuje Tabelę opłat i prowizji obowiązującą od 22.08.2016 r.)
Pożyczki/kredyty - konsumenckie - opłaty

I.

1.

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego/pożyczkowego:
a) kredytu konsumenckiego
b) na cele związane z działalnością gospodarczą
c) dla pożyczek zabezpieczonych hipoteką

2.
3.
4.

Opłata za wydanie zaświadczenia o saldzie na rachunku kredytowym/pożyczkowym
Opłata za przygotowanie weksla
Opłata za przygotowanie szczegółowego rozliczenia pożyczki/kredytu, w tym za wydanie zaświadczenia dot. historii kredytowej członka SKOK

30,00 PLN
50,00 PLN
150,00 PLN
25,00 PLN
2,00 PLN
30,00 PLN

5.

Opłata za zmianę/zwolnienie zabezpieczenia pożyczki/kredytu

50,00 PLN

6.

Opłata za wydanie archiwalnej kopii dokumentów - 1 egzemplarz

7.

Opłata restrukturyzacyjna

8.

Opłata za renegocjację umowy kredytowej/pożyczkowej:
a) kredytów /pożyczek nieprzeterminowanych
b) kredytów/pożyczek przeterminowanych

9.
10.

Opłata za pełny odpis KRS SKOK-u
Opłata za informację z ewidencji gruntów

11.

Opłatę za wcześniejszą spłatę kredytu/pożyczki niekonsumenckiej/ zabezpieczonej hipoteką

12.
13.
14.
15.

II.

25,00 PLN
1 % od kwoty restrukturyzowanego zadłużenia
a) 0,75 % - od salda niespłaconego kredytu/pożyczki
b) 2,50 % - od salda niespłaconego kredytu/pożyczki
60,00 PLN
wartość faktury + 10,00 PLN
0,00 PLN

Monit za niedostarczenie w terminie określonym w umowie kredytu zabezpieczonego hipoteką polisy od ognia i innych zdarzeń losowych wraz z cesją na
rzecz SKOK
Prowizja za przedłużenie linii w ROR/IKS Plus/ROR Rolnik/Tandem
Opłata za wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu/pożyczki w ciągu 30 dni od dnia spłaty
Opłata za wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu/pożyczki po upływie 30 dni od dnia spłaty

Opłaty za niewykonanie postanowień umowy

0,00 PLN
1,75% od kwoty udzielonej linii
0,00 PLN
10,00 PLN
Dla umów kr.konsumenckiego
Dla umów kr. konsumenckiego zawartych
zawartych od 11.03.2016 r. oraz
do 10.03.2016 r., umów kr. zab. hipoteką
umów kr. hipotecznego zawartych od
zawartych do 21.07.2017r., kr.
22.07.2017r.
niekonsumenckich, linii pożyczkowych
0,00 PLN
35,00 PLN
0,00 PLN
35,00 PLN
0,00 PLN
20,00 PLN
0,00 PLN
20,00 PLN

1.
2.
3.
4.

Opłata za pierwsze wezwanie Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy do zapłaty
Opłata za drugie wezwanie Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy do zapłaty
Opłata za pierwsze powiadomienie Poręczyciela o przeterminowaniu
Opłata za drugie powiadomienie Poręczyciela o przeterminowaniu

5.

Opłata za przedsądowe wezwanie Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy do zapłaty

0,00 PLN

40,00 PLN

6.

Opłata za zawiadomienie Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy o wypełnieniu weksla

0,00 PLN

40,00 PLN

7.
8.
9.
10.
11.
13.
14.
15.

Opłata za przedsądowe wezwanie Poręczyciela do zapłaty
Opłata za zawiadomienie Poręczyciela o wypełnieniu weksla
Opłata za przypomnienie telefoniczne
Opłata za przypomnienie sms
Opłata za ustalenie adresu w biurze meldunkowym
Opłata za czynności windykacji terenowej przed skutecznym wypowiedzeniem umowy
Opłata za czynności windykacji terenowej dla zadłużenia w całości wymaganego
Odsetki dla należności przeterminowanych

0,00 PLN
25,00 PLN
0,00 PLN
25,00 PLN
0,00 PLN
3,00 PLN
0,00 PLN
2,50 PLN
0,00 PLN
50,00 PLN
0%
20,00 % kwoty oddanej do zwindykowania
0%
20 % kwoty zwindykowanej
Dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie***
OFERTA POŻYCZKOWA/KREDYTOWA

Informacje dotyczące bieżącej wysokości oprocentowania oraz prowizji pobieranej od udzielonych kredytów/pożyczek udostępniana jest w oddziałach SKOK przez Kierowników Oddziałów/Dysponentów.
Legenda:
*** dla umów zawartych przed dniem 03.02.2016 r. odsetki dla należności przeterminowanych wynoszą czterokrotność stopy lombardowej NBP, jednak nie więcej niż dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie.

