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TABELA PROWIZJI I OPŁAT 
REGIONALNEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA 

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH  
obowiązująca od 01.03.2017 r. 

 

I. POŻYCZKI/KREDYTY – OPŁATY I PROWIZJE 

1. Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu/pożyczki/linii pożyczkowej BEZ OPŁAT 

2. Prowizja za przyznanie i przedłużenie umowy linii pożyczkowej na kolejny okres roczny 4,00 % przyznanego limitu 

3. Opłata za wydanie zaświadczenia o saldzie rachunków kredytowych, itp.  BEZ OPŁAT 

4. Opłata za wydanie zaświadczenia dot. całkowitej spłaty pożyczki/kredytu/linii pożyczkowej BEZ OPŁAT 

5. Opłata za wydanie opinii dotyczącej historii kredytowej BEZ OPŁAT 

6. 
Opłata za wydruk z systemu dotyczący kredytu/pożyczki/linii pożyczkowej, w tym wydanie 
dodatkowego planu spłaty 

BEZ OPŁAT 

7. 
Opłata z tytułu przeprowadzenia kontroli wartości zabezpieczenia kredytu/pożyczki/linii 
pożyczkowej 

BEZ OPŁAT 

8. 
Opłata za wystawienie zaświadczenia (potwierdzonego notarialnie) zawierającego zgodę na 
wykreślenie hipoteki 

BEZ OPŁAT 

9. 
Opłata za zmianę/zwolnienie zabezpieczenia rzeczowego w trakcie trwania umowy 
kredytu/pożyczki/linii pożyczkowej 

BEZ OPŁAT 

10. 
Opłata za zmianę warunków umowy/sporządzenie, na wniosek Klienta, aneksu do umowy 
kredytu/pożyczki/linii pożyczkowej  

BEZ OPŁAT 

11. 
Opłata za wysłanie wezwanie dot. uzupełnienia braków w dokumentacji  związanej z 
kredytem/pożyczką/linią pożyczkową 

BEZ OPŁAT 

12. 
Odsetki karne od przeterminowanej należności pożyczki/kredytu/linii pożyczkowej 
wypłaconej do dnia 31.12.2015 r. 

czterokrotność stopy kredytu 
lombardowego  

13. 
Odsetki karne od przeterminowanej należności pożyczki/kredytu/linii pożyczkowej 
wypłaconej od dnia 01.01.2016 r. 

Dwukrotność odsetek 
ustawowych za opóźnienie tj. 2x 
(stopa referencyjna NBP +5,5 pp) 

II. OPŁATY WINDYKACYJNE  

1. Opłata za  wysłanie pierwszego wezwania Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy do zapłaty  BEZ OPŁAT 

2. 
Opłata za  wysłanie drugiego oraz ostatecznego przedsądowego wezwania  do zapłaty  
Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy 

BEZ OPŁAT 

3. 
Opłata za  wysłanie pierwszego powiadomienia Poręczyciela o przeterminowaniu 
pożyczki/kredytu 

BEZ OPŁAT 

4. 
Opłata za  wysłanie drugiego powiadomienia oraz ostatecznego przedsądowego wezwania  
do zapłaty  poręczyciela 

BEZ OPŁAT 

5. 
Opłata za wysłanie zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy pożyczki/kredytu do 
Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy 

BEZ OPŁAT 

6. 
Opłata za wysłanie zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy pożyczki/kredytu do 
poręczyciela 

BEZ OPŁAT 

7. Opłata za monit telefoniczny BEZ OPŁAT 
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* Jeżeli klient wykonuje w ciągu jednego dnia zlecenie płatnicze bądź kilka zleceń płatniczych na jeden rachunek, a jego/ich łączna wartość nie przekracza 
5000,00 zł, pobierana jest opłata 2,50 zł od każdego przelewu.    

**Jeżeli klient wykonuje w ciągu jednego dnia zlecenie płatnicze bądź kilka zleceń płatniczych na jeden rachunek, a jego/ich łączna wartość przekracza 
5000,00 zł,  pobierana jest opłata 2,50 zł od każdego zlecenia płatniczego oraz  0,25% prowizji od każdej kwoty zlecenia płatniczego. Nie dotyczy zleceń 
płatniczych realizowanych z wypłaconych kredytów/pożyczek oraz lokat terminowych. 

*** W przypadku gdy suma miesięcznych wpływów na rachunek wynosi minimum 500,00 zł opłata za prowadzenie rachunku wynosi  0,00 zł.                                            
W przypadku gdy suma miesięcznych wpływów na rachunek jest mniejsza niż 500,00 zł opłata za prowadzenie rachunku wynosi 3,00 zł. 

8 
Opłata za wysłanie wezwania za powstanie niedopuszczalnego salda ujemnego na rachunku 
ROR/IKS PLUS 

BEZ OPŁAT 

9. Opłata za wysłanie zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy rachunku ROR/IKS PLUS BEZ OPŁAT 

III. RACHUNKI – OPŁATY I PROWIZJE 
1. Opłata za otwarcie rachunku IKS/ROR/IKS Plus BEZ OPŁAT 

2. Opłata za wpłaty i wypłaty gotówkowe na/z rachunku ROR/IKS Plus BEZ OPŁAT 

3. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku ROR  3,00 zł 

4. 
Opłata miesięczna za prowadzenie Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego – 
KONTO 3 X ZERO 

0,00 zł lub 3,00 zł*** 

5. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku IKS/IKS PLUS  BEZ OPŁAT 

6. 
Opłata za realizację zlecenia płatniczego na rachunek zewnętrzny dla posiadaczy rachunku 
IKS  

2,50 zł dla zlecenia płatniczego 
do kwoty 5000,00 zł* 

2,50 zł oraz 0,25%  prowizji dla  
zlecenia płatniczego powyżej 

kwoty 5000,00 zł** 

7. 
Opłata za realizację zlecenia płatniczego na rachunek zewnętrzny dla posiadaczy rachunku 
IKS PLUS 

2,50 zł 

8. 
Opłata za realizację  zlecenia płatniczego  na rachunek zewnętrzny dla posiadaczy rachunku 
ROR  

1,00 zł 

9. Opłata za realizację  zlecenia płatniczego  na rachunek wewnętrzny BEZ OPŁAT 

10. 
Opłata za realizację  zlecenia płatniczego  w przypadku złożenia dyspozycji stałego zlecenia z 
rachunku ROR 

1,00 zł 

11. 
Opłata za realizację  zlecenia płatniczego  w przypadku złożenia dyspozycji stałego zlecenia z 
rachunku IKS PLUS 

2,50 zł 

12. Opłata za złożenie/modyfikację zewnętrznego zlecenia stałego BEZ OPŁAT 

13. Opłata za złożenie/modyfikację wewnętrznego zlecenia stałego BEZ OPŁAT 

14. Opłata za odwołanie  zlecenia stałego  BEZ OPŁAT 

IV. USŁUGA ESKOK 
1. Opłata za uruchomienie usługi eSKOK BEZ OPŁAT 

2. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku ROR z dostępem do usługi eSKOK 3,00 zł 

3. Opłata miesięczną za prowadzenie rachunku IKS+ z dostępem do usługi eSKOK BEZ OPŁAT 

4. Opłata za przelewy internetowe: jednorazowe, zdefiniowane, cykliczne  BEZ OPŁAT 

5. Opłata za przelewy internetowe do ZUS/US  BEZ OPŁAT 

6. 
Opłata za złożenie/modyfikację/odwołanie zewnętrznego i wewnętrznego  zlecenia stałego 
(zlecane za pomocą usługi eSKOK) 

BEZ OPŁAT 

7. Opłata za powiadomienie sms ( koszt 1 sms) BEZ OPŁAT 

V. POZOSTAŁE OPŁATY 

1. 
Opłata za wydruk stanu salda depozytów/rachunku ROR lub IKS Plus lub inny wydruk z 
systemu dotyczący depozytów/rachunku ROR lub IKS Plus 

BEZ OPŁAT 

2. Złożenie dyspozycji na wypadek śmierci (przyjęcie lub zmiana dyspozycji) BEZ OPŁAT 

3. Przyjęcie pełnomocnictwa BEZ OPŁAT 

4. Zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa BEZ OPŁAT 

5. Przesłanie listem wyciągu o stanie salda na rachunku ROR/IKS PLUS BEZ OPŁAT 

6. 
Opłata za wydanie zaświadczenia o saldzie rachunków depozytowych, obrotach na 
rachunku IKS/ROR/IKS Plus itp. 

15,00 zł 

7. Opłata za ustalenie adresu pożyczkobiorcy/kredytobiorcy/poręczyciela BEZ OPŁAT 

8. Opłata za wydanie szczegółowego rozliczenia pożyczki/kredytu/depozytu BEZ OPŁAT 


