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

DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH 
 obowiązująca od 11.03.2016 r. 

 

 

I. RACHUNKI - OPŁATY 

1. Opłata za otwarcie rachunku rozliczeniowego 30,00 zł 

2. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku rozliczeniowego 20,00 zł 

3. Opłata za wpłaty gotówkowe na rachunek rozliczeniowy BEZ OPŁAT 

4. 
Opłata za wypłaty gotówkowe z rachunku rozliczeniowego 

BEZ OPŁAT do kwoty 30 000,00 zł 
powyżej kwoty 30 000,00 zł - 0,07% 

kwoty wypłatyzł 5. Opłata miesięczna za prowadzenie każdego rachunku dodatkowego  20,00 zł 

6. Opłata za realizację zlecenia płatniczego do ZUS/US 2,50 zł 

7. Opłata za realizację zlecenia płatniczego na rachunek zewnętrzny  2,50 zł 

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

9. Opłata za realizację  zlecenia płatniczego  w przypadku złożenia dyspozycji stałego 
zlecenia z rachunku rozliczeniowego 

2,50 zł 

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

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

12. Opłata za odwołanie  zlecenia stałego  BEZ OPŁAT 

II. OPŁATY WINDYKACYJNE  

1. 
Opłata za wysłanie wezwania za powstanie niedopuszczalnego salda ujemnego na 
rachunku TANDEM 

BEZ OPŁAT 

2. Opłata za wysłanie zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy rachunku TANDEM BEZ OPŁAT 

III. USŁUGA ESKOK 

1. Opłata za dostęp do usługi eSKOK BEZ OPŁAT 

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

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

4. 
Opłata za realizację  zlecenia płatniczego na rachunek zewnętrzy (zlecanego za pomocą 
usługi eSKOK) 

BEZ OPŁAT 

5. 
Opłata za realizację  zlecenia płatniczego na rachunek  wewnętrzny (zlecanego za 
pomocą usługi eSKOK) 

BEZ OPŁAT 

6. 
Opłata za realizację  zlecenia płatniczego do ZUS/US (zlecanego za pomocą usługi 

eSKOK) 
BEZ OPŁAT 

7. 
Opłata za złożenie/modyfikację/odwołanie zewnętrznego i wewnętrznego  zlecenia 
stałego lub zlecenie płatności cyklicznych (zlecane za pomocą usługi eSKOK) 

BEZ OPŁAT 

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

 INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI 

 
1. 

Opłata za wydruk stanu salda depozytów/rachunku rozliczeniowego/rachunku 
dodatkowego lub inny wydruk z systemu dotyczący depozytów/rachunku  
rozliczeniowego/rachunku dodatkowego 

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 rozliczeniowym/rachunku 
dodatkowym 

BEZ OPŁAT 

6. 
Opłata za wydanie zaświadczenia o saldzie rachunków depozytowych, obrotach na 
rachunku rozliczeniowym/dodatkowym 

15,00 zł 


