
 
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 11/06/22 z dnia 10.06.2022 r. 

1 
 

 

                                                                                                               

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

1) DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, 
2) DLA KLIENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, 
3) DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH, 
obowiązująca od: 13.06.2022 r. 

 

 

Regionalna Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa  
    im. Św. Brata Alberta 

         ul. Polska 35/1, 12-100 Szczytno, tel. (89) 624 20 20                                                                                                            
www.skokalberta.pl, e-mail: info@skokalberta.pl                                                                                                                

NIP 745-15-51-094, REGON 510621227, KRS 0000045558 

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

I RACHUNKI  PŁATNICZE – OPŁATY I PROWIZJE 
IKS PLUS        

„Konto aktywne” 

IKS PLUS  
„Konto 

oszczędnościowe” 

PODSTAWOWY 
RACHUNEK 

PŁATNICZY (PRP) 

1. Otwarcie rachunku płatniczego BEZ OPŁAT BEZ OPŁAT 
 

BEZ OPŁAT 

BEZ OPŁAT 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego - miesięcznie 0,00 zł/5, 00 zł - 2)  BEZ OPŁAT BEZ OPŁAT  

4. 
Wpłata gotówki i Wypłata gotówki realizowana w placówce 
Kasy 

BEZ OPŁAT BEZ OPŁAT BEZ OPŁAT 

5. Polecenie przelewu wewnętrznego – od każdego przelewu BEZ OPŁAT BEZ OPŁAT BEZ OPŁAT 

6. Polecenie przelewu - od każdego przelewu w oddziale 1,00 zł 2,90 zł 0,00 zł / 1,00 zł ¹⁾ 

7. 
Opłata za realizację zlecenia płatniczego na rachunek 
zewnętrzny (gotówkowe zlecenia płatnicze) 

1,00 zł 2,90 zł 1,00 zł 

8. Realizacja Zlecenia stałego - za każdą płatność 1,00 zł 2,90 zł 0,00 zł / 1,00 zł ¹⁾ 

9. 
Złożenie/modyfikacja/odwołanie Zlecenia stałego na rachunek 
zewnętrzny 

BEZ OPŁAT BEZ OPŁAT BEZ OPŁAT 

10. 
Złożenie/modyfikacja/odwołanie Zlecenia stałego na rachunek 
wewnętrzny 

BEZ OPŁAT BEZ OPŁAT BEZ OPŁAT 

11. 
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych w placówce 
Kasy 

BEZ OPŁAT BEZ OPŁAT BEZ OPŁAT 

12. 
Opłata za wydruk stanu salda depozytów z systemu lub inny 
wydruk dotyczący depozytów/rachunku 

BEZ OPŁAT BEZ OPŁAT BEZ OPŁAT 

13. 
Opłata za wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku 
płatniczym, saldzie rachunków depozytowych, obrotach na 
rachunku, itp. 

15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

14. 
Przesłanie listem wyciągu o stanie salda na rachunku 
ROR/PRP/IKS PLUS 

BEZ OPŁAT BEZ OPŁAT BEZ OPŁAT 

¹⁾ Opłata pobierana po zrealizowaniu 5 transakcji płatniczych w danym miesiącu kalendarzowym, liczonych łącznie (wykonanych za pośrednictwem 
usługi eSKOK i w placówce Kasy): poleceń przelewu lub zleceń stałych; 
2) Opłata 0,00 zł wynosi w przypadku wpływ na rachunek w danym miesiącu minimum 1 500,00 zł.       

II USŁUGA  ESKOK 
IKS PLUS „Konto 

aktywne” 

IKS PLUS 
„Konto 

oszczędnościowe” 

PODSTAWOWY 
RACHUNEK 

PŁATNICZY (PRP) 

1. 
Usługa bankowości elektronicznej (eSKOK)  opłata za 
uruchomienie  

BEZ OPŁAT BEZ OPŁAT BEZ OPŁAT 

2. 
Usługa bankowości elektronicznej (eSKOK) – opłata miesięczna 
za korzystanie 

BEZ OPŁAT BEZ OPŁAT BEZ OPŁAT 

3. 
Polecenie przelewu i Polecenie przelewu wewnętrznego - 
jednorazowe, zdefiniowane, cykliczne (zlecane za pomocą 
usługi e SKOK) 

BEZ OPŁAT BEZ OPŁAT BEZ OPŁAT 

4. 
Polecenie przelewu do ZUS/US (zlecane za pomocą usługi 
eSKOK) 

BEZ OPŁAT BEZ OPŁAT BEZ OPŁAT 

5. 
Złożenie/modyfikacja/odwołanie/realizacja zewnętrznego i 
wewnętrznego  Zlecenia stałego (zlecane za pomocą usługi 
eSKOK) 

BEZ OPŁAT BEZ OPŁAT  BEZ OPŁAT 
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6. Jednorazowe hasło SMS (autoryzacja zlecenia płatniczego)  BEZ OPŁAT BEZ OPŁAT BEZ OPŁAT 

7.  Powiadamianie SMS (koszt 1 SMS) 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 

III KARTY PŁATNICZE VISA 
IKS PLUS  

„Konto aktywne” 

IKS PLUS 
„Konto 

oszczędnościowe” 

PODSTAWOWY 
RACHUNEK 

PŁATNICZY (PRP) 

1.  Wydanie karty płatniczej – wydanie pierwszej karty 0,00 zł - 0,00 zł 

2. Obsługa karty debetowej 
0,001) zł / 5,00 zł 

miesięcznie 
- 0,00 zł miesięcznie 

3. 
Wydanie karty płatniczej – wznowienie karty po upływie 
terminu jej ważności   

0,00 zł - 0,00 zł 

4. 
Wydanie karty płatniczej – ponowne wydanie karty z tym 
samym numerem, tym samym PIN, na nowy okres ważności 

0,00 zł lub 15,00 zł²⁾  -  0,00 zł lub 15,00zł²⁾  

5. 
Wydanie karty płatniczej – ponowne wydanie karty z nowym 
numerem, nowym PIN, na nowy okres ważności 

0,00 zł lub 15,00 zł²⁾ - 0,00 zł lub 15,00zł²⁾ 

6. 
Dobrowolne Ubezpieczenie utraty dokumentów w następstwie 
kradzieży lub rozboju 

2,90 zł - 2,90 zł 

7. Wypłata gotówki  - w bankomatach  na terenie Polsk  0,0010) / 5,00 zł - 0,00 zł³⁾/ 5,00 zł 

8. 
Zapytanie o saldo w bankomatach na terenie Polski lub za 
granicą⁴⁾ 

2,90 zł - 2,90 zł 

9. Zmiana PIN w bankomatach na terenie Polski lub za granicą⁴⁾⁵⁾ 2,90 zł - 2,90 zł 

10. 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej 
do płatności gotówkowych na terytorium Unii Europejskiej, 
nominowana w euro⁶⁾⁷⁾          

5,00 zł; prowizja za 
przewalutowanie 

0% 
- 

5,00 zł; prowizja za 
przewalutowanie 

5% 

11. 

Inna niż ww. transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu 
karty debetowej do płatności gotówkowych oraz wypłata 
gotówki w pozostałych państwach⁷⁾. 
 

3% min. 10,00 zł; 
prowizja za 

przewalutowanie 
0% 

- 

3% min. 10,00 zł; 
prowizja za 

przewalutowanie 
5% 

12. 

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej 
do płatności bezgotówkowych oraz bezgotówkowe transakcje 
transgraniczne w przypadku pozostałych państw⁷⁾ . 
 

prowizja za 
przewalutowanie 

0% 
- 

prowizja za 
przewalutowanie 

5% 

13. Wypłata gotówki – cashback⁸⁾ 1,00 zł - 1,00 zł 

14. Wypłata gotówki – w obcym terminalu POS, inna niż cashback 6,00 zł - 6,00 zł 

1)  0 PLN w przypadku - płatności   kartą w danym miesiącu kalendarzowym na kwotę min. 200 zł; 5,00 PLN w przypadku - braku płatności kartą 
w danym miesiącu kalendarzowym na kwotę 200,00 zł; 
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) 0 PLN w przypadku pierwszych 5 wypłat gotówki w danym miesiącu kalendarzowym; 5,00 PLN powyżej 5 wypłat gotówki w danym miesiącu 
kalendarzowym; 
4) dotyczy bankomatów, w których dostępna jest ta funkcja; 
5) dostępne z chwilą uruchomienia usługi; 
6) 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 2009r. w sprawie płatności 
transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 na swoją walutę krajową, zgodnie z art. 14 Rozporządzenia; 
7)  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-rate-calculator.html. Zmiana kursu walutowego nie wymaga 
uprzedzenia Posiadacza Karty. 
8) maksymalna kwota jednorazowej usługi w ramach usługi cashback wynosi 300 zł, usługa realizowana tylko na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
9) 0 PLN w przypadku - płatności kartą w danym miesiącu kalendarzowym na kwotę min. 200 zł; 2,50 PLN w przypadku - braku płatności kartą w 
danym miesiącu kalendarzowym na kwotę 200,00 zł; 
10) 0 PLN w przypadku pierwszej wypłat gotówki w danym miesiącu kalendarzowym; 5,00 PLN powyżej 1 wypłat gotówki w danym miesiącu 
kalendarzowym; 

IV RACHUNEK INDYWIDUALNEGO KONTA SPÓŁDZIELCZEGO (bez funkcji rozliczeniowej)  

1. Otwarcie rachunku IKS  BEZ OPŁAT 

2. Prowadzenie rachunku IKS – miesięcznie BEZ OPŁAT 

3. Wpłata gotówki i Wypłata gotówki realizowana w placówce Kasy BEZ OPŁAT 

4. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych w placówce Kasy BEZ OPŁAT 
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5. 
Opłata za wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku, saldzie rachunku, 
obrotach na rachunku, itp. 

15,00 zł 

V POŻYCZKI/KREDYTY – OPŁATY I PROWIZJE 

1. 
Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu/pożyczki/pożyczki w rachunku 
płatniczym (linii pożyczkowej) 

BEZ OPŁAT 

2. 
Prowizja za przyznanie i przedłużenie umowy pożyczki w rachunku 
płatniczym (linii pożyczkowej) na kolejny okres roczny 

0,00 % przyznanego limitu 

3. Opłata za wydanie zaświadczenia o saldzie rachunków kredytowych, itp.  20,00 zł 

4. 
Opłata za wydanie zaświadczenia dot. całkowitej spłaty 
pożyczki/kredytu/pożyczki w rachunku płatniczym (linii pożyczkowej) 

20,00 zł 

5. Opłata za wydanie opinii dotyczącej historii kredytowej 20,00 zł 

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

BEZ OPŁAT 

7. 
Opłata z tytułu przeprowadzenia kontroli wartości zabezpieczenia 
kredytu/pożyczki/Kredytu w rachunku płatniczym (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/Kredytu w rachunku płatniczym (linii pożyczkowej) 

BEZ OPŁAT 

10. 
Opłata za zmianę warunków umowy/sporządzenie, na wniosek Klienta, 
aneksu do umowy kredytu/pożyczki/pożyczki w rachunku płatniczym (linii 
pożyczkowej)  

BEZ OPŁAT 

11. 
Opłata za wysłanie wezwanie dot. uzupełnienia braków w dokumentacji  
związanej z kredytem/pożyczką/pożyczki w rachunku płatniczym (linią 
pożyczkową) 

BEZ OPŁAT 

12. 
Odsetki karne od przeterminowanej należności pożyczki/kredytu/Kredytu w 
rachunku płatniczym (linii pożyczkowej) wypłaconej do dnia 31.12.2015 r. 

czterokrotność stopy kredytu lombardowego  

13. 
Odsetki karne od przeterminowanej należności pożyczki/kredytu/Kredytu w 
rachunku płatniczym (linii pożyczkowej) wypłaconej od dnia 01.01.2016 r. 

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

VI OPŁATY WINDYKACYJNE  

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

BEZ OPŁAT 

2. 
Opłata za  wysłanie drugiego wezwania  do zapłaty  
Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy/ Współkredytobiorcy 

BEZ OPŁAT 

3. 
Opłata za  wysłanie ostatecznego przedsądowego wezwania  do zapłaty  
Pożyczkobiorcy/ Kredytobiorcy/Współkredytobiorcy 

BEZ OPŁAT 

4. 
Opłata za  wysłanie pierwszego powiadomienia dla Poręczyciela o 
przeterminowaniu pożyczki/kredytu 

BEZ OPŁAT 

5. 
Opłata za  wysłanie drugiego powiadomienia dla Poręczyciela o 
przeterminowaniu pożyczki/kredytu 

BEZ OPŁAT 

6. Opłata za  wysłanie ostatecznego przedsądowego wezwania  do zapłaty dla 
Poręczyciela 

BEZ OPŁAT 

7. 
Opłata za wysłanie zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy 
pożyczki/kredytu do Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy/Współkredytobiorcy 

BEZ OPŁAT 

8. 
Opłata za wysłanie zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy 
pożyczki/kredytu do Poręczyciela 

BEZ OPŁAT 

9. Opłata za przypomnienie telefoniczne  BEZ OPŁAT 

10. 
Opłata za wysłanie wezwania za powstanie niedopuszczalnego salda 
ujemnego na rachunku ROR/PRP/IKS PLUS 

BEZ OPŁAT 

11. 
Opłata za wysłanie zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy rachunku 
ROR/PRP/IKS PLUS 

BEZ OPŁAT 

VII POZOSTAŁE OPŁATY 
1. Złożenie dyspozycji na wypadek śmierci (przyjęcie lub zmiana dyspozycji) BEZ OPŁAT 

2. Opłata za ustanowienie pełnomocnictwa BEZ OPŁAT 

3. Zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa BEZ OPŁAT 

4. 
Opłata za ustalenie adresu 
Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy/Współkredytobiorcy/ Poręczyciela 

36,20 zł 

5. Opłata za wydanie szczegółowego rozliczenia pożyczki/kredytu 30,00 zł 

6. Opłata za wydanie kopii umowy kredytowej/depozytowej 2,00 zł za jedną stronę dokumentu 

7. 
Opłata za udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz SKOK 
z Centralnej Informacji prowadzonej przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. 
osobom uprawnionym 

20,00 zł 
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8. 
Zlecenie odzyskania przez SKOK środków pieniężnych, przekazanych na 
niewłaściwy numer rachunku z winy płatnika 

BEZ OPŁAT 

9. 
Opłata za realizację zlecenia płatniczego na rachunek zewnętrzny dla osób 
nie posiadających rachunków płatniczych w Regionalnej SKOK im. Św. Brata 
Alberta, tj. ROR/PRP/IKS Plus (gotówkowe zlecenia płatnicze) 

- 4,00 zł dla zlecenia płatniczego do kwoty 3 000,00 zł* 
- 0,25% od kwoty zlecenia dla zlecenia płatniczego 
powyżej kwoty 3 000,01 zł** 

RACHUNKI DLA KLIENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

I RACHUNKI – OPŁATY I PROWIZJE TANDEM 
1. Otwarcie rachunku  BEZ OPŁAT 

2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie 0,00 zł* 

3. Wpłata gotówkowa na rachunek BEZ OPŁAT 

4. Wypłata gotówkowa z rachunku  

BEZ OPŁAT - do kwoty 30 000,00 zł,  
0,25% od kwoty wypłaty - dla wypłat powyżej 30 000,00 
zł 

5. Polecenie przelewu wewnętrznego – od każdego przelewu BEZ OPŁAT 

6. Polecenie przelewu -  od każdego przelewu 2,50 zł 

7. Realizacja zlecenia stałego z rachunku – za każdą płatność 2,50 zł 

8. Złożenie/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego na rachunek zewnętrzny BEZ OPŁAT 

9. Złożenie/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego na rachunek wewnętrzny BEZ OPŁAT 

10. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych w placówce Kasy BEZ OPŁAT 

11. Opłata za wydruk stanu salda rachunku lub inny wydruk z systemu dotyczący 
rachunku 

BEZ OPŁAT 

12. Opłata za wydanie zaświadczenia o posiadanym 
rachunku/saldzie/obrotach/itp. 

15,00 zł 

13. Przesłanie listem wyciągu o stanie salda na rachunku  BEZ OPŁAT 

14. Ustanowienie/zmiana/odwołanie pełnomocnictwa BEZ OPŁAT 

II OPŁATY WINDYKACYJNE 

1. Wysłanie wezwania za powstanie niedopuszczalnego salda ujemnego na 
rachunku  

10,00 zł 

2. Wysłanie zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy rachunku  BEZ OPŁAT 

III USŁUGA ESKOK 
1. Usługa bankowości elektronicznej (eSKOK) - opłata za uruchomienie BEZ OPŁAT 

2. Usługa bankowości elektronicznej (eSKOK) – opłata miesięczna za korzystanie BEZ OPŁAT 

3. 
Polecenie przelewu i polecenie przelewu wewnętrznego - jednorazowe, 
zdefiniowane, cykliczne (zlecane za pomocą usługi e SKOK) 

BEZ OPŁAT 

4. Polecenie przelewu do ZUS/US (zlecane za pomocą usługi eSKOK) BEZ OPŁAT 

5. 
Złożenie/modyfikacja/odwołanie/realizacja zewnętrznego i wewnętrznego  
zlecenia stałego (zlecane za pomocą usługi eSKOK) 

BEZ OPŁAT 

6. Jednorazowe hasło SMS (autoryzacja zlecenia płatniczego) BEZ OPŁAT 

7. Powiadamianie SMS (koszt 1 SMS) 0,20 zł 

III KARTY PŁATNICZE VISA  

1. Wydanie karty płatniczej – wydanie pierwszej karty 0,00 zł 

2. Obsługa karty debetowej 0,00 zł¹⁾ miesięcznie 

3. Wydanie karty płatniczej – wznowienie karty po upływie terminu jej ważności   0,00 zł 

4. 
Wydanie karty płatniczej – ponowne wydanie karty z tym samym numerem, 
tym samym PIN, na nowy okres ważności 

0,00 zł lub 15,00 zł²⁾  

5. 
Wydanie karty płatniczej – ponowne wydanie karty z nowym numerem, 
nowym PIN, na nowy okres ważności 

0,00 zł lub 15,00 zł²⁾ 

6. 
Dobrowolne Ubezpieczenie utraty dokumentów w następstwie kradzieży lub 
rozboju 

2,90 zł 

7. Wypłata gotówki – w bankomatach  na terenie Polski 5,00 zł 

8. Zapytanie o saldo w bankomatach na terenie Polski lub za granicą3⁾ 2,90 zł 

9. Zmiana PIN w bankomatach na terenie Polski lub za granicą3⁾4⁾ 2,90 zł 

10. 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych na terytorium Unii Europejskiej, nominowana w euro5⁾6⁾  

5,00 zł; prowizja za przewalutowanie 0% 

11. 
Inna niż ww. transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej 
do płatności gotówkowych oraz wypłata gotówki w pozostałych państwach6⁾. 

3% min. 10,00 zł; prowizja za przewalutowanie 0% 

12. 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz bezgotówkowe transakcje transgraniczne w przypadku 
pozostałych państw6⁾ . 

prowizja za przewalutowanie 0% 

13. Wypłata gotówki  – cashback7⁾ 1,00 zł 

14. Wypłata gotówki – w obcym terminalu POS, inna niż cashback 6,00 zł 
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*przez pierwsze 12 m-cy od daty otwarcia konta opłata za prowadzenie rachunku wynosi 0,00 zł, po tym okresie opłata będzie wynosić 20,00zł. 

* przez pierwsze 12 m-cy od daty otwarcia konta opłata za prowadzenie rachunku wynosi 0,00 zł, po tym okresie opłata będzie wynosić 20,00 zł. 
1)  przez pierwsze 12 m-cy od daty złożenia wniosku o pierwszą kartę, po tym okresie 2,50 zł miesięcznie; 
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 bankomatów, w których dostępna jest ta funkcja; 
4) dostępne z chwilą uruchomienia usługi; 
5) 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 2009r. w sprawie płatności 
transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 na swoją walutę krajową, zgodnie z art. 14 Rozporządzenia; 
6) 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-rate-calculator.html. Zmiana kursu walutowego nie wymaga 
uprzedzenia Posiadacza Karty. 
7) maksymalna kwota jednorazowej usługi w ramach usługi cashback wynosi 300 zł, usługa realizowana tylko na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
I. RACHUNKI DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH 
1. Otwarcie rachunku rozliczeniowego BEZ OPŁAT 

2. Prowadzenie rachunku rozliczeniowego - miesięcznie 0,00 zł* 

3. Wpłata gotówkowa na rachunek rozliczeniowy BEZ OPŁAT 

4. Wypłata gotówkowa z rachunku rozliczeniowego 

BEZ OPŁAT - do kwoty 20 000,00 zł, 1% od kwoty wypłaty 
- dla wypłat powyżej 20 000,00 zł 

5. Prowadzenie każdego rachunku dodatkowego - miesięcznie 20,00 zł 

6. Polecenie przelewu -  od każdego przelewu 2,50 zł 

7. Polecenie przelewu wewnętrznego – od każdego przelewu BEZ OPŁAT 

8. Realizacja zlecenia stałego – za każdą płatność 2,50 zł 

9. Złożenie/modyfikacja zlecenia stałego na rachunek zewnętrzny BEZ OPŁAT 

10. Złożenie/modyfikacja zlecenia stałego na rachunek wewnętrzny BEZ OPŁAT 

11.  Odwołanie zlecenia stałego BEZ OPŁAT 

12. 
Opłata za wydruk stanu salda lub inny wydruk dotyczący 
depozytów/rachunku rozliczeniowego/rachunku dodatkowego 

BEZ OPŁAT 

13. Opłata za ustanowienie pełnomocnictwa BEZ OPŁAT 

14. Zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa BEZ OPŁAT 

15. Przesłanie listem wyciągu o stanie salda na rachunku 
rozliczeniowym/rachunku dodatkowym 

BEZ OPŁAT 

16. 
Opłata za wydanie zaświadczenia o posiadanym 
rachunku/saldzie/obrotach/itp. na rachunku 
depozytowym/rozliczeniowym/dodatkowym 

15,00 zł 

II. OPŁATY WINDYKACYJNE 

1. 
Wysłanie wezwania za powstanie niedopuszczalnego salda ujemnego na 
rachunku rozliczeniowym 

10,00 zł 

2. Wysłanie zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy rachunku rozliczeniowego BEZ OPŁAT 

III. USŁUGA ESKOK 
1. Usługa bankowości elektronicznej (eSKOK) - opłata za uruchomienie BEZ OPŁAT 

2. Usługa bankowości elektronicznej (eSKOK) – opłata miesięczna za korzystanie BEZ OPŁAT 

3. 
Polecenie przelewu i polecenie przelewu wewnętrznego - jednorazowe, 
zdefiniowane, cykliczne (zlecane za pomocą usługi e SKOK) 

BEZ OPŁAT 

4. Polecenie przelewu do ZUS/US (zlecane za pomocą usługi eSKOK) BEZ OPŁAT 

5. 
Złożenie/modyfikacja/odwołanie zewnętrznego i wewnętrznego  zlecenia 
stałego (zlecane za pomocą usługi eSKOK) 

BEZ OPŁAT 

6. Jednorazowe hasło SMS (autoryzacja zlecenia płatniczego) BEZ OPŁAT 

7. Powiadamianie SMS (koszt 1 SMS) 0,20 zł 


