Załącznik nr 2 do Uchwały nr 6 Zarządu SKOK „Świdnik” z dnia 2017.02.28 r.

Obowiązuje od dnia 28.02.2017 r.
TABELA OPŁAT I PROWIZJI
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
RODZAJ OPŁATY/PROWIZJI

Lp.

WYSOKOŚĆ OPŁATY/PROWIZJI

I. KONTA CZŁONKOWSKIE/DEPOZYTY
Konta członkowskie

Rachunek bieżący TANDEM

1.

Opłata za otwarcie rachunku (jednorazowo)

0,00 zł

2.

Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku

15,00 zł

3.

Opłata jednorazowa za udostępnienie usługi eSKOK

15,00 zł

4.

Opłata miesięczna za udostępnienie usługi eSKOK

0,00 zł

5.

0,00 zł

7.

Opłata za miesięczne zestawienia obrotów na rachunku
Opłata za zlecenie wewnętrzne w ramach SKOK Świdnik – obowiązuje
również w eSKOK
Opłata za zlecenie przelewu krajowego na rachunki zewnętrze:

a)

zlecenia stałe

3,00 zł

b)

zlecenia jednorazowe

3,00 zł

c)

zlecenie przelewu członka na rachunek ZUS/US
zlecenie cykliczne/zdefiniowane/jednorazowe/ ZUS/KRUS/US zlecone
w eSKOK
Opłata za przelew przychodzący z zagranicy
(pomniejszająca kwotę przelewu wychodzącego)
Wypłaty gotówkowe nieawizowane w kwocie powyżej 10 000 zł
(od kwoty stanowiącej nadwyżkę wypłacanej kwoty powyżej 10 000 zł)

3,00 zł

6.

d)
8.
9.

0,00 zł

1,00 zł
28,00 zł
0,2 %
WYSOKOŚĆ
OPŁATY/PROWIZJI

Pozostałe opłaty
1.

Opłata za wydanie zaświadczenia o saldzie rachunku, o historii rachunku

2.

Opłata za wydanie opinii o rachunku

3.

6.

Opłata za wydanie „Raportu o kontach depozytowych”
Opłata za wydanie dodatkowego potwierdzenia wykonania operacji (dodatkowe KP, KW,
zaświadczenie potwierdzające fakt wykonania przelewu)
Opłata za wydanie na żądanie członka/poręczyciela kserokopii dokumentu z akt członkowskich
lub archiwum (za sztukę) poświadczone za zgodność z oryginałem
Opłata za listowne powiadomienie członka o potrąceniu zaległej należności z rachunku

7.

Opłata za wydanie karty IKM dla członka SKOK

8.

Opłata za wydanie karty IKM dla pełnomocnika

4.
5.

20,00 zł/25,00 zł wysyłka Pocztą
50,00 zł
0,00 zł
5,00 zł
15,00 zł
5,00 zł
0,00 zł / 3,00 zł *
3,00 zł

II. POŻYCZKI/KREDYTY, LINIE POŻYCZKOWE
1.

Opłata przygotowawcza (opcjonalnie)

2.

Prowizja za wcześniejszą spłatę

3.

Prowizja za przedłużenie Linii Pożyczkowej

4.

Opłata za wydanie opinii dotyczącej historii kredytowej, zaświadczenia o spłacie pożyczki/ kredytu/ linii

5.

Opłata za przygotowanie szczegółowego rozliczenia pożyczki/ kredytu/ linii
Opłata za sporządzenie odpisu (kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) umowy/ aneksu do
umowy lub innego dokumentu związanego z umową pożyczki/ kredytu/ linii ( za sztukę)
Opłata za dokonanie przez pracownika Kasy oszacowania wartości nieruchomości mającej stanowić
zabezpieczenie kredytu/ pożyczki/linii

6.
7.
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15,00 zł
0,00 zł
0,5 %
20, 00 zł/25,00 zł wysyłka
Pocztą
50,00 zł
15,00 zł
150,00 zł
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9.

Opłata za wydanie zaświadczenia o wygaśnięciu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką
na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. W sprawie maksymalnych
stawek taksy notarialnej Dz.U z dnia 29.06.2004 r. ze zmianami
Opłata za zmianę poręczyciela w trakcie trwania umowy

10.

Opłata za czynności związane z ustanowieniem zastawu rejestrowego

8.

12.

Opłata za zmianę/zwolnienie zabezpieczenia rzeczowego (zastaw rejestrowy, hipoteka) pożyczki w
trakcie jej trwania
Opłata za wydanie zaświadczenia zawierającego zgodę na wykreślenie zastawu rejestrowego

13.

Opłata za udzielenie poręczenia

14.

Prowizja za renegocjację pożyczki/kredytu – od renegocjowanej kwoty

11.

50,00 zł + równowartość
opłaty pobranej przez
Notariusza
50,00 zł
50,00 zł + opłata sądowa
za wpis do rejestru
zastawów
150,00 zł
30,00 zł
0,2 %
1 % (nie mniej niż
50,00 zł)

III. OPŁATY WINDYKACYJNE OD PRZETERMINOWANYCH NALEŻNOŚCI
1

Odsetki umowne od zawartej ugody przedsądowej

2

Odsetki karne od przeterminowanej należności pożyczki/kredytu wypłaconej do dnia
31.12.2015 r. 1)

3

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

4

Odsetki od debetu nieprawidłowego/salda ujemnego

5

Odsetki umowne od zawartej ugody przedegzekucyjnej

6

Opłata za pierwsze wezwanie Pożyczkobiorcy do zapłaty

7

Opłata za pierwsze zawiadomienie Poręczyciela o przeterminowaniu

8

Opłata za drugie wezwanie Pożyczkobiorcy do zapłaty

9

Opłata za drugie zawiadomienie Poręczyciela o przeterminowaniu

10

Opłata za przedsądowe wezwanie Pożyczkobiorcy do zapłaty

11

Opłata za przedsądowe zawiadomienie Poręczyciela do zapłaty

12

Opłaty za zawarcie ugody- od salda

dwukrotność aktualnie obowiązującej
wysokości odsetek ustawowych.
czterokrotność stopy kredytu
lombardowego NBP
dwukrotność aktualnie obowiązującej
wysokości odsetek ustawowych za
opóźnienie
dwukrotność aktualnie obowiązującej
wysokości odsetek ustawowych.
odsetki ustawowe
Koszt listu zwykłego Poczty
0,00 zł 4)
Polskiej 2), 3)
Koszt listu zwykłego Poczty
0,00 zł 4)
Polskiej 2), 3)
Koszt listu poleconego Poczty
0,00 zł 4)
Polskiej 2), 3)
Koszt listu poleconego Poczty
0,00 zł 4)
Polskiej 2), 3)
Koszt listu poleconego Poczty
0,00 zł 4)
Polskiej 2), 3)
Koszt listu poleconego Poczty
0,00 zł 4)
Polskiej 2), 3)
1%

* - w przypadku, gdy ponowne wydanie następuje z przyczyn leżących po stronie Posiadacza karty IKM.
1)

2)

3)

4)

w przypadku umów zawartych do 31.12.2015 odsetki karne w skali roku wynoszą czterokrotność stopy kredytu lombardowego
Narodowego Banku Polskiego, ale nie więcej niż dwukrotność aktualnie obowiązującej wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
tj. 2x(stopa referencyjna NBP + 5,5pp)
dotyczy umów pożyczek/kredytów konsumenckich, niekonsumenckich,
kredytu odnawialnego (pożyczka odnawialna LP),
pożyczek/kredytów na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, pożyczek/kredytów zabezpieczonych hipoteką zawartych
do dnia 10.03.2016 r.
dotyczy umów pożyczek/kredytów niekonsumenckich, pożyczek/kredytów na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
pożyczek/kredytów zabezpieczonych hipoteką zawartych od dnia 11.03.2016 r.
dotyczy wyłącznie umów o kredyt konsumencki, w tym: umowa pożyczki (kredyt konsumencki) oraz umowa kredytu odnawialnego tj.
pożyczka odnawialna LP, zawartych od dnia 11.03.2016 r.
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