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Dokument dotyczący opłat
z tytułu usług związanych
z rachunkiem płatniczym

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa „Świdnik”
Nazwa rachunku: Rachunek podstawowy
Data: 18.10.2019 r.


Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych
z rachunkiem płatniczym. Umożliwi on Państwu porównanie tych opłat z opłatami za inne
rachunki.



Dodatkowo mogą mieć zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powiązanych z tym
rachunkiem, które nie są wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje mogą
Państwo znaleźć w Tabeli Opłat i Prowizji dla osób fizycznych, Tabeli Prowizji i Opłat dla
umów o kartę płatniczą Visa.



Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie.

Usługa

Opłata

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem:
Opłata miesięczna

0 PLN

Opłata roczna ogółem

0 PLN

Zmiana typu prowadzonego rachunku płatniczego

6 PLN

Usługa
bankowości
elektronicznej
(eSKOK)

Opłata miesięczna

0 PLN

Opłata roczna ogółem

0 PLN

Usługa
bankowości
telefonicznej
(TeleSKOK)

Opłata miesięczna

0 PLN

Opłata roczna ogółem

0 PLN

Prowadzenie
rachunku
płatniczego
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Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)
Polecenie przelewu

Zlecenie stałe

Realizowane w placówkach Kasy, dotyczy 5
poleceń przelewu, w tym zleceń stałych, w
danym miesiącu kalendarzowym, liczonych
łącznie (wykonywanych w placówkach SKOK/za
pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej
Realizowane w placówkach Kasy, po
wykorzystaniu w danym miesiącu
kalendarzowym 5 poleceń przelewu, w tym
zleceń stałych, liczonych łącznie (wykonywanych
w placówkach SKOK/za pośrednictwem usługi
bankowości elektronicznej

0 PLN

1,99 PLN

Realizowane za pośrednictwem bankowości
elektronicznej (eSKOK), dotyczy 5 poleceń
przelewu w danym miesiącu kalendarzowym, w
tym zleceń stałych, liczonych łącznie
(wykonywanych w placówkach SKOK/za
pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej

0 PLN

Realizowane za pośrednictwem bankowości
elektronicznej (eSKOK), po wykorzystaniu w
danym miesiącu kalendarzowym 5 poleceń
przelewu, w tym zleceń stałych, liczonych
łącznie (wykonywanych w placówkach SKOK/za
pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej

0,50 PLN

Na rachunek ZUS/US, po wykorzystaniu w
danym miesiącu kalendarzowym 5 poleceń
przelewu, w tym zleceń stałych, liczonych łącznie
(wykonywanych w placówkach SKOK/za
pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej

3,50 PLN

Ustanowienie, odwołanie zlecenia stałego
(w placówce Kasy)
Modyfikacja zlecenia stałego (w placówce Kasy)
Realizacja każdego polecenia przelewu w
ramach zlecenia stałego (ustanowionego
w placówce Kasy), po wykorzystaniu w danym
miesiącu kalendarzowym 5 poleceń przelewu, w
tym zleceń stałych, liczonych łącznie
(wykonywanych w placówkach SKOK/za
pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej
Ustanowienie, modyfikacja, odwołanie zlecenia
stałego (za pośrednictwem usługi bankowości
elektronicznej eSKOK)
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0 PLN

3 PLN
1,50 PLN

0 PLN

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1 Zarządu SKOK „Świdnik” z dnia 18.10.2019 r.
Zastępuje Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Zarządu SKOK „Świdnik” z dnia 22.01.2019 r.

Realizacja każdego polecenia przelewu
w ramach zlecenia stałego (za pośrednictwem
usługi bankowości elektronicznej eSKOK), po
wykorzystaniu w danym miesiącu
kalendarzowym 5 poleceń przelewu, w tym
zleceń stałych, liczonych łącznie (wykonywanych
w placówkach SKOK/za pośrednictwem usługi
bankowości elektronicznej

0,50 PLN

Powiadomienie o odmowie realizacji zlecenia
stałego, w przypadku gdy odmowa wykonania
zlecenia płatniczego była uzasadniona (telefon)

1,50 PLN

Powiadomienie o odmowie realizacji zlecenia
stałego, w przypadku gdy odmowa wykonania
zlecenia płatniczego była uzasadniona (list)
Polecenie przelewu
wewnętrznego

3 PLN

0 PLN

Polecenie zapłaty

Usługa nie jest dostępna

Polecenie przelewu w
walucie obcej

Usługa nie jest dostępna

Polecenie przelewu
SEPA

Usługa nie jest dostępna

Karty i gotówka
Wydanie karty płatniczej

Wydanie pierwszej karty

0 PLN

Wznowienie karty po upływie terminu jej
ważności

0 PLN

Ponowne wydanie karty płatniczej z powodu
wadliwego wyprodukowania karty przez
Wydawcę lub jej niedostarczenia na wskazany
przez Wnioskodawcę adres

0 PLN

Ponowne wydanie karty płatniczej w pozostałych
przypadkach
Obsługa karty debetowej

Obsługa karty
kredytowej

15 PLN

Opłata miesięczna

0 PLN

Opłata roczna ogółem

0 PLN

Usługa nie jest dostępna
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Transgraniczna transakcja
płatnicza przy
użyciu karty debetowej do
płatności
bezgotówkowych
Transgraniczna transakcja
płatnicza przy
użyciu karty debetowej do
płatności
gotówkowych
Wypłata gotówki

Wpłata gotówki

Prowizja za przewalutowanie

5%
wartości
operacji

3% transakcji min. 10 PLN
Prowizja za przewalutowanie 5% wartości operacji

Wypłata gotówki z rachunku w kasie SKOK

0 PLN

Wypłata gotówki - w bankomatach z logo
SKOK24/ Euronet na terenie Polski

0 PLN

Wypłata gotówki – w pozostałych bankomatach
na terenie Polski, po przekroczeniu liczby 5
bezpłatnych wypłat gotówki w danym miesiącu
kalendarzowym

4 PLN

Wypłata gotówki – cashback realizowana tylko
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
maksymalna kwota jednorazowej usługi wynosi
300 PLN

0 PLN

Wypłata gotówki – w obcym terminalu POS,
inna niż cashback

6 PLN

Wpłata gotówki na rachunek w kasie SKOK

0 PLN

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane
Kredyt w rachunku
płatniczym

Usługa nie jest dostępna

Inne usługi
Powiadamianie SMS

Opłata za pojedynczy komunikat o zdarzeniu
na rachunku z włączoną usługą bankowości
elektronicznej (eSKOK)

0,17 PLN

Sporządzenie zestawienia
transakcji płatniczych

Miesięczne zestawienie obrotów na rachunku

0 PLN

Wydanie zaświadczenia o
posiadanym rachunku
płatniczym

Wydanie zaświadczenia o posiadanym
rachunku płatniczym (odbiór w placówce Kasy)

20 PLN

Wydanie zaświadczenia o posiadanym
rachunku płatniczym (wysyłka listem
poleconym)

25 PLN
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Definicje związane z usługami reprezentatywnymi powiązanymi z rachunkiem
płatniczym:
1) kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt 16b ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwanej dalej „ustawą”;
2) polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem
polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu
w walucie obcej;
3) polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na
umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika
na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują
działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA);
4) polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na
umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi
prowadzonymi przez tego samego dostawcę;
5) polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na
umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika
u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż
złoty oraz euro;
6) polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;
7) powiadamianie SMS – usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących
rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;
8) prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku
płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków
pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą
otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta;
9) sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – usługa inicjowana przez płatnika
polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy
zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie,
w postaci papierowej albo elektronicznej;
10) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji
płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego
z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty;
11) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku
płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą
urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;
12) wydanie karty płatniczej – usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, o której mowa
w art. 2 pkt 15a ustawy;
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13) obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty
płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji
dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika;
14) obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty
płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji
dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy;
15) wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym – usługa polegająca na
wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia
z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi;
16) wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego
konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce
dostawcy;
17) wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy
konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce
dostawcy;
18) usługa bankowości telefonicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku
płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca
w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju
dyspozycji do rachunku;
19) usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku
płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego,
zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu
karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;
20) zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym
przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego
płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
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