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    Obowiązuje od dnia 15.02.2021 r. 
 

 

 

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA OSÓB FIZYCZNYCH  
 

 

 

 

Lp. RODZAJ OPŁATY/PROWIZJI WYSOKOŚĆ OPŁATY/PROWIZJI 

I. KONTA CZŁONKOWSKIE/DEPOZYTY 

 
 

Konta członkowskie 
 

IKS 
Standard 

IKS+ eIKS+ 
ROR 

Classic
 eROR

 ROR  
Classic - N 

eROR - N 
ROR 

Active 

1 Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego Nie dotyczy 0 zł 0 zł  3 zł  3 zł   6 zł 6 zł 3 zł 

2 Opłata miesięczna za usługę eSKOK (bankowość elektroniczna) Nie dotyczy Nie dotyczy 1,5 zł Nie dotyczy 1,5 zł Nie dotyczy 1,5 zł 1,5 zł 

3 Wpłata gotówki na rachunki w kasie SKOK Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

4 Wypłata gotówki z rachunku w kasie SKOK  Bez opłat 
1,2

    Bez opłat 
1
    Bez opłat 

1
 Bez opłat 

1
 Bez opłat 

1
    Bez opłat 

1
    Bez opłat 

1
 Bez opłat 

1
 

5 Odsetki w skali roku od debetu nieprawidłowego / salda ujemnego Nie dotyczy Dwukrotność sumy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych 
3
 

6 Opłata za miesięczne zestawienia obrotów na rachunku Nie dotyczy Bez opłat 

7 Opłata za polecenie przelewu wewnętrznego w ramach SKOK Świdnik  Nie dotyczy Bez opłat 

Opłata za polecenie przelewu krajowego na rachunki zewnętrzne (bankowość elektroniczna eSKOK)  

1 
Opłata za ustanowienie, modyfikację, odwołanie zlecenia 
stałego/zdefiniowanego w bankowości elektronicznej eSKOK 

Nie dotyczy Nie dotyczy Bez opłat Nie dotyczy Bez opłat Nie dotyczy Bez opłat Bez opłat 

2 
Opłata za polecenie przelewu cyklicznego / zdefiniowanego / z datą przyszłą / 
jednorazowego w bankowości elektronicznej eSKOK 

Nie dotyczy Nie dotyczy 1,5 zł  Nie dotyczy 0,5 zł Nie dotyczy 0,5 zł 0,5 zł 

3 Opłata za polecenie przelewu na rachunek ZUS/US Nie dotyczy Nie dotyczy 3,50 zł Nie dotyczy 3,50 zł Nie dotyczy 3,50 zł 3,50 zł 

4 
Opłata za jednorazowe hasło wysłane w formie powiadomienia SMS do 
autoryzacji operacji bankowości elektronicznej eSKOK 

Nie dotyczy Nie dotyczy 0,00 zł Nie dotyczy 0,00 zł Nie dotyczy 0,00 zł  0,00 zł 

5 
Opłata za pojedynczy komunikat o zdarzeniu na rachunku w bankowości 
elektronicznej eSKOK / e-mail  

Nie dotyczy Nie dotyczy 0,00 zł Nie dotyczy 0,00 zł Nie dotyczy 0,00 zł 0,00 zł 

6 
Opłata za pojedynczy komunikat o zdarzeniu na rachunku w bankowości 
elektronicznej eSKOK / powiadamianie SMS 

Nie dotyczy Nie dotyczy 0,17 zł  Nie dotyczy 0,17 zł Nie dotyczy 0,17 zł 0,17 zł 
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Opłata za polecenie przelewu krajowego na rachunki zewnętrze (bezgotówkowo w placówce SKOK w formie dyspozycji z rachunku) 

1 Opłata za ustanowienie zlecenia stałego / zdefiniowanego Nie dotyczy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2 Opłata za modyfikację zlecenia stałego / zdefiniowanego Nie dotyczy 3,00 zł  3,00 zł  3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

3 Opłata za odwołanie zlecenia stałego / zdefiniowanego Nie dotyczy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

4 
Opłata za każde polecenie przelewu w ramach zlecenia stałego/ 
zdefiniowanego 

Nie dotyczy 2,30 zł 2,30 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 

5 Opłata za polecenie przelewu jednorazowego Nie dotyczy 3,50 zł 3,50 zł 2,49 zł 2,49 zł 2,49 zł 2,49 zł 2,49 zł 

6 Opłata za polecenie przelewu na rachunek ZUS/US Nie dotyczy 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 

Opłaty za polecenie przelewu realizowane bezpośrednio w kasach SKOK (gotówkowe) 
4
 

1 Opłata za polecenie przelewu  - Kwota przelewu do 1000 zł 3,49 zł  

2 Opłata za polecenie przelewu  - Kwota przelewu od 1000,01 zł – 5000 zł 
5
 0,2% kwoty przelewu, nie mniej niż 4 zł, ale nie więcej niż 10 zł 

6
 

3 Opłata za polecenie przelewu na rachunek ZUS/US 3,50 zł 

4 
Wypłaty gotówkowe nieawizowane w kwocie powyżej 5 000 zł  
(od kwoty stanowiącej nadwyżkę wypłacanej kwoty powyżej 5 000 zł) 

0,2 % 

Pozostałe opłaty 

1 
Opłata za wypłatę z IKS Standard poza terminem ustalonym przez Zarząd lub w 
trakcie okresu wypowiedzenia członkostwa: 1) do 300,00 zł 2) powyżej  
300,00 zł 

1) 10,00 zł 
2) 20,00 zł 

 Nie dotyczy 

2 Opłata za wydanie zaświadczenia o saldzie rachunku, o historii rachunku 20,00 zł (25,00 zł wysyłka listem poleconym) 

3 Opłata za wydanie raportu o stanie sald na rachunkach – wydruk systemowy 0,00 zł 

4 
Opłata za wydanie dodatkowego potwierdzenia wykonania operacji 
(dodatkowe KP, KW, zaświadczenie potwierdzające fakt wykonania przelewu) 

5,00 zł 

5 Opłata za wezwanie do uiszczenia zaległych składek członkowskich 5,00 zł 

6 
Opłata za wydanie na żądanie członka/poręczyciela kserokopii dokumentu z akt 
członkowskich lub archiwum (za sztukę) poświadczone za zgodność z 
oryginałem 

20,00 zł 

7 
Opłata za listowne powiadomienie członka o potrąceniu zaległej należności z 
rachunku 

5,00 zł 

8 
Opłata za powiadomienie o odmowie realizacji stałego zlecenia płatniczego, w 
przypadku gdy odmowa wykonania zlecenia płatniczego była uzasadniona 
(telefon/list) 

1,50 zł / 3,00 zł 

9 
Opłata za odzyskanie środków w przypadku podania przez użytkownika 
(Członka SKOK) nieprawidłowego unikatowego identyfikatora 

30,00 zł 

10 

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę 
bankową osobom, organom  
i instytucjom, uprawnionym na podstawie art. 105 ust. 1, pkt.1 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140, poz.939) 

20,00 zł 
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11 
Opłata za ustalenie przez SKOK nowego adresu Członka w sytuacji 
niewykonania przez Członka obowiązku poinformowania SKOK o zmianie 
danych adresowych 

40,00 zł 

12 
Opłata za dostarczenie zbiorczej informacji o rachunkach prowadzonych w 

bankach lub SKOK na terenie Polski 
7
 

25,00 zł 

13 Opłata za przeniesienie rachunku płatniczego Nie dotyczy                                                                     50,00 zł 

Depozyty, Dyspozycje za wypadek śmierci, Pełnomocnictwa 

1 
Opłata za wycofanie lokaty przed terminem – od naliczonych odsetek do dnia 
podjęcia lokaty 

90 % 

2 
Opłata za ustanowienie / zmianę / odwołanie dyspozycji wypłaty środków na 
wypadek śmierci 

20,00 zł 

3 

Opłata za ustanowienie, zmianę lub odwołanie pełnomocnika do rachunku 
oszczędnościowo –rozliczeniowego / rachunku lokaty. (Opłaty za ustanowienie 
pełnomocnika nie pobiera się  
w chwili zawierania umowy rachunku i jednoczesnego ustalenia pełnomocnika) 

5,00 zł 

 
1)   wypłata gotówki ponad kwotę 5000 zł wymaga jej zgłoszenia Kasie z wyprzedzeniem. Okres wyprzedzenia wynosi:  

1) dla kwot powyżej 5.000 zł do godz. 12.30 na 1 dzień roboczy przed realizacją transakcji,  
2) dla kwot powyżej 50.000 zł do godz. 12.30 na 2 dni robocze przed realizacją transakcji. 

2) opłata za wypłatę z rachunku IKS Standard poza terminem ustalonym przez Zarząd lub w trakcie okresu wypowiedzenia członkostwa: 
1) do 300,00 zł - 10,00 zł, 
2) powyżej 300,00 zł - 20,00 zł. 

3) w przypadku umów zawartych do 31.12.2015 r. odsetki w skali roku od debetu przyznanego w ciężar rachunku/ od debetu nieprawidłowego/ salda ujemnego wynoszą czterokrotność stopy kredytu 
lombardowego Narodowego Banku Polskiego, ale nie więcej niż dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. (odsetki maksymalne umowne) 

4) za wyjątkiem przelewów realizowanych w Oddziałach objętych promocją na podstawie Uchwały Zarządu SKOK „Świdnik” bądź odrębnych regulaminów promocji.  
5) maksymalna kwota przelewu gotówkowego to 5000 zł.  
6) dotyczy także wypłaty środków z lokaty w formie przelewu bezgotówkowego dla klientów nie posiadających rachunku rozliczeniowego w SKOK              
7) usługa o której mowa w art. 13 d ust.1 ustawy o SKOK. 

 


