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Назва суб’єкта, що веде рахунок: Кооперативна ощадно-позикова  
каса ім. Францішка Стефчика
Назва рахунку: Базовий IKS
Дата: 1.09.2022

•  Цей документ містить інформацію про комісії за користування послугами, пов’язаними з платіжним 
рахунком. Це дозволить вам порівняти ці комісії з комісіями за інші рахунки.

•  Крім того, може стягуватися комісія за користування послугами, пов’язаними з тими рахунками, які тут 
не перелічені. Усю інформацію можна знайти в Таблиці комісій та зборів для обслуговуваних базових 
платіжних рахунків, Таблиці комісій та зборів для карт Visa Basic для базового рахунку. 

• Також доступний безкоштовний глосарій термінів, які використовуються в цьому документі.

Послуга Комісія

Загальні послуги, пов’язані з рахунком

ведення платіжного 
рахунку

місячна комісія 0 PLN

річна комісія загалом 0 PLN
послуга електронного 
банкінгу [електронний 
банкінг Каси Стефчика]

місячна комісія 0 PLN

річна комісія загалом 0 PLN
послуга телефонного 
банкінгу [Tele-Kasa]

місячна комісія 0 PLN

річна комісія загалом 0 PLN
SMS-повідомлення окремі повідомлення про події на платіжному рахунку, 

надіслані на вимогу 0,20 PLN

Платежі (за винятком платіжних карток) 

доручення переказу з використанням послуги електронного банкінгу Каси Стефчика 
на платіжний рахунок/на інший, аніж платіжний, рахунок 0 PLN

здійснена у відділеннях Каси на платіжний рахунок/
на рахунок, відмінний від платіжного, поширюється на 
перші 5 таких внутрішньодержавних платіжних операцій  
у календарному місяці, підрахованих сумарно (здійснених 
за посередництвом послуги електронного банкінгу Каси 
Стефчика/у відділеннях Каси )

0 PLN

за посередництвом послуги електронного банкінгу 
Каси Стефчика або у відділеннях Каси на платіжний 
рахунок ZUS/US, здійснених після використання 
п’яти безкоштовних доручень на переказ протягом 
календарного місяця, підрахованих сумарно (здійснених 
за посередництвом послуги електронного банкінгу Каси 
Стефчика/у відділеннях Каси)

3,06 PLN

здійснених у відділеннях Каси, на платіжний рахунок/на інший, 
ніж платіжний рахунок, на суму до 1000 PLN, здійснених 
після використання п’яти безкоштовних доручень на переказ 
протягом календарного місяця, підрахованих сумарно 
(здійснених за посередництвом послуги електронного банкінгу 
Каси Стефчика/у відділеннях Каси)

2,03 PLN
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здійснюване у відділеннях Каси, на платіжний рахунок/ 
на інший, аніж платіжний, рахунок у сумі понад 1000 PLN, 
здійснених після використання п’яти безкоштовних доручень 
на переказ протягом календарного місяця, підрахованих 
сумарно (здійснених за посередництвом послуги 
електронного банкінгу Каси Стефчика/у відділеннях Каси)

0,3%  
суми 

переказу, не 
більше, ніж 
61,20 PLN

переказ коштів у зв’язку з переведенням платіжного 
рахунку в інший SKOK або банк 6,80 PLN

постійне доручення створення, зміна, скасування постійного доручення, виконання 
кожного доручення на переказ в рамках постійного доручення 
(через послугу електронного банкінгу Каси Стефчика)

0 PLN

встановлення, зміна, скасування постійного доручення  
(у відділенні) 0 PLN

реалізація кожного доручення на переказ в рамках постійного 
доручення (встановлюється у відділенні), здійсненого після 
використання п’яти безкоштовних доручень на переказ 
протягом календарного місяця, підрахованих сумарно 
(здійснених за посередництвом послуги електронного 
банкінгу Каси Стефчика/у відділеннях Каси)

2,03 PLN

повідомлення про обґрунтовану відмову у виконанні 
постійного доручення – телефон 2,04 PLN

повідомлення про обґрунтовану відмову у виконанні 
постійного доручення – лист 4,08 PLN

скасування постійного доручення з дати, зазначеної  
в уповноваженні, у зв’язку з переведенням платіжного 
рахунку в іншу SKOK або банк

5,76 PLN

доручення внутрішнього 
переказу 0 PLN

пряме дебетування послуга недоступна
доручення переказу в 
іноземній валюті послуга недоступна

доручення переказу SEPA послуга недоступна

Картки та готівка

випуск платіжної картки видача першої картки 0 PLN

поновлення картки після закінчення терміну її дії  0 PLN
перевипуск картки через неякісне виготовлення картки 
емітентом або її недоставку за адресою, правильно 
вказаною заявником

0 PLN

повторний випуск картки в інших випадках 15 PLN
обслуговування 
дебетової картки

місячна комісія 0 PLN

річна комісія загалом 0 PLN
транскордонна платіжна 
операція з використанням 
дебетової картки для 
безготівкових розрахунків

комісія за конвертацію валюти
5% від 

вартості 
операції

транскордонна платіжна 
операція з використанням 
дебетової картки для 
готівкових розрахунків

на території Європейського Союзу, номіновані в євро;  
а в країнах, які застосовують положення SEPA, номіновані 
в національній валюті цих країн

5 PLN

в інших країнах

3% суми 
операції, не 
менше, ніж 

10 PLN

комісія за конвертацію валюти 5% від вартості 
операції
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обслуговування кредитної 
картки послуга недоступна

зняття готівки виконано у відділенні Каси 0 PLN
зняття готівки в банкоматі мережі Euronet, позначеному 
логотипом SKOK24 (SKOK24) 0 PLN

зняття готівки в інших банкоматах на території Польщі 
у випадку п’яти перших зняттів готівки протягом даного 
календарного місяця

0 PLN

зняття готівки в банкоматах мережі Euronet, не позначеному 
логотипом SKOK24 (SKOK24) на території Польщі після 
перевищення п’яти безкоштовних зняттів готівки протягом 
даного календарного місяця

3 PLN

зняття готівки в інших банкоматах на території Польщі після 
перевищення п’яти безкоштовних зняттів готівки протягом 
даного календарного місяця

5 PLN

зняття готівки в рамках послуги кешбек здійснюється 
тільки на території Республіки Польща, максимальна сума 
одноразової послуги – 1000 PLN

1 PLN

зняття готівки в іншому POS-терміналі, ніж в рамках послуги 
кешбек 6 PLN

внесення готівки виконана у відділенні Каси 0 PLN

Кредити на поточному рахунку та пов’язані послуги

кредит на платіжному 
рахунку послуга недоступна

Інші послуги

підготовка виписки про 
платіжні операції

виписка про платіжні операції протягом місяця за вказаним 
платіжним рахунком 2,04 PLN

виписка про платіжні операції за максимальний період  
12 місяців 2,04 PLN

комісія за видачу довідки 
про наявний платіжний 
рахунок

10,20 PLN

Визначення пов’язані з представницькими послугами, пов’язаними з платіжним рахунком:
1)  кредит на платіжному рахунку – послуга, про яку йдеться у ст. 2 пункту 16b Закону від 19 серпня 2011 року 

«Про платіжні послуги», надалі іменованого «Закон»;
2)  кредитний переказ – послуга, зазначена у ст. 3 абз. 4 Закону, за винятком внутрішніх кредитних переказів, 

кредитних переказів SEPA та кредитних переказів в іноземній валюті;
3)  кредитний переказ SEPA – ініційована платником послуга, яка полягає у забезпеченні переказу коштів у євро 

з платіжного рахунку платника на платіжний рахунок одержувача, якщо обидва постачальники або один із 
постачальників працюють у зоні Єдиної зони платежів у євро (SEPA);

4)  внутрішній кредитний переказ – ініційована платником послуга, яка полягає у забезпеченні переказу коштів 
між платіжними рахунками, що ведуться в одного постачальника;

5)  доручення на переказ в іноземній валюті – ініційована платником послуга, яка полягає у забезпеченні 
переказу коштів з національного платіжного рахунку платника, відкритого у постачальника, на внутрішній 
платіжний рахунок одержувача, відкритий у постачальника, у валюті, відмінній від PLN та євро;

6) прямий дебет – послуга, про яку йдеться у ст. 3 абз. 2 Закону;
7)  SMS-повідомлення – послуга, що полягає в передачі повідомлень щодо платіжного рахунку за допомогою 

SMS-повідомлень;
8)  ведення платіжного рахунку – послуга, що полягає в веденні платіжного рахунку на користь споживача, що 

дозволяє зберігати кошти споживача та здійснювати платіжні операції, включаючи послугу відкриття або 
закриття платіжного рахунку споживача;

9)  підготовка виписки про платіжні операції – ініційована платником послуга, яка полягає у підготовці 
постачальником платіжного рахунку виписки про операції, здійснені за платіжним рахунком у визначений 
період, у паперовій або електронній формі;



4

10)  транскордонна платіжна операція з використанням дебетової картки для безготівкових платежів – послуга, що 
полягає у здійсненні безготівкових платіжних операцій з використанням дебетової картки на території іншої 
держави-члена з фізичним використанням картки та без фізичного використання картки;

11)  транскордонна платіжна операція з використанням дебетової картки для готівкових розрахунків – послуга, яка 
полягає у знятті коштів з платіжного рахунку споживача на території іншої держави-члена з використанням 
пристрою, що дозволяє таке зняття, або в об’єкті постачальника;

12) видача платіжної картки – послуга, що полягає у видачі платіжної картки, зазначеної у ст. 2 п. 15а Закону;
13)  обслуговування дебетової картки – послуга, яка дає можливість платнику використовувати платіжну картку, 

про яку йдеться у ст. 2 пункту 15а Закону, якщо сума кожної операції, здійсненої з використанням картки, 
стягується із залишку платіжного рахунку платника;

14)  обслуговування кредитної картки – послуга, яка дає можливість платнику використовувати платіжну картку, 
про яку йдеться у ст. 2 пункту 15а Закону, якщо сума кожної операції, здійсненої з використанням картки, 
зменшує встановлений кредитний ліміт;

15)  видача довідки платіжного рахунку – послуга, яка полягає у видачі постачальником платіжного рахунку 
довідки з інформацією про платіжний рахунок або послуги, що надаються споживачеві;

16)  зняття готівки – послуга, що полягає у знятті готівки з платіжного рахунку споживача за допомогою пристрою, 
що забезпечує таке зняття, або в відділенні постачальника;

17)  внесення готівки – послуга, що полягає у внесенні готівки на платіжний рахунок споживача за допомогою 
пристрою, що забезпечує такий платіж, або в об’єкті постачальника;

18)  послуга телефонного банкінгу – послуга, що полягає в доступі до платіжного рахунку в телефонному режимі 
через гарячу лінію постачальника, що дозволяє, зокрема, перевірити баланс платіжного рахунку або подати 
інші види розпоряджень щодо рахунку;

19)  послуга електронного банкінгу – послуга, що полягає у доступі до платіжного рахунку через Інтернет, що 
дозволяє перевірити баланс платіжного рахунку, змінити ліміти для безготівкових розрахунків та операцій, що 
здійснюються за допомогою дебетової картки, або подати інші розпорядження щодо рахунку;

20)  постійне доручення – ініційована платником послуга, що полягає в циклічному переказі коштів у визначеній 
сумі з платіжного рахунку платника на платіжний рахунок одержувача.


