Dokument dotyczący opłat
Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka
Nazwa rachunku: IKS VIP
Data: 1.09.2022 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 Prowizji i Opłat dla
prowadzonych rachunków płatniczych, Tabeli Prowizji i Opłat dla kart Visa, Tabeli Prowizji i Opłat dla pożyczek
i kredytów, Umowie pożyczki odnawialnej LPP (kredyt konsumencki), Umowie pożyczki odnawialnej LP (kredyt
konsumencki).
• Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie.

Usługa

Opłata

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem
prowadzenie rachunku
płatniczego

opłata miesięczna

27,60 PLN

opłata roczna ogółem
opłata miesięczna – w przypadku, gdy suma wpływów (tj. przelewów przychodzących z rachunków innych niż rachunki własne
członka w Kasie oraz z rachunku Tandem przedsiębiorstwa, którego członek jest właścicielem/współwłaścicielem) na rachunek wyniosła minimum 5 000 PLN oraz zostały dokonane transakcje płatnicze bezgotówkowe z użyciem karty VISA (w tym transgraniczne
transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych), dostępnej zgodnie z aktualną ofertą dla Rachunku
płatniczego IKS VIP, na łączną kwotę minimum 600 PLN, w okresie miesiąca kalendarzowego poprzedzającego dzień pobrania
opłaty za prowadzenie rachunku płatniczego lub w przypadku gdy
członek Kasy posiada aktywną umowę o kredyt hipoteczny/pożyczkę hipoteczną w Kasie zawartą po 21 lipca 2017 r. oraz jeżeli
przewidują to warunki promocji zgodnie z ofertą Kasy

0 PLN

opłata roczna ogółem

0 PLN

zmiana typu prowadzonego rachunku płatniczego

usługa bankowości
elektronicznej [bankowość
elektroniczna Kasy
Stefczyka]
usługa bankowości
telefonicznej [Tele-Kasa]

331,20 PLN

20,62 PLN

opłata jednorazowa – zmiana typu prowadzonego rachunku płatniczego, dotyczy członków Kasy, którzy zawarli umowę o kredyt
/ pożyczkę hipoteczną po 21 lipca 2017 r. w okresie trwania tejże
umowy lub w okresie poprzedzającym jej zawarcie, ale w związku z jej zawarciem

0 PLN

opłata miesięczna

0 PLN

opłata roczna ogółem

0 PLN

opłata miesięczna

0 PLN

opłata roczna ogółem

0 PLN
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powiadamianie SMS

wysłanie jednorazowego hasła SMS do autoryzacji Dyspozycji
w usłudze bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka (w tym
SMS za autoryzację podczas: aktywowania usługi bankowości
elektronicznej, ustanowienia/modyfikacji e-hasła dla transakcji
kartą realizowanych w internecie; nie dotyczy SMS służących
do autoryzacji przy logowaniu oraz do przeglądania historii operacji starszych niż 90 dni)
pojedyncze powiadomienie o zdarzeniach na rachunku wysyłane na żądanie

0,20 PLN

0 PLN

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)
polecenie przelewu

za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka
0 PLN
na rachunek płatniczy/na rachunek inny niż rachunek płatniczy
za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej Kasy Stef3,09 PLN
czyka na rachunek płatniczy ZUS/US
wykonywane w placówkach Kasy, na rachunek płatniczy/ na ra3,50 PLN
chunek inny niż rachunek płatniczy w kwocie do 200 PLN
wykonywane w placówkach Kasy, na rachunek płatniczy/ na rachu5 PLN
nek inny niż rachunek płatniczy w kwocie pow. 200 PLN do 1 250 PLN
wykonywane w placówkach Kasy, na rachunek płatniczy/na rachunek 0,4% kwoty
inny niż rachunek płatniczy w kwocie pow. 1 250 PLN do 20 000 PLN
przelewu
wykonywane w placówkach Kasy, na rachunek płatniczy/na rachu80 PLN
nek inny niż rachunek płatniczy w kwocie pow. 20 000 PLN
wykonywane w placówkach Kasy, na rachunek płatniczy ZUS/US
przekazanie środków pieniężnych w związku z przeniesieniem
rachunku płatniczego do innej SKOK lub banku

zlecenia stałe

ustanowienie zlecenia stałego (w placówce)

11 PLN
0 PLN

realizacja każdego polecenia przelewu w ramach zlecenia
stałego (ustanowionego w placówce)

2,05 PLN

zmiana zlecenia stałego (w placówce)

5,16 PLN

odwołanie zlecenia stałego (w placówce)

polecenie przelewu
wewnętrznego

3,09 PLN

ustanowienie, zmiana, odwołanie zlecenia stałego, realizacja każdego polecenia przelewu w ramach zlecenia stałego (za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka)
powiadomienie o uzasadnionej odmowie wykonania zlecenia
stałego – telefon
powiadomienie o uzasadnionej odmowie wykonania zlecenia
stałego – list
anulowanie zlecenia stałego od dnia określonego w upoważnieniu w związku z przeniesieniem rachunku płatniczego do innego
SKOK lub banku

10,31 PLN
0 PLN
5,60 PLN
7 PLN
11 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

obsługa karty de
 betowej

wydanie pierwszej karty

0 PLN

wznowienie karty po upływie terminu jej ważności

0 PLN

ponowne wydanie karty

0 PLN

opłata miesięczna dla karty Visa Black

0 PLN

opłata roczna ogółem

0 PLN
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obsługa karty k
 redytowej
transgraniczna transakcja
płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
bezgotówkowych
transgraniczna transakcja
płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych

usługa nie jest dostępna
prowizja za przewalutowanie
na terytorium Unii Europejskiej, nominowana w Euro; natomiast
w państwach, które stosują rozporządzenie SEPA, nominowana
w walucie krajowej
w pozostałych państwach
prowizja za przewalutowanie

wypłata gotówki

wykonane w placówkach Kasy
wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce oraz na terytorium Unii Europejskiej nominowana w Euro
wypłata gotówki w ramach usługi cashback realizowana tylko na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, maksymalna kwota jednorazowej usługi wynosi 1000 PLN

wpłata gotówki

0% wartości
operacji
0 PLN
3% kwoty
transakcji
nie mniej
niż 10 PLN
0% wartości
operacji
0 PLN
0 PLN
1 PLN

wypłata gotówki w obcym terminalu POS inna niż w ramach usługi cashback

0 PLN

wykonana w placówkach Kasy

0 PLN

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane
kredyt w rachunku
płatniczym

prowizja za uruchomienie pożyczki odnawialnej LP
prowizja za uruchomienie Szybkiej Pożyczki Odnawialnej
opłata roczna – prowizja za przedłużenie umowy pożyczki
odnawialnej LP
opłata roczna – prowizja za przedłużenie umowy Szybka Pożyczka Odnawialna
opłata miesięczna dodatkowa dla pożyczki odnawialnej LPP z częścią
nieoprocentowaną 250 PLN pobierana w przypadku braku wykonania
w miesiącu kalendarzowym minimum trzech transakcji bezgotówkowych kartą płatniczą w kwocie co najmniej 125 PLN
opłata roczna ogółem
opłata miesięczna dodatkowa dla pożyczki odnawialnej LPP z częścią
nieoprocentowaną 500 PLN pobierana w przypadku braku wykonania
w miesiącu kalendarzowym minimum trzech transakcji bezgotówkowych kartą płatniczą w kwocie co najmniej 250 PLN

5% od
przyznanego
limitu
8% od kwoty
przyznanego
limitu
1,49% od
kwoty przyznanego limitu
5% od kwoty
przyznanego
limitu
3,75 PLN
45 PLN
7,50 PLN

opłata roczna ogółem

90 PLN

opłata miesięczna dodatkowa dla pożyczki odnawialnej LPP z częścią
nieoprocentowaną 1 000 PLN pobierana w przypadku braku wykonania w miesiącu kalendarzowym minimum trzech transakcji bezgotówkowych kartą płatniczą w kwocie co najmniej 500 PLN

15 PLN

opłata roczna ogółem

180 PLN

opłata miesięczna dodatkowa dla pożyczki odnawialnej LPP z częścią
nieoprocentowaną 2 000 PLN pobierana w przypadku braku wykonania w miesiącu kalendarzowym minimum trzech transakcji bezgotówkowych kartą płatniczą w kwocie co najmniej 1 000 PLN

30,10 PLN

opłata roczna ogółem

361,20 PLN
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kredyt w rachunku
płatniczym

opłata miesięczna dodatkowa dla pożyczki odnawialnej LPP z częścią
nieoprocentowaną 5 000 PLN pobierana w przypadku braku wykonania w miesiącu kalendarzowym minimum trzech transakcji bezgotówkowych kartą płatniczą w kwocie co najmniej 2 500 PLN
opłata roczna ogółem

75,30 PLN
903,60 PLN

Inne usługi
sporządzenie z estawienia
transakcji płatniczych
opłata za wydanie
zaświadczenia o posiadanym
rachunku płatniczym

zestawienie transakcji płatniczych w okresie miesiąca na wskazanym rachunku płatniczym
zestawienie transakcji płatniczych maksymalnie za okres
12 miesięcy

5,60 PLN
7 PLN
30 PLN

Definicje związane z usługami reprezentatywnymi powiązanymi z rachunkiem płatniczym:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

k redyt 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”;
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;
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);
polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania
środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę;
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;
polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;
powiadamianie SMS – usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za
pośrednictwem wiadomości SMS;
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;
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;
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;
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;
wydanie karty płatniczej – usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;
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;
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;
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;
wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;
wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia
umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;
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;
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;
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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