
ДІЯЛЬНІСТЬ
1 Базовий IKS

1 обслуговування платіжного рахунку - щомісячний платіж 0 PLN

2 виплата готівки з платіжного рахунку, що ведеться в Касі (здійснена у відділеннях Каси) 0 PLN

3 внесення готівки на платіжний рахунок, що ведеться в Касі (здійснений у відділеннях Каси) 0 PLN

4 Річні відсотки за неправильний дебет/від’ємний баланс Подвоєна сума референтної ставки Національного банку Польщі та 3,5 відсоткових пункти

Доручення переказів (з використанням послуги електронного банкінгу Каси Стефчика)

5 доступ до послуги електронного банкінгу Каси Стефчика до платіжного рахунку через Інтернет 0 PLN

6 доступ до послуги телефонного банкінгу до платіжного рахунку 0 PLN

7
доручення переказу (з використанням послуги електронного банкінгу Каси Стефчика) на платіжний 

рахунок/на інший, аніж платіжний, рахунок
0 PLN

8
доручення переказу (з використанням послуги електронного банкінгу Каси Стефчика) на платіжний 

рахунок ZUS/US
3,06

2 
PLN

9 окремі  SMS-повідомлення/електронний лист про події на платіжному рахунку, надісланий на вимогу 0,20 PLN/0 PLN

Доручення переказів (здійснюється у відділеннях Каси)

11 доручення переказу на платіжний рахунок/ на інший, аніж платіжний, рахунок у сумі до 1 000 PLN 2,03
2
PLN

12 доручення переказу на платіжний рахунок/ на інший, аніж платіжний, рахунок у сумі понад 1 000 PLN 0,3% суми переказу, не більше, ніж 61,20
2
 PLN

13 доручення переказу на платіжний рахунок ZUS/US 3,06
2
 PLN

14
кожне доручення на переказ в рамках постійного доручення на платіжний рахунок/на інший, аніж 

платіжний, рахунок 
2,03

2
 PLN

15 встановлення постійного доручення на платіжний рахунок/на інший, аніж платіжний, рахунок 0 PLN

16 зміна постійного доручення на платіжний рахунок/на інший, аніж платіжний, рахунок 0 PLN

17 відкликання постійного доручення на платіжний рахунок/на інший, аніж платіжний, рахунок 0 PLN

18 повідомлення про обґрунтовану відмову у виконанні постійного доручення (телефон/лист) 2,04 PLN/4,08 PLN

19 доручення внутрішнього переказу на платіжний рахунок/ на інший, аніж платіжний, рахунок у Касі 0 PLN

Комісія за додаткові дії, пов'язані з обслуговуванням платіжного рахунку

20
повернення коштів у ситуації, коли Каса вжила заходів щодо повернення коштів, якщо унікальний 

ідентифікатор, наданий Членом (користувачем) Каси, є неправильним
32,64 PLN

21
складання додаткової виписки про платіжні операції протягом місяця на платіжному рахунку - 

послуга ініційована платником
2,04 PLN

22
додаткове складання виписки про платіжні операції на платіжному рахунку - одноразово, максимум 

за 12 місяців
2,04 PLN

23
видача довідки про наявний платіжний рахунок разом з інформацією про баланс/стан платіжного 

рахунку
10,20 PLN

24 оформлення додаткового підтвердження виконання операції 9,18 PLN

25 видача «Звіту про платіжні рахунки та депозитні вклади» 2,04 PLN

26
здійснення на вимогу Власника платіжного рахунку блокування коштів на рахунку для забезпечення 

зовнішніх зобов'язань
0,15% від загальної суми заблокованих коштів, не менше 153 PLN

27
встановлення Касою нової адреси Члена Каси внаслідок неповідомлення Членом Каси про зміну 

адресних даних
66,30 PLN

28 поштовий переказ суми на вказану адресу Відповідно до таблиці оплат Poczta Polska S.A.

29 встановлення/зміна/скасування довіреності для платіжного рахунку  5,10 PLN

30 оформлення/зміну/скасування розпорядження на зняття коштів у разі смерті 10,20 PLN

31 надання збірної інформації про платіжний рахунок,
3 25,60 PLN

32
скасування постійного доручення з дати, зазначеної в уповноваженні, у зв’язку з переведенням 

платіжного рахунку в іншу SKOK або банк   
5,76 PLN

33
переказ коштів, що залишилися на платіжному рахунку, у вказану в довіреності дату у зв'язку з 

переведенням платіжного рахунку в інший SKOK або банк  
6,80 PLN

34
блокування/скасування блокування документа, що посвідчує особу, в Центральній базі даних 

«Заблоковані документи» 
15 PLN

ТАБЛИЦЯ КОМІСІЙ ТА ЗБОРІВ для обслуговуваних базових рахунків IKS чинна з 25.05.2021 р.

Інші комісії:

доручення переказу на платіжний рахунок/на рахунок, відмінний від платіжного рахунку, який не ведеться Касою, застосовується до колишніх членів Каси та їх розрахунків після припинення членства, що виникають з продуктів, які раніше належали в 

Касі 12 PLN.

1 Якщо певна діяльність охоплена двома чи більше комісіями, 
переліченими у цій таблиці, стягується лише одна із комісій, залежно від 
того, яка із них вища.
2 Комісія, коли доручення на переказ виконується після використання 5 
безкоштовних таких внутрішніх платіжних операцій на місяць, включаючи 
постійні доручення, підраховані сумарно (здійснених за посередництвом 
послуги електронного банкінгу Каси Стефчика/у відділеннях Каси).   
3 Послуга, про яку йдеться у ст. 13 d абз.1 Закону «Про SKOK». 

Платіжний рахунок IKS Базовий

1. Платіжний рахунок, призначений для членів Каси, які не мають 
платіжного рахунку, що ведеться в польських злотих в Польщі.
2. Можливість здійснення платіжних операцій у відділеннях Каси та з 

використанням послуги електронного банкінгу Каси Стефчика. 


