
IKS Пенсіонер (IKS 

Senior)

IKS Вкладник (IKS 

Deponent)
IKS Класік (IKS Classic) IKS Мед (IKS Med) IKS VIP Тандем (Tandem)

IKS Акціонер (IKS Udziałowiec)

(вилучений)

IKS Нуль (IKS Zero)

(вилучений)

IKS на 500 (IKS na 500)

(вилучений) 

IKS Звичайний (IKS Zwykły)

(вилучений)

SKOK-РАХУНОК (SKOK-KONTO) 

(вилучений)

1 обслуговування платіжного рахунку - щомісячний платіж
2

0 PLN
3
/8,90 PLN 0 PLN

4
/5,90 PLN 0 PLN

6
/ 16,50 PLN 0 PLN

17
/16,50 PLN 0 PLN

7
/27,60 PLN 0 PLN

15
/16,50 PLN 0 PLN

8
/24,90 PLN 2 PLN 0 PLN

5
/4,90 PLN 2 PLN 0 PLN

17
/14,90 PLN

2 зміна виду веденого платіжного рахунку - одноразова оплата
9 Не стосується

3
Виплата готівки з платіжного рахунку, що ведеться в Касі (здійснена 

у відділеннях Каси) 

4
внесення готівки до 10 000 PLN на платіжний рахунок, що ведеться в 

Касі (здійснене у відділеннях Каси, денна сума внесення)

5
внесення готівки понад 10 000 PLN на платіжний рахунок, що 

ведеться в Касі (здійснене у відділеннях Каси, денна сума внесення)
10,31 PLN

6 Річні відсотки за дебет стягуються з платіжного рахунку

Подвоєна сума 

базової ставки 

Національного банку 

Польщі та 3,5 

відсоткових пункти 
13

Подвоєна сума базової ставки 

Національного банку Польщі та 

3,5 відсоткових пункти 
13

7 Річні відсотки за неправильний дебет/від’ємний баланс

8
доступ до послуги електронного банкінгу Каси Стефчика до 

платіжного рахунку через Інтернет
0 PLN Не стосується

9 доступ до послуги телефонного банкінгу до платіжного рахунку 0 PLN Не стосується

10

доручення переказу (з використанням послуги електронного банкінгу 

Каси Стефчика) на платіжний рахунок/на інший, аніж платіжний, 

рахунок

0 PLN Не стосується 1,50 PLN 0 PLN

11
доручення переказу (з використанням послуги електронного банкінгу 

Каси Стефчика) на платіжний рахунок ZUS/US
3,09 PLN Не стосується 3,09 PLN 3,09 PLN 3,09 PLN 0 PLN 3,09 PLN

12
Надсилання одноразового SMS-паролю для авторизації 

Розпорядження в послузі електронного банкінгу Каси Стефчика
18;19 0,20 PLN Не стосується

13
окремі  SMS-повідомлення/електронний лист про події на платіжному 

рахунку, надісланий на вимогу
19 0,35 PLN/0 PLN Не стосується 0,35 PLN/0 PLN 0,35 PLN/0 PLN 0 PLN 0,35 PLN/0 PLN 0 PLN

14
доручення переказу на платіжний рахунок/ на інший, аніж платіжний, 

рахунок у сумі до 1 000 PLN

15
доручення переказу на платіжний рахунок/ на інший, аніж платіжний, 

рахунок у сумі понад 1 000 PLN

16
доручення переказу на платіжний рахунок/ на інший, аніж платіжний, 

рахунок у сумі до 200 PLN

17
доручення переказу на платіжний рахунок/ на інший, аніж платіжний, 

рахунок у сумі понад 200 PLN до 1 250 PLN

18
доручення переказу на платіжний рахунок/ на інший, аніж платіжний, 

рахунок у сумі понад 1 250 PLN до 20 000 PLN

19
доручення переказу на платіжний рахунок/ на інший, аніж платіжний, 

рахунок у сумі понад 20 000 PLN

20 доручення переказу на платіжний рахунок ZUS/US

21
кожне доручення на переказ в рамках постійного доручення на 

платіжний рахунок/на інший, аніж платіжний, рахунок 
3,08 PLN 5,15 PLN 6,18 PLN 5,15 PLN 2,05 PLN 1,02 PLN

22
встановлення постійного доручення на платіжний рахунок/на інший, 

аніж платіжний, рахунок 

23
зміна постійного доручення на платіжний рахунок/на інший, аніж 

платіжний, рахунок

24
відкликання постійного доручення на платіжний рахунок/на інший, 

аніж платіжний, рахунок

25
повідомлення про обґрунтовану відмову у виконанні постійного 

доручення (телефон/лист)
0 PLN 

26
доручення внутрішнього переказу на платіжний рахунок/ на інший, 

аніж платіжний, рахунок у Касі
Не стосується

27

повернення коштів у ситуації, коли Каса вжила заходів щодо 

повернення коштів, якщо унікальний ідентифікатор, наданий Членом 

(користувачем) Каси, є неправильним

0 PLN

28
доручення переказу на платіжний рахунок/ на інший, аніж платіжний, 

рахунок, що не обслуговується Касою
10

29
доручення переказу на платіжний рахунок/ на інший, аніж платіжний, 

рахунок, що не обслуговується Касою
20   

30

за друге та кожне наступне зняття готівки в календарному 

місяці/доручення внутрішнього переказу з Рахунку систематичних 

накопичень «Книжечка»/Ощадного рахунку/Ощадного рахунку «Моя 

скарбничка»
11

Не стосується 12 PLN Не стосується

31

складання додаткової виписки про платіжні операції протягом місяця 

на вказаному платіжному рахунку, у тому числі Рахунку 

систематичних накопичень «Книжечка»// Ощадного 

рахунку/Ощадного рахунку «Моя скарбничка» виписка про платіжні 

операції на рахунках, відмінних від платіжного рахунку - послуга, 

ініційована платником

0 PLN

Платіжний рахунок

Не стосується

15 PLN

10,31 PLN

 0 PLN

0 PLN0 PLN

Комісія за додаткові дії, пов'язані з обслуговуванням платіжних рахунків і депозитів

5,16 PLN

12 PLN

Не стосується

Не стосується

ДІЯЛЬНІСТЬ
1

0 PLN

0 PLN

0 PLN

12 PLN

0,20 PLN Не стосується

2,05 PLN

3,09 PLN

80 PLN

Не стосується 2,90 PLN

Не стосується 0,3% суми переказу, не більше, ніж 61,87 PLN

Не стосується

Не стосується

Не стосується

Не стосується

3,50 PLN

ТАБЛИЦЯ КОМІСІЙ ТА ЗБОРІВ для обслуговуваних платіжних рахунків чинна з 19.01.2023 р.

Доручення переказів (з використанням послуги електронного банкінгу Каси Стефчика)

Доручення переказів (здійснюється у відділеннях Каси)

Подвоєна сума базової ставки Національного банку Польщі та 3,5 відсоткових пункти 
13

0 PLN

0 PLN

20,62 PLN
16

20,62 PLN
16

0 PLN

Не стосується

Не стосується

Не стосується

0 PLN

Не стосується

5 PLN

80 PLN

0,4% суми переказу

5,60 PLN/7 PLN 5,60 PLN/7 PLN

40 PLN 40 PLN

5,60 PLN 5,60 PLN 



32

складання додаткової виписки про платіжні операції на вказаному 

платіжному рахунку, у тому числі Рахунку систематичних накопичень 

«Книжечка»/Ощадного рахунку/Ощадного рахунку «Моя скарбничка» 

виписка про платіжні операції на рахунках, відмінних від платіжного 

рахунку (одноразово, максимум за 12 місяців)

0 PLN

33

видача довідки про наявний платіжний рахунок/рахунки, крім 

платіжного, разом із інформацією про залишок/стан платіжного 

рахунку/рахунків, відмінних від платіжного

0 PLN

34 оформлення додаткового підтвердження виконання операції 0 PLN

35 видача «Звіту про платіжні рахунки та депозитні вклади» 0 PLN

36
оформлення детального розрахунку за вказаним депозитним 

рахунком
12 0 PLN 35 PLN Не стосується 35 PLN Не стосується 35 PLN

37 видача довідки про розмір доходів від процентів 0 PLN

38

оформлення на вимогу Власника платіжного рахунку, в тому числі 

Рахунку систематичних накопичень «Книжечка»/Ощадного 

рахунку/Ощадного рахунку «Моя скарбничка»/ депозитного рахунку, 

блокування коштів на рахунку для забезпечення зовнішніх 

зобов'язань

39
встановлення Касою нової адреси Члена Каси внаслідок 

неповідомлення Членом Каси про зміну адресних даних
0 PLN 

40 поштовий переказ суми на вказану адресу

41

створення/зміна/скасування довіреності на платіжні рахунки, в тому 

числі Рахунку систематичних накопичень «Книжечка»/Ощадного 

рахунку/Ощадного рахунку «Моя скарбничка»/депозитних рахунків  

0 PLN

42
оформлення/зміну/скасування розпорядження на зняття коштів у 

разі смерті

43

надання збірної інформації про платіжні рахунки, в тому числі 

Рахунок систематичних накопичень «Книжечка»/Ощадний 

рахунок/Ощадний рахунок «Моя скарбничка» та депозитні рахунки
14

Не стосується

44

скасування постійного доручення з дати, зазначеної в 

уповноваженні, у зв’язку з переведенням платіжного рахунку в іншу 

SKOK або банк   

Не стосується

45

переказ коштів, що залишилися на платіжному рахунку, в тому числі 

Рахунку систематичних накопичень «Книжечка»/Ощадного 

рахунку/Ощадного рахунку «Моя скарбничка» на дату, вказану в 

уповноваженні, у зв'язку з переведенням платіжного рахунку в іншу 

SKOK або банк  

Не стосується

46
блокування/скасування блокування документа, що посвідчує особу, 

в Центральній базі даних «Заблоковані документи» 
Не стосується

Відповідно до таблиці оплат Poczta Polska S.A.

20 PLN

26 PLN

15 PLN 15 PLN

26 PLN

11 PLN

11 PLN

11 PLN

11 PLN

5,60 PLN5,60 PLN

7 PLN 7 PLN

30 PLN 30 PLN

15 PLN 15 PLN

35 PLN

32 PLN 32 PLN

10 PLN 10 PLN

0,15% від загальної суми заблокованих коштів, не менше 154,68 PLN

Не стосується Не стосується



Комісії та збори, пов’язані з кредитом на платіжному рахунку, містяться в Таблиці комісій та зборів для кредитів та позик

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 Стосується лише активних платіжних рахунків. Активний платіжний рахунок 
– це платіжний рахунок, на якому протягом календарного місяця, за який 
стягується комісія, здійснено доручення на зняття або переказ готівки або 
доручення переказу (включаючи доручення на внутрішній переказ) або 
платіжну операцію, здійснену за допомогою дебетової картки VISA 
(включаючи транскордонну платіжну операція з використанням дебетової 
картки для безготівкових платежів або транскордонну платіжну операцію з 
використанням дебетової картки для готівкових платежів) або в день 
стягнення комісії наявні кошти для її стягнення.

3 IKS Пенсіонер (IKS Senior) - якщо сума надходжень * на рахунок становила 
не менше 1000 PLN протягом календарного місяця, що передує дню 
стягнення комісії за обслуговування платіжного рахунку, або якщо Член Каси 
має діючий іпотечний договір/договір іпотечного кредиту, укладений після 
21липня 2017 року.

4 IKS Вкладник (IKS Deponent) - якщо сума надходжень * на рахунок 
становила не менше 1000 PLN протягом календарного місяця, що передує 
дню стягнення комісії за обслуговування платіжного рахунку.

5 IKS на 500 - якщо сума надходжень * на рахунок становила не менше 500 
PLN протягом календарного місяця, що передує дню стягнення комісії за 
обслуговування платіжного рахунку. 

6 IKS Класік (IKS Classic) - стосується осіб віком до 25 років або рахунків, 
якщо сума надходжень * на рахунок становила не менше 2 000 PLN протягом 
календарного місяця, що передує дню стягнення комісії за обслуговування 
платіжного рахунку, або якщо Член Каси має діючий іпотечний 
договір/договір іпотечного кредиту, укладений після 21липня 2017 року.

7 IKS VIP - якщо сума надходжень * на рахунок становила не менше 5 000 
PLN і були  здійснені безготівкові платіжні операції за допомогою дебетової 
картки VISA (включаючи транскордонні платіжні операції з використанням 
дебетової картки для безготівкових платежів), доступні в згідно з поточною 
пропозицією для Платіжного рахунку IKS VIP, на загальну суму не менше 600 
PLN, протягом календарного місяця, що передує дню стягнення комісії за 
обслуговування платіжного рахунку, або якщо Член Каси має діючий 
іпотечний договір/договір іпотечного кредиту, укладений після 21липня 2017 
року.

8 IKS Акціонер (IKS Udziałowiec) – комісія за обслуговування платіжного 
рахунку не стягується, якщо Член Каси володіє необов’язковими акціями на 
суму щонайменше 3000 PLN або платіжними рахунками членів Каси, які 
уклали  іпотечний договір/договір іпотечного кредиту після 21 липня 2017 
року та дійсні протягом терміну дії цього договору.

9 У місяці зміни типу платіжного рахунку комісія за обслуговування платіжного 
рахунку не стягується.

10 Застосовується до колишніх членів Каси та їхніх розрахунків після 
припинення членства що виникає з продуктів, які раніше належали у Касі.

11 Розповсюджується на зняття готівки/доручення переказу готівки на 
власний платіжний рахунок члена Каси з Рахунку систематичних накопичень 
«Книжечка»/Ощадного рахунку/Ощадного рахунку «Моя скарбничка», 
замовлених у відділенні Каси та з використанням послуги електронного 
банкінгу Каси Стефчика.

12 Не стосується платіжних рахунків, у тому числі платіжного рахунку Рахунок 
систематичних накопичень «Книжечка»/Ощадного рахунку/Ощадного рахунку 
«Моя скарбничка».

13 У випадку договорів, укладених до 31.12.2015 р., річні відсотки за 
овердрафтом/неправильним дебетом/від’ємним балансом дорівнюють чотирикратній сумі 
ставки ломбардного кредиту Національного банку Польщі, але не більше за подвійній 
суму референтної ставки Національного банку Польщі та 3,5 відсоткових пунктів.

14 Послуга, про яку йдеться у ст. 13 d абз.1 Закону «Про SKOK». 

15 Tandem  – стосується рахунків, де сума надходжень – переказів з рахунків, відмінних від 
власного рахунку підприємця в Касі, становила не менше 3000 PLN або здійснено 
безготівкові операції з використанням картки VISA, на загальну суму щонайменше 500 
PLN протягом календарного місяця, що передує даті стягнення комісії за обслуговування 
рахунку. Діє з 1 серпня 2017 року. 

16Комісія за зміну виду платіжного рахунку не стягується з учасників Каси, які уклали  
іпотечний договір/договір іпотечного кредиту після 21 липня 2017 року під час дії договору 
або в період, що передував його укладенню, проте у зв’язку з його укладенням.

17 Платіжний рахунок IKS Мед (IKS Med)/SKOK-РАХУНОК (SKOK-KONTO) - поширюється 
на платіжні рахунки членів Каси, які уклали іпотечний договір/договір іпотечного кредиту 
після 21 липня 2017 року та діє протягом терміну дії цього договору.
18 Плата не поширюється на SMS, які використовуються для авторизації: під час входу в 
електронний банкінг Kasa Stefczyka; при вході в мобільний додаток Kasa Stefczyka; 
перегляду історії операцій більш ніж 90 днів; зміни адреси електронної пошти або адреси 
для листування; подання заявки на кредит.
19 Тариф вказано за одне SMS; щомісячна плата за авторизаційні SMS (у тому числі SMS 
для авторизації під час: активування послуги електронного банкінгу, встановлення/зміни 
електронного пароля для операцій з карткою, що здійснюються в Інтернеті) та SMS для 
повідомлень про події на рахунку, надісланих у попередньому календарному місяці.

20 Комісія стягується у випадку реалізації доручення переказу на вимогу сторонньої особи, 
яка набула (купила) дебіторську заборгованість Члена Каси.

* сума переказів, що надходять з рахунків, відмінних від власних рахунків члена в Касі, та 
з рахунку Tandem підприємства, член якого є власником/співвласником.

ВИДИ ПЛАТІЖНИХ РАХУНКІВ - ХАРАКТЕРИСТИКА

Платіжний рахунок IKS SENIOR
1. Платіжний рахунок для членів Каси зі статусом пенсіонера за віком або за інвалідністю 
(виплати ZUS, KRUS, MON, MSWiA тощо).
2. Можливість користуватися всіма продуктами та послугами Каси. 
3. Обслуговування платіжного рахунку у відділеннях Каси та можливість користування 
послугою електронного банкінгу Каси Стефчика.

Платіжний рахунок IKS DEPONENT
1. Платіжний рахунок призначений для членів Каси, які мають лише депозити.
2. Обслуговування платіжного рахунку лише у відділеннях Каси (Послуга електронного 
банкінгу Каси Стефчика - відсутня).
3. Відсутність можливості скористатися кредитною пропозицією Каси.

Платіжний рахунок IKS CLASSIC
1. Платіжний рахунок призначений для всіх учасників Каси.
2. Можливість користуватися всіма продуктами та послугами Каси.
3. Обслуговування платіжного рахунку у відділеннях Каси та можливість користування 
послугою електронного банкінгу Каси Стефчика.

Платіжний рахунок IKS MED
1. Платіжний рахунок для всіх учасників Каси.
2. Можливість користуватися всіма продуктами та послугами Каси.
3. Страховий супровід з регулярними виплатами на рахунок на суму, вказану в договорі.
4. Обслуговування платіжного рахунку у відділеннях Каси та можливість користування послугою електронного банкінгу Каси 
Стефчика.

Платіжний рахунок IKS VIP
1. Платіжний рахунок, призначений для членів Каси, які декларуватимуть щомісячну суму надходжень – переказів з платіжних 
рахунків/рахунків, відмінних від платіжного рахунку, який не є власним рахунком члена в Касі – у розмірі не менше за 5 000 PLN. 
2. Можливість користуватися всіма продуктами та послугами Каси.
3. Страховий супровід з регулярними виплатами на рахунок на суму, вказану в договорі.
4. Обслуговування рахунку у відділеннях Каси та можливість користування послугою електронного банкінгу Каси Стефчика.

TANDEM

1. Рахунок призначений для підприємців, які ведуть господарську діяльність індивідуально або у формі цивільного товариства.
2. Можливість використання продуктів Каси, призначених для підприємців.
3. Ведення рахунків у відділеннях Каси (можливість обслуговування через електронні канали доступу, тобто електронний банкінг 
Каси Стефчика).

Платіжний рахунок IKS Акціонер (вилучено)
1. Можливість користуватися всіма продуктами та послугами Каси.
2. Страховий супровід з регулярними виплатами на рахунок на суму, вказану в договорі.
3. Обслуговування рахунку у відділеннях Каси та можливість користування послугою електронного банкінгу Каси Стефчика.

Платіжний рахунок IKS ZERO (вилучений)
1. Платіжний рахунок для членів Каси, які не користуються продуктами Каси, зокрема депозитами, кредитами, картками VISA, 
електронним банкінгом Каси Стефчика. 
2. Доступні послуги: замовлення переказів у відділеннях Каси.
3. Обслуговування платіжного рахунку лише у відділеннях Каси (Послуга електронного банкінгу Каси Стефчика - відсутня).

Платіжний рахунок IKS на 500 (вилучений)
1. Платіжний рахунок призначений для членів Каси, які мають лише депозити.
2. Обслуговування платіжного рахунку лише у відділеннях Каси (Послуга електронного банкінгу Каси Стефчика - відсутня).
3. Відсутність можливості скористатися кредитною пропозицією Каси.

Платіжний рахунок IKS Звичайний (вилучений)
1. Платіжний рахунок призначений для учасників Каси, непрацюючих, безробітних (які отримують допомогу по безробіттю, а 
також позбавлених права на допомогу по безробіттю), осіб, які отримують лише соціальну допомогу.
2. Відсутність можливості скористатися кредитною пропозицією Каси.
3. Обслуговування платіжного рахунку лише у відділеннях Каси (Послуга електронного банкінгу Каси Стефчика - відсутня).

Платіжний рахунок SKOK-KONTO (вилучений)
1. Можливість користуватися всіма продуктами Каси.
2. Обслуговування платіжного рахунку лише у відділеннях Каси (Послуга електронного банкінгу Каси Стефчика - відсутня).


