Instrukcja otwarcia rachunku podstawowego
Podstawowy rachunek płatniczy przeznaczony jest dla konsumentów, którzy nie
posiadają innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego przez dostawcę na
terytorium
Rzeczpospolitej
Polskiej, który umożliwia wykonywanie transakcji
przewidzianych dla rachunku podstawowego.
Podstawowy rachunek płatniczy prowadzony jest w walucie polskiej i jest on prowadzony
nieodpłatnie.
Dostęp do rachunku podstawowego pozwala klientowi na wykonanie podstawowych,
najbardziej popularnych usług płatniczych (w tym dokonywanie płatności internetowych).
Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia wyłącznie:


dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek,



dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa
członkowskiego (w bankomacie lub w placówce dostawcy, lub przy użyciu terminala
płatniczego - jeżeli konsument wyrazi wolę zawarcia takiej umowy),



wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, w
szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce
dostawcy, lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, a także
bez fizycznego wykorzystania karty.

Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia więc: otrzymywanie wpływów z tytułu
dochodów lub świadczeń, opłacanie rachunków, nabywanie towarów i usług (także przez
Internet), w tym za pośrednictwem polecenia zapłaty, polecenia przelewu oraz za pomocą karty
płatniczej (z wyłączeniem kart kredytowych).
Darmowe usługi:






Prowadzenie rachunku
Wykonanie 5 krajowych transakcji płatniczych w miesiącu
Wykonanie 5 transakcji w bankomatach i wpłatomatach obcych w kraju (nienależących
do dostawcy rachunku)
Operacje w bankomatach i wpłatomatach własnych
Wydanie karty debetowej (płatniczej) do rachunku

Dostawca usług płatniczych może pobierać opłaty za:


wykonanie każdej następnej krajowej transakcji płatniczej (tj. polecenia przelewu)
po wykonaniu w ciągu miesiąca nieodpłatnie 5. takich transakcji zleconych przez
konsumenta,



wykonanie każdej następnej transakcji płatniczej przy użyciu bankomatów lub
wpłatomatów (tj. wpłaty lub wypłaty gotówki) nienależących do tego dostawcy
znajdujących się na terytorium RP po wykonaniu w ciągu miesiąca nieodpłatnie 5.
takich transakcji na rzecz konsumenta.

Opłaty te nie mogą być wyższe od opłat najczęściej stosowanych przez ostatnie 12 miesięcy
przez tego dostawcę za taką samą usługę powiązaną z jakimkolwiek innym rachunkiem
płatniczym prowadzonym przez dostawcę.

Z rachunkiem podstawowym nie mogą być powiązane żadne produkty kredytowe
(istnieje jedynie możliwość rozliczania przez dostawcę usług płatniczych transakcji
płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, powodujących przekroczenie
środków zgromadzonych na rachunku).
Konsument posiadający rachunek podstawowy będzie mógł dokonywać transakcji
kartami płatniczymi, z wyjątkiem transakcji dokonywanych kartami kredytowymi,
bowiem z rachunkiem podstawowym nie mogą być powiązane żadne produkty kredytowe.
Podstawowy rachunek płatniczy otwierany jest na podstawie wniosku złożonego w placówce
Kasy. Kasa przyjmuje wraz z wnioskiem o otwarcie
rachunku podstawowego
oświadczenie wnioskodawcy o braku posiadania rachunku płatniczego w innym banku. Po
złożeniu wniosku umowa musi zostać podpisana w ciągu 10 dni.
Podstawowy Rachunek Płatniczy prowadzony jest w Kasie
„Podstawowy Rachunek Płatniczy”.

jest jako IKS+ o nazwie

Jeśli SKOK odmówi otwarcia rachunku, musi w ciągu 10 dni od daty złożenia wniosku
poinformować klienta o przyczynach odmowy.
SKOK może odmówić otwarcia rachunku z następujących powodów:


gdy istnieje podejrzenie, że popełniono przestępstwo,



ze względu na brak aktualnego dokumentu tożsamości,



brak adresu zamieszkania lub adresu korespondencyjnego na terenie RP,



posiadanie przez klienta innego rachunku w Polsce, w ramach którego może wykonać
te same transakcje, co na koncie podstawowym.

