TABELA PROWIZJI I OPŁAT dla rachunków płatniczych obowiązująca od dnia 08 sierpnia 2018 r. (zastępuje TPiO z dnia 13.11.2017 r.)
CZYNNOŚĆ [1]
1

miesięczna opłata z tytułu prowadzenia rachunku płatniczego [2]

2

opłata za przeniesienie rachunku płatniczego

3

odsetki w skali roku od debetu nieprawidłowego/salda ujemnego

4

polecenie przelewu internetowego (eSKOK)

5

Rachunek płatniczy IKS NEO

Rachunek płatniczy IKS

5 PLN

0 PLN

Podstawowy rachunek płatniczy

Rachunek płatniczy Tandem

0 PLN

7,90 PLN [3] / 7,90 PLN

Brak opłat
Dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych [4]

Obsługa rachunków płatniczych internetowych (eSKOK)
0 PLN

Nie dotyczy

0 PLN

2,95 PLN

polecenie przelewu internetowego (eSKOK) na rachunek ZUS/US

2,95 PLN

Nie dotyczy

0 PLN

2,95 PLN

6

powiadamianie SMS do autoryzacji operacji eSKOK

0,00 PLN

Nie dotyczy

0,00 PLN

0,00 PLN

7

powiadamianie SMS/e-mail o zdarzeniach na rachunku wysyłane na żądanie uzytkownika eskok

0,50 PLN

Nie dotyczy

0,50 PLN

0,50 PLN

Obsługa rachunków płatniczych wykonywana w placówkach Kasy
8

polecenie przelewu zewnętrznego w ramach konsolidacji zobowiązań lub wykupu ubezpieczenia (TU/TUW SKOK) do
pożyczki wypłacanej w Kasie Centrum

0 PLN

Nie dotyczy

0 PLN

9

polecenie przelewu zewnętrznego środków pochodzących z lokaty terminowej w Kasie Centrum

5 PLN

5 PLN

0 PLN / 5 PLN [5]

5 PLN

10 polecenie przelewu zewnętrznego w kwocie do 50 PLN

0,98 PLN

0,98 PLN

0 PLN / 0,98 PLN [5]

2,95 PLN

11 polecenie przelewu zewnętrznego w kwocie pow. 50 do 100 PLN

0,98 PLN

0,98 PLN
0,09% kwoty zlecenia, nie mniej niż 1,98 PLN

12 polecenie przelewu zewnętrznego w kwocie pow. 100 PLN do 10 000 PLN

0,09% kwoty zlecenia, nie więcej niż 49,50 PLN

13 polecenie przelewu zewnętrznego w kwocie pow. 10 000 PLN

Nie dotyczy

0 PLN / 0,98 PLN [5]

3,45 PLN

0 PLN / 0,09% kwoty zlecenia, nie mniej niż 1,98 PLN [5]

0,19% kwoty zlecenia, nie mniej niż 3,95 PLN

0 PLN / 0,09% kwoty zlecenia, nie więcej niż 49,50 PLN [5]

0,19% kwoty zlecenia, nie więcej niż 99 PLN

14 polecenie przelewu na rachunek ZUS/KRUS/US

2,95 PLN

2,95 PLN

0 PLN / 2,95 PLN [5]

2,95 PLN

15 zlecenie stałe (opłata za każde polecenie przelewu zewnętrznego w ramach zlecenia stałego)

0,99 PLN

0,99 PLN

0 / 0,99 PLN [5]

1,98 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

Nie dotyczy

16 polecenie przelewu wewnętrznego

Opłaty za dodatkowe czynności dotyczące rachunków płatniczych i depozytów
0,39% kwoty zlecenia, nie mniej niż 4,95 PLN, nie więcej niż 99 PLN

17 wpłata gotówkowa na rachunek płatniczy nie prowadzony przez Kasę [6]
18 opłata za sporządzenie dodatkowego miesięcznego zestawienie transakcji płatniczych

4,95 PLN

4,95 PLN

4,95 PLN

4,95 PLN

19,80 PLN

19,80 PLN

19,80 PLN

19,80 PLN

20 opłata za wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym

19,80 PLN

19,80 PLN

19,80 PLN

19,80 PLN

21 opłata za wydanie dodatkowego potwierdzenia wykonania operacji

4,95 PLN

4,95 PLN

4,95 PLN

4,95 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

5 PLN

19,80 PLN

19,80 PLN

19,80 PLN

19,80 PLN

19

opłata za sporządzenie dodatkowego rocznego zestawienia transakcji płatniczych (jednorazowo maksymalnie za okres 12
miesięcy)

22 opłata za wydanie „Raportu o kontach depozytowych”
23 opłata za wydanie szczegółowego rozliczenia wskazanego rachunku depozytowego [7]
24 opłata za wydanie zaświadczenia o wysokości dochodów od odsetek
25

nie dotyczy

opłata za ustanowienie na wniosek Posiadacza rachunku płatniczego/depozytowego blokady środków na rachunku
płatniczym/depozytowym na zabezpieczenie zobowiązań zewnętrznych

0 PLN

0,14% łącznej kwoty zablokowanych środków, nie mniej niż 148 PLN
zgodnie z tabelą opłat Poczty Polskiej S.A.

26 opłata za przekaz pocztowy kwoty na wskazany adres
27 opłata za ustanowienie/zmianę/odwołanie pełnomocnika do rachunku płatniczego/depozytowego

9,90 PLN

28 opłata za ustanowienie/zmianę/odwołanie dyspozycji wypłaty środków na wypadek śmierci

9,90 PLN

29 opłata za dostarczenie zbiorczej informacji o rachunkach płatniczych/depozytowych [8]
[1] Jeżeli dana czynność objęta jest zakresem dwóch lub więcej opłat wymienionych w niniejszej Tabeli, pobiera się tylko jedną
z opłat, tą która jest wyższa.

[2] Dotyczy tylko rachunków płatniczych aktywnych (z wyłaczeniem rachunku płatniczego Tandem).
Rachunek płatniczy aktywny to rachunek, na którym w dniu pobrania opłaty dostępne są środki umożliwiające jej pobranie lub w
ciągu miesiąca, za który naliczana jest opłata na rachunku płatniczym zaksięgowano wpłatę lub wypłatę lub przelew lub
transakcję dokonaną kartą VISA.
[3] Dotyczy rachunków płatniczych założonych do dnia 21 października 2012 r.
[4] W przypadku umów zawartych do 31.12.2015 r. odsetki w skali roku od debetu przyznanego w ciężar rachunku płatniczego /
od debetu nieprawidłowego / salda ujemnego wynoszą czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku
Polskiego, ale nie więcej niż dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktu procentowego.

[5] Opłata za pierwsze 5 poleceń przelewów w ciągu każdego miesiąca wynosi 0 zł, za kolejne opłata zgodnie z wartościami w
niniejszej TPiO
[6] Dotyczy członków nie posiadających rachunków płatniczych w Kasie.
[7] Nie dotyczy rachunków płatniczych oraz Rachunku Systematycznego Oszczędzania „Książeczka”.
[8] Usługa o której mowa w art. 13 d ust.1 ustawy o SKOK.

25 PLN

RODZAJE RACHUNKÓW - CHARAKTERYSTYKA
Rachunek płatniczy IKS NEO
1. Rachunek płatniczy przeznaczony dla wzystkich członków Kasy
2. Możliwość korzystania z wszystkich produktów i usług Kasy.
3. Obsługa rachunku płatniczego w placówkach Kasy (możliwość wyboru rachunku płatniczego z
obsługą przez elektroniczne kanały dostępu, tj. eskok).
Rachunek płatniczy IKS
1. Rachunek płatniczy przeznaczony dla członków Kasy, którzy nie korzystają z oferty pożyczkowej Kasy
Centrum.
2. Możliwość korzystania z wszystkich produktów i usług Kasy, za wyjątkiem oferty pożyczkowej i
eSKOK.
3. Obsługa rachunku płatniczego tylko w placówkach Kasy (brak obsługi przez elektroniczne kanały

Strona 1

Podstawowy rachunek płatniczy
1. Rachunek płatniczy, o którym mowa w ustawie z dnia 30.11.2016 r. o zmianie ustawy o
usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1997).
2. Możliwość korzystania z wszystkich produktów i usług Kasy, za wyjątkiem linii
pożyczkowych.
3. Obsługa rachunku płatniczego w placówkach Kasy (możliwość wyboru rachunku płatniczego
z obsługą przez elektroniczne kanały dostępu, tj. eskok).
Rachunek płatniczy TANDEM
1. Rachunek platniczy przeznaczony dla przedsiębiorców prowadzących działalność
jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej.
2. Możliwość korzystania z produktów Kasy przeznaczonych dla przedsiębiorców.
3. Obsługa rachunku płatniczego w placówkach Kasy (możliwość obsługi przez elektroniczne
kanały dostępu, tj. eskok).

