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Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem
płatniczym
Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek:
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa “Centrum”
Nazwa rachunku: Rachunek płatniczy IKS NEO
Data: 08.08.2018 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 znależć w: Tabeli
Prowizji i Opłat



Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie.

Usługa

Opłata

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem
Główna usługa
(IKS NEO)
Opłata obejmuje następujący pakiet usług:
1. Prowadzenie rachunku płatniczego.

1. Opłata miesięczna

5 PLN

2.

0 PLN

3.

2,95 PLN

4.

0 PLN

5.

5 PLN

6.

0,98 PLN

Opłaty za usługi, które przekroczyły ustaloną
liczbę usług zostaną naliczone osobno
Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Polecenie przelewu internetowego
(eSKOK).
Polecenie przelewu internetowego (eSKOK)
na rachunek ZUS/KRUS/US.
Polecenie przelewu zewnętrznego w
ramach konsolidacji zobowiązań lub
wykupu ubezpieczenia (TU/TUW SKOK) do
pożyczki wypłacanej w Kasie Centrum
Polecenie przelewu zewnętrznego środków
pochodzących z lokaty terminowej w Kasie
Centrum
Polecenie przelewu zewnętrznego w kwocie
do 100 PLN
Polecenie przelewu zewnętrznego w kwocie

7. 0,09% kwoty zlecenia, nie mniej niż 1,98
PLN
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pow. 100 PLN do 10 000 PLN
Polecenie przelewu zewnętrznego w kwocie
pow. 10 000 PLN
9. Polecenie przelewu na rachunek
ZUS/KRUS/US
10. Zlecenie stałe (opłata za każde polecenie
przelewu zewnętrznego w ramach zlecenia
stałego).
11. Polecenie przelewu wewnętrznego.
8.

8. 0,09% kwoty zlecenia, nie więcej niż 49,50
PLN
9.
2,95 PLN
10.

0,99 PLN

11.

0 PLN

Karty I gotówka
12. Wydanie karty płatniczej – wydanie
pierwszej karty.
13. Obsługa karty debetowej.
14. Wydanie karty płatniczej – wznowienie karty
po upływie terminu jej ważności
15. Wydanie karty płatniczej – ponowne
wydanie karty z tym samym numerem,
tym samym PIN, na nowy okres ważności
16. Wydanie karty płatniczej – ponowne
wydanie karty z nowym numerem, nowym
PIN, na nowy okres ważności.
17. Przejęcie odpowiedzialności za operacje do
kwoty 150 euro.
18. Dobrowolne Ubezpieczenie utraty
dokumentów w następstwie kradzieży lub
rozboju.
19. Wypłata gotówki – w bankomacie sieci
SKOK24.
20. Zapytanie o saldo – w bankomacie sieci
SKOK24.
21. Zmiana PIN w bankomacie sieci SKOK24.
22. Wypłata gotówki – w bankomacie
GlobalCash oznaczonym logo SKOK24.
23. Zapytanie o saldo – w bankomacie sieci
GlobalCash oznaczonym logo SKOK24.
24. Zmiana PIN – w bankomacie sieci
GlobalCash oznaczonym logo SKOK24.
25. Wypłata gotówki – w pozostałych
bankomatach na terenie Polski.
26. Zapytanie o saldo w pozostałych
bankomatach na terenie Polski lub za
granicą.
27. Zmiana PIN w pozostałych bankomatach na
terenie Polski lub za granicą
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12.
13. Opłata miesięczna
14.

0 PLN
0 PLN / 2,50 PLN1
0 PLN

15.

0 PLN / 15 PLN2

16.

0 PLN / 15 PLN2

17. Opłata miesięczna

0 PLN / 1,20 PLN3

18.

2,90 PLN

19.

0 PLN

20.

0 PLN

21.
22.

0 PLN
2,5 PLN

23.

1 PLN

24.

1 PLN

25.

4 PLN

26.

2,90 PLN

27.

2,90 PLN

Brak opłat przez pierwsze 12 m-cy uzytkowania karty debetowej, po tym okresie opłata wynosi 2,50 zł.
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0 PLN w przypadku, gdy ponowne wydanie karty następuje z powodu wadliwego wyprodukowania karty przez Wydawcę lub jej niedostarczenia
na poprawnie wskazany przez wnioskodawcę adres.
3

Przez pierwsze 12 m-cy od daty złożenia wniosku o pierwszą kartę do rachunku, po tym okresie – od każdej aktywowanej karty wydanej do
rachunku – 1,20 zł miesięcznie
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28. Transgraniczna transakcja płatnicza przy
użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych oraz wypłata gotówki w
bankomatach w pozostałych państwach.
29. Wypłata gotówki – w ramach usługi
cashback.
30. Wypłata gotówki – w obcym terminalu POS
inną niż w ramach usługi cashback.
31. Wpłata / wypłata gotówkowa w kasie.

28.

3% min. 10 PLN

29.

0 PLN

30.

6 PLN

31.

0 PLN

Kredyty w rachunku bieżącym I usługi powiązane
32. Linia pożyczkowa (z wpływem
wynagrodzenia na rachunek płatniczy).
33. Linia pożyczkowa (brak wpływu
wynagrodzenia na rachunek płatniczy).

32. Opłata roczna

3,0%

33. Opłata roczna

7,0%

Inne usługi
34. Powiadomienie SMS do autoryzacji operacji
eSKOK.
35. Powiadomienie SMS/e-mail o zdarzeniach
na rachunku wysyłane na żadanie
użytkownika eSKOK.
Pakiet usług

34.

0 PLN

35.

0,50 PLN

Opłata

-

-

Opłaty za usługi, które przekroczyły ustaloną liczbę usług zostaną naliczone osobno

Informacja o usługach dodatkowych
Informacje o opłatach za usługi, które przekroczyły liczbe usług objętych pakietem usług (z wyłączeniem
opłat wskazanych powyżej)
Usługa

Opłata

-

Kompleksowy wskaźnik kosztowy

-

-
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