Dokument dotyczący opłat

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Ziemi Rybnickiej
Nazwa rachunku: ROR Uniwersalny
Data: 20.12.2018r.
Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z
rachunkiem płatniczym. Umożliwi on Państwo 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
znaleźć w Tabeli opłat i prowizji.
Dostępny jest również bezpłatny glosariusz/słownik pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie.

Usługa

Opłata

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem
Prowadzenie rachunku płatniczego Miesięczna

5,00 zł

Usługa bankowości elektronicznej
[usługa eSKOK]

Miesięczna

0,00 zł

Usługa bankowości telefonicznej

Miesięczna
Usługa dostępna tylko dla
użytkowników usługi eSKOK

0,00 zł

Powiadamianie SMS

Za każdy wysłany sms
Dla użytkowników usługi eSKOK
za powiadomienie o zdarzeniach
na rachunku płatniczym wysyłane
na żądanie

0,20 zł

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)
Polecenie przelewu

Polecenie przelewu wewnętrznego

Każdorazowa
W Punkcie Kasowym do kwoty
5.000,00zł

1,70 zł

Każdorazowa
W Punkcie Kasowym powyżej
kwoty 5.000,00zł

5,00 zł

Każdorazowa
Dla poleceń przelewów do ZUS,
US

2,50 zł

Każdorazowa
Realizowane poprzez usługę
eSKOK

0,80 zł

Każdorazowa

0,00 zł
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Zlecenie stałe

Każdorazowa
W Punkcie Kasowym na
rachunek inny niż SKOK Ziemi
Rybnickiej

1,50 zł

Każdorazowa
Poprzez usługę eSKOK na
rachunek inny niż SKOK Ziemi
Rybnickiej

0,80 zł

Każdorazowa
W Punkcie Kasowym oraz
poprzez usługę eSKOK na
rachunek w SKOK Ziemi
Rybnickiej

0,00 zł

Polecenie przelewu SEPA

Usługa nie jest dostępna

Polecenie przelewu w walucie obcej

Usługa nie jest dostępna

Polecenie zapłaty

Usługa nie jest dostępna

Karty i gotówka
Transgraniczna transakcja płatnicza Każdorazowa
przy użyciu karty debetowej do
Dotyczy transakcji wykonanych w
płatności bezgotówkowych
walucie innej niż złoty polski

5% wartości transakcji

Transgraniczna transakcja płatnicza Każdorazowa
przy użyciu karty debetowej do
Każdorazowa
płatności gotówkowych
Dotyczy transakcji wykonanych w
walucie innej niż złoty polski

3% min 10zł
5% wartości transakcji

Wydanie karty płatniczej

Jednorazowa
Wydanie pierwszej karty

0,00 zł

Każdorazowa
Wznowienie karty po upływie
terminu jej ważności

0,00 zł

Każdorazowa
Ponowne wydanie karty z tym
samym numerem lub z nowym
numerem, na nowy okres
ważności
Dotyczy przypadku, gdy
ponowne wydanie karty
następuje z powodu wadliwego
wyprodukowania karty przez
Wydawcę lub jej niedostarczenia
na poprawnie wskazany przez
wnioskodawcę adres

0,00 zł

Każdorazowa
Ponowne wydanie karty z tym
samym numerem lub z nowym
numerem, na nowy okres
ważności
Dotyczy innych przypadków niż
wskazane powyżej
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15,00 zł

Obsługa karty debetowej

Wypłata gotówki

Wpłata gotówki

Miesięczna
Przez pierwsze 12 m-cy od daty
złożenia wniosku o pierwszą
kartę

0,00 zł

Miesięczna
Po upływie 12 m-cy od daty
złożenia wniosku o pierwszą
kartę
Opłata roczna ogółem

2,50 zł
30,00 zł

Każdorazowa
W Punkcie Kasowym SKOK
Ziemi Rybnickiej

0,00 zł

Każdorazowa
W bankomatach na terenie Polski
w okresie od dnia 01.05.2015r.
do odwołania promocji za dwie
pierwsze w miesiącu wypłaty
gotówki w bankomacie (decyduje
data dokonania transakcji)

0,00 zł

Każdorazowa
W bankomatach na terenie Polski
w okresie po odwołaniu promocji
lub po wykonaniu dwóch
pierwszych w miesiącu wypłat
gotówki w bankomacie (decyduje
data dokonania transakcji)

4,00 zł

Każdorazowa
W ramach usługi cashback
(maksymalna kwota
jednorazowej usługi cashback
wynosi 300,00zł)

0,00 zł

Każdorazowa
W obcym terminalu POS inna niż
w ramach usługi cashback

6,00 zł

Każdorazowa
W Punkcie Kasowym SKOK
Ziemi Rybnickiej

0,00 zł

Obsługa karty kredytowej

Usługa nie jest dostępna

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane
Kredyt w rachunku płatniczym [Linia Jednorazowa
Pożyczkowa Preferencyjna]
Opłata przygotowawcza
Jednorazowa
Prowizja za przyznanie i
korzystanie z linii
Opłata pobierana od kwoty
przyznanego limitu
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0,00 zł
1,00%

Jednorazowa
Prowizja za zmianę Limitu oraz
podpisanie stosownego aneksu
do umowy
Opłata pobierana od kwoty
przyznanego limitu

1,00%

Jednorazowa
Prowizja z przedłużenie linii (za
korzystanie w kolejnych latach)
Opłata pobierana od kwoty
przyznanego limitu

1,00%

Kredyt w rachunku płatniczym [Linia Jednorazowa
Pożyczkowa]
Opłata przygotowawcza

0,00 zł

Jednorazowa
Prowizja za przyznanie i
korzystanie z linii
Opłata pobierana od kwoty
przyznanego limitu

0,00%

Jednorazowa
Prowizja za zmianę Limitu oraz
podpisanie stosownego aneksu
do umowy
Opłata pobierana od kwoty
przyznanego limitu

1,00%

Jednorazowa
Prowizja z przedłużenie linii (za
korzystanie w kolejnych latach)
Opłata pobierana od kwoty
przyznanego limitu

1,00%

Inne usługi
Sporządzenie zestawienia
transakcji płatniczych

Wydanie zaświadczenia o
posiadanym rachunku płatniczym

Jednorazowa
Wydanie zestawienia w formie
papierowej w Punkcie Kasowym
lub przesłanie zestawienia w
formie elektronicznej

30,00 zł

Jednorazowa
Wydanie zestawienia w formie
papierowej przesłane za pomocą
poczty

40,00 zł

Jednorazowo
Wydanie zaświadczenie w formie
papierowej w Punkcie Kasowym
lub przesłanie zaświadczenia w
formie elektronicznej

30,00 zł

Jednorazowo
Wydanie zaświadczenia w formie
papierowej w Punkcie Kasowym
lub przesłanie zaświadczenia w
formie elektronicznej

40,00 zł
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