
 Tabela opłat i prowizji usług dodatkowych 
SKOK Ziemi Rybnickiej          Obowiązuje od 11.03.2020 r. 

 Usługa Opłata/prowizja 

 Polecenia przelewów wykonane w Punkcie Kasowym SKOK Ziemi Rybnickiej dla członków, którzy nie posiadają rachunku płatniczego 

1 Polecenie przelewu do kwoty 1.000,00zł włącznie 3,00 zł 

2 Polecenie przelewu od kwoty 1.000,01zł do kwoty 5.000,00zł 8,00 zł 

3 Polecenie przelewu powyżej kwoty 5.000,01zł 15,00 zł 

4 Polecenie przelewu do ZUS/US 5,00 zł 

 Promocyjne polecenia przelewów wykonane w Punkcie Kasowym SKOK Ziemi Rybnickiej 

5 

Polecenie przelewu dokonywane na rzecz: 

 Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. S. Staszica w Wodzisławiu Śląskim 

 Spółdzielni Mieszkaniowej „ADS Sośnica” w Gliwicach  

 Spółdzielni Mieszkaniowej przy Elektrowni Rybnik 

 Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMATOR” w Gliwicach 

 Spółdzielni Mieszkaniowej „ORŁOWIEC” w Rydułtowach 

 SALTUS Ubezpieczenia 

 Innych instytucji finansowych podczas wypłaty pożyczki/kredytu z konsolidacją zobowiązań do innych instytucji finansowych 

0,00 zł 

6 Przelewy z tytułu czynszu oraz mediów dokonywane na rzecz Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach 0,00 zł 

 Inne usługi 

7 Prowadzenie rachunku IKS (miesięcznie) 0,00 zł 

8 Ustanowienie lub zmiana dyspozycji na wypadek śmierci 20,00 zł 

9 Opłata od zawarcia ugody przedkomorniczej do 5.000zł 40,00 zł 

10 Opłata od zawarcie ugody przedkomorniczej od kwoty 5.001,00zł do 10.000,00zł 70,00 zł 

11 Opłata od zawarcie ugody przedkomorniczej od kwoty 10.001,00zł do 50.000,00zł 120,00 zł 

12 Opłata od zawarcie ugody przedkomorniczej powyżej kwoty 50.000,00zł 200,00 zł 

13 Opłata za wydanie kopii umów lub kopii innych dokumentów – opłata pobierana za każdą stronę 10,00 zł 

14 Opłata za wydanie zaświadczenie podstawowego* o spłaconym/zamkniętym rachunku – opłata za jeden rachunek 30,00 zł 

15 Opłata za wydanie zaświadczenia podstawowego** o aktywnym rachunku – opłata za jeden rachunek 50,00 zł 

16 Opłata za wydanie zaświadczenia rozszerzonego*** o rachunku – opłata za jeden rachunek 150,00 zł 

17 Wydruk z systemu dotyczący rachunków oszczędnościowych 6,00 zł 

18 Opłata za wydanie zaświadczenia niestandardowego opłata ustalana indywidualnie 

19 Opłata za wysyłkę listem poleconym na pisemny wniosek klienta 15,00 zł 

*Obejmuje: kwotę wynikającą z umowy, numer umowy, datę podpisania umowy, datę zamknięcia rachunku 
**Obejmuje: kwotę wynikającą z umowy, numer umowy, datę podpisania umowy, saldo, numer konta (Numer Rachunku Bankowego) 
***Obejmuje: informacje zawarte w zaświadczeniach podstawowych, a także dodatkowo: wpłaty i wypłaty z/na rachunek, zmiany sald na rachunku, informacja o zabezpieczeniach, pełnomocnikach, zapisobiorcach 


