
 Tabela Opłat i Prowizji dla rachunków płatniczych (dotyczy umów zawartych od 2.08.2021 r.) 
SKOK Ziemi Rybnickiej          Obowiązuje od 02.08.2021 r. 

 

Lp Usługa 
Opłata/prowizja 

Konto Tradycyjne e-Konto Konto Proste Nowe Super Konto 

1 Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie) 7,00 zł 0,00 zł* / 3,00zł 0,00 zł* / 5,00 zł 0,00 zł** / 1,00 zł 

2 Założenie rachunku płatniczego (opłata jednorazowa) 0,00 zł 

 Polecenia przelewów – wykonane w Punkcie Kasowym SKOK Ziemi Rybnickiej (opłata pobierana jednorazowo od każdego przelewu) 

3 Polecenie przelewu do kwoty 5.000,00 zł włącznie 3,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 2,00 zł 

4 Polecenie przelewu powyżej kwoty 5.000,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 

5 Polecenie przelewu do ZUS, US 5,00 zł 

6 Polecenie przelewu wewnętrznego 0,00 zł 

7 Zlecenie stałe na rachunek w SKOK Ziemi Rybnickiej 0,00 zł 

8 Zlecenie stałe na rachunek inny niż w SKOK Ziemi Rybnickiej 2,50 zł 3,00 zł 3,00 zł 2,50 zł 

 Polecenia przelewów – wykonane za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej eSKOK 

9 Polecenie przelewu (niezależnie od kwoty przelewu) 1,50 zł 0,00 zł n/d 0,00 zł 

10 Polecenie przelewu do ZUS, US 3,00 zł 3,00 zł n/d 3,00 zł 

11 Polecenie przelewu wewnętrznego 0,00 zł 0,00 zł n/d 0,00 zł 

12 Zlecenie stałe na rachunek w SKOK Ziemi Rybnickiej 0,00 zł 0,00 zł n/d 0,00 zł 

13 Zlecenie stałe na rachunek inny niż w SKOK Ziemi Rybnickiej 1,50 zł 0,00 zł n/d 2,00 zł 

 Inne usługi 

14 Wypłata gotówki – dokonana w Punkcie Kasowym SKOK Ziemi Rybnickiej 0,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

15 Wpłata gotówki – dokonana w Punkcie Kasowym SKOK Ziemi Rybnickiej 0,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

16 Opłata za zmianę typu ROR (opłata jednorazowa) 20,00 zł 

17 
Sporządzenie i przekazanie wyciągu w formie: papierowej na wskazany adres / papierowej w Punkcie Kasowym / 
elektronicznej na wskazany adres e-mail 

8,00 zł / 3,00 zł / 0,00 zł 

18 Powiadomienie o braku realizacji zlecenia stałego (list) 5,00 zł 

19 Usługa bankowości elektronicznej - dostęp do usługi eSKOK (miesięcznie) 0,00 zł 

20 
Powiadamianie SMS - opłata za pojedyncze powiadomienie SMS o zdarzeniach na rachunku płatniczym wykonywanych przez 
eSKOK 

0,20 zł  

21 Powiadamianie SMS – dla użytkowników usługi „Powiadomienia sms” 0,00 zł 

* 0,00zł dotyczy rachunków płatniczych, na których suma wpływów (przelewów z rachunków zewnętrznych) wyniosła minimum 1.000,00 PLN w okresie miesiąca kalendarzowego poprzedzającego dzień pobrania opłaty za 
prowadzenie rachunku płatniczego 

** 0,00zł dotyczy rachunków płatniczych, na których suma wpływów (przelewów z rachunków zewnętrznych) wyniosła minimum 100,00 PLN w okresie miesiąca kalendarzowego poprzedzającego dzień pobrania opłaty za 
prowadzenie rachunku płatniczego 


