
 Tabela opłat i prowizji usług dodatkowych 
SKOK Ziemi Rybnickiej         Obowiązuje od 21.03.2022 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 3,50 zł / 2,80 zł**** 

2 Polecenie przelewu od kwoty 1.000,01zł do kwoty 5.000,00zł 10,00 zł / 8,00 zł **** 

3 Polecenie przelewu powyżej kwoty 5.000,01zł 20,00 zł / 16,00 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: 

• SALTUS Ubezpieczenia 

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

• Organizacji niosących pomoc humanitarną dla Ukrainy (szczegóły i lista organizacji na www.skokzr.pl/pomoc_ukraina) 

0,00 zł 

 Inne usługi 

6 Prowadzenie rachunku IKS (miesięcznie) 0,00 zł 

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

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

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

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

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

12 Wydruk z systemu dotyczący rachunków oszczędnościowych 6,00 zł 

13 Opłata za wydanie zaświadczenia niestandardowego opłata ustalana indywidualnie 

14 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 
**** Dotyczy osób posiadających „Ogólnopolską Kartę Seniora” lub kartę seniora wydaną przez miasto/gminę 


