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1
 Jeżeli dana czynność objęta jest zakresem dwóch lub więcej opłat wymienionych w niniejszej Tabeli, pobiera się tylko jedną z opłat, tą która jest wyższa.

2
 Dotyczy członków nieposiadających rachunku w Kasie.

3
 Nie dotyczy rachunków rozliczeniowych

Przelewy wykonywane w placówkach Kasy

opłata za wydanie szczegółowego rozliczenia wskazanego rachunku depozytowego
3 50 PLN

RACHUNKI

opłata za wydanie „Raportu o kontach depozytowych” 2 PLN 2 PLN

opłata za wydanie dodatkowego potwierdzenia wykonania operacji 9 PLN 9 PLN

opłata za udzielenie przez Kasę poręczenia lub awalu 1,85% salda poręczenia lub kwoty objętej awalem 1,85% salda poręczenia lub kwoty objętej awalem

opłata za wydanie zaświadczenia o saldzie/stanie rachunku 10 PLN 10 PLN

50 PLN

opłata za ustanowienie blokady środków na rachunku na zabezpieczenie zobowiązań zewnętrznych 0,15% łącznej kwoty zablokowanych środków, nie mniej niż 150 PLN 0,15% łącznej kwoty zablokowanych środków, nie mniej niż 150 PLN

opłata za dodatkowe zestawienie obrotów na wskazanym rachunku (jednorazowo maksymalnie na okres 12 

miesięcy)
2 PLN 2 PLN

opłata za sporządzenie odpisu (kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) umowy/aneksu do umowy lub 

innego dokumentu związanego z umową rachunku/lokaty (za sztukę)
20 PLN 20 PLN

wpłata gotówkowa na rachunek nieprowadzony przez Kasę
2 0,5% nie mniej niż 6 PLN, ale nie więcej niż 100 PLN 0,5% nie mniej niż 6 PLN, ale nie więcej niż 100 PLN

opłata za dodatkowe miesięczne zestawienie obrotów na wskazanym rachunku 2 PLN 2 PLN

Opłaty za dodatkowe czynności dotyczące rachunków i depozytów

opłata za przelew na rachunek w Kasie Unii Lubelskiej 0 PLN 0 PLN

opłata za przekaz pocztowy kwoty na wskazany adres zgodnie z tabelą opłat Poczty Polskiej S.A. zgodnie z tabelą opłat Poczty Polskiej S.A.

opłata za przelew na rachunek ZUS/KRUS/US 4 PLN 4 PLN

opłata za zlecenie stałe na rachunek zewnętrzny 3 PLN 3 PLN

opłata za przelew na rachunek zewnętrzny lub innej Kasy w kwocie do 1000 PLN 5 PLN 5 PLN

opłata za przelew na rachunek zewnętrzny lub innej Kasy w kwocie pow. 1000 PLN 0,5% kwoty przelewu, ale nie mniej niż 6 PLN 0,5% kwoty przelewu, ale nie mniej niż 6 PLN

opłata za jednorazowe hasło wysłane w formie SMS do autoryzacji operacji eSKOK 0 PLN 0 PLN

opłata za pojedynczy komunikat informacyjny o zdarzeniach na rachunku wysyłany na żądanie w formie SMS/e-

mail
0,20 PLN 0,20 PLN

opłata za przelew internetowy (eSKOK) na rachunek ZUS/US 3 PLN 3 PLN

Przelewy internetowe

Dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego 

i 3,5 punktów procentowych4

Dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego 

i 3,5 punktów procentowych4

opłata za przelew internetowy (eSKOK) 0 PLN 0 PLN

Wysokość opłaty

miesięczna opłata z tytułu prowadzenia rachunku bieżącego 15 PLN 0,00 PLN

Oprocentowanie i prowadzenie rachunku

TABELA PROWIZJI I OPŁAT dla rachunków bieżących dla fundacji obowiązuje od 01.01.2016 r.

(zastępuje Tabelę Prowizji i Opłat obowiązującą od dnia 10.07.2015 r.)

Czynność
1 Wysokość opłaty

4
 W przypadku umów zawartych do 31.12.2015 r. odsetki w skali roku od debetu przyznanego w ciężar rachunku/ od debetu nieprawidłowego/salda ujemnego wynoszą czterokrotność stopy kredytu lombardowego 

Narodowego Banku Polskiego, ale nie więcej niż dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.

RB standard RB non-profit
oprocentowanie Środków zgromadzonych na rachunku 2,35% 0,00%

miesięczna opłata z tytułu prowadzenia każdego rachunku dodatkowego 15 PLN 7 PLN

odsetki w skali roku od debetu nieprawidłowego/salda ujemnego


