
Tryb pobierania opłat 

/ prowizja TANDEM TANDEM + VISA eTANDEM eTANDEM + VISA

otwarcie konta (niezależnie od wariantu) jednorazowo 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

oprocentowanie środków na koncie w skali roku

stopa referencyjna x 0,52 

(współczynnik stały)

stopa referencyjna x 0,52 

(współczynnik stały)

stopa referencyjna x 0,31 

(współczynnik stały)

stopa referencyjna x 0,42 

(współczynnik stały)

opłata za prowadzenie konta miesięcznie z dołu 12 zł 14 zł 14 zł 15 zł

wpłaty na rachunek w kasie przez właściciela za zdarzenie Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

wpłaty na rachunek w kasie przez pełnomocnika za zdarzenie Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

wypłaty z rachunku w kasie przez właściciela za zdarzenie Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

wypłaty z rachunku w kasie przez pełnomocnika
za zdarzenie

0,03%                             od 

wypłaconej kwoty

0,03%                                  od 

wypłaconej kwoty

0,03%                                od 

wypłaconej kwoty

0,03%                                                    

od wypłaconej kwoty

niezrealizowanie wypłaty gotówki podlegającej awizacji 

w wyznaczonym terminie
za zdarzenie

0,10% kwoty awizowanej 

maksymalnie 100 zł 

minimalnie 30 zł

0,10% kwoty awizowanej 

maksymalnie 100 zł 

minimalnie 30 zł

0,10% kwoty awizowanej 

maksymalnie 100 zł 

minimalnie 30 zł

0,10% kwoty awizowanej 

maksymalnie 100 zł 

minimalnie 30 zł

wypłata kwoty uprzednio nieawizowanej (wypłata możliwa 

tylko za zgodą Dyrektora/Kierownika punktu kasowego/oddziału)
za zdarzenie

0,10% kwoty 

nieawizowanej 

maksymalnie 100 zł 

minimalnie 30 zł

0,10% kwoty nieawizowanej 

maksymalnie 100 zł 

minimalnie 30 zł

0,10% kwoty nieawizowanej 

maksymalnie 100 zł 

minimalnie 30 zł

0,10% kwoty nieawizowanej 

maksymalnie 100 zł 

minimalnie 30 zł

opłata od przelewu przychodzącego w walucie obcej za przelew 28 zł 28 zł 28 zł 28 zł

na rachunek prowadzony w SKOK "WISLA" za zdarzenie Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

na rachunek prowadzony w innych SKOK-ach za przelew 1,50 zł 1,50 zł 0,50 zł 0,50 zł

założenie zlecenia stałego/zdefiniowanego z rachunku za zdarzenie Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

odwołanie zlecenia stałego/zdefiniowanego z rachunku za zdarzenie Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

modyfikacja zlecenia stałego/zdefiniowanego z rachunku za zdarzenie Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

wykonanie zlecenia stałego/zdefiniowanego z rachunku za przelew 1,00 zł 1,00 zł 0,50 zł 0,50 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 2/XCVI/2020 z dnia 21.12.2020r.Zarządu SKOK "WISŁA"

Tabela opłat i prowizji pobieranych przez SKOK "WISŁA"  obowiązująca od dnia 01.01.2021.

RACHUNKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie czynności

1. Prowadzenie rachunku

2. Transakcje na rachunku

3. Operacje bezgotówkowe na rachunku dla przedsiębiorców, którzy 

posiadaja pełny udział w SKOK "WISŁA" dokonywane w kasie  punktu kasowego / oddziału w ramach usługi internetowej eSKOK



opłata za odwołanie zlecenia stałego w oddziale/ punkcie 

kasowym nie później niż do końca dnia roboczego 

porzedzajacego dzień realizacji zlecenia za zdarzenie Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

informacja telefoniczna o odmowie realizacji zlecenia 

płatniczego  
(w przypadku gdy odmowa wykonania zlecenia 

płatniczego była uzasadniona, podejmowane są 3 próby kontaktu z 

klientem, w przypadku braku kontaktu telefonicznego powiadomienie 

wysyłane jest listem zwykłym na adres korespondencyjny) za zdarzenie 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

wysłanie listem zwykłym na adres korespondencyjny 

informacji o odmowie realizacji zlecenia płatniczego  (w 

przypadku gdy odmowa wykonania zlecenia płatniczego była 

uzasadniona) za zdarzenie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

zlecenia na rachunki prowadzone w innych bankach:

do kwoty 1.000,00 zł za przelew 2,00 zł 2,00 zł 0,60 zł 0,60 zł

od kwoty 1.000,01 zł do kwoty 2.000,00 zł za przelew 4,00 zł 4,00 zł 0,60 zł 0,60 zł

od kwoty 2.000,01 zł do kwoty 5.000,00 zł za przelew 5,00 zł 5,00 zł 0,60 zł 0,60 zł

od kwoty 5.000,01 zł do kwoty 10.000,00 zł za przelew 8,00 zł 8,00 zł 0,60 zł 0,60 zł

od kwoty 10.000,01 zł do kwoty 50.000,00 zł za przelew 10,00 zł 10,00 zł 0,60 zł 0,60 zł

powyżej 50.000,00 zł za przelew 0,02% wpłacanej kwoty 0,02% wpłacanej kwoty 0,60 zł 0,60 zł

opłata za realizację zleceń płatniczych do    ZUS-u i US za przelew 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł

odzyskanie środków w przypadku podjęcia działań w celu 

odzyskania kwoty transakcji płatniczej dokonanej w 

systemie SKOK-przelew za przelew

10 zł+ koszt instytucji 

pośredniczącej

10 zł+ koszt instytucji 

pośredniczącej

10 zł+ koszt instytucji 

pośredniczącej

10 zł+ koszt instytucji 

pośredniczącej

odzyskanie środków w przypadku podjęcia działań w celu 

odzyskania kwoty transakcji płatniczej dokonanej w 

systemie Banku współpracującego ze SKOK za przelew

40 zł+ koszt instytucji 

pośredniczącej

40 zł + koszt instystucji 

pośredniczącej

40 zł + koszt instystucji 

pośredniczącej

40 zł + koszt instystucji 

pośredniczącej

na rachunek prowadzony w SKOK "WISLA" za zdarzenie Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

na rachunek prowadzony w innych SKOK-ach za przelew 1,50 zł 1,50 zł 0,50 zł 0,50 zł

założenie zlecenia stałego/zdefiniowanego z rachunku za zdarzenie Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

odwołanie zlecenia stałego/zdefiniowanego z rachunku za zdarzenie Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

modyfikacja zlecenia stałego/zdefiniowanego z rachunku za zdarzenie Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

dokonywane w kasie punktu kasowego / oddziału w ramach usługi internetowej eSKOK

4. Operacje bezgotówkowe na rachunku dla przedsiębiorców, którzy posiadaja niepełny 

udział w SKOK "WISŁA"



wykonanie zlecenia stałego/zdefiniowanego z rachunku za przelew 1,50 zł 1,50 zł 0,50 zł 0,50 zł

informacja telefoniczna o odmowie realizacji zlecenia 

płatniczego (w przypadku gdy odmowa wykonania zlecenia 

płatniczego była uzasadniona) za zdarzenie 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

wysłanie listem zwykłym na adres korespondencyjny 

informacji o odmowie realizacji zlecenia płatniczego  (w 

przypadku gdy odmowa wykonania zlecenia płatniczego była 

uzasadniona) za zdarzenie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

zlecenia na rachunki prowadzone w innych bankach:

do kwoty 1.000,00 zł za przelew 2,30 zł 2,30 zł 0,60 zł 0,60 zł

od kwoty 1.000,01 zł do kwoty 2.000,00 zł za przelew 5,00 zł 5,00 zł 0,60 zł 0,60 zł

od kwoty 2.000,01 zł do kwoty 5.000,00 zł za przelew 7,50 zł 7,50 zł 0,60 zł 0,60 zł

od kwoty 5.000,01 zł do kwoty 10.000,00 zł za przelew 12,00 zł 12,00 zł 0,60 zł 0,60 zł

od kwoty 10.000,01 zł do kwoty 50.000,00 zł za przelew 15,00 zł 15,00 zł 0,60 zł 0,60 zł

powyżej 50.000,00 zł za przelew 0,03%  wpłacanej kwoty 0,03%  wpłacanej kwoty 0,03% wpłacanej kwoty 0,60 zł

opłata za realizację zleceń płatniczych do    ZUS-u i US za przelew 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł

odzyskanie środków w przypadku podjęcia działań w celu 

odzyskania kwoty transakcji płatniczej dokonanej w 

systemie SKOK-przelew za przelew

10 zł+ koszt instytucji 

pośredniczącej

10 zł+ koszt instytucji 

pośredniczącej

10 zł+ koszt instytucji 

pośredniczącej

10 zł+ koszt instytucji 

pośredniczącej

odzyskanie środków w przypadku podjęcia działań w celu 

odzyskania kwoty transakcji płatniczej dokonanej w 

systemie Banku współpracującego ze SKOK za przelew

40 zł + koszt instystucji 

pośredniczącej

40 zł + koszt instystucji 

pośredniczącej

40 zł + koszt instystucji 

pośredniczącej

40 zł + koszt instystucji 

pośredniczącej

wysyłany listem zwykłym  raz w miesiącu Bez opłat Bez opłat nie dotyczy nie dotyczy

wysłany pocztą elektroniczną raz w miesiącu Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu, na 

życzenie klienta za stronę 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł

zbiorcze zestawienie operacji udostępniane na życzenie 

klienta w placówce SKOK/pocztą elektorniczną za stronę 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł

wydruk systemowy o stanie salda na rachunkach 

oszczędnościowo-depozytowych na życzenie klienta za zdarzenie Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

5. Wyciąg z rachunku



opłata za wydanie zaświadczenia o stanie salda na 

rachunkach oszczędnościowo-depozytowych, na życzenie 

klienta, sporządzanego przez Pełnomocnika Zarządu za zdarzenie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

monit telefoniczny za zdarzenie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

monit listowy za zdarzenie 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

czynności związane z ustanowieniem, zmianą lub 

odwołaniem dyspozycji na wypadek śmierci 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

czynności związane z ustanowieniem, zmianą lub 

odwołaniem pełnomocnictwa do rachunku  (opłaty nie 

pobiera się jeśli pełnomocnicy ustalani są przy zawieraniu 

umowy,odwołanie pełnomocnika i wskazanie innego traktowane jest 

jako zmiana - pobierana jest tylko jedna opłata,w przypadku 

ustanowienia pełnomocnika jednocześnie na kilku rachunkach 

pobierana jest tylko jedna opłata  ) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

sporządzenie na życzenie klienta dupikatu umowy 

/aneksu do umowy o prowadzenie konta lub umowy o 

kartę za zdarzenie 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

opłata za zmianę karty wzorów podpisów (bądź wzory 

podpisu) za zmianę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

opłata za wydanie opinii o firmie (dotyczy tylko rachunku 

bieżącego) za zdarzenie 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

opłata za usługę telefonicznego udzielania informacji "na 

hasło" o wysokości salda na rachunku miesięcznie od dołu 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

opłata za likwidację rachunku w ciągu 30 dni od zawarcia 

umowy jednorazowo 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł

odsetki w skali roku od debetu/ salda ujemnego 

 czterokrotność    stopy 

kredytu lombardowego 

NBP

 czterokrotność stopy kredytu 

lombardowego NBP

 czterokrotność stopy kredytu 

lombardowego NBP

 czterokrotność stopy 

kredytu lombardowego NBP

opłata za przelew środków z tytułu realizacji dyspozycji 

zajęcia rachunku za zdarzenie

6. Czynności związane z powstaniem niedopuszczalnego salda    

debetowego i nie wyrównanie go w wyznaczonym terminie:

7. Dyspozycje i pełnomocnictwa

8. Inne

Opłata zgodna z tabelą prowizji za przelew wychodzący, uzależniona od wysokości kwoty przelewu.




