Katowice dn. 26.02.2021r.

INFORMACJA
Decyzją Zarządu SKOK „Szopienice„ wprowadza się następujące opłaty i prowizje:
Opłata przygotowawcza dla pożyczek
konsumenckich w wysokości:

Wysokość prowizji pożyczek konsumenckich

Lp.

Kwota kredytu

Wysokość opłaty

1
2
3
4
5
6

do 2 499 zł.
2500 zł. - 4 999 zł
5 000 zł – 9 999 zł.
10 000 zł – 19 999 zł
20 000 zł. - 49 000 zł.
od 50 000 zł

20 zł.
40 zł.
65 zł.
90 zł.
130 zł.
180 zł.

Okres pożyczki/kredytu

Prowizja w [%]

1 m-ca – 12 m-cy
13 m-cy – 36 m-cy
37 m-cy – 180 m-cy

śr. 10,0%
śr. 11,0 %
śr. 12,0 %

Tabela pozostałych opłat
Nazwa opłaty

Lp.

Wysokość opłaty

1.

Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia o zaległości w spłacie pożyczki:
I powiadomienie,
II wezwanie, ostateczne wezwanie);
Wykonanie powiadomienia telefonicznego - monit

2.

Dokonanie przez SKOK oszacowania wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie
kredytu/pożyczki

3.

Opłata za wystawienie zaświadczenia na żądanie członka

3a.

Opłata za wystawienie dokumentu z notarialnie poświadczonym podpisem

3b.

Opłata za sporządzenie odpisu (kopii poświadczonej za zgodność) umowy/aneksu do umowy lub innego
dokumentu związanego z umową pożyczki/kredytu/pożyczki odnawialnej (za sztukę)

25,00 zł.

3c.

Opłata za wydanie zaświadczenia o wysokości zapłaconych odsetek

25,00 zł.

3d.

Opłata za wydanie opinii dotyczącej historii kredytowej Członka Kasy

99,00 zł.

3e.

Opłata za przygotowanie szczegółowego rozliczenia pożyczki/kredytu/pożyczki odnawialnej

99,00 zł.

3f.
3g.

Opłata za każdorazowe uzyskanie (na zlecenie Wnioskodawcy) przez Kasę odpisu z KW nieruchomości
mającej lub stanowiącej zabezpieczenie pożyczki w związku
z zawarciem/udzieleniem pożyczki
Opłata za zbadanie treści KW przez pracownika Kasy w związku z niewypełnieniem przez pożyczkobiorcę
warunków umowy, tj. niedostarczeniem odpisu KW

4.

Rekompensata za wcześniejszą spłatę pożyczki hipotecznej

5.

Opłata za wydanie promesy, zaświadczenia o udzieleniu pożyczki

Opłata za renegocjację/ugodę pożyczki / kredytu
6.
Opłata wekslowa
7.
Prowizja za przedłużenie linii pożyczkowej na kolejny okres
8.
Dodatkowa prowizja od kredytu dla członków o podwyższonym ryzyku kredytowym
9.
10. Opłata za ryzyko z tyt. braku wpisu hipoteki do KW za okres od wypłaty pożyczki do dokonania wpisu.
Opłata nie podlega zwrotowi.

10.a

Opłata za udzielenie telefonicznej informacji o stanie rachunku lub historii kredytowej

10.b

Opłata za przygotowanie i wysłanie wezwania do uzupełnienia braków w dokumentacji pożyczkowej. (nie
częściej niż raz w miesiącu)

11.

Opłata za wypłatę kwoty nie awizowanej

11a.

Opłata za nie podjęcie awizowanej wypłaty gotówki, przelewu środków w danym dniu

11b.

Opłata za wypłatę gotówkową w kasie SKOK w kwocie powyżej 10 tys. zł

13.

Opłata za brak wykreślenia obcej hipoteki z KW będącej zabezpieczeniem pożyczki. Zwracana po
dostarczeniu wniosku o wykreślenie w/w hipoteki w terminie do 60 dni od daty wymaganej.
Opłata za podwyższone ryzyko wynikające z braku polisy ubezpieczeniowej i cesji nieruchomości
hipotecznej
Opłata za ustanowienie hipoteki przez SKOK, przygotowanie dokumentacji sądowej, oraz samodzielne
poprowadzenie sprawy sądowej

14.

Opłata za wydanie zaświadczenia o wykreślenie hipoteki w trakcie trwania umowy

15.

Opłata za obsługę kont depozytowych i kredytowych

16.

Opłata za przelew zewnętrzny

17.

Opłata za przelew zewnętrzny ( zakończonej lokaty terminowej lub wypłaconej pożyczki - do innego banku)

18.

Opłata za poszukiwanie rachunków – na nazwisko jednej osoby

19.

Opłata za prowadzenie podstawowego rachunku płatniczego

12.
12a.

0,0 zł.
0,0 zł.
0,0 zł.
250,00 zł
do 50,00 zł.
wg taksy notarialnej + 100 zł.

25,00 zł.
25,00 zł.
Zgodnie z art. 40 Ust. o kredycie
hipotecznym z 23.03.2017r.
2 % nie mniej niż 50 zł.
50,00 zł.
20,00 zł.
3%
od 1% do 5 %
2 % wartości pożyczki/kredytu
6,00 zł.
25,00 zł.
0,3% od kwoty powyżej 5 000 zł
0,3% od kwoty niewypłaconej
0,5% od kwoty powyżej 10 000 zł
5000 zł.
200 zł / rok

od 300 zł. do 1% salda zobowiązania
wg taksy notarialnej + 200 zł

3,99 zł na miesiąc
0,75 % kwoty nie mniej niż 1,90 zł. nie
więcej niż 50 zł.
5 zł.- do kwoty 50.000zł.,
10 zł do kwoty 100.000zł,
20 zł powyżej 100.000 zł..

25 zł – za zapytanie
0 zł
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25 zł

20.

Opłata za prowadzenie rachunku ROR Moje Konto

21.

Podmioty gospodarcze – rachunek TANDEM / rachunek bieżący III Sektor
Opłata za prowadzenie rachunku TANDEM / rachunku bieżącego - III Sektor

15 zł/m-c

Opłata za wypłatę gotówkową z rachunku TANDEM/ rachunku bieżącego –III sektor

0,10% od kwoty

Zamknięcie rachunku TANDEM
Zlecenie zewnętrzne z rachunku TANDEM (bez względu na kwotę)
Zlecenie zewnętrzne z rachunku bieżącego – III sektor

25 zł
2,50 zł
1,00 zł.

Opłata za wydanie zaświadczenia dotyczącego TANDEM na wniosek członka
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku na Linię Pożyczkową w rachunku TANDEM

25 zł
5 % od wnioskowanej kwoty

Opłata za uruchomienie Linii Pożyczkowej w rachunku TANDEM
Opłata za sporządzenie aneksu do umowy linii pożyczkowych zwiększenia limitu bądź
zmniejszenia

3 % od przyznanej kwoty limitu
jednorazowo przy złożeniu wniosku 25 zł

23.

Opłata za czynności pomocnicze związane z odzyskaniem należności przysługujących z
tyt. umów pożyczkowych i kredytowych. Działania terenowe: - dojazd do klienta

100,00 zł
( od każdej przeterminowanej pożyczki)

24.

Opłata za czynności pomocnicze związane z odzyskaniem wierzytelności w statusie „zawieszone”

25 % od kwoty odzyskanej

25.

Odsetki od należności przeterminowanych (odsetki maksymalne za opóźnienie )

26.

KARTY PŁATNICZE VISA

22.

2-krotność wysokości odsetek
ustawowych za opóźnienie

Wydanie karty płatniczej – wydanie pierwszej karty

0 PLN

Obsługa karty debetowej

0 PLN* / 0 PLN1)

Wydanie karty płatniczej - wznowienie karty po upływie terminu jej ważności

0 PLN

Wydanie karty płatniczej - ponowne wydanie karty z tym samym numerem, tym samym PIN,
na nowy okres ważności

0 lub 15 PLN2)

Wydanie karty płatniczej - ponowne wydanie karty z nowym numerem, nowym PIN, na nowy okres
ważności
Wydanie karty płatniczej - z nowym numerem, nowym PIN, na nowy okres ważności, w trybie
ekspresowym 3)

0 lub 15 PLN2)
165 PLN

Dobrowolne Ubezpieczenie utraty dokumentów w następstwie kradzieży lub rozboju

2,90 PLN

Wypłata gotówki - w bankomatach przy placówkach SKOK „Szopienice”

0 PLN

Wypłata gotówki - w bankomatach na terenie Polski

4)*

0 PLN

Prowizja za zapytanie o saldo w bankomatach przy placówkach SKOK
Zapytanie o saldo w pozostałych bankomatach na terenie Polski lub za
Zmiana PIN w bankomatach na terenie Polski lub za

0 PLN
granicą5)

granicą5) 6)

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych,
na terytorium Unii Europejskiej, nominowana w euro 7)8)
Inna niż ww. transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych oraz wypłata gotówki w pozostałych państwach 8)
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych
oraz bezgotówkowe transakcje transgraniczne w przypadku pozostałych państw 8)

Wypłata gotówki – cashback

2,90 PLN
2,90 PLN
5 PLN
prowizja za przewalutowanie 5%
3% min. 10,00 PLN
prowizja za przewalutowanie 5%
prowizja za przewalutowanie 5%

9)

1 PLN

Wypłata gotówki - w obcym terminalu POS, inna niż cashback
27.

Limity dzienne dla KART VISA

/ 5,00 PLN

6,00 PLN

Mas

VIP

Limit dzienny

5.000,- PLN

5.000,- PLN

Limit dzienny wypłat gotówkowych

5.000,- PLN

5.000,- PLN

Limit miesięczny dla karty Użytkownika

10.000,- PLN

10.000,- PLN

1) Przez pierwsze 12 m-cy od daty złożenia wniosku o pierwszą kartę, po tym okresie 2,50 zł miesięcznie;
2) 0 PLN w przypadku, gdy ponowne wydanie karty następuje z powodu wadliwego wyprodukowania karty przez Wydawcę lub jej niedostarczenia na poprawnie
wskazany przez wnioskodawcę adres;
3) Dotyczy wyłącznie Kart wydawanych do rachunku Tandem, na których znajduje się Visa Buissnes. Karta oraz PIN zostaną nadane odrębnymi przesyłkami
kurierskimi na adres korespondencyjny Posiadacza Rachunku w terminie do 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia w centrum Kart SKOK.
4) 0 PLN w przypadku pierwszych 5 wypłat gotówki w danym miesiącu kalendarzowym; 5,00 PLN powyżej 5 wypłat gotówki w danym miesiącu kalendarzowym.*
5) Dotyczy bankomatów, w których dostępna jest funkcja;
6) Dostępne z chwilą uruchomienia usługi;
7) Podana wysokość opłaty dotyczy również transakcji w walucie krajowej państw członkowskich, które powiadomiły o swojej decyzji w sprawie rozszerzenia
zastosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we
Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 na swoją walutę krajową, zgodnie z art. 14 Rozporządzenia;
8) Walutą rozliczeniową dla operacji dokonanych kartami debetowymi Visa jest złoty polski (PLN). W przypadku operacji wykonanych w walucie innej niż złoty
polski rachunek członka SKOK obciążany jest kwotą przeliczoną z kwoty, w której dokonana została operacja na złote polskie na podstawie kursu
obowiązującego, dla Wydawcy Karty, w systemie Visa w dniu rozliczenia Operacji przez Visa. Kursy walutowe stosowane przez Visa, dla przeliczania kwot
operacji dokonanych przy użyciu Karty na walutę rozliczeniową, publikowane są na stronie internetowej: https://www.visa.pl/karty-dla-ciebie/kalkulatorwalutowy.
9) Maksymalna kwota jednorazowej usługi w ramach usługi cashback wynosi 300 zł, usługa realizowana tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
* Wariant dla karty wydanej do rachunku podstawowego.
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28.

Operacje dokonywane w systemie elektronicznym e-SKOK
Opłata za udostępnienie usługi e-SKOK

0 zł

Opłata za użytkowanie usługi e-SKOK

0 zł

Dyspozycje płatnicze jednorazowe zewnętrzne z ROR / IKS+*

0,00 zł / 0,80* zł.

Dyspozycje płatnicze jednorazowe zewnętrzne z rachunku bieżącego – III sektor

1,00 zł
0,00 zł

Dyspozycje płatnicze jednorazowe wewnętrzne
Dyspozycje płatnicze stałe zdefiniowane w e-skok ROR / IKS+*

29.

Dyspozycje płatnicze ( ZUS, US, KRUS)

2,50 zł

Opłata za wygenerowanie listy haseł jednorazowych (uwaga!- pierwsza lista haseł bezpłatna)

5,00 zł

Operacje dokonywane w systemie elektronicznym e-SKOK z podstawowego rachunku płatniczego
Opłata za udostępnienie usługi e-SKOK

0 zł

Opłata za użytkowanie usługi e-SKOK

0 zł

W przypadku pierwszych 5 poleceń przelewu ( w tym Zleceń stałych) liczonych łącznie
(wykonywanych za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej e-skok/ w placówkach kasy) w
danym miesiącu kalendarzowym, powyżej 5 poleceń przelewu:
Dyspozycje płatnicze jednorazowe zewnętrzne z podstawowego rachunku płatniczego

0 zł

Dyspozycje płatnicze jednorazowe wewnętrzne

30.

0,80 zł
0 zł

Dyspozycje płatnicze stałe zdefiniowane w e-skok z podstawowego rachunku płatniczego

0,80 zł

Dyspozycje płatnicze ( ZUS, US, KRUS)

2,50 zł

Opłata za wygenerowanie listy haseł jednorazowych (uwaga!- pierwsza lista haseł bezpłatna)

5,00 zł

Dyspozycje realizacji płatności dla członków SKOK posiadających ROR/ IKS+ z pełna funkcją
rozliczeniową/podstawowy rachunek płatniczy
Obsługa techniczna związana z założeniem cyklicznego stałego zlecenia dokonanego w placówkach
SKOK(opłata jednorazowa w chwili zakładania zlecenia)
Obsługa techniczna związana ze zmianą złożonego cyklicznego stałego zlecenia dla stałych transakcji
płatniczych dokonanego w Punktach Obsługi Kasowe (opłata jednorazowa w chwili dokonania
zmiany zlecenia)
Realizacja stałych transakcji płatniczych zewnętrznych wykonywanych cyklicznie bez względu na
kwotę na podstawie złożonej dyspozycji
(opłaty masowe za: gaz, energię elektr., czynsz mieszkaniowy inne zlecenia (opłata pobierana z konta
w momencie każdego zrealizowanego zlecenia płatniczego)
W przypadku posiadania podstawowego rachunku płatniczego:
- w przypadku pierwszych 5 poleceń przelewu (w tym Zleceń stałych) liczonych łącznie
(wykonywanych za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej e-skok/ w placówkach Kasy) w
danym miesiącu kalendarzowym;
- powyżej 5 poleceń przelewu (w tym Zleceń stałych) w danym miesiącu kalendarzowym
Realizacja stałych transakcji płatniczych wewnętrznych wykonywanych cyklicznie (spłaty rat
pożyczek, opłaty za ubezpieczenia, wpłaty na lokaty systematycznego oszczędzania w SKOK i innych
zobowiązań wewnętrznych”)
Realizacja stałych transakcji płatniczych not obciążeniowych z rachunku ROR lub IKS+ z pełną
funkcją rozliczeniową (czynsz mieszkaniowy)
(opłata płatna z konta w momencie przesyłania środków za każdą zrealizowaną dyspozycję )

31.

0,00 zł / 0,80 *

1,00- zł
0,00zł
0,30 zł

0 zł
0,30 zł
Bez opłat
1,80 zł

Realizacja zleceń Płatniczych jednorazowych z konta ROR lub IKS+ z pełną funkcją rozliczeniową w Punktach
Obsługi Kasowej
1)

Do kwoty 100,- zł

1,00 zł

2)

Od 100,01 zł do kwoty 500 zł

2,00 zł

3)

Od 500,01 zł do 1 000 zł

2,50 zł

4)

Od 1 000,01 zł do 5 000 zł

3,50 zł

5)

pow. 5 000,01 zł

8,00 zł

6)

Dyspozycje przelewów do ZUS, US, KRUS

3,50 zł

Opłata za wydanie książeczki do dokonywania wpłat i wypłat z rachunku ROR lub A”Vista (opłata
jednorazowa przy wydaniu)

1,00 zł

Wezwanie do zapłaty uregulowania przeterminowanego limitu debetu rachunku ROR/IKS+ /płatniczego

25,00 zł

Skuteczny monit telefoniczny lub SMS informujący o braku możliwości realizacji transakcji płatniczej
z winy składającego stałe cykliczne zlecenie płatnicze.
( Potrącenie z rachunku jednorazowo po wykonaniu czynności )
Obsługa techniczna ustanowienia blokady rachunku z tytułu zajęć egzekucyjnych konta. (opłata
jednorazowa z konta w momencie ustanowienia blokady)
Realizacja zlecenia płatniczego z tytułu potrąceń egzekucyjnych z konta ( opłata pobrania z konta za
każdą realizację potrącenia na organ egzekucyjny)

6,00 zł
10,00 zł

5,00 zł
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32.

Poszukiwanie zwrotne transakcji płatniczej z winy składającego zlecenie

12,00 zł

Opłata za zmianę typu rachunku rozliczeniowego

5,00 zł

Realizacja zleceń Płatniczych jednorazowych z podstawowego rachunku płatniczego w Punktach Obsługi Kasowej
W przypadku pierwszych 5 poleceń przelewu ( w tym Zleceń stałych) liczonych łącznie
(wykonywanych za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej e-skok/ w placówkach kasy) w
danym miesiącu kalendarzowym, powyżej 5 poleceń przelewu:
1) Do kwoty 100,- zł

33.

34.

35.

-

0 zł
1,00 zł

2)

Od 100,01 zł do kwoty 500 zł

2,00 zł

3)

Od 500,01 zł do 1 000 zł

2,50 zł

4)

Od 1 000,01 zł do 5 000 zł

3,50 zł

5)

pow. 5 000,01 zł

8,00 zł

6)

Dyspozycje przelewów do ZUS, US, KRUS

3,50 zł

Realizacja Zleceń Płatniczych jednorazowych w Punktach Obsługi Kasowej dla Klientów korzystających z innych
usług SKOK, nie posiadających Umowy ramowej na usługi płatnicze
1)

Do kwoty 200,- zł

1,90 zł

2)

Od 200,01 zł do kwoty 500 zł

3,50 zł

3)

Od 500,01 zł do 1 000 zł

4,00 zł

4)

Od 1 000,01 zł do 5 000 zł

5,50 zł

5)

pow. 5 000,01 zł

6)

Dyspozycje przelewów do ZUS , US, KRUS

0,75% od kwoty
3,50 zł

Realizacja Zleceń Płatniczych jednorazowych w Punktach Obsługi Kasowej dla Klientów nie korzystających z innych
usług SKOK, nie posiadających Umowy ramowej na usługi płatnicze
1)

Do kwoty 100,- zł

2,50 zł

2)

Od 100,01 zł do kwoty 500 zł

4,00 zł

3)

Od 500,01 zł do 1 000 zł

4,50 zł

4)

Od 1 000,01 zł do 5 000 zł

6,00 zł

5)

pow. 5 000,01 zł

6)

Dyspozycje przelewów do ZUS , US, KRUS

3,50 zł

7)

Techniczna obsługa Ustanowienia pełnomocnictw do rachunków

7,00 zł

8)

Techniczna obsługa członka dokonania zmian w ustanowionych pełnomocnictwach

6,00 zł

9)

Techniczna obsługa Ustanowienia dyspozycji na wypadek śmierci

5,00 zł

0,50% od kwoty

Za użytkowanie Identyfikacyjnej Karty Magnetycznej (IKM)
Prowizja za użytkowanie karty IKM – opłata jednorazowa pobierana w momencie wydania karty

3,50 zł

Opłata miesięczna z tytułu obsługi karty

0,00 zł

Opłata za powtórne wydanie karty w przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży;

3,50 zł

Opłata za zastrzeżenie karty

0,50 zł

Opłata za ponowne wygenerowanie KODU PIN

1,00 zł

Techniczna obsługa Ustanowienia pełnomocnictw do rachunków

7,00 zł

Techniczna obsługa członka dokonania zmian w ustanowionych pełnomocnictwach

6,00 zł

Techniczna obsługa Ustanowienia dyspozycji na wypadek śmierci

5,00 zł

Opłaty za sporządzenie i wysłanie powiadomień będą potrącane z najbliższej raty kredytu.
W przypadku gdy nie ustalono jednoznacznie opłat i prowizji, wskazując jedynie pewien zakres ich wysokości jest zależna
od oceny ryzyka kredytowego. Ryzyko kredytowe jest określane na podstawie oceny punktowej członka.

Wymienione powyżej opłaty i prowizje dla niewypowiedzianych kredytów/pożyczek udzielanych od 11 marca 2016 roku
będą naliczone w kwocie niższej niż kwota określona w Tabeli Opłat i Prowizji SKOK „Szopienice” w przypadku, gdy
pobranie opłaty w wymaganej wysokości przekroczy MPKK (maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu).
Powyższe zarządzenie obowiązuje od dnia 01 marca 2021r.
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