
              

 

Tabela Opłat i Prowizji dla rachunków płatniczych           Obowiązuje od 26.11.2019 r. 

Lp Usługa 
Opłata/prowizja 

ROR eROR ROR Uniwersalny ROR Super Konto ROR Złoty** ROR Srebrny** IKP Plus** 

1 Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie) 0,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 11,00 zł 8,00 zł 3,00 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 2,00 zł 1,70 zł 2,00 zł 0,80 zł 1,20 zł 1,70 zł 

4 Polecenie przelewu powyżej kwoty 5.000,00 zł 4,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 3,00 zł 4,00 zł 5,00 zł 

5 Polecenie przelewu do ZUS, US 2,50 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 2,00 zł 1,50 zł 2,00 zł 0,60 zł 1,00 zł 1,50 zł 

 Polecenia przelewów – wykonane za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej eSKOK 

9 Polecenie przelewu (niezależnie od kwoty przelewu) 0,00 zł 0,80 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,50 zł 0,80 zł 

10 Polecenie przelewu do ZUS, US 2,50 zł 

11 Polecenie przelewu wewnętrznego 0,00 zł 

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

13 Zlecenie stałe na rachunek inny niż w SKOK Ziemi Rybnickiej 0,00 zł 0,80 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,50 zł 0,80 zł 

 Inne usługi 

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

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

16 
Opłata za zmianę rodzaju ROR z rodzaju o wyższej opłacie za prowadzenie rachunku płatniczego na 
niższą (opłata jednorazowa) 

nie dotyczy 15,00 zł nie dotyczy 15,00 zł 15,00 zł nie dotyczy 

17 Opłata za wyciągi z rachunku płatniczego (miesięcznie) 0,00 zł 

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

19 
Powiadamianie SMS - opłata za pojedyncze powiadomienie SMS o zdarzeniach na rachunku płatniczym 
wykonywanych przez eSKOK 

0,20 zł  

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

* dotyczy debetów zawartych przed dniem 17.11.2009r 
** produkty wycofane z oferty 

 

 



              

 

Tabela opłat i prowizji dla Podstawowego Rachunku Płatniczego         Obowiązuje od 26.11.2019 r. 

Lp Usługa Opłata/prowizja 

1 Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie) 0,00 zł 

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

3 Oprocentowanie w skali roku 0,00% 

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

4 Polecenie przelewu do kwoty 5.000,00 zł włącznie 1,70 zł 

5 Polecenie przelewu powyżej kwoty 5.000,00 zł 5,00 zł 

6 Polecenie przelewu do ZUS, US 2,50 zł 

7 Polecenie przelewu wewnętrznego 0,00 zł 

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

9 Zlecenie stałe na rachunek inny niż w SKOK Ziemi Rybnickiej 1,50 zł 

 Polecenia przelewów – wykonane za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej eSKOK * 

10 Polecenie przelewu (niezależnie od kwoty przelewu) 0,00 zł 

11 Polecenie przelewu do ZUS, US 2,50 zł 

12 Polecenie przelewu wewnętrznego 0,00 zł 

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

14 Zlecenie stałe na rachunek inny niż w SKOK Ziemi Rybnickiej 0,80 zł 

 Inne usługi 

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

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

17 Opłata za wyciągi z rachunku płatniczego (miesięcznie) 0,00 zł 

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

19 Powiadamianie SMS - opłata za pojedyncze powiadomienie SMS o zdarzeniach na rachunku płatniczym wykonywanych przez eSKOK 0,20 zł  

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

* SKOK nie pobiera opłaty za realizację w danym miesiącu kalendarzowym pierwszych 5 krajowych transakcji płatniczych, na które składają się: polecenia przelewu, polecenia przelewu wewnętrznego, zlecenia stałe 

 

Tabela opłat i prowizji dla rachunków oszczędnościowych a’vista         Obowiązuje od 26.11.2019 r. 

Lp Usługa Opłata/prowizja 

1 Opłata za drugą i kolejną w miesiącu kalendarzowym wypłatę gotówki w kasie z rachunku a’vista 4,00 zł 

 

  



              

 

Tabela Opłat i Prowizji dla pożyczek i kredytów           Obowiązuje od 26.11.2019 r. 

Lp Usługa Opłata/prowizja 

1 Renegocjacja pożyczki nieprzeterminowanej z przesunięciem spłaty od 1 do 3 m-cy 50,00 zł 

2 Renegocjacja pożyczki przeterminowanej z przesunięciem spłaty od 1 do 3 m-cy 100,00 zł 

3 Jednorazowa renegocjacja pożyczki przeprowadzona w przypadku utraty pracy przez członka SKOK  0,00 zł 

4 Sporządzenie aneksu do umowy pożyczki lub kredytu (np. zmiana poręczyciela, zmiana formy zabezpieczenia)  200,00 zł 

5 Opłata za wysłanie wezwania do zapłaty zaległej raty pożyczki - list zwykły  20,00 zł* 

6 Opłata za wysłanie wezwania do zapłaty zaległej raty pożyczki – list polecony i list za potwierdzeniem odbioru 25,00 zł* 

7 Wezwanie do opłacenia i przedłożenia polisy ubezpieczeniowej dla nieruchomości hipotecznej  30,00 zł 

8 Opłata za czynności windykacyjne zlecone firmie windykacyjnej 130,00 zł* 

* dotyczy pożyczek zawartych do 10.03.2016r 
 

Tabela opłat i prowizji dla pożyczek i kredytów w rachunku płatniczym        Obowiązuje od 26.11.2019 r. 

Lp. Usługa Opłata/prowizja 

 Kredyt w rachunku płatniczym - linia pożyczkowa prowadzona w ramach rachunku ROR 

1 Opłata przygotowawcza (jednorazowa) 0,00 zł 

2 Prowizja za przyznanie i korzystanie z linii 0,00% 

3 Prowizja za zmianę Limitu oraz podpisanie stosownego Aneksu do Umowy 
1,00% przyznanego limitu 

4 Prowizja za przedłużenie linii (za korzystanie w kolejnych latach) 

 Kredyt w rachunku płatniczym - preferencyjna linia pożyczkowa prowadzona w ramach rachunku ROR / IKS Plus* 

1 Opłata przygotowawcza (jednorazowa) 0,00 zł 

2 Opłata dodatkowa za niewykonanie transakcji w POS za minimalną kwotę oraz w minimalnej liczbie transakcji (miesięcznie) 5,00 zł 

3 Prowizja za przyznanie i korzystanie z linii 

1,00% przyznanego limitu 4 Prowizja za zmianę Limitu oraz podpisanie stosownego Aneksu do Umowy 

5 Prowizja za przedłużenie linii (za korzystanie w kolejnych latach) 

* oferta dostępna do dnia 25.11.2019r. 

 

 

 

 

 

 



              

 

Tabela opłat i prowizji usług dodatkowych            Obowiązuje od 11.03.2020 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 3,00 zł 

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

3 Polecenie przelewu powyżej kwoty 5.000,01zł 15,00 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: 

 Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. S. Staszica w Wodzisławiu Śląskim 

 Spółdzielni Mieszkaniowej „ADS Sośnica” w Gliwicach  

 Spółdzielni Mieszkaniowej przy Elektrowni Rybnik 

 Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMATOR” w Gliwicach 

 Spółdzielni Mieszkaniowej „ORŁOWIEC” w Rydułtowach 

 SALTUS Ubezpieczenia 

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

0,00 zł 

6 Przelewy z tytułu czynszu oraz mediów dokonywane na rzecz Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach 0,00 zł 

 Inne usługi 

7 Prowadzenie rachunku IKS (miesięcznie) 0,00 zł 

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

9 Opłata od zawarcia ugody przedkomorniczej do 5.000zł 40,00 zł 

10 Opłata od zawarcie ugody przedkomorniczej od kwoty 5.001,00zł do 10.000,00zł 70,00 zł 

11 Opłata od zawarcie ugody przedkomorniczej od kwoty 10.001,00zł do 50.000,00zł 120,00 zł 

12 Opłata od zawarcie ugody przedkomorniczej powyżej kwoty 50.000,00zł 200,00 zł 

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

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

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

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

17 Wydruk z systemu dotyczący rachunków oszczędnościowych 6,00 zł 

18 Opłata za wydanie zaświadczenia niestandardowego opłata ustalana indywidualnie 

19 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 



              

 

Tabela Opłat i Prowizji dla podmiotów gospodarczych i instytucjonalnych        Obowiązuje od 26.11.2019 r. 

Lp. Usługa 

Opłata/prowizja 

RB eSKOK RB Standard RB Sektor III 
 

Tandem 
Uniwersalny** 

Tandem 
Złoty** 

1 Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie) 0,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 15,00 zł 20,00 zł 

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

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

4 Powiadamianie SMS - opłata za pojedyncze powiadomienie SMS o zdarzeniach na rachunku 
płatniczym 

0,20 zł 

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

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

6 Polecenie przelewu do kwoty 5.000,00 zł włącznie 3,00 zł 2,00 zł 3,00 zł 1,89 zł 0,80 zł 

7 Polecenie przelewu powyżej kwoty 5.000,00 zł 4,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 6,00 zł 4,00 zł 

8 Polecenie przelewu do ZUS, US 2,50 zł 5,00 zł 2,50 zł 

9 Polecenie przelewu wewnętrznego 0,00 zł 

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

11 Zlecenie stałe na rachunek inny niż w SKOK Ziemi Rybnickiej 1,00 zł 1,70 zł 1,00 zł 

 Polecenia przelewów – wykonane za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej eSKOK 

12 Polecenie przelewu (niezależnie od kwoty przelewu) 1,00 zł 1,50 zł 0,00 zł 1,00 zł 0,50 zł 

13 Polecenie przelewu do ZUS/US 2,50 zł 0,00 zł 2,50 zł 

14 Polecenie przelewu wewnętrznego 0,00 zł 

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

16 Zlecenie stałe na rachunek inny niż w SKOK Ziemi Rybnickiej 1,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 0,50 zł 

 Inne usługi 

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

18 Wpłata gotówki – dokonana w Punkcie Kasowym SKOK Ziemi Rybnickiej do kwoty 10.000,00zł 
włącznie 

10,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

19 Wpłata gotówki – dokonana w Punkcie Kasowym SKOK Ziemi Rybnickiej powyżej kwoty 10.000,00zł 0,20% od kwoty powyżej 10.000,00zł w danym 
dniu 

0,00 zł 
0,20% od kwoty powyżej 10.000,00zł w danym 

dniu 

20 Kredyt w rachunku płatniczym - prowizja za uruchomienie Linii Pożyczkowej 2,90% --- 1,00% 

20 Kredyt w rachunku płatniczym - prowizja za przedłużenie  Linii Pożyczkowej 2,90% kwoty limitu --- 1,00% kwoty limitu 

22 Opłata za zmianę rodzaju rachunku z rodzaju o wyższej opłacie za prowadzenie rachunku płatniczego 
na niższą (opłata jednorazowa) * 

15,00 zł --- 0,00 zł 15,00 zł 



              

 

23 Opłata za wyciągi e-mail --- --- 1,00 zł --- --- 

24 Opłata za wyciągi wysłane pocztą --- --- 5,00 zł --- --- 

25 Wystawienie zaświadczenia o saldach lub opinia o kliencie --- 50,00 zł --- 

26 Prowadzenie RB pomocniczego z m-c --- 0,00 zł --- 

27 Oprocentowanie RB pomocniczego w skali roku --- 0,20% --- 

28 Opłata za odzyskanie środków z transakcji płatniczej nie wykonanej lub nie wykonanej należycie. --- 0,00 zł --- 

* w przypadku przejścia z wariantu RB Uniwersalnego lub Złotego na RB Standard lub eSKOK brak opłaty 
** oferta dostępna do 28.02.2011r. 
 

  



              

 

Tabela Opłat i Prowizji karty Visa             Obowiązuje od 02.08.2020 r. 

Lp Usługa Opłata/prowizja 

 Opłaty serwisowe 

1 Wydanie karty płatniczej – wydanie pierwszej karty 0 PLN 

2 Obsługa karty debetowej  0 PLN 8) / 0 PLN1) miesięcznie 

3 Wydanie karty płatniczej – wznowienie karty po upływie terminu jej ważności 0 PLN 

4 Wydanie karty płatniczej – ponowne wydanie karty z tym samym numerem, tym samym PIN, na nowy okres ważności 
0 lub 15 PLN 2) 

5 Wydanie karty płatniczej – ponowne wydanie karty z nowym numerem, nowym PIN, na nowy okres ważności 

6 Wydanie karty płatniczej – z nowym numerem, nowym PIN, na nowy okres ważności, w trybie ekspresowym 165 PLN 3) 

7 Dobrowolne Ubezpieczenie utraty dokumentów w następstwie kradzieży lub rozboju  2,90 PLN 

 Prowizje od transakcji 

8 Wypłata gotówki - bankomatach na terenie Polski 0 PLN 8) 9) / 5,00 PLN7) 

9 Zapytanie o saldo w bankomatach na terenie Polski lub za granicą4) 2,90 PLN 

10 Zmiana PIN w bankomatach na terenie Polski lub za granicą4) 6) 2,90 PLN 

11 Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych, na terytorium Unii Europejskiej, nominowana w euro 10) 11) 
5,00 PLN 

prowizja za przewalutowanie 5% 

12 Inna niż ww. transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych oraz wypłata gotówki w pozostałych państwach 
3% min. 10,00 PLN 

prowizja za przewalutowanie 5% 

13 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych oraz bezgotówkowe transakcje transgraniczne w przypadku 
pozostałych państw 10) 

prowizja za przewalutowanie 5% 

14 Wypłata gotówki - cashback5) 1,00 PLN 

15 Wypłata gotówki - w obcym terminalu POS inna niż cashback 6,00 PLN 

 
1) przez pierwsze 12 m-cy od daty złożenia wniosku o pierwszą kartę, po tym okresie 2,50zł 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 wydanych do rachunku Tandem. 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) dotyczy bankomatów, w których dostępna jest ta funkcja 
5) maksymalna kwota jednorazowej usługi w ramach usługi cashback wynosi 300 zł, usługa realizowana tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
6) dostępne z chwilą uruchomienia usługi 
7) w okresie od dnia 01.05.2015r. do odwołania prowizja za dwie pierwsze w miesiącu wypłaty gotówki w bankomacie wynosi 0,00 PLN (decyduje data dokonania transakcji) 
8) dla karty wydanej do Podstawowego rachunku płatniczego 
9) 0 PLN w przypadku pierwszych 5 wypłat gotówki w danym miesiącu kalendarzowym; 5,00 PLN powyżej 5 wypłat gotówki w danym miesiącu kalendarzowym 
10) 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://visa.pl/wsparcie-visa/konsument/travel-support/exchange-rate-calculator.html. Zmiana 
kursu walutowego nie wymaga uprzedzenia Posiadacza Karty. 

11) 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 

https://visa.pl/wsparcie-visa/konsument/travel-support/exchange-rate-calculator.html

