
K09 w.1.6 (PWI) Tabela opłat i prowizji VC 

Załącznik nr1 do uchwały nr 3/11/2019/Z  Zarządu Kasy Centrum z dn. 04.11.2019 r. 

 

 

Załącznik nr 1  
do Umowy o kartę płatniczą     TOiP VC obowiązująca w Kasie Centrum od 01.06.2020 r. 
  

Tabela opłat i prowizji 

Wydanie karty płatniczej – wydanie pierwszej karty 0 PLN 

Obsługa karty debetowej 0 PLN* / 0 PLN
1)

 miesięcznie 

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 PLN 
2)

 

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

0 lub 15 PLN
 2)

 

Wydanie karty płatniczej – z nowym numerem, nowym PIN, na nowy okres 
ważności, w trybie ekspresowym 

3)
 

165 PLN 

Dobrowolne Ubezpieczenie utraty dokumentów w następstwie kradzieży lub 
rozboju  

2,90 PLN 

Wypłata gotówki – w bankomatach  na terenie Polski  0 PLN
4)

* / 5,00 PLN 

Zapytanie o saldo w bankomatach na terenie Polski lub za granicą
5)

  2,90 PLN 

Zmiana PIN w bankomatach na terenie Polski lub za granicą
5)6)

 2,90 PLN 

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych, na terytorium Unii Europejskiej, nominowana w euro

7), 8)
  

5,00 PLN 
prowizja za przewalutowanie 5% 

Inna niż ww. transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 
płatności gotówkowych oraz wypłata gotówki w pozostałych państwach

8)
 

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

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

8)
 

prowizja za przewalutowanie 5% 

Wypłata gotówki – cashback
9)

 1 PLN 

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 2,50 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 wydanych do rachunku Tandem, na których znajduje się logo Visa Business. 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 ta 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/wsparcie-visa/konsument/travel-support/exchange-rate-
calculator.html. Zmiana kursu walutowego nie wymaga uprzedzenia Posiadacza Karty. 
9) Maksymalna kwota jednorazowej usługi w ramach usługi cashback wynosi 300 zł, usługa realizowana tylko na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
Legenda: 
* Wariant dla karty wydanej do rachunku podstawowego.  



WYCIĄG Z CENNIKA LOKAT W KASIE CENTRUM 
Obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. (zastępuje wyciąg z 1 października 2021 r.) 

 

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Centrum               W przypadku zerwania lokat przed terminem, SKOK nie wypłaca odsetek. 
Centrala: Bytom, ul. Stanisława Moniuszki 16A.                                                                   
INFOLINIA: 801 600 300     
www.kasacentrum.pl 

 

OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW: 

 
* Dotyczy kont wycofanych z oferty: ROR Premium/ROR Senior/ROR Standard/e-SKOK ROR/IKS Plus Classic 
 

OPROCENTOWANIE PROMOCYJNYCH LOKATY NA NOWE ŚRODKI: 
 

Oprocentowanie lokat 
terminowych 

Lokata terminowa  
o oprocentowaniu stałym* 

Lokata terminowa   
o oprocentowaniu zmiennym** 

Okres lokaty: Oprocentowanie nominalne w skali roku 

12 miesięcy 1,50% - 1,70% - 
 
Kwota minimalna: 10.000 PLN 
Kwota maksymalna: 400.000 PLN 
Nowe środki – nadwyżka środków finansowych na kontach Członka Kasy w dniu zakładania lokaty ponad stan środków finansowych wykazywanych na 
dzień 31.12.2021 r. 
*Podwyższenie oprocentowania minimalnego następuje w ramach przedstawionych w tabeli o: 
+0,10%  - dla lokat w łącznej kwocie od 100.000 zł 
+0,20%  - dla lokat w łącznej kwocie od 200.000 zł 
oraz w ramach indywidualnych negocjacji. 
Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego. 
Po upływie okresu umownego lokata nie podlega odnowieniu (środki automatycznie księgowane są na rachunku ROR/IKS+). 

Cel: 267 

 
OPROCENTOWANIE PROMOCYJNYCH LOKAT TERMINOWYCH: 

Oprocentowanie lokat 
terminowych* 

Lokata terminowa  
o oprocentowaniu stałym 

Lokata terminowa   
o oprocentowaniu zmiennym** 

Okres lokaty: Oprocentowanie nominalne w skali roku* 

3 - 5 miesięcy 0,80% – 1,00%  - 

6 - 11 miesięcy 0,90% – 1,10%  - 

12 miesięcy 1,00% – 1,20%  - 
 
Kwota minimalna: 300 PLN 
Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego. 
Po upływie okresu umownego lokata nie podlega odnowieniu (środki automatycznie księgowane są na rachunku ROR/IKS+). 
*Podwyższenie oprocentowania minimalnego następuje w ramach przedstawionych w tabeli o: 
+0,05%  - dla osób, które wykupią jeden dodatkowy udział. 
+0,10%  - dla osób, które wykupią dwa dodatkowe udziały lub posiadają staż członkowski min. 36 m-cy. 
+0,15%  - dla osób, które wykupią trzy dodatkowe udziały lub posiadają staż członkowski min. 36 m-cy i wykupią jeden dodatkowy udział. 
+0,20% -  dla osób, które wykupią cztery dodatkowe udziały lub posiadają staż członkowski min. 36 m-cy i wykupią dwa dodatkowe udziały. 
Wykup dodatkowych udziałów uprawniających do zmiany oprocentowania musi zostać dokonany w dniu zakładania lokaty. 
** Oprocentowanie zmienne jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału 
kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelą powyżej. 
Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału 
kalendarzowego. Nowe oprocentowanie jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału 
kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym. 
Obowiązkowy system gwarantowania nie obejmuje środków wpłaconych tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich (art. 17 punkt 2  Ustawy 
z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym). 
Członkowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu udziałów, jeżeli zostały one przeznaczone na pokrycie strat Kasy (par. 13 Statutu SKOK Centrum). 
Straty bilansowe pokrywane są z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy - z funduszu udziałowego. Odpowiedzialność 
członków za straty powstałe w Kasie jest równa podwójnej wysokości wpłaconych udziałów  (par. 59 Statutu SKOK Centrum). 
 

Cel: 237  

 
 
 
 
 
Wartość wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego IV kwartału kalendarzowego 2021 roku wynosiła 2,51%. 
 
Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10.06.2016 r. o 
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. 
  

Oprocentowanie 
rachunków 

oszczędnościowo – 
rozliczeniowych  

i rachunku bieżącego 

Rachunek 
płatniczy 
IKS NEO / 

IKS 
eXpress 

Podstawowy 
rachunek 
płatniczy 

Rachunek 
płatniczy 

IKS 

Rachunek 
płatniczy 
Tandem 

IKS Zero /  
IKS Aktywny /  

IKS Zwykły 
(wycofane) 

ROR/IKS 
Plus* 

(wycofany) 

IKS Deponent / 
IKS Senior /  
IKS Classic / 

IKS MED 
(wycofane) 

RSO 
Książeczka 
(wycofany) 

Oprocentowanie 
zmienne  

(w skali roku) 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,1% 0,17% 

Kapitalizacja odsetek - miesięczna  
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OPROCENTOWANIE STANDARDOWYCH LOKAT TERMINOWYCH: 

Oprocentowanie lokat 
terminowych 

Lokata terminowa  
o oprocentowaniu stałym 

Lokata terminowa   
o oprocentowaniu zmiennym** 

Okres lokaty: Oprocentowanie nominalne w skali roku 

1-120 miesięcy 0,20%  
 
-  
 

Kwota minimalna: 300 PLN 
Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego. 
Po upływie okresu umownego lokata nie podlega odnowieniu (środki automatycznie księgowane są na rachunku ROR/IKS+). 
** Oprocentowanie zmienne jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału 
kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelą powyżej. 
Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Nowe 
oprocentowanie jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o 
wartość stałą w całym okresie umownym. 
Cel: 239 

 
 
 
 
OPROCENTOWANIE LOKATY TERMINOWEJ DLA NOWYCH CZŁONKÓW: 

Oprocentowanie lokat 
terminowych 

Lokata terminowa  
o oprocentowaniu stałym 

Lokata terminowa   
o oprocentowaniu zmiennym** 

Okres lokaty: Oprocentowanie nominalne w skali roku 

3 miesiące 4,00% - 
 
Kwota minimalna: 300 PLN 
Kwota maksymalna: 20.000 PLN 
Nowy Członek – osoba przystępująca do Kasy w czasie trwania promocji. 
Możliwość założenia lokaty w okresie 60 dni od dnia przystąpienia do Kasy Centrum. 
Maksymalna ilość lokat, które może posiadać Członek Kasy: jedna. 
Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego. 
Po upływie okresu umownego lokata nie podlega odnowieniu (środki automatycznie księgowane są na rachunku ROR/IKS+). 

Cel: 256 

 
 
 
 
OPROCENTOWANIE PROMOCYJNYCH LOKAT INTERNETOWYCH: 

Oprocentowanie e-lokat 
Lokata terminowa  

o oprocentowaniu stałym 
Lokata terminowa  

o oprocentowaniu zmiennym** 

Okres lokaty: Oprocentowanie nominalne w skali roku: 

3 - 5 miesięcy 1,00%  - 

6 - 11 miesięcy 1,10%  - 

12 miesięcy 1,20%  - 

13 - 23 miesiące - - 

24 miesiące - - 
Lokata dostępna za pośrednictwem serwisu e-skok. 
Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego. 
Po upływie okresu umownego lokata nie podlega odnowieniu (środki automatycznie księgowane są na rachunku ROR/IKS+). 
** Oprocentowanie zmienne jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału 
kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelą powyżej. 
Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału 
kalendarzowego. Nowe oprocentowanie jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału 
kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym. 
Cel: 246 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wartość wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego IV kwartału kalendarzowego 2021 roku wynosiła 2,51%. 
 
Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10.06.2016 r. o 
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.  
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OPROCENTOWANIE LOKATY TERMINOWEJ VIP: 

Oprocentowanie lokat 
terminowych 

Lokata terminowa  
o oprocentowaniu stałym 

Lokata terminowa   
o oprocentowaniu zmiennym** 

Okres lokaty: Oprocentowanie nominalne w skali roku 

13 miesięcy 1,20%  - 
Oferta skierowana jest do Członków SKOK, którzy posiadają lokatę terminową w Kasie o umownym terminie zapadalności, który przypada w 
miesiącach grudzień 2021 r. - marzec 2022 r.  
Kwota minimalna: 10.000 PLN 
Kwota maksymalna : 100.000 PLN 
Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego. 
Maksymalne saldo lokat terminowych VIP, które może posiadać w danym czasie Członek wynosi 100.000 PLN. 
Po upływie okresu umownego lokata nie podlega odnowieniu (środki automatycznie księgowane są na rachunku ROR/IKS+). 
** Oprocentowanie zmienne jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału 
kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelą powyżej. 
Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału 
kalendarzowego. Nowe oprocentowanie jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału 
kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym. 

Cel: 243 

 
 
 
OPROCENTOWANIE PROMOCYJNYCH LOKAT RENTIERSKICH: 

Oprocentowanie 
lokat rentierskich 

RENTIERSKA nieodnawialna o 
oprocentowaniu stałym z wypłatą odsetek co 

1 miesiąc 

RENTIERSKA nieodnawialna o 
oprocentowaniu stałym z wypłatą odsetek co 

3 miesiące 

Okres lokaty: Oprocentowanie nominalne w skali roku: 

12 miesięcy 1,05%  
 

1,10%  
 

24 miesiące 1,15%  
 

1,20%  
 

36 miesięcy 1,25%  
 

1,30%  
 

 
Kwota minimalna: 300 PLN. 
Po upływie okresu umownego lokata nie podlega odnowieniu (środki automatycznie księgowane są na rachunku ROR/IKS+). 
 
Cel 268, 269 

 

 

OPROCENTOWANIE STANDARDOWYCH LOKAT RENTIERSKICH: 

Oprocentowanie 
lokat rentierskich 

RENTIERSKA nieodnawialna o 
oprocentowaniu stałym z wypłatą odsetek co 

1 miesiąc 

RENTIERSKA nieodnawialna o 
oprocentowaniu stałym z wypłatą odsetek co 

3 miesiące 
Okres lokaty: Oprocentowanie nominalne w skali roku: 

12 - 60 miesięcy 0,20% 
 

0,20%  

 
Kwota minimalna: 300 PLN. 
Po upływie okresu umownego lokata nie podlega odnowieniu (środki automatycznie księgowane są na rachunku ROR/IKS+). 
 

Cel: 270,271 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wartość wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego IV kwartału kalendarzowego 2021 roku wynosiła 2,51%. 
 
Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10.06.2016 r. o 
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.  
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OPROCENTOWANIE LOKAT SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA  

Oprocentowanie lokat systematycznego oszczędzania  

Okres lokaty: Oprocentowanie stałe, oprocentowanie nominalne w skali roku: 

6 miesięcy 0,80%  

12 miesięcy 1,00%  

18 miesięcy 1,10%  

24 miesiące 1,20%  

36 miesięcy 1,30%  
 
Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego. 
Po upływie okresu umownego lokata nie podlega odnowieniu (środki automatycznie księgowane są na rachunku ROR/IKS+). 
 

Cel: 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wartość wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego IV kwartału kalendarzowego 2021 roku wynosiła 2,51%. 
 
Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10.06.2016 r. o 
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. 



CZYNNOŚĆ [1] Rachunek płatniczy IKS NEO Rachunek płatniczy IKS Podstawowy rachunek płatniczy Rachunek płatniczy Tandem

1 miesięczna opłata z tytułu prowadzenia rachunku płatniczego [2] 5 PLN 0 PLN 0 PLN 7,90 PLN [3] / 7,90 PLN

2 opłata za przeniesienie rachunku płatniczego

3 odsetki w skali roku od debetu nieprawidłowego/salda ujemnego

4 polecenie przelewu internetowego (eSKOK) 0 PLN Nie dotyczy 0 PLN 2,95 PLN

5 polecenie przelewu internetowego (eSKOK) na rachunek ZUS/US 2,95 PLN Nie dotyczy 0 PLN 2,95 PLN

6 powiadamianie SMS do autoryzacji operacji eSKOK 0,00 PLN Nie dotyczy 0,00 PLN 0,00 PLN

7 powiadamianie SMS/e-mail o zdarzeniach na rachunku wysyłane na żądanie uzytkownika eskok 0,50 PLN Nie dotyczy 0,50 PLN 0,50 PLN

8
polecenie przelewu zewnętrznego w ramach konsolidacji zobowiązań lub wykupu ubezpieczenia (TU/TUW SKOK) do 

pożyczki wypłacanej w Kasie Centrum
0 PLN Nie dotyczy 0 PLN Nie dotyczy

9 polecenie przelewu zewnętrznego środków pochodzących z lokaty terminowej w Kasie Centrum 5 PLN 5 PLN 0 PLN / 5 PLN [5] 5 PLN

10 polecenie przelewu zewnętrznego w kwocie do 50 PLN 0,98 PLN 0,98 PLN 0 PLN / 0,98 PLN [5] 2,95 PLN

11 polecenie przelewu zewnętrznego w kwocie pow. 50 do 100 PLN 0,98 PLN 0,98 PLN 0 PLN / 0,98 PLN [5] 3,45 PLN

12 polecenie przelewu zewnętrznego w kwocie pow. 100 PLN do 10 000 PLN 0 PLN / 0,09% kwoty zlecenia, nie mniej niż 1,98 PLN [5] 0,19% kwoty zlecenia, nie mniej niż 3,95 PLN

13 polecenie przelewu zewnętrznego w kwocie pow. 10 000 PLN 0 PLN / 0,09% kwoty zlecenia, nie więcej niż 49,50 PLN [5] 0,19% kwoty zlecenia, nie więcej niż 99 PLN

14 polecenie przelewu na rachunek ZUS/KRUS/US 2,95 PLN 2,95 PLN 0 PLN / 2,95 PLN [5] 2,95 PLN

15 zlecenie stałe (opłata za każde polecenie przelewu zewnętrznego w ramach zlecenia stałego) 0,99 PLN 0,99 PLN 0 / 0,99 PLN [5] 1,98 PLN

16 polecenie przelewu wewnętrznego 0 PLN 0 PLN 0 PLN Nie dotyczy

17 wpłata gotówkowa na rachunek płatniczy nie prowadzony przez Kasę [6]

18 opłata za sporządzenie dodatkowego miesięcznego zestawienie transakcji płatniczych 4,95 PLN 4,95 PLN 4,95 PLN 4,95 PLN

19
opłata za sporządzenie dodatkowego rocznego zestawienia transakcji płatniczych (jednorazowo maksymalnie za okres 12 

miesięcy)
19,80 PLN 19,80 PLN 19,80 PLN 19,80 PLN

20 opłata za wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 19,80 PLN 19,80 PLN 19,80 PLN 19,80 PLN

21 opłata za wydanie dodatkowego potwierdzenia wykonania operacji 4,95 PLN 4,95 PLN 4,95 PLN 4,95 PLN

22 opłata za wydanie „Raportu o kontach depozytowych” 0 PLN 0 PLN 0 PLN 5 PLN

23 opłata za wydanie szczegółowego rozliczenia wskazanego rachunku depozytowego [7] 19,80 PLN 19,80 PLN 19,80 PLN 19,80 PLN

24 opłata za wydanie zaświadczenia o wysokości dochodów od odsetek 0 PLN

25
opłata za ustanowienie na wniosek Posiadacza rachunku płatniczego/depozytowego blokady środków na rachunku 

płatniczym/depozytowym na zabezpieczenie zobowiązań zewnętrznych

26 opłata za przekaz pocztowy kwoty na wskazany adres

27 opłata za ustanowienie/zmianę/odwołanie pełnomocnika do rachunku płatniczego/depozytowego

28 opłata za ustanowienie/zmianę/odwołanie dyspozycji wypłaty środków na wypadek śmierci

29 opłata za dostarczenie zbiorczej informacji o rachunkach płatniczych/depozytowych [8]

0,39% kwoty zlecenia, nie mniej niż 4,95 PLN, nie więcej niż 99 PLN

Opłaty za dodatkowe czynności dotyczące rachunków płatniczych i depozytów

zgodnie z tabelą opłat Poczty Polskiej S.A. 

9,90 PLN

25 PLN

9,90 PLN

0,14% łącznej kwoty zablokowanych środków, nie mniej niż 148 PLN

nie dotyczy

TABELA PROWIZJI I OPŁAT dla rachunków płatniczych obowiązująca od dnia 08 sierpnia 2018 r. (zastępuje TPiO z dnia 13.11.2017 r.)

Dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych [4]

Obsługa rachunków płatniczych internetowych (eSKOK)

Obsługa rachunków płatniczych wykonywana w placówkach Kasy

0,09% kwoty zlecenia, nie mniej niż 1,98 PLN

0,09% kwoty zlecenia, nie więcej niż 49,50 PLN

Brak opłat

RODZAJE RACHUNKÓW - CHARAKTERYSTYKA

Rachunek płatniczy IKS NEO 
1. Rachunek płatniczy przeznaczony dla wzystkich członków Kasy
2. Możliwość korzystania z wszystkich produktów i usług Kasy.
3. Obsługa rachunku płatniczego w placówkach Kasy (możliwość wyboru rachunku płatniczego z 
obsługą przez elektroniczne kanały dostępu, tj. eskok).

Rachunek płatniczy IKS 
1. Rachunek płatniczy przeznaczony dla członków Kasy, którzy nie korzystają z oferty pożyczkowej Kasy 
Centrum.
2. Możliwość korzystania z wszystkich produktów i usług Kasy, za wyjątkiem oferty pożyczkowej i 
eSKOK. 
3. Obsługa rachunku płatniczego tylko w placówkach Kasy (brak obsługi przez elektroniczne kanały 

[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 tylko rachunków płatniczych aktywnych (z wyłaczeniem rachunku płatniczego Tandem).
Rachunek płatniczy aktywny to rachunek, na którym w dniu pobrania opłaty dostępne są środki umożliwiające jej pobranie lub w 
ciągu miesiąca, za który naliczana jest  opłata na rachunku płatniczym zaksięgowano wpłatę lub wypłatę lub przelew lub 
transakcję dokonaną kartą VISA.

[3] Dotyczy rachunków płatniczych założonych do dnia 21 października 2012 r.

[4] W przypadku umów zawartych do 31.12.2015 r. odsetki w skali roku od debetu przyznanego w ciężar rachunku płatniczego / 
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 punktu procentowego.

[5] Opłata za pierwsze 5 poleceń przelewów w ciągu każdego miesiąca wynosi 0 zł, za kolejne opłata zgodnie z wartościami w 
niniejszej TPiO 

[6] Dotyczy członków nie posiadających rachunków płatniczych w Kasie.

[7] Nie dotyczy rachunków płatniczych oraz Rachunku Systematycznego Oszczędzania „Książeczka”.

[8] Usługa o której mowa w art. 13 d ust.1 ustawy o SKOK.

Podstawowy rachunek płatniczy 
1. Rachunek płatniczy, o którym mowa w ustawie z dnia 30.11.2016 r. o zmianie ustawy o 
usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1997).
2. Możliwość korzystania z wszystkich produktów i usług Kasy, za wyjątkiem linii 
pożyczkowych.
3. Obsługa rachunku płatniczego w placówkach Kasy (możliwość wyboru rachunku płatniczego 
z obsługą przez elektroniczne kanały dostępu, tj. eskok).

Rachunek płatniczy TANDEM
1. Rachunek platniczy przeznaczony dla przedsiębiorców prowadzących działalność 
jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej.
2. Możliwość korzystania z produktów Kasy przeznaczonych dla przedsiębiorców.
3. Obsługa rachunku płatniczego w placówkach Kasy (możliwość obsługi przez elektroniczne 
kanały dostępu, tj. eskok).
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CZYNNOŚĆ [1]
Rachunek płatniczy 

IKS Aktywny

Rachunki płatnicze IKS 
Zero / IKS Senior / IKS 

Deponent

Rachunek płatniczy 
IKS Med

Rachunek platniczy 

IKS Classic

Rachunek płatniczy 
IKS eXpress

Rachunek płatniczy 
ROR*

KSO "Książeczka"
Rachunek płatniczy IKS 

Zwykły  

1 miesięczna opłata z tytułu prowadzenia rachunku płatniczego [2] 4,95 PLN / 0 PLN [10] 0 PLN 4,95 PLN
4,95 PLN [3] / 4,95 PLN [4] / 0 

PLN [5]
0 PLN 0/4,95/6,90/4,95 4,95 PLN 0 PLN 

2 opłata za przeniesienie rachunku płatniczego Nie dotyczy Brak opłat

3 odsetki w skali roku od debetu przyznanego w ciężar rachunku płatniczego Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Dwukrotność sumy stopy 

referencyjnej NBP i 3,5 p.p. [8]
Nie dotyczy Nie dotyczy

4 odsetki w skali roku od debetu nieprawidłowego/salda ujemnego

5 polecenie przelewu internetowego (eSKOK) 0 PLN Nie dotyczy 0 PLN 0 PLN 0 PLN n.d./n.d./n.d./0PLN Nie dotyczy Nie dotyczy

6 polecenie przelewu internetowego (eSKOK) na rachunek ZUS/US 2,95 PLN Nie dotyczy 2,95 PLN 2,95 PLN 2,95 PLN n.d./n.d./n.d./0PLN Nie dotyczy Nie dotyczy

7 powiadamianie SMS do autoryzacji operacji eSKOK 0 PLN Nie dotyczy 0 PLN 0 PLN 0 PLN Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

8 powiadamianie SMS/e-mail o zdarzeniach na rachunku wysyłane na żądanie uzytkownika eskok 0,50 PLN Nie dotyczy 0,50 PLN 0,50 PLN 0,50 PLN Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

9
polecenie przelewu zewnętrznego w ramach konsolidacji zobowiązań lub wykupu ubezpieczenia (TU/TUW SKOK) do 

pożyczki wypłacanej w Kasie Centrum
0 PLN

10 polecenie przelewu zewnętrznego środków pochodzących z lokaty terminowej w Kasie Centrum 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN Nie dotyczy 5 PLN

11 polecenie przelewu zewnętrznego w kwocie do 50 PLN 0,98 PLN 0,98 PLN 0,98 PLN 0,98 PLN 0,98 PLN 0,98 PLN Nie dotyczy 0,98 PLN 

12 polecenie przelewu zewnętrznego w kwocie pow. 50 do 100 PLN 0,98 PLN 0,98 PLN 0,98 PLN 0,98 PLN 0,98 PLN 0,98 PLN Nie dotyczy 0,98 PLN 

13 polecenie przelewu zewnętrznego w kwocie pow. 100 PLN do 10 000 PLN 
0,09% kwoty zlecenia, nie 

mniej niż 1,98 PLN 
Nie dotyczy

0,09% kwoty zlecenia, nie 

mniej niż 1,98 PLN 

14 polecenie przelewu zewnętrznego w kwocie pow. 10 000 PLN
0,09% kwoty zlecenia, nie 

więcej niż 49,50 PLN 
Nie dotyczy

0,09% kwoty zlecenia, nie 

więcej niż 49,50 PLN 

15 polecenie przelewu na rachunek ZUS/KRUS/US 

16 zlecenie stałe (opłata za każde polecenie przelewu zewnętrznego w ramach zlecenia stałego) 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN Nie dotyczy 0,99 PLN 

17 polecenie przelewu wewnętrznego 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN Nie dotyczy 0 PLN 

18 wpłata gotówkowa na rachunek płatniczy nieprowadzony przez Kasę [6]

19 opłata za sporządzenie dodatkowego miesięcznego zestawienie transakcji płatniczych 4,95 PLN 4,95 PLN 4,95 PLN 4,95 PLN 4,95 PLN 4,95 PLN 4,95 PLN 4,95 PLN

20
opłata za sporządzenie dodatkowego rocznego zestawienia transakcji płatniczych (jednorazowo maksymalnie za okres 12 

miesięcy)
19,80 PLN 19,80 PLN 19,80 PLN 19,80 PLN 19,80 PLN 19,80 PLN 19,80 PLN 19,80 PLN

21 opłata za wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 19,80 PLN 19,80 PLN 19,80 PLN 19,80 PLN 19,80 PLN 19,80 PLN 19,80 PLN 19,80 PLN

22 opłata za wydanie dodatkowego potwierdzenia wykonania operacji 4,95 PLN 4,95 PLN 4,95 PLN 4,95 PLN 4,95 PLN 4,95 PLN 4,95 PLN 4,95 PLN

23 opłata za wydanie „Raportu o kontach depozytowych” 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

24 opłata za wydanie szczegółowego rozliczenia wskazanego rachunku depozytowego [7] 19,80 PLN 19,80 PLN 19,80 PLN 19,80 PLN 19,80 PLN 19,80 PLN 19,80 PLN 19,80 PLN

25 opłata za wydanie zaświadczenia o wysokości dochodów od odsetek

26
opłata za ustanowienie na wniosek Posiadacza rachunku płatniczego/depozytowego blokady środków na rachunku 

płatniczym/depozytowym na zabezpieczenie zobowiązań zewnętrznych

27 opłata za przekaz pocztowy kwoty na wskazany adres

28 opłata za ustanowienie/zmianę/odwołanie pełnomocnika do rachunku płatniczego/depozytowego

29 opłata za ustanowienie/zmianę/odwołanie dyspozycji wypłaty środków na wypadek śmierci

30 opłata za dostarczenie zbiorczej informacji o rachunkach płatniczych/depozytowych [9]

TABELA PROWIZJI I OPŁAT dla rachunków płatniczych WYCOFANYCH Z OFERTY obowiązująca od dnia 08 sierpnia 2018 r. (zastępuje TPiO z dnia 13.11.2017 r.)

zgodnie z tabelą opłat Poczty Polskiej S.A. 

Opłaty za dodatkowe czynności dotyczące rachunków płatniczych i depozytów

0,09% kwoty zlecenia, nie więcej niż 49,50 PLN

2,95 PLN

0,14% łącznej kwoty zablokowanych środków, nie mniej niż 148 PLN

Obsługa rachunków płatniczych internetowych (eSKOK)

0,09% kwoty zlecenia, nie mniej niż 1,98 PLN

Obsługa rachunków płatniczych wykonywana w placówkach Kasy

0,39% kwoty zlecenia, nie mniej niż 4,95 PLN, nie więcej niż 99 PLN

opłaty zgodnie z pkt. 9 - 12 niniejszej TPiO opłaty zgodnie z pkt. 9 -12 niniejszej TPiO

Brak opłat

nie dotyczy

Dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych [8]

25 PLN

9,90 PLN

9,90 PLN

RODZAJE RACHUNKÓW - CHARAKTERYSTYKA

Rachunek platniczy IKS ZERO
1. Rachunek płatniczy przeznaczony dla członków Kasy niekorzystających z produktów Kasy, w szczególności lokat, pożyczek, kart VISA, eskok. 
2. Dostępne usługi: przelewy zewnętrzne w placówkach Kasy.
3. Obsługa rachunku płatniczego tylko w placówkach Kasy (brak obsługi przez elektroniczne kanały dostępu, tj. eskok).

Rachunek płatniczy IKS SENIOR
1. Rachunek płatniczy przeznaczony dla członków Kasy posiadających status emeryta bądź rencisty (świadczenia z ZUS, KRUS, MON, MSWiA, itp.).
2. Możliwość korzystania z wszystkich produktów i usług Kasy.
3. Obsługa rachunku płatniczego tylko w placówkach Kasy (brak obsługi przez elektroniczne kanały dostępu, tj. eskok).

Rachunek płatniczy IKS DEPONENT
1. Rachunek płatniczy przeznaczony dla członków Kasy, którzy posiadają jedynie depozyty.
2. Obsługa rachunku płatniczego tylko w placówkach Kasy (brak obsługi przez elektroniczne kanały dostępu, tj. eskok).
3. Brak możliwości korzystania z oferty pożyczkowej Kasy.

Rachunek płatniczy IKS CLASSIC 
1. Rachunek płatniczy przeznaczony dla wszystkich członków Kasy.
2. Możliwość korzystania z wszystkich produktów i usług Kasy.
3. Obsługa rachunku płatniczego w placówkach Kasy (możliwość wyboru rachunku płatniczego z obsługą przez elektroniczne kanały dostępu, tj. 
eskok).

[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 tylko rachunków płatniczych aktywnych (z wyłaczeniem rachunku płatniczego Tandem).
Rachunek płatniczy aktywny to rachunek, na którym w dniu pobrania opłaty dostępne są środki umożliwiające jej pobranie lub w ciągu 

miesiąca, za który naliczana jest  opłata na rachunku płatniczym zaksięgowano wpłatę lub wypłatę lub przelew lub transakcję dokonaną kartą 
VISA.

[3] Dotyczy wszystkich Członków Kasy.

[4] Dotyczy rachunków płatniczych założonych do dnia 21 października 2012 r.

[5] Opcjonalnie dla osób, które nie ukończyły 25 roku życia.

[6] Dotyczy członków nie posiadających rachunków płatniczych w Kasie.

[7] Nie dotyczy rachunków płatniczych oraz Rachunku Systematycznego Oszczędzania „Książeczka”.

[8] W przypadku umów zawartych do 31.12.2015 r. odsetki w skali roku od debetu przyznanego w ciężar rachunku płatniczego/  od debet u 
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 punktu procentowego.

[9] Usługa o której mowa w art. 13 d ust.1 ustawy o SKOK.

[10] Opłata za prowadzenie rachunku płatniczego przez pierwsze 6 m-cy od założenia: 0 zł (prz minimalnych miesięcznych wpływach 
dochodu/świadczenia: 500 zł)

Rachunek płatniczy IKS MED
1. Rachunek płatniczy przeznaczony dla wszystkich członków Kasy.
2. Możliwość korzystania z wszystkich produktów i usług Kasy.
3. Ubezpieczenie assistance przy regularnych wpływach na rachunek płatniczy o określonej umownie kwocie.
4. Obsługa rachunku płatniczego w placówkach Kasy (możliwość wyboru rachunku płatniczego z obsługą przez elektroniczne kanały
dostępu, tj. eskok).

Rachunek platniczy IKS AKTYWNY
1. Rachunek płatniczy przeznaczony dla wszystkich członków Kasy.
2. Możliwość korzystania z wszystkich produktów i usług Kasy.
3. Obsługa rachunku płatniczego w placówkach Kasy (możliwość wyboru rachunku płatniczego z obsługą przez elektroniczne kanały
dostępu, tj. eskok).

Rachunek płatniczy IKS eXpress
1. Rachunek płatniczy  przeznaczony dla wszystkich członków Kasy. 
2. Możliwość korzystania z wszystkich produktów i usług Kasy.
3. Obsługa rachunku płatniczego w placówkach Kasy (możliwość wyboru rachunku z obsługą przez elektroniczne kanały dostępu, tj. 
eskok).

* Dotyczy rachunkow płatniczych wycofanych z oferty: ROR Premium/ROR Senior/ROR Standard/eskokROR
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