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TABELA OPŁAT I PROWIZJI 
obowiązuje od  04.11.2013. 

 TABELA OPŁAT I PROWIZJI – rachunki i przelewy
 

Lp. Nazwa opłaty, prowizji IKS + 
ROR 

PREMIUM 

ROR 
SENIOR /  

W RODZINIE 
E-ROR IKS 

ROR  
DEPOZYT 

ROR 
CLASSIC5) 

ROR  
< 255) 

E-TANDEM4) 

1 
Miesięczne obciążenie rachunku członków SKOK z tytułu prowadzenia 
rachunku 

4,95 zł 4,95 zł 3,50 zł 6,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 4,95 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2 Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku 1) 0,25% 0,50% 0,50% 1,00% 1% 0% 0,50% 0% 0,00% 

3 Opłata za przelewy zlecenia  wewnętrzne stałe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Nie dotyczy Nie dotyczy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

4 Opłata za przelewy zlecenia  wewnętrzne jednorazowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Nie dotyczy Nie dotyczy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

5 Opłata za przelewy ( e-skok) jednorazowy / cykliczny / zdefiniowany 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł/0 zł 0,00 zł Nie dotyczy Nie dotyczy 1,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

6 Opłata za powiadomienie sms ( koszt jednego sms-a )2) 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł Nie dotyczy Nie dotyczy 0,20 zł 0,20 zł 0,00 zł 

7 Opłata za przelewy zlecenia zewnętrzne stałe do kwoty  2.000,00 zł 0,99 zł 0,99 zł 0,99 zł 3,00 zł Nie dotyczy Nie dotyczy 0,99 zł 0,00 zł 0,00 zł 

8 Opłata za przelewy zlecenia zewnętrzne stałe od kwoty 2.000,00 zł 1,95 zł 1,95 zł 1,95 zł 6,00 zł Nie dotyczy Nie dotyczy 1,95 zł 1,95 zł 0,00 zł 

9 Opłata za założenie / odwołanie zlecenia stałego zewnętrznego 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Nie dotyczy Nie dotyczy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

10 Opłata za zlecenia jednorazowe dla kwoty do 2.000,00 zł 2,95 zł 2,50 zł 1,95 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 2,95 zł 0,00 zł 0,00 zł 

11 Opłata za zlecenia jednorazowe dla kwoty powyżej 2.000,00 zł 4,95 zł 4,50 zł 2,95 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 4,95 zł 4,95 zł 0,00 zł 

12 
Opłata za zlecenia na Radio Maryja,Fundacje Lux-Veritas, prąd, czynsz i gaz  
(tylko dla posiadaczy konta ROR „W Rodzinie”) 

Nie dotyczy Nie dotyczy 0,00 zł Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

13 
Opłata za przelew środków z zerwanej/zakończonej lokaty na rachunki w innych 
instytucjach finansowych 

0,00 zł 

14 
Opłata za przelewy środków z pożyczki na konta w innych instytucjach finansowych 
w dniu wypłaty pożyczki 

0,00 zł 

15 Opłata za przelew do ZUS/KRUS/US opłata stała 3,00 zł 

16 

Opłata za sporządzenie raportów lub wydruków, z  sald depozytowych lub 
pożyczkowych  
(pierwszy w miesiącu / każdy następny w danym miesiącu max za okres 12 
miesięcy) 

0,00 zł / 15,00 zł 

17 Opłata za wypłatę kwoty nieawizowanej( od kwoty realizowanej wypłaty) 3) 0,2 % powyżej 5 000,00 zł 

18 Opłata za przyjęcie / zmianę / odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci 10,00 zł 

19 Opłata za wydanie indywidualnego zaświadczenia na żądanie Członka 25,00 zł 

20 Odsetki w skali roku od debetu nieprawidłowego / salda ujemnego 4-krotność aktualnie obowiązującej stopy kredytu lombardowego NBP 
1) SKOK „Wesoła” stosuje kapitalizację: miesięczną na rachunkach IKS, IKS plus, ROR oraz roczną na rachunkach AVISTA (oprocentowanie rachunków AVISTA wynosi 0,25%). 
2) usługa dostępna tylko dla użytkowników eSKOK. W przypadku haseł jednorazowych przesyłanych drogą SMS, 5 pierwszych jest bezpłatnych, każde kolejne 0,20 zł. 
3) dotyczy wszystkich nieawizowanych wypłat z dowolnego konta, za wyjątkiem przekazów Western Union; 
4) oferta wycofana z dniem 20.02.2012 Dotyczy rachunków założonych przed 20.02.2012 r. 
5) oferta wycofana z dniem 22.10.2012 Dotyczy rachunków założonych przed 22.10.2012 r. 
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TABELA OPŁAT I PROWIZJI dla pożyczek i kredytów1)  
 

POŻYCZKI / KREDYTY / LINIE 

Lp. POŻYCZKI / KREDYTY / LINIE Konsumenckie2) Niekonsumenckie3) Hipoteczne4) 

1 Opłata przygotowawcza 0 zł 0 zł 100 zł 

2 
Opłata za wcześniejszą spłatę pożyczki niekonsumenckiej – przedterminowa spłata pożyczki / kredytu przed upływem okresu 3 lat 
od daty wypłaty całości pożyczki lub pierwszej transzy pożyczki. 

0 zł 
3 % od kwoty wcześniejszej 

spłaty 
3 % od kwoty wcześniejszej 

spłaty 

3 Opłata za wydanie opinii dotyczącej historii kredytowej albo szczegółowego rozliczenia pożyczki/kredytu Członka Kasy 100 zł 100 zł 100 zł 

4 Opłata za wydanie indywidualnego zaświadczenia  na żądanie Członka lub poręczyciela 25 zł 25 zł 25 zł 

5 
Opłata za zmianę harmonogramu/planu spłaty na wniosek członka (wydłużenie lub skrócenie okresu kredytowania maksymalnie 
do 30 dni w stosunku do obowiązującego harmonogramu spłat - opłata nie jest pobierania w razie skrócenia okresu w wyniku 
przedterminowej spłaty) 

0 zł 0 zł 0 zł 

6 
Opłata za zmianę/zwolnienie zabezpieczenia rzeczowego pożyczki / kredytu / linii w trakcie trwania umowy danej 
pożyczki/kredytu dla salda zaangażowania do 50 000 zł 

150 zł 150 zł 150 zł 

7 
Opłata za zmianę/zwolnienie zabezpieczenia rzeczowego pożyczki/kredytu/linii w trakcie trwania umowy danej pożyczki/kredytu 
dla salda zaangażowania pow. 50 000 zł do 500 000 zł 

0,5% kwoty, nie więcej niż 500 
zł 

0,5% kwoty, nie więcej niż 500 
zł 

0,5% kwoty, nie więcej niż 500 
zł 

8 
Opłata za zmianę/zwolnienie zabezpieczenia rzeczowego pożyczki / kredytu / linii w trakcie trwania umowy danej 
pożyczki/kredytu dla salda zaangażowania pow. 500 000 zł 

1000 zł 1000 zł 1000 zł 

9 Opłata za zmianę poręczyciela w trakcie trwania umowy pożyczki/kredytu/linii 60 zł za każdego poręczyciela 60 zł za każdego poręczyciela 60 zł za każdego poręczyciela 

10 Opłata z tytułu czynności związanych z ustanowieniem zastawu rejestrowego 200 zł 200 zł 200 zł 

11 Opłata za wystawienie oświadczenia zawierającego zgodę na wykreślenie zastawu rejestrowego w trakcie trwania umowy 100 zł 100 zł 100 zł 

12 
Opłata za dokonanie przez Kasę oszacowania wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki 
hipotecznej5) 

200 zł 200 zł 200 zł 

13 Prowizja za wydanie promesy udzielenia kredytu6) 0,5% kwoty pożyczki 0,5% kwoty pożyczki 0,5% kwoty pożyczki 

14 Opłata dodatkowo dla LPP – cześć nieoprocentowana 500 zł/wymóg wydania kartą 250 zł 7) 7,50 zł 7,50 zł - 

15 Opłata dodatkowo dla LPP – cześć nieoprocentowana 1000 zł/wymóg wydania kartą 500 zł 7) 15 zł 15 zł - 

16 Opłata dodatkowo dla LPP – cześć nieoprocentowana 2000 zł/wymóg wydania kartą 1000 zł 7) 30 zł 30 zł - 

17 Opłata dodatkowo dla LPP – cześć nieoprocentowana 2500 zł/wymóg wydania kartą 1250 zł 7) 37,5 zł 37,5 zł - 

18 Opłata dodatkowo dla LPP – cześć nieoprocentowana 3750 zł/wymóg wydania kartą 1875 zł 7) 56,25 zł 56,25 zł - 

19 Opłata dodatkowo dla LPP – cześć nieoprocentowana 5000 zł/wymóg wydania kartą 2500 zł 7) 75 zł 75 zł - 

OPŁATY WINDYKACYJNE I RESTRUKTURYZACYJNE 

1 Odsetki od przeterminowanego zadłużenia w SKOK 4 - krotność aktualnie obowiązującej stopy kredytu lombardowego 

2 Prowizja za przeprowadzenie renegocjacji pożyczki do kwoty 100 000 zł 1 % kwoty zadłużenia pozostającego do spłaty, nie mniej niż 50 zł 

3 Prowizja za przeprowadzenie renegocjacji pożyczki od kwoty 100 000 zł 0,25% kwoty zadłużenia pozostającego do spłaty, nie mniej niż 1000 zł 

4 
Prowizja za potrącenie z IKS / IKS PLUS  na ratę przeterminowanego 
kredytu/pożyczki/zaległej składki ubezpieczenia pożyczki do kwoty 100 zł 

0 zł 

5 
Prowizja za potrącenie z IKS / IKS PLUS  na ratę przeterminowanego 
pożyczki/kredytu/zaległej składki ubezpieczenia pożyczki pow. 100,00 zł 

20 zł 

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) Jako pożyczkę konsumencką / kredyt konsumencki rozumie się pożyczkę, o której mowa w ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dziennik Ustaw z 17 czerwca 2011 poz. 715). 
3) Jako pożyczkę niekonsumencką rozumie się pożyczkę niekonsumencką, o której mowa w ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dziennik Ustaw z 17 czerwca 2011 poz. 715). 
4) Pożyczki, kredyty, hipoteczne rozumie się jako pożyczki hipoteczne, o których mowa w ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dziennik Ustaw z 17 czerwca 2011 poz. 715). 
5) Opłata pobierana w przypadku, kiedy oszacowania wartości nieruchomości dokonuje pracownik Kasy – na podstawie oględzin nieruchomości tj. w przypadku braku operatu szacunkowego lub, gdy jest on starszy niż 6 miesięcy lub mamy do czynienia z 

nieruchomością niemieszkalną lub w przypadku wystąpienia istotnych i uzasadnionych wątpliwości co do wartości, czy stanu nieruchomości. 
6)  Prowizja pobierana przy udzieleniu promesy udzielania kredytu jest zaliczana na poczet prowizji od udzielonej pożyczki. 
7) Oferta wycofana z dniem 22.10.2012 - dotyczy LPP założonych przed 22.10.2012 r. 
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TABELA OPŁAT I PROWIZJI dla pożyczek i kredytów gospodarczych 
 

Lp. POŻYCZKI / KREDYTY / LINIE Opłata / prowizja 

1 Opłata przygotowawcza 0 zł 

2 
Opłata za wcześniejszą spłatę pożyczki – przedterminowa spłata pożyczki / kredytu przed upływem okresu 3 lat od daty wypłaty całości pożyczki lub pierwszej transzy 
pożyczki. 

3 % od wcześniejszej spłaty 

3 Opłata za wydanie opinii dotyczącej historii kredytowej albo szczegółowego rozliczenia pożyczki/kredytu Członka Kasy 100 zł 

4 Opłata za wydanie indywidualnego zaświadczenia na żądanie Członka lub poręczyciela 25 zł 

5 
Opłata za zmianę harmonogramu/planu spłaty na wniosek członka (wydłużenie lub skrócenie okresu kredytowania maksymalnie do 30 dni w stosunku do obowiązującego 
harmonogramu spłat - opłata nie jest pobierania w razie skrócenia okresu w wyniku przedterminowej spłaty) 

0 zł 

6 Opłata za zmianę/zwolnienie zabezpieczenia rzeczowego pożyczki/kredytu/linii w trakcie trwania umowy danej pożyczki/kredytu dla salda zaangażowania do 50 000 zł 60 zł 

7 
Opłata za zmianę/zwolnienie zabezpieczenia rzeczowego pożyczki/kredytu/linii w trakcie trwania umowy danej pożyczki/kredytu dla salda zaangażowania pow. 50 000 zł do 
500 000 zł 

0,5% kwoty, nie więcej niż 500 zł 

8 Opłata za zmianę/zwolnienie zabezpieczenia rzeczowego pożyczki/kredytu/linii w trakcie trwania umowy danej pożyczki/kredytu dla salda zaangażowania pow. 500 000 zł 1000 zł 

9 Opłata za zmianę poręczyciela w trakcie trwania umowy pożyczki/kredytu/linii 60 zł za każdego poręczyciela 

10 Opłata z tytułu czynności związanych z ustanowieniem zastawu rejestrowego 200 zł 

11 Opłata za wystawienie oświadczenia zawierającego zgodę na wykreślenie zastawu rejestrowego w trakcie trwania umowy 100 zł 

12 Opłata za dokonanie przez Kasę oszacowania wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki1) 200 zł 

13 Prowizja za wydanie promesy udzielenia kredytu2)  0,5% kwoty pożyczki 

OPŁATY WINDYKACYJNE I RESTRUKTURYZACYJNE 

1 Odsetki od przeterminowanego zadłużenia w SKOK 
4 - krotność aktualnie obowiązującej stopy kredytu 
lombardowego 

2 Prowizja za przeprowadzenie renegocjacji pożyczki do kwoty 100 000 zł 
1 % kwoty zadłużenia pozostającego do spłaty, nie 
mniej niż 50 zł 

3 Prowizja za przeprowadzenie renegocjacji pożyczki od kwoty 100 000 zł 
0,25% kwoty zadłużenia pozostającego do spłaty, nie 
mniej niż 1000 zł 

4 Prowizja za potrącenie z IKS / IKS PLUS  na ratę przeterminowanego kredytu/pożyczki/zaległej składki ubezpieczenia pożyczki do kwoty 100 zł 0 zł 

5 Prowizja za potrącenie z IKS / IKS PLUS  na ratę przeterminowanego pożyczki/kredytu/zaległej składki ubezpieczenia pożyczki pow. 100,00 zł 20 zł 

6 Opłata za czynność windykacji telefonicznej3) 10 zł 

7 Opłata za wysłane do pożyczkobiorcy/kredytobiorcy wezwanie do zapłaty4) 40 zł 

8 Opłata za wysłane  do poręczyciela powiadomienie o  opóźnieniu w spłacie poręczonej przez niego pożyczki/kredytu lub wezwanie do zapłaty4) 40 zł 

9 Opłata za skierowanie sprawy do windykacji bezpośredniej i obsługę zlecenia windykacyjnego5) 25 zł 

10 Opłata za działania firmy windykacyjnej z tytułu wykonania przez tę firmę usług windykacyjnych należności SKOK wynikających z umowy kredytu/pożyczki5) 

według kosztów rzeczywiście poniesionych przez SKOK, 
ale nie więcej niż 20% kwoty wymagalnej należności 
SKOK z tytułu umowy kredytu / pożyczki zleconej do 
windykacji firmie windykacyjnej 

1)  Prowizja pobierana przy udzieleniu promesy udzielania kredytu jest zaliczana na poczet prowizji od udzielonej pożyczki. 
2) Opłata pobierana w przypadku, kiedy oszacowania wartości nieruchomości dokonuje pracownik Kasy – na podstawie oględzin nieruchomości tj. w przypadku braku operatu szacunkowego lub, gdy jest on starszy niż 6 miesięcy lub mamy do czynienia z 

nieruchomością niemieszkalną lub w przypadku wystąpienia istotnych i uzasadnionych wątpliwości co do wartości, czy stanu nieruchomości. 
3) Czynność windykacji telefonicznej obejmują przypomnienie sms oraz przypomnienia telefoniczne. Czynności te podejmowanie są od 2 dnia przeterminowania umowy pożyczki/kredytu, przy czym opłata za czynności windykacji telefonicznej naliczana jest po 

bezskutecznym upływie terminu wskazanego w I wezwaniu tj. w 14 dniu przeterminowania, także w sytuacji: pozostawienia informacji na automatycznej sekretarce, gdy połączenie nie zostanie odebrane przez kredytobiorcę/pożyczkobiorcę, podjęcia czynności 
związanej z ustaleniem aktualnego numeru telefonu dłużnika. 

4) Wezwania do zapłaty dla pożyczkobiorcy/kredytobiorcy, powiadomienia do poręczycieli wysyłane są po 6, 29 dniu przeterminowania, ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty oraz po wypowiedzeniu umowy pożyczki/kredytu. 
5) Działania windykacji terenowej tj. wizyty negocjatora terenowego obejmujące czynności negocjacji pozasądowej w miejscu zamieszkania lub pobyty pożyczkobiorcy/poręczyciela podejmowane są po 14 dniu przeterminowania. 

Ww. działania oznaczone od 3) do 5) nie są podejmowane równolegle. 
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Strona 1 z 2 

TABELA OPŁAT I PROWIZJI – karty VISA i transakcje kartami 
 

Lp. Nazwa opłaty, prowizji Dotyczy wszystkich rachunków oprócz IKS, ROR Depozyt 

1 Opłata za wydanie karty 0 zł 

2 Miesięczna opłata za obsługę Karty 0 zł 1) 

3 Opłata za wznowienie karty 0 PLN 

4 
Opłata za ponowne wydanie karty z tym samym numerem, tym samym PIN, na nowy 
okres ważności 

0 lub 15 zł 2) 

5 
Opłata za ponowne wydanie karty z nowym numerem, nowym PIN, na nowy okres 
ważności) 

0 lub 15 zł 2) 

6 Opłata za przejęcie odpowiedzialności za operacje do kwoty 150 euro 0 zł 3) 

7 Opłata za ponowne wygenerowanie PIN-u* 0 zł 

8 Prowizja  za zmianę PIN w bankomacie sieci SKOK24 0 zł 

9 
Opłata za dobrowolne Ubezpieczenie utraty dokumentów w następstwie kradzieży lub 
rozboju ** 

2,90 zł 

10 Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie SKOK24 – z wydrukiem / bez wydruku 0 zł 

11 Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie SKOK24 – z wydrukiem / bez wydruku 0 zł 

12 Prowizja za zapytanie o saldo w pozostałych bankomatach na terenie Polski  lub za granicą 2,90 zł 4) 

13 
Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie na terenie Polski należącym do sieci Global 
Cash i eCard oznaczonych logo SKOK24 

2,50 zł 

14 
Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie sieci Global Cash i eCard oznaczonych logo 
SKOK24 – z wydrukiem / bez wydruku 

1,00 zł 4) 

15 
Prowizja za zmianę PIN w bankomacie sieci eCard oraz GlobalCash oznaczonym logo 
SKOK24 

1,00 zł 

16 Prowizja za zmianę PIN w pozostałych bankomatach na terenie Polski lub zagranicą 2,90 zł 4) 

17 Prowizja za wypłatę gotówki w pozostałych bankomatach na terenie Polski 4,00 zł 

18 Opłata za wypłatę gotówki w bankomacie za granicą Polski 3%  min. 10,00 zł 

19 Opłata za wypłatę gotówki w ramach usługi Cash back*** 0 zł 

20 Opłata za wypłatę gotówki w obcym terminalu POS inną niż w ramach usługi cashback 6,00 zł 

21 Opłata za wydanie indywidualnego zaświadczenia na żądanie Członka 25,00 zł 
 

1) przez pierwsze 12 m-cy użytkowania karty, po roku 2,50 zł miesięcznie; 
2) 0 zł w przypadku, gdy ponowne wydanie karty następuje z powodu wadliwego wyprodukowania karty przez Wydawcę; 
3) Przez pierwsze 12 m-cy od daty wygenerowania pierwszej Karty do rachunku, po roku – od każdej aktywnej karty wydanej do rachunku - 1,20 zł miesięcznie; 
4) Dotyczy bankomatów, w których dostępna jest ta funkcja. 
5)  Walutą rozliczeniową dla operacji  dokonanymi  kartami debetowymi Visa  poza granicami Polski  jest EUR. Rachunek członka SKOK obciążany jest kwotą przeliczoną z kwoty w EUR na kwotę w PLN na podstawie kursu  EUR obowiązującego 
w Kasie Krajowej dla rozliczeń operacji  dokonywanych kartami Visa. Kurs Kasy Krajowej na dany dzień jest ustalany  jako średni kurs EUR Narodowego Banku Polskiego obowiązujący w tym dniu po godzinie 13.00,  powiększony o marżę Kasy 
Krajowej w wysokości 5% wysokości kursu EUR o jakim mowa wyżej.  Kurs EUR Kasy Krajowej na dany dzień publikowany jest po godzinie 14.00. Więcej informacji na stronie http://www.skok.pl/o-skok/oferta-skok/karty-platniczeIII 

 
Walutą rozliczeniową dla operacji  dokonanych  kartami debetowymi Visa jest złoty polski. 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 International w dniu rozliczenia Operacji przez Visa International. Dodatkowo Wydawca pobiera prowizję za przewalutowanie w 
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wysokości 5% wartości operacji. Kursy walutowe stosowane przez Visa International, dla przeliczania kwot operacji dokonanych przy użyciu Karty na walutę rozliczeniową, publikowane są na stronie internetowej : 
http://www.visaeurope.com/en/cardholders/exchange_rates.aspx.IV 

 
 
*      dostępne z chwilą uruchomienia usługi; 
**    otwarcie ubezpieczenia w dniu składania wniosku o kartę visa; 
***  maksymalna kwota jednorazowej usługi w ramach usługi Cash back wynosi 200 zł.I 

***  maksymalna kwota jednorazowej usługi w ramach usługi Cash back wynosi 300 zł.II 

I zapis obowiązuje do 31.12.2014 r. 
II zapis obowiązujący od 31.12.2014 r. 
III zapis obowiązuje do 31.12.2014 r. 
IV zapis obowiązujący od 31.12.2014 r. 
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