
DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT

Spółdzielcza Kasa Oszczednościowo – Kredytowa "Śląsk" z siedzibą w Rudzie 
Śląskiej

Nazwa rachunku płatniczego: ROR Nestor, IKS Plus Nestor – usługa skierowana do 
emeryta/rencisty/osoby na zasiłku przedemerytalnym/osoby otrzymujacej inne zasiłki, u których 
wysokość dochodu na dzień spisania umowy nie przekracza kwoty 1 000,00zł.

Data: 08.08.2018

• Niniejszy dokument zawiera informacje o oplatach za korzystanie z usług powiązanych z 
rachunkiem płatniczym. Umożliwi on Państwu porównanie tych opłat z opłatami za inne 
rachunki.

• Dodatkowo mogą mieć zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powiązanych z tym 
rachunkiem, które nie są wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje mogą 
Państwo znależć w Tabeli Opłat i Prowizji Kasy.

• Dostępny jest równiez bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie.  

Usługa Opłata

Ogólne usługi powiązne z rachunkiem:

prowadzenie rachunku płatniczego (opłata miesięczna) 0,00zł

zamknięcie rachunku płatniczego 0,00zł

powiadomienie SMS( za każdy otrzymanykomunikat) 0,50zł

sporządzanie zestawienia transakcji płatniczych 0,00zł

wydanie zaświadczenia o pisiadanym rachunku płatniczym 10,00zł

usługa bankowości telefonicznej "Hasło na telefon"

wprowadzenie hasła (opłata jednorazowa)
opłata miesięczna za usługę

6,00zł
2,00zł

usługa bankowoci elektronicznej (eSKOK) usługa niedostępna

Płatności (z wyjatkiem kart płatniczych):

polecenie przelewu

na cele charytatywne (dar, darowizna, stowarzyszenie, fundacja, itd)

otrzymane spoza terytorium RP

0,00zł

28,00zł

Polecenie przelewu jednorazowego

dla posiadaczy rachunków z dostępem do usługi bankowości 
elektronicznej eSKOK –  realizowane przez internet usługa niedostępna



dla posiadaczy rachunków z dostępem do usługi bankowości 
elektronicznej eSKOK – realizowane w placówce SKOK do kwoty 10 000zł

dla posiadaczy rachunków z dostępem do usługi bankowości 
elektronicznej eSKOK – realizowane w placówce SKOK powyżej kwoty   
10 001zł

dla posiadaczy rachunków E-IKS PLUS DEPOZYTOWY - realizowane 
przez usługę bankowości elektronicznej eSKOK

realizowane na identyczne nazwisko lub adres jak u posiadacza rachunku 
do kwoty 10 000zł  (brak dostępu do usługi bankowości elektronicznej)

realizowane na identyczne nazwisko lub adres jak u posiadacza rachunku 
powyżej kwoty 10 001zł  (brak dostępu do usługi bankowości 
elektronicznej)

dla posiadaczy rachunków: ROR DEPOZYTOWY / IKS PLUS 
DEPOZYTOWY / IKS PLUS STANDARD  (brak dostępu do usługi 
bankowości elektronicznej)

realizowane w placówce SKOK na nazwiska innych osób

usługa niedostępna

usługa niedostępna

usługa niedostępna

1,99zł

5,00zł

usługa niedostępna

5,00zł

polecenie przelewu wewnętrznego 0,00zł

zlecenie stałe - realizacja

na identyczne nazwisko lub adres jak u posiadacza rachunku składane w 
placówce SKOK 

zmiana lub odwołanie zlecenia stałego w placówce SKOK (za wyjątkiem 
rozliczenia za czynsz, fundusz remontowy, wodę, ogrzewanie)

składane i realizowane w usłudze bankowości elektronicznej eSKOK

1,50zł

5,00zł

usługa niedostępna

Karty i gotówka:

wydanie karty płatniczej

wydanie pierwszej karty

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

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

ponowne wydanie karty z tym samym numerem, tym samym PIN, na 
nowy okres ważności w przypadku, gdy następuje z powodu wadliwego 
wyprodukowania karty przez wydawcę lub jej niedostarczenia na 
poprawnie wskazany przez wnioskodawcę adres

wznowienie karty po upływie terminu jej ważności

0,00zł

15,00zł 

15.00zł

0,00zł

0,00zł

obsługa karty debetowej (opłata miesięczna)

przez pierwsze 12 miesięcy od daty złożenia wniosku o pierwszą kartę

opłata za przejęcie odpowiedzialności za operacje do kwoty 150 euro do 

2,50zł

0,00zł



12 miesięcy użytkowania pierwszej karty

opłata za przejęcie odpowiedzialności za operacje do kwoty 150 euro 
powyzej 12 miesięcy użytkowania karty

zmiana limitu karty 

zapytanie o saldo karty debetowej

w bankomacie sieci SKOK 24 oraz GlobalCash oznaczonym logo 
SKOK24 z wydrukiem i bez wydruku

w pozostałych bankomatach na terenie Polski lub za granicą

0,00zł

1,20zł

0,00zł

0,00zł

2,90zł

trangraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 
płatności gotówkowych orz wypłata gotówki w bankomatach w 
pozostałych państwach 3% minimum 10,00zł

wypłata gotówki w bankomacie

sieci SKOK 24 oraz GlobalCash oznaczonym logo SKOK24 z wydrukiem i
bez wydruku

w pozostałych bankomatach na terenie Polski

w ramach usługi CashBack max. do kwoty 300zł 

w obcym terminalu POS inna niż CashBack

0,00zł

4,00zł

0,00zł

6,00zł

wypłata gotówki w kasie placówki SKOK "Śląsk" 0,00zł

wpłata gotówki w kasie placówki SKOK "Śląsk 0,00zł

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane (wysokość oprocentowania i 
prowizji określają warunki danej usługi):

Prowizja za warcie umowy o kredyt w rachunku płatniczym od 5,50% do 7,50%

prowizja za wznowienie kredytu w rachunku płatniczym na kolejny okres 
roczny, określona procentowo od kwoty kredytu 2% lub 3%

oprocentowanie kredytu w rachunku płatniczym 1/2 aktalnie
obowiązującej stopy
referencyjnej + stała
marża 9,25% lub +
stała marża 9,15%
lub + stała marża

8,25%

maksymalne odsetki za opóżnienie spłaty kredytu w rachunku płatniczym 14% od kwoty
przeterminowanej

Glosariusz (słownik pojęć):

Prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego
na  rzecz  konsumenta,  umożliwiająca  przechowywanie  środków  pieniężnych  konsumenta  oraz
wykonywanie  Transakcji  płatniczych,  łącznie  z  usługą  otwarcia  lub  zamknięcia  rachunku
płatniczego konsumenta;



Powiadamianie SMS – usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku
płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – usługa inicjowana przez Płatnika polegająca
na  sporządzeniu  przez  dostawcę  prowadzącego  rachunek  płatniczy  zestawienia  transakcji
wykonanych  w  ramach  rachunku  płatniczego  w  danym  okresie,  w  postaci  papierowej  lub
elektronicznej;

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym – usługa polegająca na wydaniu
przez  dostawcę  prowadzącego  rachunek  płatniczy  zaświadczenia  z  informacjami  o  rachunku
płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi;

Usługa bankowości  telefonicznej –  usługa polegająca na  dostępie  do rachunku  płatniczego
przez telefon za pośrednictwem infolinii  dostawcy,  umożliwiająca w szczególności  sprawdzanie
salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do do rachunku;

Usługa bankowości elektronicznej -  usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego
przez  Internet,  umozliwiająca  sprawdzanie  salda  rachunku  płatniczego,  zmianę  limitów  dla
płatności bezgotówkowych i  transakcji  dokonywanych przy uzyciu karty debetowej lub złozenia
innego rodzaju dyspozycji do rachunku;

Polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 Ustawy, z wyłączeniem polecenia
przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej; 

Polecenie  przelewu  wewnętrznego –  usługa  inicjowana  przez  Płatnika  polegająca  na
umożliwieniu  przekazania  środków  pieniężnych  między  rachunkami  płatniczymi  prowadzonymi
przez tego samego dostawcę;

Zlecenie  stałe –  usługa  inicjowana  przez  płatnika  polegająca  na  cyklicznym  przekazywaniu
środków  pieniężnych  w  określonej  wysokości  z  rachunku  płatniczego  płatnika  na  rachunek
płatniczy odbiorcy. Posiadacz rachunku - Członek Kasy, dla którego prowadzony jest rachunek.

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych –
usługa  polegająca  na  wypłacie  środków  pieniężnych  z  rachunku  płatniczego  konsumenta  na
terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub
w placówce dostawcy;

Wydanie karty płatniczej – usługa polegająca wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt
15a Ustawy;

Obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której
mowa w art. 2 pkt 15a Ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża
saldo rachunku płatniczego płatnika;

Wypłata  gotówki –  usługa polegająca na wypłacie  gotówki  z  rachunku płatniczego za pomocą
urządzenia umożliwiającego taką wpłatę;

Wpłata gotówki –  usługa polegająca na wpłacie gotówki  na rachunek płatniczy konsumenta za
pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;


