
                      DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT

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

Nazwa rachunku płatniczego: e – IKS Plus Depozytowy,
     e – IKS Plus Junior

Data: 26.10.2020

• 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 o zasileniu rachunku płatniczego (opłata miesięczna) 1,00zł

Zestawienie transakcji płatniczych sporządzone w oddziale :

- bieżący* / wydawany raz w miesiącu 0,00zł

- bieżący* / wydawany po raz kolejny 9,00zł

- archiwalny ** / za każdy miesiąc 13,00zł

Zestawienie transakcji płatniczych wysyłane na adres korespondencyjny:

 - bieżący* / wysyłany na żądanie –  1 raz w miesiącu 0,00zł

- archiwalny ** / za każdy miesiąc 17,00zł

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym:

 - dane bieżące*** 20,00zł

- dane archiwalne**** 65,00zł

- numer rachunku, tytuł, wysokośc wpływu 20,00zł

- wysyłka zaświadczenia listem poleconym na adres korespondencyjny – 
na pisemny wniosek klienta 15,00zł

Usługa bankowości telefonicznej "Hasło na telefon":

 - rejestracja usługi – wprowadzenie hasła 7,00zł



- opłata miesięczna za obsługę hasła 2,00zł

Usługa bankowości elektronicznej i telefonicznej (eSKOK) 0,00zł

Autoryzacja operacji poprzez jednorazowe hasło SMS w usłudze eSKOK 0,00zł

Blokada środków na rachunku płatniczym 17,00zł

Płatności (za wyjątkiem kart płatniczych):

Polecenie przelewu jednorazowe zewnętrzne:

- realizowane w placówkach Kasy na rachunek płatniczy/na rachunek inny
niż rachunek płatniczy, dotyczy 5 pierwszych takich krajowych transakcji 
płatniczych w miesiącu kalendarzowym, liczonych łącznie (wykonanych za
pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej eSKOK/w placówkach 
Kasy)

Nie dotyczy

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

0,00zł

- realizowane na identyczne nazwisko lub adres jak u posiadacza 
rachunku do kwoty 1000,00zł

Nie dotyczy

- realizowane na identyczne nazwisko lub adres jak u posiadacza 
rachunku od kwoty 1000,01zł

Nie dotyczy

- realizowane w placówce Kasy przez posiadaczy rachunków z dostępem 
do usługi bankowości elektronicznej eSKOK do kwoty 1000,00zł

4,99zł

- realizowane w placówce Kasy przez posiadaczy rachunków z dostępem 
do usługi bankowości elektronicznej eSKOK od kwoty 1000,01zł

5,99zł

- realizowane przez internet przez posiadaczy rachunku e-IKS Plus Junior
z dostepem do usługi bankowości elektronicznej eSKOK

0,00zł

- realizowane przez internet przez posiadaczy rachunku e-IKS Plus 
Depozytowy z dostepem do usługi bankowości elektronicznej eSKOK

0,50zł

- realizowane w placówce Kasy na nazwiska innych osób 10,99zł

- do US, realizowane w placówce Kasy z rachunku płatniczego – nie 
dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej

2,20zł

- otrzymane spoza terytorium RP 28,00zl

- realizowane w ramach przeniesienia rachunku do innej instytucji 
finansowej

9,99zł

Polecenie przelewu wewnętrznego 0,00zł

Zlecenie stałe –  polecenie przelewu stałe zewnętrzne

- realizowane na identyczne nazwisko lub adres jak u Posiadacza 
rachunku

1,50zł

Zmiana / odwołanie zlecenia stałego (za wyjatkiem płatności za czynsz, 
fundusz remontowy, wodę, ogrzewanie)

5,00zł

Anulowanie zlecenia stałego na przenoszonym rachunku płatniczym do 
innej instytucji finansowej 

5,00zł

Karty płatnicze i gotówka:

Wydanie karty płatniczej:

Wydanie pierwszej karty debetowej Visa / ECO 0,00zł

Wznowienie karty debetowej Visa / ECO po upływie terminu jej ważności 0,00zł

Ponowne wydanie karty debetowej Visa / ECO z tym samym numerem, z 15,00zł



tym samym PIN, na nowy okres ważności 

Ponowne wydanie karty  debetowej Visa / ECO z tym samym numerem, z 
tym samym PIN, na nowy okres ważności z powodu wadliwego 
wyprodukowania karty przez wydawcę lub jej niedostarczenia na 
poprawnie wskazany przez wnioskodawcę adres

0,00zł

Ponowne wydanie karty debetowej Visa / ECO z nowym numerem, z 
nowym PIN, na nowy okres ważności 

15,00zł

Ponowne wydanie karty  debetowej Visa / ECO z nowym numerem, z 
nowym PIN, na nowy okres ważności z powodu wadliwego 
wyprodukowania karty przez wydawcę lub jej niedostarczenia na 
poprawnie wskazany przez wnioskodawcę adres

0,00zł

Obsługa karty płatniczej:

Opłata za miesięczne użytkowanie karty debetowej Visa przez pierwsze 
12 miesięcy od złożenia wniosku

0,00zł

Opłata miesięczna za użytkowanie karty płatniczej Visa dla rachunku     2,50zł 

Opłata miesięczna za użytkowanie karty płatniczej ECO 4,00zł 

Opłata za zmanę limitów karty debetowej Visa / ECO 0,00zł

Opłata za zastzreżenie karty debetowej Visa / ECO 0,00zł

Wypłata gotówki w bankomatach na terenie Polski w przypadku pięciu 
pierwszych wypłat gotówki w danym miesiącu kalendarzowym

Nie dotyczy

Wypłata gotówki w bankomatach na terenie Polski 5,00zł

Wypłata gotówki w ramach usługi CashBack max. do kwoty 300zł 1,00zł

Wypłata gotówki w obcym terminalu POS inna niż CashBack 6,00zł

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

5zł prowizja za
przewaluotowanie 5%

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

3% min. 10,00 PLN
prowizja za

przewalutowanie 5%

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

prowizja za
przewalutowanie 5%

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

5zł prowizja za
przewaluotowanie 5%

(0 PLN w przypadku 2
pierwszych wypłat z

bankomatów w danym
miesiącu kalendarzowym)

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

3% min. 10,00 PLN
prowizja za

przewalutowanie 5%
(0 PLN w przypadku 2
pierwszych wypłat z

bankomatów w danym
miesiącu kalendarzowym)

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

prowizja za
przewalutowanie 0%

Zapytanie o saldo w bankomatach na terenie Polski lub za granicą 2,90zł



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 zawarcie umowy o kredyt w rachunku płatniczym Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

oprocentowanie kredytu w rachunku płatniczym Nie dotyczy

maksymalne odsetki za opóżnienie spłaty kredytu w rachunku płatniczym Nie dotyczy

Inne:

Opłata za wtórnik polecenia przelewu 6,99zł

Oplata za złożenie wniosku dot. odzyskania środków w przypadku 
podania przez klienta błędnego numeru rachunku płatniczego

20,00zł

Dobrowolne Ubezpieczenie utraty dokumentów w następstwie kradzieży 
lub rozboju, opłata miesięczna

2,90zł

Sporządzenie odpisu / kopii dokumentów kasowych – opłata za 1 stronę 25,00zł

Opłata za zmówienie i nie pobranie gotówki 0,14% kwoty
zamówionej + 65,00zł

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;

Transgraniczna  transakcja  płatnicza  przy  użyciu  karty  debetowej  do  płatności
bezgotówkowych –  usługa  polegająca  na  wykonywaniu  bezgotówkowych  transakcji
płatniczych przy użyciu karty debetowej  na terytorium innego państwa członkowskiego z
fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty;

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;

Kredyt w rachunku płatniczym – kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym w
rozumieniu art. 5 katalog pojęć ustawowych pkt 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie
konsumenckim  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  993  i  1075),  zwanej  dalej  „ustawą  o  kredycie
konsumenckim”, oraz kredyt płatniczy, o którym mowa w art. 74 usługi świadczone przez
krajową instytucję płatniczą ust. 3.

* zestawienie transakcji płatniczych (wyciąg bankowy) – za pełny poprzedni miesiąc,
** zestawienie transakcji płatniczych (wyciąg bankowy) – za okres wcześniejszy, niż pełny poprzedni miesiąc
*** dane bieżące – to dane obejmujące okres do 12 miesięcy licząc wstecz od daty złożenia wniosku dla
usług aktywnych lub spłaconych,   
****  dane archiwalne -  to dane obejmujące okres powyżej  12 miesięcy licząc wstecz od daty złożenia
wniosku dla usług aktywnych lub spłaconych lub okresu wskazanego przez klienta dotyczącego danego roku
kalendarzowego.


