
 

Tabela opłat i prowizji dla rachunków IKS i A’VISTA  
          obowiązuje od  01/03/2021 r. 

 Nazwa produktu 
Rodzaj czynności/  usługi  Tryb pobierania opłaty/ 

prowizj i  
IKS A’VISTA  -od dnia 01.05.2021 r. 

sprzedaż produktu zostaje 
zawieszona  

I .  Otwarcie rachunku  Jednorazowo Bez opłat  Bez opłat  
I I .  Prowadzenie rachunku  Miesięcznie  0 zł  0 zł  

I I I .  Opłata  za wpłaty i  wypłaty gotówkowe realizowane w  placówce Kasy  Jednorazowo Bez opłat  Bez opłat  
IV.  Wyciąg z  rachunku uzyskiwany w placówce Kasy:  

a) raz  w miesiącu  
b) każdy kolejny w tym samym mies iącu  

Jednorazowo za  wyciąg  a)  Bez opłat  
b)  5 zł  

a)  Bez opłat  
b)  5 zł   

V.  Wydanie w P lacówce Kasy potwierdzenia (duplikatu)  wykonanej 
transakcj i  

Jednorazowo za  potwierdzenie  5 zł  5 zł  

VI.  Opłata  za wystawienie zaświadczenia  o  stanie na rachunku  Jednorazowo za  zaświadczenie  25 zł  25 zł  
VII .  Opłata  za wystawienie zaświadczenia  w zakresie szerszym niż  

wymieniony w pkt VI  
Jednorazowo za  zaświadczenie  40 zł  40 zł  

VII I .  Opłata  za sporządzenie odpisu umowy/innych dokumentów  Jednorazowo za każdy dokument  15 zł  15 zł  
IX.  Opłata  za przyjęcie /  modyfikację/odwołanie dyspozycj i  na  wypadek 

śmierci  
Jednorazowo za  czynność  10  zł 10  zł 

X.  Opłata  za przyjęcie/ modyf ikację/odwołanie pełnomocnictwa do 
rachunku 

Jednorazowo  za  czynność  10  zł 10  zł 

XI. Opłata  za n iepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w  wyznaczonym 
terminie  

Jednorazowo za  niepodjęcie 
gotówki  

Nie dotyczy 0,2% awizowanej kwoty 

XII .  Opłata  za indywidualne udostępnienie środków z  rachunku IKS  Jednorazowo za czynność  15 zł Nie dotyczy  

Pozostałe prowizje i opłaty  
 

I. Opłata  za wydanie zaświadczenia dot.  rachunków uśpionych z  
Centralnej  Informacji  KIR  

Jednorazowo za zaświadczenie  50 zł  
 

I I .  Opłata  za przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez  
organ egzekucyjny w zajęc iu  egzekucyjnym  

Od każdego przelewu  30 zł Nie dotyczy 

I I I .  Dokonanie b lokady środków na rachunkach K lienta na rzecz  organu 
egzekucyjnego  

Jednorazowo za czynność  30 zł Nie dotyczy 

IV.  Opłata  za odzyskanie przez  SKOK środków pieniężnych,  przekazanych na 
niewłaściwy numer rachunku z  winy płatnika  

Jednorazowo za czynność  50 zł Nie dotyczy 

 


