A. Tabela opłat i prowizji dla kont osobistych
Tabela obowiązuje od 08.08.2018 r.
Nazwa produktu

Rodzaj czynności/ usługi

I.
II.
III.

IV.

V.

Otwa rcie ra chunku
płatniczego
Prowadzenie rachunku
płatniczego
Usługa bankowości
elektron icznej –
korzystanie z u sługi
eSKOK
Opłata za Powiad amianie
SMS ( w ramach
subs krybowa nych
powia domień)
Opłata za Wpłatę
gotówki i Wypłatę
gotówki realizowaną
w pla cówce Ka sy

Tryb
pobierania
opłaty/
prowizji

Konto depozyt plus

Konto klasyczne

Jedn orazowo

5 zł

Bez opłat

Miesięcznie

0 zł

5 zł

Miesięcznie

Nie dotyczy

Bez opłat

Każdora zowo
za komun ika t

Nie dotyczy

0,20 zł

Jedn orazowo

Bez opłat

Bez opłat

Polecenia przelewu
I.

II.

III.

IV.

Polecenie przelewu
wewnętrzne go
(realizowaneg o p rzez
eSKOK lub w pla ców ce
Kasy)
Polecenie przelewu , bez
polecenia p rzelewu d o
US, rea lizowa nego przez
eSKOK (w tym Zlecenia
stałego)
Polecenie przelewu , bez
polecenia p rzelewu d o
US, rea lizowa nego
w pla cówce Ka sy (w tym
Zlecenia s tałego)
Polecenie przelewu do
US rea lizow anego przez
eSKOK lub w pla ców ce
Kasy

Od każdego
przelewu

Nie dotyczy

Bez opłat

Od każdego
przelewu

Nie dotyczy

Bez opłat

Od każdego
przelewu

Nie dotyczy

2 zł

Od każdego
przelewu

Nie dotyczy

3 zł

Zlecenia stałe
I.

II.

III.

Złożenie /
modyfikacja/ odwoła nie
Zlecenia stałego na
rach unek w ewnętrzn y za
poś redn ictwem eSKOK
lub w placówce Kasy
Złożenie/
modyfikacja/ odwoła nie
Zlecenia stałego na
rach unek zewn ętrzny za
poś redn ictwem eSKOK
Złożenie/ mod yfikacj a/
odwołan ie Zlecen ia
stałego na ra chun ek
zewn ętrzny w placów ce
Kasy

Od
pojedyn czego
zlecenia

Nie dotyczy

Bez opłat

Od
pojedyn czego
zlecenia

Nie dotyczy

Bez opłat

Od
pojedyn czego
zlecenia

Nie dotyczy

1 zł

Wyciągi i zaświadczenia
I.

Wyciąg , w tym
sporządzenie
zestawienia transakc ji
płatniczych , w p lacówce
Kasy:
a) raz w miesią cu
b) każdy kolejny w tym
samym mies iącu

Jedn orazowo
za wyciąg

a)
b)

Bez opłat
5 zł

a)
b)

Bez opłat
5 zł

II.

Wyciąg , w tym
sporządzenie
zestawienia transakc ji
płatniczych (dow olna
ilość), d os tęp ny
za p oś red nictw em usługi
eSKOK
Wydanie w P lacówce
Kasy potwierd zenia
(dup lika tu) wykon anej
tra nsa kcj i
Wydanie zaśw iad czenia o
pos iadan ym ra chu nku
płatn iczym /sa ld zie na
rach un ku pła tn iczym
Wydanie zaśw iad czenia o
pos iadan ym ra chu nku
płatn iczym
uwzględniają cego obroty
na ra chu nku pła tn iczym
Sporząd zen ie od pisu
umowy o prowad zon ym
rach un ku
płatn iczym/in nych
dokumentów

III.

IV.

V.

VI.

Jedn orazowo
za wyciąg

Nie dotyczy

Bez opłat

5 zł

5 zł

Jedn orazowo
za zaśw iad czenie

25 zł

25 zł

Jedn orazowo
za zaśw iad czenie

40 zł

40 zł

Jedn orazowo za
każdy dokumen t

15 zł

15 zł

Jedn orazowo
za każde
potw ierd zen ie

Pozostałe prowizje i opłaty
I.

II.

III.

IV.

V.

Opłata za p rzyjęcie /
modyfikacj ę/odw ołanie
dysp ozycj i na wypad ek
śmierci
Opłata za p rzyjęcie/
modyfikacj ę/odw ołanie
pełnomocnictwa do
rach un ku
Opłata za n iep odj ęcie
awizowanej wypłaty
gotów kowej
w wyzn aczon ym termin ie
Opłata za wysła nie
wezwan ia do
uzup ełnien ia
bezumownego deb etu
Opłata za wyd anie
zaśw iadczenia d ot.
rach un ków u śp ion ych z
Centralnej Informa cji KIR

Jedn orazowo
za czynn ość

5 zł

5 zł

Jedn orazowo
za czynn ość

5 zł

5 zł

0,2% awizowanej kwoty

0,2% awizowanej kwoty

Jedn orazowo
za wysłane
wezwan ie

5 zł

5 zł

Jedn orazowo za
zaśw iadczenie

50 zł

50 zł

Jedn orazowo
za n iepod jęcie
gotów ki

B. Tabela opłat i prowizji gdy Krakowska SKOK nie prowadzi rachunku płatniczego
klienta
I.

Rea lizacja p olecenie
przelewu w ewnętrzn ego

Od każdego
przelewu

0 zł

II.

Rea lizacja p olecenia
przelewu do kwoty
10 000 zł
Rea lizacja p olecenia
przelewu powyżej kw oty
10 000 zł
Rea lizacja p olecenia
przelewu do US do kwoty
10 000 zł
Rea lizacja p olecenia
przelewu do US pow yżej
kwoty 10 000 zł
Wydanie w P lacówce
Kasy potwierd zenia
(dup lika tu) wykon anej
tra nsa kcj i
Opłata za wyd anie
zaśw iadczenia d ot.
rach un ków u śp ion ych z
Centralnej Informa cji KIR

Od każdego
przelewu

0,1% kwoty nie mniej niż 2 zł i nie więcej niż 8 zł

Od każdego
przelewu

0,1% kwoty nie więcej niż 30 zł

Od każdego
przelewu

0,1% kwoty nie mniej niż 2 zł i nie więcej niż 5 zł

Od każdego
przelewu

0,1% kwoty nie więcej niż 15 zł

III.

IV.

V.

VI.

VI.

Jedn orazowo
za każde
potw ierd zen ie
Jedn orazowo za
zaśw iadczenie

5 zł

50 zł

