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TABELA PROWIZJI I OPŁAT DLA RACHUNKU KONTO PONADCZASOWE – ROR MED 
w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Z. Chmielewskiego 

 

Lp. TYTUŁ OPŁATY WYSOKOŚĆ OPŁATY 

1. 

Prowadzenie rachunku płatniczego Konto Ponadczasowe – ROR MED – opłata miesięczna: 
 

 dotyczy rachunków płatniczych na których suma wpływów  – przelewów z rachunków 
płatniczych/rachunków innych niż rachunek płatniczy własny członka w Kasie wyniosła co najmniej 
1 000 zł w okresie miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc pobrania opłaty oraz dla 
których w okresie miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc pobrania opłaty dokonano 
transakcji bezgotówkowych kartą płatniczą na łączną kwotę co najmniej 750 zł 

12,90 zł 
 

0 zł 
 
 
 
 

2. 
Polecenie przelewu wewnętrznego: 
 • w placówce Kasy 
 • za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej eSKOK 

 
0 zł 
0 zł 

3. 

Polecenie przelewu: 
 • w placówce Kasy: 
  - jednorazowe: 
   › do kwoty 100 000,00 zł 

   › powyżej kwoty 100 000,00 zł 

  - zdefiniowane 

  - w ramach realizacji zlecenia stałego 

  - na rachunek ZUS/US 

 
 
 

4 zł 

25 zł 

2,50 zł 

2,50 zł 

5 zł 

 • za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej eSKOK: 
  - jednorazowe 

  - zdefiniowane 

  - w ramach realizacji zlecenia stałego 

                                - na rachunek ZUS/US 

 
0 zł 

0 zł 

0 zł 

4 zł 

4. 
Opłata pobierana od przelewu przychodzącego w walucie obcej, kwota przewalutowana na PLN 
zostaje pomniejszona o prowizję przysługującą podmiotowi pośredniczącemu w realizacji tego zlecenia  

28 zł 

5. Opłata za wpłatę gotówki na rachunek płatniczy prowadzony w Kasie 0 zł 

6. Dostęp do usługi bankowości elektronicznej eSKOK 0 zł 

7. 
Powiadomienie  SMS – pojedyncza odpowiedź z Kasy w formie SMS na zapytanie członka o środki 
dostępne na rachunku Konto Ponadczasowe - ROR MED 

0,20 zł 

8. 
Powiadomienie telefoniczne (np. w formie komunikatu SMS) o odmowie realizacji zlecenia płatniczego 
(w przypadku gdy odmowa wykonania zlecenia płatniczego była uzasadniona) 

0 zł 

9. 
Opłata za utworzenie / zmianę / odwołanie zlecenia stałego w oddziale Kasy nie później niż do końca 
dnia roboczego poprzedzającego dzień realizacji zlecenia 

5 zł 

10. 
Opłata w przypadku podjęcia działań w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej w wyniku 
niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji 

50 zł 

11. 

Opłata za wypłatę gotówki w placówce Kasy: 
 • do kwoty 20 000,00 zł: 

 • awizowana, powyżej 20 000,00 zł                                                                                                   

.  

 
0 zł 

0,10% nie więcej niż 
150 zł 

12. Opłata za wypłatę nieawizowanej gotówki w kwocie powyżej 20 000 zł 
0,20% od wypłaconej 

kwoty, nie więcej niż 300 zł 

13. Opłata za niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówki w wyznaczonym dniu  
0,30% od niepodjętej 

kwoty, nie więcej niż 300 zł 

14. Opłata za wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym Konto Ponadczasowe - ROR MED 10 zł 

15. 
Opłata za wydanie zaświadczenia dotyczącego historii rachunku Konto Ponadczasowe - ROR MED za 
okres 1 roku 

50 zł 

16. Opłata za inne zaświadczenia dotyczące rachunku Konto Ponadczasowe - ROR MED 50 zł 

17. Opłata za wydanie zaświadczenia/informacji/zestawienia dotyczącego historii lokaty (od każdej umowy) 30 zł 

18. 
Opłata za miesięczny wyciąg z rachunku Konto Ponadczasowe - ROR MED z informacją o zmianach 
stanu danego rachunku – raz w miesiącu (wysyłany pocztą na adres domowy, pocztą elektroniczną lub 
odbierany osobiście w oddziale) 

0 zł 

19. 
Opłata za sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na rachunku Konto Ponadczasowe - ROR 
MED – usługa inicjowana przez płatnika każdorazowo za stronę  

1 zł 

20. Opłata za wysłanie wyciągu z kont depozytowych na pisemne żądanie członka 10 zł 
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21. Opłata za blokadę środków na rachunku na zabezpieczenie zobowiązań zewnętrznych 
0,10% łącznej kwoty 

zablokowanych środków, 
nie mniej niż 150 zł 

22. Opłata za wysłanie monitu związanego z powstaniem niedopuszczalnego salda debetowego 25 zł 

23. 
Opłata za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych (z tytułu każdorazowego ustalenia adresu 
w Urzędzie Gminy) 

60 zł 

24. 
Opłata za sporządzenie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy/aneksu do umowy 
lub innego dokumentu związanego z umową zawartą ze SKOK (za stronę) 

5zł 

25. 

Powiadomienie SMS – jednorazowe hasło wysłane w formie SMS do autoryzacji operacji/logowania 
w ramach usługi bankowości elektronicznej eSKOK: 
 • pierwsze dziesięć sztuk w miesiącu kalendarzowym 
 • jedenaste i kolejne w miesiącu kalendarzowym 

 
 

0 zł 
0,20 zł 

26. 
Powiadomienie SMS – pojedyncze powiadomienie SMS jako potwierdzenie zdarzenia w ramach usługi 
bankowości elektronicznej eSKOK 

0,20 zł 

27. 
Opłata za pojedyncze powiadomienie e-mail jako potwierdzenie zdarzenia w ramach usługi 
bankowości elektronicznej eSKOK 

0 zł 

28. 
Opłata za zmianę typu rachunku płatniczego (nie dotyczy zmiany na rachunek z włączoną usługą 
eSKOK) 

25 zł 

29. Opłata za uzyskanie Zbiorczej informacji z Centralnej informacji o rachunkach 25 zł 

30. Opłata za ustanowienie / zmianę / odwołanie pełnomocnictwa  10 zł 

31. Opłata za ustanowienie / zmianę / odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci 20 zł 

32. 
Opłata za zastrzeżenie / odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości w Centralnej Bazie Danych 
(pobierana za każde zastrzeżenie / odwołanie zastrzeżenia) 

10 zł 

 
 
 
 

 


