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                        Dokument dotyczący opłat    

 

 

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek:  Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-
Kredytowa „WISŁA” 

Nazwa rachunku: ROR Classic EKONOMICZNY  

Data: 08.09.2022r. 

 

• Niniejszy dokumnet zawiera informacje o opłatach 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 znaleźć w Regulaminie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, Umowie 
o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Tabeli opłat i prowizji.  

• Dokument zawiera informacje o opłatach za najbardziej reprezentatywne usługi 
powiązane z rachunkiem płatniczym oraz informacje obejmujące objaśnienia pojęć 
zawartych w wykazie usług reprezentatywnych. Pełne informacje dotyczące wszystkich 
usług świadczonych oraz związanych z nimi opłat przekazywane są zgodnie z art. 27 
ustawy o usługach płatniczych 

• Dostepny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym 
dokumencie. 

Usługa Opłata 

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem 

Prowadzenie rachunku płatniczego  

 

Powiadomienia SMS 

 

 

Opłata obejmuje następujący pakiet 
usług:  

Opłaty za usługi, które przekroczyły 
ustaloną liczbę usług, zostaną naliczone 
osobno.   

miesięcznie        zł 

 
 

5,50 zł  

 

usługa nie jest dostępna 
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Płatność (z wyjątkiem kart płatniczych) 

I. Polecenie przelewu:   

1) realizacja dyspozycji przekazania 
środków  w jednostce SKOK dla 
członków posiadających pełny udział  

w SKOK”WISŁA”: 

  

a) do kwoty 1.000 zł za przelew 2 zł 

b) od kwoty 1.001 zł do kwoty 2.000 zł za przelew 4 zł 

c) od kwoty 2.001 zł do kwoty 5.000 zł za przelew 5 zł 

d) od kwoty 5.001 zł do kwoty 10.000 zł za przelew 8 zł 

e) od kwoty 10.001 zł do kwoty 50.000 zł za przelew 10 zł 

f) powyżej 50.000 zł za przelew 0,02 % wpłacanej kwoty 

g) opłata za realizację zleceń płatniczych 
do ZUS-u i US 

za przelew 3,5 zł 

2) realizacja dyspozycji przekazania 
środków  w jednostce SKOK dla 
członków posiadających niepełny    
udział w SKOK”WISŁA”: 

  

a) do kwoty 1.000 zł za przelew 3,50 zł 

b) od kwoty 1.001 zł do kwoty 2.000 zł za przelew 6 zł 

c) od kwoty 2.001 zł do kwoty 5.000 zł za przelew 8 zł 

d) od kwoty 5.001 zł do kwoty 15.000 zł za przelew 5zł 

e) od kwoty 15.001 zł do kwoty 40.000 zł za przelew 19 zł 

f) powyżej 40.000 zł za przelew                                                                       0,15 % wpłacanej kwoty 

g) opłata za realizację zleceń płatniczych 
do ZUS-u i US 

za przelew 3,5 zł 

II. Polecenie przelewu SEPA  usługa nie jest dostępna 
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III. Polecenie przelewu wewnętrznego za zdarzenie 0 zł 

IV. Polecenie przelewu w walucie 

 obcej 

 usługa nie jest dostępna 

V. Polecenie zapłaty  usługa nie jest dostępna 

VI. Zlecenia stałe za przelew  

(dla członka z 
pełnym 
udziałem) 

 

za przelew (dla 
członka z 
niepełnym 
udziałem) 

1 zł 

 

 

 

1,50 zł 

Karty i gotówka 

Wypłata gotówki w Kasie  za zdarzenie 0 zł 

Wpłata gotówki w Kasie za zdarzenie  0 zł 

Wypłata gotówki w bankomatach na 
terenie Polski  

w przypadku 
pierwszych 2 
wypłat gotówki w 
danym miesiącu 
kalendarzowym 

0 zł  

powyżej 2 wypłat 
gotówki w danym 
miesiącu 
kalendarzowym 

5 zł 

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

za zdarzenie 5 zł 

prowizja za 
przewalutowanie 5 % 

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

za zdarzenie 

 

3 % min. 10 zł 

prowizja za 
przewalutowanie 5% 

Transgraniczna transakcja płatnicza 
przy użyciu karty debetowej do 
płatności bezgotówkowych oraz 

 prowizja za 
przewalutowanie 5% 
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bezgotówkowe transakcje w przypadku 
pozostałych państw 

Wydanie karty płatniczej za zdarzenie 0 zł 

Obsługa karty kredytowej  usługa nie jest dostępna 

Obsługa karty debetowej  miesięcznie                             2,5 zł 

Kredytu w rachunku bieżącym i usługi powiązane  

Linia pożyczkowa LP z okresem  

spłaty do 12 miesięcy: 

  

Oprocentowanie wg stałej stopy 
procentowej 

 20,50 % 

Opłata przygotowawcza od przyznanej 
kwoty pożyczki 

 0 zł 

Prowizja od przyznanej kwoty pożyczki 
płatna przy pierwszym zadłużeniu 

 4 % 

Prowizja przy przedłużaniu umowy na 
kolejny okres umowny od zaciągniętej 
kwoty, płatna w dniu odpowiadającym 
dacie zawarcia umowy 

 3 % 

Inne usługi 

Sporządzenie zestawienia transakcji 
płatniczych w postaci 
elektronicznej/osobiście w Placówce 

 
 

raz w miesiącu 

 

więcej niż raz w 
miesiącu na 
wniosek 
Posiadacza 
rachunku 

bezpłatnie  

 

0,50 zł za stronę  

Wydanie zaświadczenia o posiadanym 
rachunku płatniczym 

za zdarzenie 10 zł 

Usługa bankowości telefonicznej   usługa nie jest dostępna 

Usługa bankowości elektronicznej  usługa nie jest dostępna 

 


