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Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych  

z podstawowym rachunkiem płatniczym 

Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług 
powiązanych z rachunkiem płatniczym. Umożliwi on Państwu porównanie tych opłat za 
opłatami za inne rachunki. 

USŁUGA OPŁATA OPŁATA 
 

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY 
 

bez dostępu do 
internetu 

 
z dostępem do 

internetu 

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem: 
Prowadzenie rachunku płatniczego 0,00 zł 0,00 zł 
Wydanie zaświadczenia/opinii o posiadanym 
rachunku płatniczym 
 

 
50,00 zł 

 
50,00 zł 

Przelewy: 
opłata za polecenie przelewu do ZUS 0,00 zł / 3,00 zł * 0,00 zł / 3,00 zł* 
opłata za polecenie przelewu do Urzędu 
Skarbowego 

0,00 zł / 3,00 zł* 0,00 zł / 3,00 zł* 

opłata za polecenie przelewu zewnętrznego z 
rachunku  - kwota do 500zł 

0,00 zł / 1,5 zł* 0,00 zł 

opłata za polecenie przelewu zewnętrznego z 
rachunku  - kwota powyżej 500 zł do 1000zł 

0,00 zł / 2,00 zł* 0,00 zł 

opłata za polecenie przelewu zewnętrznego z 
rachunku  - kwota powyżej 1000zł do 5.000zł 

0,00 zł / 0,3% , nie 
więcej niż 5 zł* 

0,00 zł 

opłata za polecenie przelewu zewnętrznego z 
rachunku  - kwota powyżej 5.000zł do 
10.000zł 

0,00 zł / 0,15% , nie 
więcej niż 8zł* 

0,00 zł 

opłata za polecenie przelewu zewnętrznego z 
rachunku  - kwota powyżej 10.000zł 

0,00 zł / 0,1% , nie 
więcej niż 25 zł* 

0,00 zł 

opłata za polecenie przelewu zewnętrznego z 
rachunku – zlecenia stałe 

0,00 zł / 1,6 zł* 0,00 zł 

opłata za potrącenie wewnętrzne z rachunku 
rozliczeniowego – zlecenia 
jednorazowe/stałe 

0,00 zł / 0,5 zł* 0,00 zł 

opłaty za przelewy przychodzące w walucie 
innej niż ZŁ (nie dotyczy Western Union) 

28,00 zł 28,00 zł 

Karty i gotówka 
Wypłata gotówki w Punkcie Kasowym 0,00 zł 
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Wpłata gotówki w Punkcie Kasowym 0,00 zł 
Wydanie karty płatniczej – wydanie pierwszej 
karty 0,00zł 

Obsługa karty debetowej 0,00zł 
Wydanie karty płatniczej – wznowienie karty 
po upływie terminu jej ważności   0,00zł 

Wydanie karty płatniczej –ponowne wydanie 
karty z tym samym numerem, tym samym 
PIN, na nowy okres ważności 

0,00 złlub 15,00zł1) 

Wydanie karty płatniczej – ponowne wydanie 
karty z nowym numerem, nowym PIN, na 
nowy okres ważności 

0,00 zł lub 15,00zł 1) 

Dobrowolne Ubezpieczenie utraty 
dokumentów w następstwie kradzieży lub 
rozboju  

2,90zł 

Wypłata gotówki – SKOK24/EURONET na 
terenie Polski 0,00zł 

Wypłata gotówki - bankomaty sieci EURONET 
na terenie Polski 0 PLN3) / 2,00zł 

Wypłata gotówki – w pozostałych 
bankomatach na terenie Polski 0 PLN4) / 4,00zł 

Zapytanie o w bankomatach na terenie Polski 
lub zagranicą5) 2,90zł 

Zmiana PIN w bankomatach na terenie Polski 
lub zagranicą5)6) 2,90zł 

Transgraniczna transakcja płatnicza przy 
użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych oraz wypłata gotówki w 
bankomatach w pozostałych państwach 

3% min. 10,00zł 
prowizja za przewalutowanie 5% 

Transgraniczna transakcja płatnicza przy 
użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz bezgotówkowe 
transakcje transgraniczne w przypadku 
pozostałych państw7) 

Prowizja za przewalutowanie 5% 

Wypłata gotówki – cashback8) 0,00zł 
Wypłata gotówki – w obcym terminalu POS, 
inna niż cashback 6,00zł 

 
1) 0,00zł w przypadku, gdy ponowne wydanie  karty następuje z powodu wadliwego wyprodukowania karty przez Wydawcę lub jej 

niedostarczenia na poprawnie wskazany przez wnioskodawcę adres;  
2) dotyczy bankomatów, w których dostępna jest ta funkcja; 
3) 0,00zł w przypadku pierwszych 5 wypłat gotówki w danym miesiącu kalendarzowym; 2,00 zł powyżej 5 wypłat gotówki w danym 

miesiącu kalendarzowym; 
4) 0,00zł w przypadku pierwszych 5 wypłat gotówki w danym miesiącu kalendarzowym; 4,00 zł powyżej 5 wypłat gotówki w danym 

miesiącu kalendarzowym; 
5) Dotyczy bankomatów, w których dostępna jest ta funkcja 
6) Dostępne z chwilą uruchomienia usługi. 
7) Walutą rozliczeniową dla operacji dokonanych kartami debetowymi Visa jest złoty polski (PLN). W przypadku operacji 

wykonanych w walucie innej niż złoty polski rachunek członka SKOK obciążany jest kwotą przeliczoną z kwoty, w której 
dokonana została operacja na złote polskie na podstawie kursu obowiązującego, dla Wydawcy Karty, w systemie Visa w dniu 
rozliczenia Operacji przez Visa. Kursy walutowe stosowane przez Visa, dla przeliczania kwot operacji dokonanych przy użyciu 
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Karty na walutę rozliczeniową, publikowane są na stronie internetowej:https://www.visa.pl/wsparcie-visa/konsument/travel-
support/exchange-rate-calculator.html. 

8) maksymalna kwota jednorazowej usługi w ramach usługi cashback wynosi 300,00zł, usługa realizowana tylko na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.  


