
 

 

 

 

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych  
z Rachunkiem Bieżącym TANDEM 

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek:  
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa ENERGIA 
Nazwa rachunku: Rachunek Bieżący Tandem 
Data: 08.07.2022r. 

 Niniejszy dokument 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 Tabeli opłat 
i prowizji dla prowadzonych rachunków płatniczych, Tabeli opłat i prowizji dla kart Visa oraz Tabeli opłat 
i prowizji dla pożyczek i kredytów. 

 Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie. 

USŁUGA OPŁATA OPŁATA 

Rachunek Bieżący TANDEM TANDEM eTANDEM 

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem: 

Prowadzenie rachunku płatniczego – opłata miesięczna 16,16 zł 10,77 zł 

Prowadzenie rachunku płatniczego – opłata roczna ogółem 193,92 zł 129,24 zł 

Opłata za zmianę produktu przed zakończeniem miesiąca – rachunku 
rozliczeniowego 16,16 zł 10,77 zł 

Płatności 

Polecenie przelewu jednorazowe zewnętrzne: TANDEM/eTANDEM 
w oddziale 

eTANDEM 
przez Internet 

 Opłata za polecenie przelewu wewnętrznego z rachunku 
rozliczeniowego – zlecenia jednorazowe 0,54 zł 0,00 zł 

Opłata za polecenie przelewu do ZUS 3,23 zł 3,23 zł 
Opłata za polecenie przelewu do Urzędu Skarbowego 3,23 zł 3,23 zł 

Opłata za polecenie przelewu zewnętrznego z rachunku - kwota do 50zł 2,15 zł 
0,22%, nie mniej 

niż 2,14zł, nie więcej 
niż 6,46zł  

Opłata za polecenie przelewu zewnętrznego z rachunku - kwota 
powyżej 50 zł do 100zł 3,23 zł 

0,22%, nie mniej 
niż 2,14zł, nie więcej 

niż 6,46zł 
Opłata za polecenie przelewu zewnętrznego z rachunku - kwota 
powyżej 100zł do 10.000zł 

0,86%, nie mniej 
niż 3,23zł, nie więcej 

niż 16,15 zł 

0,22%, nie mniej 
niż 2,14zł, nie więcej 

niż 6,46zł 
Opłata za polecenie przelewu zewnętrznego z rachunku - kwota 
powyżej 10.000zł 0,16%, nie więcej niż 

21,54 zł 

0,22%, nie mniej 
niż 2,14zł, nie więcej 

niż 6,46zł 
Opłata za jednorazowe hasło wysłane w formie SMS do autoryzacji nie dotyczy 0,00 zł 



 

 

operacji eSKOK 
Opłata za powiadomienie o odmowie realizacji zlecenia płatniczego, 
w przypadku gdy odmowa wykonania zlecenia płatniczego była 
uzasadniona (listownie lub telefonicznie) 

3,23 zł nie dotyczy 

Opłata za odzyskanie środków w przypadku podania przez użytkownika 
nieprawidłowego unikatowego identyfikatora 8,62 zł 0,00 zł 

Zlecenie stałe – polecenie przelewu stałe zewnętrzne: TANDEM/eTANDEM 
w oddziale 

eTANDEM 
przez Internet 

Opłata za polecenie przelewu wewnętrznego z rachunku 
rozliczeniowego – zlecenia stałe 0,54 zł 0,00 zł 

Opłata za polecenie przelewu zewnętrznego z rachunku – zlecenia stałe 2,69 zł 1,62 zł 
Opłata za odwołanie zlecenia płatniczego (zewnętrznego lub 
wewnętrznego) 2,15 zł nie dotyczy 

Opłata za przelew przychodzący w walucie innej niż PLN  
(nie dotyczy Western Union) 28,00 zł 28,00 zł 

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane: TANDEM/eTANDEM 

Prowizja za uruchomienie pożyczki odnawialnej LP BIZNES 3,00% 
Prowizja za wznowienie kredytu w rachunku płatniczym na kolejny 
okres roczny, określona procentowo od kwoty kredytu 3,00% 

Inne: TANDEM eTANDEM 

Wypłata gotówki w oddziale 0,00 zł nie dotyczy 
Wpłata gotówki w oddziale 0,00 zł nie dotyczy 
Opłata od każdorazowej wpłaty gotówkowej na rachunek przez osobę 
nie będącą właścicielem ani pełnomocnikiem rachunku 1,08 zł 

Polecenie zapłaty Usługa nie jest dostępna 
Polecenie przelewu w walucie obcej Usługa nie jest dostępna 
Polecenie przelewu SEPA Usługa nie jest dostępna 
Opłata za wydanie zaświadczenia/opinii o posiadanym rachunku 
płatniczym 107,70 zł 

Opłata za wydanie dodatkowego potwierdzenia wykonania operacji 5,39 zł 
Opłata za sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za okres 
powyżej 12 miesięcy 80,00 zł 

Opłata za przelew przychodzący w walucie innej niż PLN  
(nie dotyczy Western Union) 28,00 zł 

 


