
 

 

 

 

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych  
z Kontem Primo dla młodzieży 

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek:  
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa ENERGIA 
Nazwa rachunku: Konto Primo dla młodzieży 
Data: 01.11.2022r. 

 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. 

 Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie. 

USŁUGA OPŁATA 

Konto Primo dla młodzieży  

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem: 

Prowadzenie rachunku płatniczego – opłata miesięczna 0,00 zł 

Prowadzenie rachunku płatniczego – opłata roczna ogółem 0,00 zł 

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych): 

Polecenie przelewu jednorazowe zewnętrzne:  

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

Opłata za polecenie przelewu do ZUS 0,00 zł 
Opłata za polecenie przelewu do Urzędu Skarbowego 0,00 zł 
Opłata za polecenie przelewu zewnętrznego z rachunku  - kwota do 500zł 0,00 zł 
Opłata za polecenie przelewu zewnętrznego z rachunku  - kwota powyżej 500 zł do 1000zł 0,00 zł 
Opłata za polecenie przelewu zewnętrznego z rachunku  - kwota powyżej 1000zł do 5.000zł 0,00 zł 
Opłata za polecenie przelewu zewnętrznego z rachunku  - kwota powyżej 5.000zł do 10.000zł 0,00 zł 
Opłata za polecenie przelewu zewnętrznego z rachunku  - kwota powyżej 10.000zł 0,00 zł 
Opłata za jednorazowe hasło wysłane w formie SMS do autoryzacji operacji eSKOK 0,00 zł 
Opłata za powiadomienie o odmowie realizacji zlecenia płatniczego, w przypadku gdy odmowa 
wykonania zlecenia płatniczego była uzasadniona (listownie lub telefonicznie) 0,00 zł 

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

Zlecenie stałe – polecenie przelewu stałe zewnętrzne:  

Opłata za polecenie przelewu wewnętrznego z rachunku rozliczeniowego – zlecenia stałe 0,00 zł 
Opłata za polecenie przelewu zewnętrznego z rachunku – zlecenia stałe 0,00 zł 
Opłata za odwołanie zlecenia płatniczego (zewnętrznego lub wewnętrznego) 0,00 zł 



 

 

Obsługa karty płatniczej: OPŁATA 
Wydanie karty płatniczej – wydanie pierwszej karty 0,00 zł 
Obsługa karty płatniczej 6,00 zł/m-c 
Wydanie karty płatniczej – wznowienie karty po upływie terminu jej 
ważności   0,00 zł 

Wydanie karty płatniczej – ponowne wydanie karty z tym samym 
numerem, tym samym PIN, na nowy okres ważności 0,00 zł lub 20,00 zł1) 

Wydanie karty płatniczej – ponowne wydanie karty z nowym numerem, 
nowym PIN, na nowy okres ważności 0,00 zł lub 20,00 zł1) 

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

Wypłata gotówki – bankomaty sieci EURONET na terenie Polski 5,00 zł 
Wypłata gotówki – pozostałe bankomaty na terenie Polski 5,00 zł 
Zapytanie o saldo w bankomatach na terenie Polski i za granicą2) 4,00 zł 
Zmiana PIN w bankomatach na terenie Polski i za granicą2) 4,00 zł 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 
płatności gotówkowych, na terytorium UE, nominowana w euro3) 

5,00 PLN3) 
prowizja za przewalutowanie 5%4) 

Inna niż ww. 2rans graniczne transakcja płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych oraz wypłata gotówki w 
pozostałych państwach5) 6) 

3% min. 10,00 PLN3) 
prowizja za przewalutowanie 5%4) 

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 
płatności bezgotówkowych oraz bezgotówkowe transakcje 2rans 
graniczne w przypadku pozostałych państw6) 

Prowizja za przewalutowanie 5%4) 

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 
płatności gotówkowych oraz wypłata gotówki w bankomatach w 
pozostałych państwach6) 

3% min. 10,00 zł 

Wypłata gotówki – cashback7) 3,00 zł 
Wypłata gotówki – w obcym terminalu POS, inna niż cashback 6,00 zł 

Inne: OPŁATA 

Wypłata gotówki w oddziale 0,00 zł 
Wpłata gotówki w oddziale 0,00 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 przeniesienie rachunku płatniczego (z naszej Kasy do innej 
instytucji) 53,85 zł 

Opłata za wydanie zaświadczenia/opinii o posiadanym rachunku 
płatniczym 53,85 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 

 
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) Dla posiadaczy karty płatniczej wielowalutowej – 0 PLN w przypadku 2 pierwszych wypłat z bankomatów w danym miesiącu kalendarzowym; 
4) Dla posiadaczy karty płatniczej wielowalutowej prowizja za przewalutowanie wynosi 0,00zł; 
5) Podana wysokość opłaty dotyczy również transakcji w walucie krajowej państw członkowskich, które powiadomiły o swojej decyzji w sprawie 

rozszerzenia zastosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności 
transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 na swoją walutę krajową, zgodnie z art. 14 Rozporządzenia; 

6) 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 Karty na walutę rozliczeniową, publikowane są na stronie internetowej: https://www.visa.pl/wsparcie-
visa/konsument/travelsupport/exchange-rate-calculator.html.Zmiana kursu walutowego nie wymaga uprzedzenia Posiadacza Karty; 

7) maksymalna kwota jednorazowej usługi w ramach usługi cashback wynosi 1.000,00zł, usługa realizowana tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 


