DOKUMENT DOTCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM
Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym.
Pełne informacje na temat opłat lub prowizji dotyczących pozostałych usług świadczonych i powiązanych z rachunkiem zawiera Tabela
opłat i prowizji stanowiąca załącznik do umowy rachunku płatniczego.
Nazwa handlowa rachunku płatniczego: IKS Plus (Konto PLUS)
Obowiązuje od dnia 09.08.2018 r.
LP.
1

RODZAJ CZYNNOŚCI

TRYB
POBIERANIA

OPŁATY/
PROWIZJE

Kredyt w rachunku płatniczym

1.1

Prowizja za udzielenie kredytu (w rachunku płatniczym)

jednorazowo

6%

1.2

Wydanie zaświadczenia na wniosek Kredytobiorcy

jednorazowo

20,00 zł

2.1.1 na rachunki zewnętrzne

za przelew

1,99 zł

2.1.3 na rachunek ZUS, KRUS, US

za przelew

10,00 zł

2
2.1

Polecenie przelewu:
w placówce SKOK PIAST

2.1.4

na rachunek zewnętrzny kwoty wypłaconej pożyczki (dotyczy również przelewów realizowanych na spłatę pożyczek/ kredytów/ limitów
kredytowych w innych instytucjach finansowych w ramach pożyczki w SKOK PIAST)

za przelew

0,00 zł

2.1.5

na rachunek zewnętrzny kwoty wypłacanej lokaty terminowej lub specjalnej (dotyczy również sumy kilku zamykanych lokat terminowych lub
specjalnych przelewanych na rachunek zewnętrzny)

za przelew

0,00 zł

za przelew

0,00 zł

2.1.6 na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (aktualna lista organizacji znajduje się na stronie www.ms.gov.pl)
2.2

w usłudze bankowości elektronicznej

za przelew

2.2.1 na rachunki zewnętrzne

za przelew

0,00 zł

2.2.2 na rachunek ZUS, KRUS, US

za przelew

10,00 zł

3

Polecenie przelewu SEPA

usługa
niedostępna

x

4

Polecenie przelewu w walucie obcej

usługa
niedostępna

x

5

Polecenie zapłaty

usługa
niedostępna

x

6

Powiadomienie SMS

miesięcznie za
każdy SMS

0,25 zł

7

Prowadzenie rachunku płatniczego

miesięcznie

9,99 zł

8

Przelew wewnętrzny:

8.1

w placówce SKOK PIAST w ramach rachunku członka

za przelew

0,00 zł

8.2

w usłudze bankowości elektronicznej

za przelew

0,00 zł

za wniosek

0,00 zl

9

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

10

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych
(walutą rozliczeniową jest złoty polski, w przypadku operacji wykonanynych w walucie innej niż złoty polski rachunek obciążany jest kwotą
przeliczoną z kwoty w której dokonana została operacja na złote polskie na podstawie kursu obowiązujacego dla Wydawcy Karty, w systemie
VISA w dniu rozliczenia Operacji przez VISA. Dodatkowo Wydawca pobiera prowizję za przewalutowanie)

prowizja za
przewalutowa
nie 5%
wartości
operacji

11

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych oraz wypłata gotówki w bankomatach w
pozostałych państwach
(walutą rozliczeniową jest złoty polski, w przypadku operacji wykonanynych w walucie innej niż złoty polski rachunek obciążany jest kwotą
przeliczoną z kwoty w której dokonana została operacja na złote polskie na podstawie kursu obowiązujacego dla Wydawcy Karty, w systemie
VISA w dniu rozliczenia Operacji przez VISA. Dodatkowo Wydawca pobiera prowizję za przewalutowanie w wysokości 5% wartości operacji)

3% min 10,00
zł

12

Wydanie karty debetowej /płatniczej

jednorazowo

0,00 zł

13

Obsługa karty debetowej

miesięcznie

2,50 zł

14

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku

za dokument

30,00 zł

15

Wypłata gotówki

za transakcję

0,00 zł

16

Wpłata gotówki

za transakcję

0,00 zł

17

Usługa bankowości telefonicznej

jednorazowo za
uruchomienie

0,00 zł

18

Usługa bankowości elektronicznej

jednorazowo za
uruchomienie

0,00 zł

19

Zlecenia stałe:

19.1 Ustanowienie zlecenia stałego w placówce SKOK PIAST

jdnorazowo

5,00 zł

19.2 Ustanowienie zlecenia stałego w usłudze bankowości elektronicznej

za zlecenie

0,00 zł

19.3 Realizacja zlecenia stałego na rachunek innym banku /na rachunek innego członka w SKOK PIAST

za zlecenie

0,99 zł

19.4 Realizacja zlecenia stałego wewnętrznego na rachunek tego samego członka w SKOK PIAST

za zlecenie

0,00 zł

Usługami reprezentatywnymi powiązanymi z rachunkiem płatniczym są:
1. kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatniczych, zwanej dalej „ustawą”;
2. polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia
przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej;
3. polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro
z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na
obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA);
4. polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków
pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę;
5. polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z
krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty
6. polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;
7. powiadamianie SMS – usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem
wiadomości SMS;
8. prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta,
umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia
lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta;
9. sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez
dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w
postaci papierowej albo elektronicznej;
10. transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na
wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z
fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty;
11. transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na
wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą
urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;
12. wydanie karty płatniczej – usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;
13. obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a
ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika;
14. obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a
ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy;
15.
wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym – usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego
rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi;
16. wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia
umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;
17. wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego
taką wpłatę lub w placówce dostawcy;

18. usługa bankowości telefonicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem
infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do
rachunku;
19. usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca
sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty
debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;
20. zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej
wysokości z rachunku płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.

