
TABELE PROWIZJI I OPŁAT – kredyty mieszkaniowe 
obowiązujące od 01.02.2021 r. 

      

 

RODZAJ OPŁATY / PROWIZJI 
KREDYTY MIESZKANIOWE 

(wycofane z oferty) 

Opłata za wydanie dodatkowego planu spłaty kredytu/pożyczki 0,00 zł 

Opłata za inspekcję nieruchomości  50,00 zł 

Opłata z tytułu ustanowienia zabezpieczenia, w przypadku, gdy Klient nie ustanowił 

zabezpieczenia zgodnie z umową kredytową  
200,00 zł 

Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej – na życzenie Klienta  150,00 zł 

Opłata za wydawanie zaświadczenia o saldzie pożyczki/kredytu/linii do spłaty, itp 20,00 zł 

Opłata za wydruk z systemu dotyczący kredytu/pożyczki/linii, w tym wydanie 

dodatkowego planu spłaty kredytu/pożyczki 
0,00 zł 

Opłata za wydanie zaświadczenia (potwierdzonego notarialnie) o wygaśnięciu wierzytelności 

hipotecznej 
40,00 zł 

Opłata za wydanie zaświadczenia (potwierdzonego notarialnie) zawierającego zgodę na wykreślenie 

hipoteki w trakcie trwania umowy kredytu/pożyczki 
40,00 zł 

Opłata za sporządzenie odpisu (kopii) umowy lub innego dokumentu związanego  

z umową kredytu/pożyczki (opłata za jeden egzemplarz) 

100,00 zł 

 

Opłata za wezwanie do zapłaty wysłane do kredytobiorcy/poręczyciela  20,00 zł 

Opłata za powiadomienie o zaleganiu ze spłatą wysłane do poręczyciela  20,00 zł 

Opłata za wydawanie zaświadczenia o spłacie pożyczki/kredytu/linii lub historii kredytowej – 

zaświadczenie obejmuje tylko jeden rachunek pożyczkowy/kredytowy 
50,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELE PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty 
obowiązujące od 01.02.2021 r. 

      
 

KREDYTY / POŻYCZKI / LINIE POŻYCZKOWE 1) 
RODZAJ OPŁATY / PROWIZJI 

KONSUMPCYJNE HIPOTECZNE GOSPODARCZE 
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku pożyczkowego/o renegocjację  40,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu/pożyczki/linii 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Opłata za realizację przelewu środków z kredytu/pożyczki/linii na rachunek zewnętrzny 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 

Prowizja za przedłużenie umowy linii pożyczkowej, linii Classic oraz LPP na kolejny okres roczny  1,50 % limitu - 1,50 % limitu 

Prowizja za każdy okres roczny korzystania z Preferencyjnej Linii Pożyczkowej udzielonej na okres 30 lat  1,20 % limitu - - 

Prowizja za każdy okres roczny korzystania z Antykryzysowej Linii Pożyczkowej  1,50 % limitu 0,05 % limitu - 

Opłata dodatkowa dla LPP na 30 lat – wymóg operacji bezgotówkowych kartą 125 zł  3,45 zł - - 

Opłata dodatkowa dla ALP i LPP – wymóg operacji bezgotówkowych kartą 150 zł  4,20 zł - - 

Opłata dodatkowa dla LPP – wymóg operacji bezgotówkowych kartą 250 zł  6,90 zł - - 

Opłata dodatkowa dla LPP – wymóg operacji bezgotówkowych kartą 500 zł  13,80 zł - - 

Opłata za sporządzenie, na wniosek Klienta, aneksu do umowy kredytu/pożyczki/linii 0,00 zł 0,00 zł 50,00 zł 

Opłata za wydawanie zaświadczenia o saldzie pożyczki/kredytu/linii do spłaty, itp 20,00 zł  20,00 zł  20,00 zł 

Opłata za wydanie opinii dotyczącej historii kredytowej - - 50,00 zł 

Opłata za wydruk z systemu dotyczący kredytu/pożyczki/linii, w tym wydanie dodatkowego planu spłaty  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Opłata za dokonanie przez SKOK oszacowania wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie 

kredytu/pożyczki/linii 
0,00 zł 0,00 zł 150,00 zł 

Opłata z tytułu przeprowadzenia kontroli wartości zabezpieczenia kredytu/pożyczki/linii 0,00 zł 0,00 zł 150,00 zł 

Opłata za wydanie zaświadczenia (potwierdzonego notarialnie) o wygaśnięciu wierzytelności hipotecznej 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 

Opłata za wydanie zaświadczenia (potwierdzonego notarialnie) zawierającego zgodę na wykreślenie 

hipoteki/ zmniejszenie sumy hipoteki w trakcie trwania umowy kredytu/pożyczki/linii 
40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 

Opłata za wydanie odpisu (kopii) umowy lub innego dokumentu związanego z umową 

kredytu/pożyczki/linii (opłata za 1 egzem.) 
100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 

Opłata za wezwanie do uzupełnienia dokumentów i opłat związanych z kredytem/pożyczką/linią  0,00 zł 0,00 zł 20,00 zł 

Opłata za wezwanie do zapłaty wysłane do kredytobiorcy/pożyczkobiorcy/poręczyciela – dla umów 

zawartych do dnia 10.03.2016 r. 
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

Opłata za powiadomienie o zaleganiu ze spłatą (przeterminowaniu) wysłane do poręczyciela - dla umów 

zawartych do dnia 10.03.2016 r. 
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

Opłata za wezwanie do zapłaty wysłane do pożyczkobiorcy/poręczyciela - dla umów zawartych w okresie 

11.03.2016 r. – 21.07.2017 r. 
0,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

Opłata za powiadomienie o zaleganiu ze spłatą (przeterminowaniu) wysłane do poręczyciela - dla umów 

zawartych w okresie 11.03.2016 r. – 21.07.2017 r. 
0,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

Opłata za wezwanie do zapłaty wysłane do pożyczkobiorcy/poręczyciela - dla umów zawartych od dnia 

22.07.2017 r. 
0,00 zł 0,00 zł 20,00 zł 

Opłata za powiadomienie o zaleganiu ze spłatą (przeterminowaniu) wysłane do poręczyciela - dla umów 

zawartych od dnia 22.07.2017 r. 
0,00 zł 0,00 zł 20,00 zł 

Opłata za wydawanie zaświadczenia o spłacie pożyczki/kredytu/linii lub historii kredytowej – 

zaświadczenie obejmuje tylko jeden rachunek pożyczkowy/kredytowy 
50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

1)  linia pożyczkowa rozumiana również jako kredyt w rachunku płatniczych, zgodnie z ustawą o usługach płatniczych 
 

 



TABELE PROWIZJI I OPŁAT – rachunki płatnicze 
obowiązujące od 01.02.2021 r. 

      
 

 

RODZAJ OPŁATY Tryb 
pobierania a’vista 

ROR 
Senior 

ROR 
Classic 

e-ROR 
PRP 

Standard 
Tandem 

e-
Tandem 

Prowadzenie rachunku płatniczego  miesięcznie 0,00 zł 3,00 zł 6,00 zł 4,50 zł 0,00 zł 8,00 zł 10,00 zł 

Przelewy internetowe w ramach usługi eSKOK 
Polecenie przelewu wewnętrznego  od przelewu 0,00 zł - - 0,00 zł 0,00 zł - 0,00 zł 

Polecenie przelewu (z wyłączeniem ZUS/US) od przelewu - - - 0,00 zł 0,00 zł - 2,50 zł 

Polecenie przelewu do ZUS/US od przelewu - - - 4,00 zł 4,00 zł 1) - 4,00 zł 

Założenie/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego  od zlecenia - - - 0,00 zł 0,00 zł - 0,00 zł 

Zlecenie stałe (wewnętrzne i zewnętrzne) od przelewu - - - 0,00 zł 0,00 zł - 0,00 zł 

Przelewy i operacje wykonywane w oddziałach SKOK 
Polecenie przelewu do ZUS/US od przelewu 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 1) 4,00 zł 4,00 zł 

Polecenie przelewu (z wyłączeniem ZUS/US) od przelewu 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 1) 4,00 zł 4,00 zł 

Polecenie przelewu wewnętrznego od przelewu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Zlecenie stałe - zewnętrzne od przelewu - 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

Zlecenie stałe - wewnętrzne od przelewu - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Założenie/modyfikacja zlecenia stałego - zewnętrznego od zlecenia - 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

Założenie/modyfikacja zlecenia stałego - wewnętrznego od zlecenia - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Odwołanie zlecenia stałego od zlecenia - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Wpłata gotówki i wypłata gotówki od wpłaty/wypłaty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Polecenie przelewu z tytułu realizacji zajęcia egzekucyjnego od przelewu 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 1) 4,00 zł 4,00 zł 

Usługa eSKOK 
Usługa bankowości elektronicznej/telefonicznej – uruchomienie jednorazowo - - - 0,00 zł 0,00 zł - 0,00 zł 

Usług bankowości elektronicznej/telefonicznej - korzystanie miesięcznie - - - 0,00 zł 0,00 zł - 0,00 zł 

Jednorazowe hasło SMS (autoryzacja zlecenia płatniczego) za każdy SMS - - - 0,00 zł 0,00 zł - 0,00 zł 

Powiadomienie SMS zdefiniowane przez użytkownika  za każdy SMS - - - 0,30 zł 0,30 zł - 0,30 zł 

Powiadomienie SMS/e-mail o niezrealizowaniu zlecenia złożonego w usłudze eSKOK 

z powodu braku środków na rachunku 
od  

powiadomienia 
- - - 0,00 zł 0,00 zł - 0,00 zł 

Inne czynności i usługi 
Obsługa zajęcia egzekucyjnego (za każdy tytuł egzekucyjny) za każdy tytuł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

Powiadomienie telefonicznym o niezrealizowaniu zlecenia z powodu braku środków 

na rachunku 
od  

powiadomienia 
- 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

Zlecenie odzyskania przez SKOK środków pieniężnych, przekazanych na niewłaściwy 

numer rachunku z winy płatnika 
od zlecenia - 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

Niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówki w wyznaczonym dniu (od awizowanej kwoty) od wypłaty 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 

Wezwanie do uzupełnienia bezumownego debetu w rachunku  od wezwania - 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

Wydruk stanu rachunku lub inny wydruk z systemu dot. rachunku za wydruk 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na życzenie, zaświadczenia o saldzie, 

obrotach, jakiegokolwiek zaświadczenia o treści związanej z rachunkiem itp. 

za każde 

zestawienie 20,00 zł 20,00 zł  20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

Sporządzenie odpisu (kopii) dokumentu związanego z rachunkiem – nie dotyczy umowy 

(opłata za jeden egzemplarz) 

za 

egzemplarz 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

Ustanowienie, zmiana lub odwołanie (za każdą czynność) dyspozycji na wypadek 

śmierci 
za czynność 20,00 zł 20,00 zł  20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

Ustanowienie, zmiana lub odwołanie (za każdą czynność) pełnomocnika do rachunku za czynność 20,00 zł 20,00 zł  20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

Udzielenie informacji zbiorczej o rachunkach  za czynność 20,00 zł 20,00 zł  20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 
 

 
1)  Opłata pobiera po zrealizowaniu w danym miesiącu kalendarzowym łącznie 5: poleceń przelewu do US/US, poleceń przelewu, poleceń przelewu z tytułu realizacji zajęcia egzekucyjnego 

 
 
 

 



TABELE PROWIZJI I OPŁAT – lokaty 
obowiązujące od 01.02.2021 r. 

      
 

 

 

RODZAJ OPŁATY / PROWIZJI LOKATY TERMINOWE 
LOKATY SYSTEMATYCZNEGO 

OSZCZĘDZANIA 
Opłata za wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunku 0,00 zł 0,00 zł 

Opłata za realizację przelewu na rachunek wewnętrzny 0,00 zł 0,00 zł 

Opłata za realizację przelewu na rachunek zewnętrzny 2,50 zł 2,50 zł 

Opłata za przelew środków z tytułu realizacji zajęcia egzekucyjnego na rachunku 2,50 zł 2,50 zł 

Opłata za wydruk stanu salda rachunku lub inny wydruk z systemu dotyczący rachunku 0,00 zł 0,00 zł 

Opłata za obsługę zajęcia egzekucyjnego (za każdy tytuł egzekucyjny) 30,00 zł 30,00 zł 

Opłata za wydawanie zaświadczenia o saldzie, odsetkach, itp. 20,00 zł 20,00 zł 

Opłata za sporządzenie odpisu (kopii) umowy lub innego dokumentu związanego z umową 

rachunku (opłata za jeden egzemplarz) 
10,00 zł 10,00 zł 

Opłata za ustanowienie, zmianę lub odwołanie (za każdą czynność) dyspozycji na wypadek 

śmierci 
20,00 zł 20,00 zł 

Opłata za ustanowienie, zmianę lub odwołanie (za każdą czynność) pełnomocnika do 

rachunku 
20,00 zł 20,00 zł 

Opłata za niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu  

(od awizowanej kwoty) 
0,20 % 0,20 % 

 

 

TABELE PROWIZJI I OPŁAT – IKS Standard 
obowiązujące od 01.02.2021 r. 

      
 

 
 

RODZAJ OPŁATY / PROWIZJI IKS Standard 

Opłata za otwarcie rachunku  0,00 zł 

Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku  0,00 zł 

Opłata za wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunku 0,00 zł 

Opłata za przelew środków z tytułu realizacji zajęcia egzekucyjnego na rachunku 2,50 zł 

Opłata za obsługę zajęcia egzekucyjnego (za każdy tytuł egzekucyjny) 30,00 zł 

Opłata za wydruk stanu rachunku lub inny wydruk z systemu dot. rachunku 0,00 zł 

Opłata za wydawanie zaświadczenia o saldzie, obrotach, itp. 20,00 zł 

Opłata za sporządzenie odpisu (kopii) dokumentu związanego z rachunkiem – nie dotyczy umowy (opłata za 

jeden egzemplarz) 
10,00 zł 

Opłata za ustanowienie, zmianę lub odwołanie (za każdą czynność) dyspozycji na wypadek śmierci 20,00 zł 

Opłata za ustanowienie, zmianę lub odwołanie (za każdą czynność) pełnomocnika do rachunku 20,00 zł 
 

 

 

 

 

 



 

TABELE PROWIZJI I OPŁAT – gotówkowe zlecenia płatnicze 
obowiązujące od 01.01.2022 r. 

      
 

RODZAJ OPŁATY / PROWIZJI 
GOTÓWKOWE  

ZLECENIA PŁATNICZE 

Opłata za realizację zlecenia płatniczego dla posiadaczy ROR Classic, e-ROR, ROR-Senior, PRP Standard  2,50 zł 

Opłata za realizację zlecenia płatniczego dla pozostałych członków SKOK 
1,20 % od kwoty, 

nie mniej niż 3,50 zł i nie więcej niż 30,00 zł 

Opłata za realizację zlecenia płatniczego dla posiadaczy rachunku Tandem oraz e-Tandem 4,00 zł 

Opłata za realizację zlecenia płatniczego do ZUS/US 4,00 zł 

Opłata za sporządzenie kopii dokumentu związanego ze zleceniem płatniczym (opłata za jeden egzemplarz) 10,00 zł 

Opłata za wydawanie zaświadczenia dot. zlecenia płatniczego 20,00 zł 

Opłata za odzyskanie przez SKOK środków pieniężnych, przekazanych na niewłaściwy numer rachunku z winy płatnika 50,00 zł 
 

 

 

 

 

TABELE PROWIZJI I OPŁAT – inne czynności i usługi 
obowiązujące od 01.02.2021 r. 

      
 

RODZAJ OPŁATY / PROWIZJI WYSOKOŚĆ OPŁATY 

Opłata za ustanowienie, zmianę lub odwołanie (za każdą czynność) dyspozycji na wypadek śmierci 20,00 zł 

Opłata za ustanowienie, zmianę lub odwołanie (za każdą czynność) pełnomocnika do rachunku 20,00 zł 

Opłata za udzielenie informacji zbiorczej o rachunkach  20,00 zł 

Opłata za wydanie zaświadczenia, które nie zostało określone w innych punktach Tabeli 20,00 zł 


