
Szanowni Państwo. 
 
W dniu 8 sierpnia 2018 r. upływa termin na wdrożenie ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U.2016.1997) tzw. ustawy PAD. 
Ustawa PAD nakazuje dostawcom usług płatniczych stosowanie jednolitej terminologii dotyczącej usług powiązanych z rachunkiem płatniczym, 

najczęściej wykorzystywanych przez konsumentów na krajowym rynku, za korzystanie z których przynajmniej jeden dostawca prowadzący 
działalność na terytorium RP pobiera opłatę, tzw. „usług reprezentatywnych”.  
W związku z powyższym, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Śląsk” uchwałą nr 5/101/2018 z dnia 24 maja 2018 r. dokonała zmian we 
wzorze: Umowy o prowadzenie konta osobistego, Umowy o prowadzenie rachunku Tandem dla osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą, Umowy o prowadzenie rachunku Tandem dla osób prowadzących działalność w formie spółki cywilnej,  Umowy o prowadzenie 
rachunku oszczędnościowego A’vista, Regulaminie Kont osobistych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie 
Śląskiej, Regulaminie rachunków bieżących Tandem Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej, 
Regulaminie rachunków oszczędnościowych A’vista Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej 
i informuje o wypowiedzeniu w/w umów i regulaminów. Zmiany wejdą w życie z dniem 8 sierpnia 2018 r.   
W załączeniu przekazujemy Państwu wykaz zmian w w/w. dokumentacji. 
Z dniem 08 sierpnia 2018 roku zmianie ulega także treść Tabeli Opłat i Prowizji w SKOK „Śląsk”. 
UWAGA WAŻNA INFORMACJA! 
Informacje o zmianie postanowień wymienionych regulacji Kasa doręcza Posiadaczowi  rachunku nie później niż 2 miesiące przed proponowaną 
datą ich wejścia w życie listem zwykłym, chyba, że Posiadacz: 

1. złożył wniosek o przesłanie zmian pocztą elektroniczną lub 
2. posiada konto osobiste (ROR lub IKS Plus) z opcją dostępu przez Internet, wtedy informacja o zmianach umieszczana jest w 
komunikatach w aplikacji e-skok lub  
3. zapoznał się ze zmianami w placówce Kasy przed terminem określonym wyżej.  
W przypadku, gdy Posiadacz Rachunku nie zgadza się z proponowanymi zmianami może:  
1. złożyć pisemny sprzeciw wobec w/w zmian co skutkuje wygaśnięciem umowy Rachunku z dniem poprzedzającym wejście w życie 
proponowanych zmian bez ponoszenia opłat;  
2. wypowiedzieć umowę Rachunku zgodnie z zapisami w Regulaminie. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informacja o nadaniu nowych treści poszczególnych regulacji: 
Umowy o prowadzenie konta osobistego – Umowy o prowadzenie rachunku płatniczego. 
§ 1 
1. SKOK zobowiązuje się wobec Posiadacza rachunku do otwarcia i prowadzenia na jego zlecenie rachunku płatniczego zwanego dalej Rachunkiem w 
celu i na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz Regulaminie Rachunków Oszczędnościowo - Rozliczeniowych  Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej "Śląsk” z siedzibą w Rudzie Śląskiej, zwanym dalej Regulaminem. 
§ 3 
1. Posiadacz rachunku może wykonywać Transakcje płatnicze do wysokości Środków dostępnych.  
2. Przekroczenie salda Środków dostępnych powoduje powstanie debetu na Rachunku. W przypadku przekroczenia salda Środków dostępnych na 
rachunku, od następnego dnia po przekroczeniu stanu Środków dostępnych, od kwoty powstałego w ten sposób debetu naliczane są odsetki w 
wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, 
przy czym maksymalna stopa procentowa nie może przekroczyć dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie. Zmiana wysokości w/w stopy 
stopy procentowej następuje w przypadku zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, najpóźniej w następnym dniu roboczym po 
ogłoszeniu tej zmiany przez Narodowy Bank Polski. O aktualnej wysokości stopy procentowej SKOK informuje poprzez wywieszenie informacji w 
miejscach prowadzenia działalności oraz na stronie internetowej SKOK pod adresem: www.skok.slask.pl. 
§ 4 
1. Posiadacz Rachunku upoważnia SKOK do obciążania Rachunku kosztami prowizji i opłat za czynności związane z prowadzeniem rachunku 
płatniczego. 
§ 5 
1. Wyciąg z Rachunku SKOK udostępnia Posiadaczowi raz w miesiącu w następujący sposób: 
1.1 przesyła w postaci papierowej na wskazany adres listem zwykłym* 
1.2 na wniosek Posiadacza Rachunku pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Umowie* 
1.2.1. Wnoszę również o przekazywanie wszelkich innych oświadczeń woli oraz informacji udostępnianych na podstawie niniejszej Umowy, 
Regulaminu i ustawy o usługach płatniczych, pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w Umowie. 
1.3. w następujący uzgodniony sposób: na żądanie Posiadacza rachunku w postaci papierowej w placówce SKOK.* 
2. Posiadacz rachunku zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić SKOK niezgodność zmian stanu Rachunku lub salda Rachunku, jak również niezwłocznie 
powiadomić o nieautoryzowanej Transakcji płatniczej, a także niewykonanej lub nieprawidłowo wykonanej transakcji. 
§ 8 
1. Posiadacz rachunku oświadcza, iż akceptuje Regulamin oraz Tabelę Opłat i Prowizji, będące integralną częścią niniejszej Umowy oraz zobowiązuje 
się do ich stosowania. 
2. Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić w przypadkach i trybie określonym w Regulaminie. 
§ 9 
W związku z zawartą umową Rachunku, Kasa zobowiązuje się do udostępnienia Posiadaczowi rachunku następujących funkcjonalności:  
1. usługi e-SKOK, której szczegółowe warunki określa odrębna „Umowa o świadczenie usługi e-SKOK” i „Regulamin świadczenia usługi e-SKOK” *. 
2. wydania karty płatniczej VISA, której zasady funkcjonowania określa odrębna „Umowa o kartę płatniczą VISA” i „Regulamin wydawania kart VISA 
dla członków Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych”, 
3. oferty depozytowej zgodnej z aktualnym cennikiem lokat, 
4. oferty pożyczkowej zgodnej z aktualnym cennikiem pożyczek i kredytów *. 
 
Oświadczam, iż przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymałem (-am) i zapoznałem (-am) się z treścią: 
1. projektu niniejszej Umowy, Regulaminu rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-    Kredytowej oraz 
Tabeli prowizji i opłat, będących integralną częścią niniejszej Umowy; 
 
2. informacji, w formie arkusza informacyjnego, dotyczącej objęcia depozytów gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (zgodnie z art. 318 
ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 
restrukturyzacji); 
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3. informacji o możliwości wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci; 
4. informacji o przetwarzaniu danych osobowych. 
Umowy o prowadzenie rachunku Tandem dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, Umowy o prowadzenie rachunku Tandem dla 
osób prowadzących działalność w formie spółki cywilnej - Umowy o prowadzenie rachunku płatniczego ……... dla osoby fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą, Umowy o prowadzenie rachunku płatniczego ………... dla osób prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. 
§ 1 
1. Kasa zobowiązuje się wobec Posiadacza rachunku do prowadzenia na jego zlecenie rachunku płatniczego – Rachunku bieżącego Tandem, zwanego 
dalej Rachunkiem, w celu i na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz Regulaminie rachunków bieżących Tandem Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej, zwanym dalej Regulaminem. 
§ 4 
1. Posiadacz Rachunku może wykonywać Transakcje płatnicze do wysokości dostępnych środków.  
2. Przekroczenie salda środków dostępnych powoduje powstanie debetu na rachunku. W przypadku przekroczenia salda Środków dostępnych na 
rachunku, od następnego dnia po przekroczeniu stanu Środków dostępnych, od kwoty powstałego w ten sposób debetu naliczane są odsetki w 
wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych 
jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, przy czym maksymalna stopa procentowa nie może 
przekroczyć dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie. Zmiana wysokości w/w stopy stopy 
procentowej następuje w przypadku zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, najpóźniej w następnym dniu roboczym po 
ogłoszeniu tej zmiany przez Narodowy Bank Polski. O aktualnej wysokości stopy procentowej SKOK informuje poprzez wywieszenie informacji w 
miejscach prowadzenia działalności oraz na stronie internetowej SKOK pod adresem: www.skok.slask.pl. Skutki powstania debetu określa § 11 ust.2 

Regulaminu. 
§ 5 
1. Posiadacz Rachunku upoważnia Kasę do obciążania Rachunku kosztami prowizji i opłat za czynności związane z prowadzeniem rachunku 
płatniczego. 
§ 6 
1. Wyciąg z rachunku Kasa udostępnia posiadaczowi raz w miesiącu w następujący sposób : 
1.1 przesyła w postaci papierowej na wskazany adres listem zwykłym* 
1.2 na wniosek Posiadacza Rachunku pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Umowie* 
1.2.1.   Wnoszę również o przekazywanie wszelkich innych oświadczeń woli oraz informacji udostępnianych na podstawie niniejszej Umowy, 
Regulaminu i ustawy o usługach  płatniczych, pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w Umowie. 
1.3. w następujący uzgodniony sposób: na żądanie Posiadacza rachunku w postaci papierowej w placówce SKOK.* 
2. Posiadacz rachunku zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Kasie niezgodność zmian stanu Rachunku lub salda Rachunku, jak również niezwłocznie 
powiadomić o nieautoryzowanej Transakcji płatniczej, a także niewykonanej lub nieprawidłowo wykonanej transakcji. 
3. Roszczenia Posiadacza rachunku z tytułu nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji płatniczej wygasają, jeżeli 
Posiadacz rachunku nie dokona niezwłocznie powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, w terminie 13 miesięcy, odpowiednio od dnia obciążenia 
Rachunku lub dnia, w którym transakcja miała być wykonana. 
§ 8 
1.Posiadacz rachunku  oświadcza, iż akceptuje Regulamin oraz Tabelę Opłat i Prowizji oraz zobowiązuje się do ich stosowania.   
2. Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić w przypadkach i trybie określonym w Regulaminie. 
 
Oświadczam, iż przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymałem (-am) i zapoznałem (-am) się z treścią: 
1. projektu niniejszej Umowy, Regulaminu rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz Tabeli 
prowizji i opłat, będących integralną częścią niniejszej Umowy; 
2. informacji, w formie arkusza informacyjnego, dotyczącej objęcia depozytów gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (zgodnie z art. 318 
ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 
restrukturyzacji); 
3. informacji o przetwarzaniu danych osobowych. 
Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowego A’vista 
§ 1 
1. SKOK zobowiązuje się wobec Posiadacza rachunku do prowadzenia rachunku płatniczego - rachunku oszczędnościowego A'vista zwanego dalej 
Rachunkiem w celu i na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz Regulaminie Rachunków Oszczędnościowych A'vista Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej "Śląsk” z siedzibą w Rudzie Śląskiej, zwanym dalej Regulaminem. 
§ 4 
1. Dokonanie wpłat na rachunek płatniczy i wypłat z tego Rachunku na inne rachunki w SKOK wolne jest od opłat.  
2. Posiadacz Rachunku upoważnia SKOK do obciążania Rachunku kosztami prowizji i opłat za czynności związane z prowadzeniem rachunku 
płatniczego, nie wliczając opłat wykazanych w ust. 1.  
3. W przypadku braku wolnych środków dla pokrycia należnych prowizji i opłat, SKOK pobiera je z najbliższych wpływów na Rachunek. 
§ 5 
Wyciąg z Rachunku SKOK udostępnia Posiadaczowi raz w miesiącu w następujący sposób : 
1.1 przesyła w postaci papierowej na wskazany adres listem zwykłym* 
1.2 na wniosek Posiadacza Rachunku pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Umowie* 
1.2.1. Wnoszę również o przekazywanie wszelkich innych oświadczeń woli oraz informacji udostępnianych na podstawie niniejszej Umowy, 
Regulaminu i ustawy o usługach płatniczych, pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w Umowie. 
1.3. w następujący uzgodniony sposób: na żądanie Posiadacza rachunku w postaci papierowej w placówce SKOK.* 
 
Oświadczam, iż przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymałem (-am) i zapoznałem (-am) się z treścią: 
1. projektu niniejszej Umowy, Regulaminu rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-    Kredytowej oraz 
Tabeli prowizji i opłat, będących integralną częścią niniejszej Umowy; 
2. informacji, w formie arkusza informacyjnego, dotyczącej objęcia depozytów gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (zgodnie z art. 318 
ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 
restrukturyzacji); 
3. informacji o możliwości wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci; 
4. informacji o przetwarzaniu danych osobowych. 
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Regulaminu Kont osobistych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej - REGULAMIN  
RACHUNKÓW PŁATNICZYCH Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej. 
§ 1  
1. Regulamin określa zasady prowadzenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową “śLĄSK”, z siedzibą w Rudzie Ślaskiej, zwaną dalej 
SKOK lub Kasą, rachunków płatniczych – rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych ‘ROR i Indywidualnych kont spółdzielczych “IKS Plus”,  
zwanych dalej „Rachunkami”.   
2. Niniejszy Regulamin wraz z umową i wszelkimi załącznikami stanowi umowę ramową w rozumieniu Ustawy. 
§ 2 
Użyte w umowie ramowej określenia oznaczają: 

1.Bazowa stopa procentowa – stopę procentową pochodzącą z publicznie dostępnego źródła, która może być zweryfikowana przez obie 
strony umowy o świadczenie usług płatniczych; 
2. Data waluty – moment w czasie, od którego lub do którego dostawca nalicza odsetki od środków pieniężnych którymi obciążono lub 
uznano rachunek płatniczy;. 
3. Dostawca odbiorcy - bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub inny dostawca prowadzący rachunek, który ma zostać 
uznany kwotą wynikająca z transakcji płatniczej;. 
4. Dostawca płatnika -– SKOK;.  
5. Dzień roboczy - dla poleceń przelewu  dzień od poniedziałku do piątku, a dla wpłat i wypłat gotówkowych dzień od poniedziałku do 
soboty*, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;.  
6. Godzina graniczna – określony przez SKOK nieprzekraczalny, przypadający pod koniec dnia roboczego moment, po którym otrzymane 
zlecenia płatnicze uznaje się za otrzymane pierwszego dnia roboczego po tym dniu;.  
7. Kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt 16b Ustawy; 
8. Odbiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność 
prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej;. 
9. Płatnik - osoba składająca zlecenie płatnicze;. 
10Polecenie 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; 
11. Polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez Płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych 
między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę; 
12. Posiadacz rachunku - członek Kasy, dla którego prowadzony jest rachunek płatniczy – Rachunek;, 
13. Powiadamianie SMS – usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem 
wiadomości SMS; 
14. 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; 
15. Rachunek – imienny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony dla członka SKOK, będący rachunkiem płatniczym w 
rozumieniu Ustawy; 
16. 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 lub elektronicznej; 
17. Środki dostępne – Wolne środki powiększone o środki pozostające do wykorzystania na podstawie zawartej umowy o kredyt w 
rachunku płatniczym;  
18. Transakcja płatnicza - zainicjowana przez płatnika lub odbiorcę wpłata, wypłata lub transfer środków pieniężnych, w szczególności w 
formie Polecenia przelewu lub Zlecenia stałego, w tym stałych zleceń; 
19. Unikatowy identyfikator – numer rachunku bankowego; 
20.Ustawa – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych; 
21.Ustawa CRS - ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami; 
22.Wolne środki – środki zgromadzone na rachunku pomniejszone o  kwotę należną z tytułu dokonanych a nie rozliczonych transakcji 
płatniczych, jak również o blokady z innych tytułów; 
23.Wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego 
taką wpłatę lub w placówce dostawcy; 
24.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; 
25.Wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego 
taką wypłatę lub w placówce dostawcy; 
26.Zlecenie płatnicze – oświadczenie płatnika lub odbiorcy skierowane do jego dostawcy zawierające polecenie wykonania Transakcji 
płatnicze 
27.Zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości 
z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy. Posiadacz rachunku - Członek Kasy, dla którego prowadzony jest 
rachunek. 

§ 3 
1.Rachunek prowadzony jest w celu gromadzenia oszczędności członków Kasy oraz w celu przeprowadzania rozliczeń na zlecenie Posiadacza 
rachunku. z wyłączeniem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dla każdego członka SKOK może być prowadzony jest tylko 
jeden Rachunek. 
2. Rachunek prowadzony jest w walucie polskiej. 
3. Transakcje płatnicze dotyczące Rachunku mogą być dokonywane wyłącznie w walucie polskiej. 
§ 4 
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 przedstawiane są Członkowi przed podpisaniem umowy Rachunku płatniczego. 
§ 5 
Kasa prowadzi Rachunek płatniczy na imię i nazwisko Posiadacza rachunku, na pisemny jego wniosek. 
§ 7 
Obsługa rachunku odbywa się po ustaleniu tożsamości Posiadacza rachunku i w obecności upoważnionego pracownika Kasy. 
§ 8 
1.Wpłaty gotówkowe na Rachunek dokonywane są wyłącznie w walucie polskiej. 
2.Wpłaty gotówkowe na Rachunek dokonywane są na podstawie ustnej dyspozycji Posiadacza rachunku.  



3.Po dokonaniu wpłaty jest ona potwierdzana podpisem na dokumencie kasowym (KP). 
4.Posiadacz Rachunku płatniczego IKS Plus jest zobowiązany do dokonywania comiesięcznych obowiązkowych wpłat na Rachunek w zadeklarowanej 
przez niego wysokości, nie mniej jednak niż kwota określona przez Zarząd, aż do momentu uzyskania Kwoty minimalnej na Rachunku.  
§ 9 
1. Wypłaty gotówkowe z Rachunku dokonywane są wyłącznie w walucie polskiej. 
2. Wypłata gotówkowa z Rachunku dokonywana jest na podstawie ustnej dyspozycji Posiadacza rachunku. 
§ 10 
2. W ramach Rachunku może zostać uruchomiony Kredyt w rachunku płatniczym, na zasadach określonych w  odrębnej umowie. 
§ 12 
1. Wpłaty i wypłaty z Rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. 
§ 15 
2. Zlecenie stałe może obejmować również obsługę pożyczek i kredytów zaciągniętych w Kasie lub poza Kasą. 
§ 16 
3. Zlecenia otrzymane po godzinie 11:30 (godzina graniczna) uważa się za otrzymane pierwszego dnia roboczego po tym dniu. 
4. W przypadku zleceń stałych, o których mowa w § 15 ust. 2 za moment otrzymania zlecenia uznaje się początek dnia uzgodnionego jako dzień 
rozpoczęcia wykonania zlecenia stałego. Zlecenie zostanie wykonane najpóźniej następnego dnia roboczego, licząc od dnia uzgodnionego jako dzień 
rozpoczęcia wykonania zlecenia, a jeżeli data ta przypada na dzień nie będący dniem roboczym dla Kasy - w następnym dniu roboczym. 
§ 17 
2. W przypadkach zlecenia stałego i jednorazowych zleceń Posiadacz rachunku może odwołać zlecenie nie później niż do końca dnia roboczego 
poprzedzającego uzgodniony dzień wykonania zlecenia 
§ 21 
2.5. nieuzupełnienie, pomimo wezwania SKOK kwoty debetu, o jakim mowa w § 11 ust.2,  
§ 27 
Kasa przestrzega tajemnicy dotyczącej działalności w zakresie usług płatniczych realizowanych na podstawie niniejszego Regulaminu (tajemnica 
zawodowa, o której mowa w art. 11 Ustawy. 
§ 28 
Kasa udziela informacji w zakresie, o którym mowa w § 32 wyłącznie na żądanie: 
1. Posiadacza rachunku lub – w granicach umocowania - stałego pełnomocnika do dysponowania Rachunkiem, pełnomocnika w granicach 
udzielonego pełnomocnictwa, 
2. organów i podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa. 
Regulaminu rachunków bieżących Tandem Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej, 
§ 1 
1. Regulamin określa zasady prowadzenia przez Spółdzielcza Kasę Oszczędnościowo – Kredytową „Śląsk” zwaną dalej SKOK lub Kasą, rachunków 
płatniczych - Rachunków bieżących „  "Tandem"”, zwanych dalej „Rachunkami”. 
2. Niniejszy Regulamin wraz z Umową i wszelkimi załącznikami stanowi umowę ramową w rozumieniu Ustawy. 
§ 2 
Użyte w umowie ramowej określenia oznaczają: 

1.Bazowa stopa procentowa – stopę procentową pochodzącą z publicznie dostępnego źródła, która może być zweryfikowana przez obie 
strony umowy o świadczenie usług płatniczych; 
2. Data waluty- moment w czasie, od którego lub do którego dostawca nalicza odsetki od środków pieniężnych którymi obciążono lub 
uznano rachunek płatniczy;. 
3. Dostawca odbiorcy – bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub inny dostawca prowadzący rachunek, który ma zostać 
uznany kwotą wynikająca z transakcji płatniczej;. 
4. Dostawca płatnika -– SKOK;.  
5. Dzień roboczy - dla poleceń przelewu  dzień od poniedziałku do piątku, a dla wpłat i wypłat gotówkowych dzień od poniedziałku do 
soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy  
6.Godzina graniczna – określony przez SKOK nieprzekraczalny, przypadający pod koniec dnia roboczego moment, po którym otrzymane 
zlecenia płatnicze uznaje się za otrzymane pierwszego dnia roboczego po tym dniu;. 
7. Kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt 16b Ustawy; 
8. Odbiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność 
prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej;. 
9. Płatnik - osoba (osoby) składająca (składające) zlecenie płatnicze;Posiadacz Rachunku – członek/-owie Kasy, dla którego/-ych 
prowadzony jest rachunek. 
10. 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; 
11. Polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez Płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych 
między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę; 
12. Posiadacz Rachunku – członek/-owie Kasy, dla którego/-ych prowadzony jest rachunek płatniczy – Rachunek;. 
13. Powiadamianie SMS – usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem 
wiadomości SMS; 
14. Prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz Posiadacza rachunku, 
umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych oraz wykonywanie Transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia 
rachunku płatniczego; 
15. Rachunek - Rachunek bieżący „Tandem”, prowadzony przez Kasę dla członków spełniających wymogi określone w niniejszym 
Regulaminie, będący rachunkiem płatniczym w rozumieniu Uustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych.; 
16. 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 lub elektronicznej; 
17. Środki dostępne – Wolne środki powiększone o środki pozostające do wykorzystania na podstawie zawartej umowy o kredyt w 
rachunku płatniczym;.  
18. Transakcja płatnicza - zainicjowana przez płatnika lub odbiorcę wpłata, wypłata lub transfer środków pieniężnych, w szczególności w 
formie polecenia przelewu, w tym stałych zleceń ; 
19. Unikatowy identyfikator – numer rachunku bankowego; 
20. Ustawa – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych; 



21. Ustawa CRS - ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami; 
22.Wolne środki – środki zgromadzone na rachunku pomniejszone o  kwotę należną z tytułu dokonanych a nie rozliczonych transakcji 
płatniczych, jak również o blokady z innych tytułów; 
23.Wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na Rachunek, za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w 
placówce dostawcy; 
24.Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym – usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek 
płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych Posiadaczowi rachunku; 
25. Wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z Rachunku, za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w 
placówce dostawcy; 
26.Zlecenie płatnicze - oświadczenie płatnika lub odbiorcy skierowane do jego dostawcy zawierające polecenie wykonania Transakcji 
płatniczej; 
27.Zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości 
z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.  

§ 4 
2. Transakcje płatnicze dotyczące Rachunku mogą być dokonywane wyłącznie w walucie polskiej. 
§ 8 
1. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane są wyłącznie w walucie polskiej. 
2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane są na podstawie ustnej dyspozycji Posiadacza rachunku.  
3. Po dokonaniu wpłaty jest ona potwierdzana podpisem na dokumencie kasowym (KP). 
§ 9 
1. Wypłaty gotówkowe z Rachunku dokonywane są wyłącznie w walucie polskiej. 
2. Wypłata z Rachunku dokonywana jest na podstawie ustnej dyspozycji Posiadacza rachunku. 
§ 10 
2. W ramach rachunku może zostać uruchomiony kredyt w rachunku płatniczym, na zasadach określonych w odrębnej umowie. 
§ 15 
2. Zlecenie stałe może obejmować również obsługę pożyczek i kredytów zaciągniętych w Kasie lub poza Kasą. 
§ 16 
2. Zlecenia otrzymane po godzinie 11:30 (godzina graniczna) uważa się za otrzymane pierwszego dnia roboczego po tym dniu. 
§ 17 
2. W przypadkach zlecenia stałego jak również w przypadku jednorazowych zleceń posiadacz Rachunku może odwołać zlecenie płatnicze nie później 
niż do końca dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień na wykonanie zlecenia. 
§ 18 
2. Kasa informuje o odmowie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminach, o których mowa w § 16 ust. 3, 4, 5 chyba że powiadomienie takie jest 
niedopuszczalne z mocy odrębnych przepisów. Informacja przekazywana jest telefonicznie, o ile strony nie uzgodnią innego sposobu informowania.  
§ 29 
2. Wyciągi udostępniane są w postaci papierowej lub na trwałym nośniku informacji poprzez przesłanie wiadomości poczta elektroniczną, z tym że 
pocztą elektroniczną  Kasa  dostarcza je tylko na wniosek Posiadacza rachunku. Na żądanie Posiadacza rachunku wyciągi z Rachunku udostępniane 
są w postaci papierowej w placówce Kasy – do osobistego odbioru przez Posiadacza rachunku. 
§ 30 
Kasa przestrzega tajemnicy dotyczącej działalności w zakresie usług płatniczych realizowanych na podstawie niniejszego Regulaminu (tajemnica 
zawodowa, o której mowa w art. 11 Ustawy). Kasa przestrzega tajemnicy obrotów i stanów Rachunku. 
§ 31 
Kasa udziela informacji o obrotach i stanie rachunku na żądanie: 
1. Posiadacza rachunku lub pełnomocnika w granicach udzielonego pełnomocnictwa,  
2. organów i podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa. 
Regulaminu rachunków oszczędnościowych A’vista Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej 
§ 1 
1. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków płatniczych - rachunków oszczędnościowych A’vista z wkładami płatnymi na 
żądanie, zwanych  dalej „Rachunkami”. 
2. Niniejszy Regulamin wraz z umową i wszelkimi załącznikami stanowi umowę ramową w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 
płatniczych. 
3. Użyte w umowie ramowej określenia oznaczają: 
a) Bazowa stopa procentowa – stopę procentową pochodzącą z publicznie dostępnego źródła, która może być zweryfikowana przez obie strony 
umowy o świadczenie usług płatniczych; 
b) Dostawca płatnika – SKOK; 
c) Polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez Płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między 
rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę; 
d) Posiadacz rachunku - członek Kasy, dla którego prowadzony jest Rachunek; 
e) 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; 
f) Rachunek – imienny rachunek oszczędnościowy prowadzony dla członka SKOK, będący rachunkiem płatniczym w rozumieniu Ustawy; 
g) 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 lub elektronicznej; 
h) Transakcja płatnicza - zainicjowana przez płatnika lub odbiorcę wpłata lub wypłata środków pieniężnych; 
i) Ustawa – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych; 
j)Ustawa CRS - ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami; 
k) Wolne środki – środki zgromadzone na rachunku; 
l) Wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub 
w placówce dostawcy; 
m) 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; 



n) Wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką 
wypłatę lub w placówce dostawcy; 
§ 2 
3. Transakcje płatnicze dotyczące Rachunku mogą być dokonywane wyłącznie w walucie polskiej. 
§ 3 
1. Kasa otwiera i prowadzi rachunek płatniczy na imię i nazwisko Posiadacza rachunku. 
§ 5 
Obsługa Rachunku odbywa się po ustaleniu tożsamości Posiadacza Rachunku i w obecności upoważnionego pracownika Kasy. 
§ 6 
1. Wpłaty na Rachunek dokonywane są wyłącznie w walucie polskiej. 
2. Wpłaty na Rachunek mogą być dokonywane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. 
3. Po dokonaniu wpłaty gotówkowej  jest ona potwierdzana podpisem na dokumencie kasowym (KP). 
§ 7 
1. Wypłaty z Rachunku  dokonywane są wyłącznie w walucie polskiej. 
2. Wypłaty z Rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej.  
3. Po dokonaniu wypłaty gotówkowej jest ona potwierdzana podpisem na dokumencie kasowym (KW). 
§ 8 
1. Z Rachunku mogą być wykonywane Polecenia przelewu wewnętrznego na IKS Plus/ROR, natomiast nie mogą być wykonywane transakcje płatnicze 
(zlecenia zewnętrzne). 
2. Na Rachunek mogą być dokonywane wpłaty bezgotówkowe z rachunków z innych instytucji finansowych. 
§ 9 
1. Środki pieniężne zgromadzone na Rachunku podlegają oprocentowaniu według zmiennych stóp procentowych, podawanych w stosunku rocznym. 
§ 12 
1. Środki pieniężne dostępne na Rachunku oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej.  
§ 13 
Odsetki od środków pieniężnych wpłaconych stawiane są do dyspozycji Posiadacza rachunku kwartalnie.  
§ 14 
Z chwilą śmierci Posiadacza rachunku zgromadzone przez niego środki pieniężne podlegają oprocentowaniu zgodnie z umową.  
§ 22 
Kasa przestrzega tajemnicy dotyczącej działalności w zakresie usług płatniczych realizowanych na podstawie niniejszego Regulaminu (tajemnica 
zawodowa, o której mowa w art. 11 Ustawy. 
§ 23 
Kasa udziela informacji w zakresie, o którym mowa w § 24 wyłącznie na żądanie: 
§ 36 
Środki pieniężne zgromadzone na  Rachunku mogą stanowić zabezpieczenie pożyczki lub kredytu. 
§ 38 
2. Za ważne przyczyny o jakich mowa w ust. 1 uważa się: 
2.1. zmiany stanu prawnego lub wprowadzenie nowej interpretacji przepisów prawa mających wpływ  na prawa i obowiązki stron umowy rachunku 
wynikającej z orzeczenia sądu, decyzji, lub rekomendacji właściwych organów nadzorczych, 
2.2 rozszerzenie lub ograniczenie  funkcjonalności Rachunku lub usług związanych z prowadzeniem Rachunku mających wpływ na funkcjonowanie 
Rachunku, 
§ 39 
1. W każdym czasie w okresie obowiązywania umowy ramowej Posiadacz rachunku ma prawo żądać udostępnienia mu postanowień tej umowy oraz 
informacji określonych w art. 27 Ustawy, w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku. 
2. Regulamin został sporządzony w języku polskim, który jest językiem właściwym dla porozumiewania się stron. 
§ 40 
W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 27.10.2012 r. ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych 
kasach oszczędnościowo-kredytowych,  Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

       

 

 
      Z poważaniem 

       Dział obsługi klienta SKOK „Śląsk”  
     


