
Szanowni Państwo. 
 
W dniu 08 czerwca 2018 roku wysłaliśmy Państwu komunikat o nadaniu nowych treści poszczególnym regulacjom w SKOK, zmian 
treści dotyczących wejścia w życie z dniem 08 sierpnia 2018 roku Ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o usługach 
płatniczych oraz niektórych innych ustaw (ustawa PAD).  
W dniu dzisiejszym przesyłamy Państwu informację uzupełniającą nadane zmiany regulacji związane z w/w Ustawą, regulujące 
wprowadzenie zapisów odnoszących się do tzw. dokumentów FID (informacja przedkontraktowa o opłatach) oraz SOF (okresowe 
zestawienie opłat). W związku z powyższym poniżej przedstawiamy informacje o nadaniu nowych treści poszczególnym regulacjom. 
UWAGA WAŻNA INFORMACJA! 

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. 

Nowe treści regulacji obowiązują od 08 sierpnia 2018 roku. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Informacja o nadaniu nowych treści poszczególnych regulacji: 
Regulamin Rachunków płatniczych w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej „Śląsk”, § 26 pkt. 5, 
Regulamin Rachunków oszczędnościowych A’vista w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej „Śląsk”, § 21 pkt 4, 
został uzupełniony o treść: 
„Raz w roku Kasa przekazuje Posiadaczowi rachunku zestawienie opłat za usługi powiązane z rachunkiem płatniczym, pobranych w 
poprzednim roku kalendarzowym. Zestawienie opłat przekazywane jest w sposób określony w umowie.” (Zestawienie za rok 2018 
obejmuje okres krótszy, wskazany w przekazanym zestawieniu opłat). 
Umowa o prowadzenie Rachunku płatniczego ROR/IKS Plus, § 5 pkt 4, 
Umowa o prowadzenie rachunku oszczędnościowego A’vista, § 5 pkt 3, 
została uzupełniona o treść: 
„Raz w roku Kasa przekazuje Posiadaczowi rachunku zestawienie opłat za usługi powiązane z rachunkiem płatniczym, pobranych w 
poprzednim roku kalendarzowym. Zestawienie opłat przekazywane jest wraz z wyciągiem za poprzedni rok, w placówce SKOK lub 
pocztą na wskazany adres korespondencyjny”. 
Oraz  
Oświadczam, iż przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymałem (-am) i zapoznałem (-am) się z treścią: dodano pkt 2 
„ 2. dokumentu dotyczącego opłat pobieranych z tytułu usług świadczonych w związku z prowadzeniem rachunku płatniczego;” 
Regulamin świadczenia usługi eSKOK dla członków (osób fizycznych) i przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą i spółek cywilnych) w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej „Śląsk” w § 24 pkt 1,  
została wykreślona treść: 
„oraz, w przypadku konsumentów, dokumentu dotyczącego opłat, o którym mowa w art. 20a Ustawy i zestawienia opłat, o którym 
mowa w art. 32b ust. 1 Ustawy,” 
Umowa o świadczenie usługi eSKOK ,  § 7 pkt 3 
została uzupełniona o treść: 
„W ramach zestawienia opłat za usługi powiązane z rachunkiem płatniczym, przekazywanego w terminach i w sposób wskazany w 
umowie Rachunku własnego, SKOK informuje Posiadacza o opłatach pobranych z tytułu niniejszej umowy.” 
Regulamin wydawania kart VISA dla członków Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych  § 23 pkt 6 
został uzupełniony o treść: 

„W ramach zestawienia opłat za usługi powiązane z rachunkiem płatniczym, przekazywanego w terminach i w sposób wskazany w 
umowie Rachunku, SKOK informuje Posiadacza o opłatach pobranych z tytułu niniejszej umowy.” 
natomiast w § 31 o treść: 
„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.” 
Umowa o kartę płatniczą VISA  w § 9 pkt 5 
został dodany zapis: 
„W ramach zestawienia opłat za usługi powiązane z rachunkiem płatniczym, przekazywanego w terminach i w sposób wskazany w 
umowie Rachunku, SKOK informuje Posiadacza o opłatach pobranych z tytułu niniejszej umowy.” 
 

      
 

      Z poważaniem 
       Dział obsługi klienta SKOK „Śląsk”  

     


