Szanowni Państwo,
na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3, pkt 6 oraz pkt 7 Regulaminu wydawania kart Visa dla
członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (w wersji obowiązującej od dnia
21 maja 2020 r.), wprowadzamy zmiany do obowiązującej Państwa Tabeli opłat i prowizji,
stanowiącej załącznik nr 1 do umowy o kartę płatniczą Visa.
Zmiany te wynikają z następujących okoliczności:
1) wejścia w życie, z dniem 15 grudnia 2019 r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2019/518 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do
niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty – z czym
wiąże się obniżenie opłat za wypłaty gotówki w bankomatach poza granicami Polski, na
terenie państw Unii Europejskiej, do poziomu opłat za wypłatę gotówki w bankomacie na
terenie Polski;
2) wejścia w życie, od dnia 14 września 2019 r., Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE)
2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów
technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych
otwartych standardów komunikacji – z czym wiązała się konieczność wdrożenia
mechanizmów silnego uwierzytelniania, w tym poprzez stosowanie Kodu 3D-Secure;
3) wzrostu cen przesyłek listowych dokonanych przez operatora obsługującego przesyłanie
Kart i PIN (wzrost opłat od 01.06.2019 r.);
4) konieczności uzupełnienia Tabeli opłat i prowizji zgodnie z wymogiem wynikającym z art.
27 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
Szczegółowy wykaz zmian zawarto w załączniku do niniejszego pisma.
Zmiany wchodzą w życie z dniem 21 lipca 2020 roku.

WAŻNA INFORMACJA!
W przypadku, gdy nie zaakceptował/a Pani/Pan zmiany w umowie ramowej, których data
wejścia w życie to 21 maja 2020 r. i skierował/a do Kasy sprzeciw lub wypowiedzenie, proszę
potraktować niniejsze wypowiedzenie jako niebyłe.
W przypadku zaakceptowania zmian w umowie ramowej, których data wejścia w życie to 21
maja 2020 r, proszę przyjąć poniższą informację:
Jeżeli zgadza się Pani/Pan z zaproponowanymi przez Nas zmianami, prosimy o potraktowanie
tego pisma informacyjnie.
Jeżeli nie zgadza się Pani/Pan z zaproponowanymi powyżej zmianami przypominamy, że
zgodnie z treścią § 29 ust. 2-6 Regulaminu wydawania kart VISA dla członków spółdzielczych
kas oszczędnościowo – kredytowych:








Wydawca informuje o proponowanych zmianach postanowień umownych nie później niż
2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie. Brak sprzeciwu Posiadacza Karty
wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody.
Wypowiedzenie przesyłane jest do Posiadacza Rachunku w sposób, wskazany w Umowie
dla przekazywania zestawień Operacji.
Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Posiadacz Karty/Posiadacz
Rachunku nie zgłosi Wydawcy sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Posiadacz
Karty/Posiadacz Rachunku wyraził na nie zgodę.
Posiadacz Karty/Posiadacz Rachunku ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w
życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat.
W przypadku, gdy Posiadacz Karty/Posiadacz Rachunku zgłosi sprzeciw, ale nie dokona
wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie
proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

Łączymy wyrazy szacunku
Dział Obsługi Klienta SKOK „Śląsk”

Informacja o zmianach w
TABELI OPŁAT I PROWIZJI DLA CZŁONKA SKOK
1. Pozycja:
Wypłata gotówki – w bankomatach na terenie Polski

0 PLN6)* / 4,00 PLN

zostaje zastąpiona pozycją:
Wypłata gotówki – w bankomatach na terenie Polski

0 PLN6)* / 5,00 PLN

2. Pozycja:
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej
do płatności gotówkowych oraz wypłata gotówki w
bankomatach w pozostałych państwach

3% min. 10,00 PLN,
prowizja za
przewalutowanie 5%

zostaje zastąpiona następującymi pozycjami:
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej
do płatności gotówkowych, na terytorium Unii Europejskiej,
nominowana w euro7), 8)

5,00 PLN
prowizja za
przewalutowanie 5%

Inna niż ww. transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu
karty debetowej do płatności gotówkowych oraz wypłata
gotówki w pozostałych państwach8)

3% min. 10,00 PLN
prowizja za
przewalutowanie 5%

3. Pozycja:
Wypłata gotówki – cashback5)

0 PLN

zostaje zastąpiona pozycją:
Wypłata gotówki – cashback5)

1 PLN

4. Dotychczasowy przypis 6) otrzymuje brzmienie:
„6) 0 PLN w przypadku pierwszych 5 wypłat gotówki w danym miesiącu kalendarzowym; 5,00 PLN powyżej
5 wypłat gotówki w danym miesiącu kalendarzowym – dotyczy wyłącznie posiadaczy podstawowego rachunku
płatniczego.*”
5. Dodaje się nowy przypis 8) w brzmieniu:
„8) 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. W przypisie 7) dodaje się zdanie:
„Zmiana kursu walutowego nie wymaga uprzedzenia Posiadacza Karty.”

