Informacja o zmianach w
UMOWIE O KARTĘ PŁATNICZĄ VISA
1. W § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. O ile taka funkcjonalność została wdrożona w SKOK, Karta umożliwia również dokonywanie płatności za
nabywane towary lub usługi w punktach handlowych i usługowych, a także Wypłatę gotówki z urządzenia
obsługującego Operacje zbliżeniowe, przy wykorzystaniu usługi Google Pay. Szczegółowe warunki korzystania z
usługi Google Pay zawarte są w odrębnym „Regulaminie korzystania z usługi Google Pay w SKOK”.”
2.

W § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Operacje, o których mowa w § 2 , mogą być dokonywane do wysokości Środków dostępnych na Rachunku, z
uwzględnieniem uzgodnionych Limitów, wynoszących na dzień zawarcia umowy:
1) Limit dzienny w kwocie 10 000zł,
2) Limit dzienny wypłat gotówkowych w kwocie 5 000zł,
3) Limit miesięczny dla Karty Posiadacza Karty w kwocie 10 000zł,
4) Limit miesięczny dla Karty Użytkownika w kwocie 10 0000zł.
5) Limit dzienny płatności internetowych – równy Limitowi dziennemu, który jest określony w pkt 1).”

3.

W § 3 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Limity mogą być zmieniane na zasadach określonych w Regulaminie wydawania Kart dla członków SKOK,
zwanym dalej „Regulaminem”. Posiadacz Karty może dokonać zmiany Limitów określonych w ust.1, w
oddziale SKOK, telefonując do Centrum Kart SKOK lub poprzez usługę bankowości elektronicznej, jeśli taka
funkcjonalność jest dostępna.”.

4.

W § 3 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Zmiana Limitów, o których mowa w ust. 5, może nastąpić w granicach Maksymalnego limitu miesięcznego
Operacji dokonanych wszystkimi Kartami wydanymi do Rachunku, który wynosi 10 000zł”.

5. W § 14 po ostatnim zdaniu dodaje się kolejne, w brzmieniu:
„W przypadku rejestracji Karty przez Posiadacza Karty/Użytkownika w usłudze Google Pay, stosuje się również
postanowienia „Regulaminu korzystania z usługi Google Pay w SKOK”.”

Informacja o zmianach w
UMOWIE O KARTĘ PŁATNICZĄ VISA
(wydanej do rachunku Tandem)
1. W § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. O ile taka funkcjonalność została wdrożona w SKOK, Karta umożliwia również dokonywanie płatności za
nabywane towary lub usługi w punktach handlowych i usługowych, a także Wypłatę gotówki z urządzenia
obsługującego Operacje zbliżeniowe, przy wykorzystaniu usługi Google Pay. Szczegółowe warunki korzystania z
usługi Google Pay zawarte są w odrębnym „Regulaminie korzystania z usługi Google Pay w SKOK”.”
2.

W § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Operacje, o których mowa w § 2 , mogą być dokonywane do wysokości Środków dostępnych na Rachunku, z
uwzględnieniem uzgodnionych Limitów, wynoszących na dzień zawarcia umowy:
1) Limit dzienny w kwocie 10 000zł,
2) Limit dzienny wypłat gotówkowych w kwocie 5 000zł,
3) Limit miesięczny dla Karty Posiadacza Karty w kwocie 10 000zł,
4) Limit miesięczny dla Karty Użytkownika w kwocie 10 000zł ,
5) Limit dzienny płatności internetowych – równy Limitowi dziennemu, który jest określony w pkt 1).”

3.

W § 3 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Limity określone w ust. 1, mogą być zmieniane na pisemny wniosek złożony na formularzu udostępnionym
przez SKOK na zasadach określonych w Regulaminie.”.

4.

W § 3 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Zmiana Limitów, o których mowa w ust. 5, może nastąpić w granicach Maksymalnego limitu miesięcznego
Operacji dokonanych wszystkimi Kartami wydanymi do Rachunku, który wynosi 10 000zł”.
5. W § 14 po ostatnim zdaniu dodaje się kolejne, w brzmieniu:
„W przypadku rejestracji Karty przez Posiadacza Karty/Użytkownika w usłudze Google Pay, stosuje się również
postanowienia „Regulaminu korzystania z usługi Google Pay w SKOK”.”

Informacja o zmianach w
UMOWIE O KARTĘ PŁATNICZĄ VISA
(zawieranej na odległość)
1. W § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. O ile taka funkcjonalność została wdrożona w SKOK, Karta umożliwia również dokonywanie płatności za
nabywane towary lub usługi w punktach handlowych i usługowych, a także Wypłatę gotówki z urządzenia
obsługującego Operacje zbliżeniowe, przy wykorzystaniu usługi Google Pay. Szczegółowe warunki korzystania z
usługi Google Pay zawarte są w odrębnym „Regulaminie korzystania z usługi Google Pay w SKOK”.”
2.

W § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Operacje, o których mowa w § 2 , mogą być dokonywane do wysokości Środków dostępnych na Rachunku, z
uwzględnieniem uzgodnionych Limitów, wynoszących na dzień zawarcia umowy:
1) Limit dzienny w kwocie 10 000zł,
2) Limit dzienny wypłat gotówkowych w kwocie 5 000zł,
3) Limit miesięczny dla Karty Posiadacza Karty w kwocie 10 000zł,
4) Limit miesięczny dla Karty Użytkownika w kwocie 10 000zł ,
5) Limit dzienny płatności internetowych – równy Limitowi dziennemu, który jest określony w pkt 1).”

3.

W § 3 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Limity mogą być zmieniane na zasadach określonych w Regulaminie wydawania Kart dla członków SKOK,
zwanym dalej „Regulaminem”. Posiadacz Karty może dokonać zmiany Limitów określonych w ust.1, w oddziale
SKOK, telefonując do Centrum Kart SKOK lub poprzez usługę bankowości elektronicznej, jeśli taka
funkcjonalność jest dostępna.”.

4.

W § 3 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Zmiana Limitów, o których mowa w ust. 5, może nastąpić w granicach Maksymalnego limitu miesięcznego
Operacji dokonanych wszystkimi Kartami wydanymi do Rachunku, który wynosi 10 000zł ”.

5. W § 14 po ostatnim zdaniu dodaje się kolejne, w brzmieniu:
„W przypadku rejestracji Karty przez Posiadacza Karty/Użytkownika w usłudze Google Pay, stosuje się również
postanowienia „Regulaminu korzystania z usługi Google Pay w SKOK”.”

Informacja o zmianach w
UMOWIE O KARTĘ PŁATNICZĄ VISA
(wydanej do rachunku Tandem – zawieranej na odległość)
1. W § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. O ile taka funkcjonalność została wdrożona w SKOK, Karta umożliwia również dokonywanie płatności za
nabywane towary lub usługi w punktach handlowych i usługowych, a także Wypłatę gotówki z urządzenia
obsługującego Operacje zbliżeniowe, przy wykorzystaniu usługi Google Pay. Szczegółowe warunki korzystania z
usługi Google Pay zawarte są w odrębnym „Regulaminie korzystania z usługi Google Pay w SKOK”.”
2.

W § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Operacje, o których mowa w § 2 , mogą być dokonywane do wysokości Środków dostępnych na Rachunku, z
uwzględnieniem uzgodnionych Limitów, wynoszących na dzień zawarcia umowy:
1) Limit dzienny w kwocie 10 000zł,
2) Limit dzienny wypłat gotówkowych w kwocie 5 000zł,

3) Limit miesięczny dla Karty Posiadacza Karty w kwocie 10 000zł,
4) Limit miesięczny dla Karty Użytkownika w kwocie 10 000zł ,
5) Limit dzienny płatności internetowych – równy Limitowi dziennemu, który jest określony w pkt 1).”
3.

W § 3 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Limity określone w ust. 1, mogą być zmieniane na pisemny wniosek złożony na formularzu udostępnionym
przez SKOK na zasadach określonych w Regulaminie.”.

4.

W § 3 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Zmiana Limitów, o których mowa w ust. 5, może nastąpić w granicach Maksymalnego limitu miesięcznego
Operacji dokonanych wszystkimi Kartami wydanymi do Rachunku, który wynosi 10 000zł”.

5. W § 14 po ostatnim zdaniu dodaje się kolejne, w brzmieniu:
„W przypadku rejestracji Karty przez Posiadacza Karty/Użytkownika w usłudze Google Pay, stosuje się również
postanowienia „Regulaminu korzystania z usługi Google Pay w SKOK”.”

Informacja o zmianach w
REGULAMINIE WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS
OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH
1. W § 2 pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) Limity:
a) Maksymalny limit miesięczny – określona w Umowie maksymalna kwota do której można dokonywać
miesięcznie transferów oraz wypłat gotówki z Rachunku, przy użyciu wszystkich Kart wydanych do
Rachunku;
b) Limit miesięczny – kwota, nie wyższa niż Maksymalny limit miesięczny, do wysokości której, nie wyższej
jednak niż Środki dostępne, Posiadacz Karty lub Użytkownik może miesięcznie dokonywać Operacji; limit
może być ustalany w różnej wysokości dla Posiadacza Karty i Użytkownika i może być zmieniany, z
zastrzeżeniami wynikającymi z postanowień Umowy;
c) Limit dzienny – kwota, do wysokości której, nie większej jednak niż Środki dostępne, Posiadacz Karty lub
Użytkownik w ramach Limitu miesięcznego, może dziennie dokonywać Operacji; limit może być ustalany w
różnej wysokości dla Posiadacza Karty i Użytkownika i może być zmieniany, z zastrzeżeniami wynikającymi
z postanowień Umowy;
d) Limit dzienny wypłat gotówkowych – kwota, nie wyższa niż Limit dzienny, do wysokości której Posiadacz
Karty lub Użytkownik może, w ramach Limitu miesięcznego, dokonywać dziennie wypłat gotówkowych, nie
wyższa jednak niż Środki dostępne; limit może być ustalany w różnej wysokości dla Posiadacza Karty i
Użytkownika i może być zmieniany, z zastrzeżeniami wynikającymi z postanowień Umowy;
e) Limit dzienny płatności internetowych – kwota, nie wyższa niż Limit dzienny, do wysokości której, nie
więcej jednak niż Środki dostępne, Posiadacz Karty lub Użytkownik w ramach Limitu miesięcznego może
dokonywać Operacji na odległość; limit ustalony jest w wysokości Limitu dziennego i może być zmieniany
dla Posiadacza Karty i Użytkownika, z zastrzeżeniami wynikającymi z postanowień Umowy.”.
2. W § 2 pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) Operacja na odległość – Operacja bez fizycznej obecności Karty, w tym transakcja internetowa; Operacją na
odległość nie jest Operacja zbliżeniowa przy wykorzystaniu usługi Google Pay;”
3. W § 2 pkt 22 otrzymuje brzmienie:
„22) Operacja zbliżeniowa – Operacja przy użyciu Karty lub przy wykorzystaniu usługi Google Pay, dokonana
poprzez zbliżenie odpowiednio Karty lub urządzenia mobilnego do czytnika Terminalu POS lub Bankomatu;”
4. W § 2 po pkt. 35 dodaje się nowy pkt. 36 w brzmieniu:
„36) usługa Google Pay – usługa umożliwiająca dokonywanie Operacji bez fizycznego przedstawienia Karty, przy
wykorzystaniu aplikacji Google Pay, zainstalowanej na urządzeniu mobilnym Posiadacza Karty/Użytkownika;”
5. W § 2 dotychczasowe punkty 36-44 otrzymują numerację o jeden wyższą.
6. W § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W trakcie obowiązywania Umowy Posiadacz Karty może wystąpić o zmianę Limitów dla Karty. Wniosek o
zmianę Limitów, z wyłączeniem Maksymalnego limitu miesięcznego, składa się pisemnie na formularzu
udostępnionym przez SKOK lub, jeśli Umowa tak stanowi, telefonicznie w Centrum Kart SKOK lub poprzez usługę
bankowości elektronicznej, jeśli taka funkcjonalność jest dostępna.”.
7. Po § 18 dodaje się nowy § 19 w brzmieniu:
„§ 19. 1. Posiadacz Karty/Użytkownik może zlecać wykonanie Operacji przy użyciu usługi Google Pay.
2. Wymogiem do korzystania z usługi Google Pay jest posiadanie urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu
oraz aktywnym modułem NFC.
3. Szczegółowe zasady korzystania z usługi Google Pay zawarte są w „Regulaminie korzystania z usługi Google Pay w
SKOK”.”
Do ww. postanowienia dodaje się przypis w brzmieniu:
„Postanowienie niniejsze obowiązuje od dnia wdrożenia przez SKOK usługi Google Pay. O terminie tym SKOK
poinformuje na swojej stronie internetowej.”
8. Dotychczasowe § 19-36 otrzymują numerację o jeden wyższą. Odpowiednio zmieniają się także odesłania
zawarte w dotychczasowym § 22, § 25, § 30.

