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Informacja o zmianach w  
UMOWIE O KARTĘ PŁATNICZĄ VISA 

 
1. W § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w przypadku Operacji na odległość bez fizycznej obecności Karty – podanie poprawnych danych 
umieszczonych na Karcie wymaganych przez dostawcę Odbiorcy, takich jak np. imię i nazwisko Posiadacza 
Karty/Użytkownika, numer Karty, data ważności Karty, numer CVV2/CVC2; w przypadku transakcji internetowych 
niezbędne może być dodatkowo podanie hasła do płatności internetowych (E-hasła); Wydawca może też 
wymagać podania Kodu 3D-Secure, przesłanego przez Wydawcę na wskazany przez Posiadacza Karty numer 
telefonu komórkowego; lub” 
 

2. Dotychczasowe paragrafy 10-14 otrzymują numerację o jeden wyższą. 
 

3. Dodaje się nowy § 10 w brzmieniu:  
„§ 10. 1. Posiadacz Karty przy pomocy Usługi bankowości elektronicznej może aktywować lub wyłączyć usługę 
informowania o Marży za przeliczenie waluty. Wyjściowo usługa jest wyłączona. 
2. W przypadku, gdy w danym miesiącu wystąpiła przynajmniej jedna Operacja, o której mowa w ust. 1, Wydawca 
zamieszcza w Usłudze bankowości elektronicznej zestawienie takich transakcji.” 

 
Informacja o zmianach w  

UMOWIE O KARTĘ PŁATNICZĄ VISA 
(wydanej do rachunku Tandem) 

 
1. W § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w przypadku Operacji na odległość bez fizycznej obecności Karty – podanie poprawnych danych 
umieszczonych na Karcie wymaganych przez dostawcę Odbiorcy, takich jak np. imię i nazwisko Posiadacza 
Karty/Użytkownika, numer Karty, data ważności Karty, numer CVV2/CVC2,; w przypadku transakcji 
internetowych niezbędne może być dodatkowo podanie hasła do płatności internetowych (E-hasła); Wydawca 
może też wymagać podania Kodu 3D-Secure, przesłanego przez Wydawcę na wskazany przez Posiadacza 
Rachunku numer telefonu komórkowego; lub” 
 

2. Dotychczasowe paragrafy 10-14 otrzymują numerację o jeden wyższą. 
 

3. Dodaje się nowy § 10 w brzmieniu:  
„§ 10. 1. Posiadacz Rachunku przy pomocy Usługi bankowości elektronicznej może aktywować lub wyłączyć 
usługę informowania o Marży za przeliczenie waluty. Wyjściowo usługa jest wyłączona. 
2. W przypadku, gdy w danym miesiącu wystąpiła przynajmniej jedna Operacja, o której mowa w ust. 1, Wydawca 
zamieszcza w Usłudze bankowości elektronicznej zestawienie takich transakcji.” 

 
Informacja o zmianach w  

UMOWIE O KARTĘ PŁATNICZĄ VISA (zawierana na odległość) 
 

1. W § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) w przypadku Operacji na odległość bez fizycznej obecności Karty – podanie poprawnych danych 
umieszczonych na Karcie wymaganych przez dostawcę Odbiorcy, takich jak np. imię i nazwisko Posiadacza 
Karty/Użytkownika, numer Karty, data ważności Karty, numer CVV2/CVC2; w przypadku transakcji internetowych 
niezbędne może być dodatkowo podanie hasła do płatności internetowych (E-hasła); Wydawca może też 
wymagać podania Kodu 3D-Secure, przesłanego przez Wydawcę na wskazany przez Posiadacza Karty numer 
telefonu komórkowego; lub” 
 

2. Dotychczasowe paragrafy 10-15 otrzymują numerację o jeden wyższą. 
 

3. Dodaje się nowy § 10 w brzmieniu:  
„§ 10. 1. Posiadacz Rachunku przy pomocy Usługi bankowości elektronicznej może aktywować lub wyłączyć 
usługę informowania o Marży za przeliczenie waluty. Wyjściowo usługa jest wyłączona. 
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2. W przypadku, gdy w danym miesiącu wystąpiła przynajmniej jedna Operacja, o której mowa w ust. 1, Wydawca 
zamieszcza w Usłudze bankowości elektronicznej zestawienie takich transakcji.” 

 
Informacja o zmianach w  

REGULAMINIE WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH 

 
1. W § 2 dotychczasowe punkty 9-15 otrzymują numerację o trzy wyższą. 

 
2. W § 2 dotychczasowe punkty 16-45 otrzymują numerację o cztery wyższą. 

 
3. W § 2 dodaje się punkty 9-11 w brzmieniu: 

„9) Usługa bankowości elektronicznej – usługa bankowości elektronicznej, dostępna na podstawie odrębnej 
umowy pomiędzy Posiadaczem Karty a SKOK; 
10) E-hasło – hasło, które w przypadkach określonych umową służy do dodatkowego uwierzytelniania przy 
przeprowadzaniu transakcji internetowej, ustalane w Usłudze bankowości elektronicznej; 
11) EOG – Europejski Obszar Gospodarczy” 
 

4. W § 2 dodaje się punkt 19 w brzmieniu: 
 „19) Marża za przeliczenie waluty – kwota łącznych opłat za przeliczenie waluty, jako wartość procentowa marży 
w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank 
Centralny (EBC);” 
 

5. Dotychczasowe § 17-25 otrzymują numerację o jeden wyższą. 
 

6. Po § 16 dodaje się nowy § 17 w brzmieniu: 
„§ 17. Przy przeprowadzaniu transakcji internetowych Wydawca może wymagać podania hasła do płatności 
internetowych (E-hasła) oraz Kodu 3D-Secure. E-hasło ustalane jest przez Posiadacza Karty w Usłudze bankowości 
elektronicznej.” 
 

7. Dotychczasowe § 26-37 otrzymują numerację o dwa wyższą. 
 

8. W § 24 (wg nowej numeracji) odesłanie do § 26 zmienia się na odesłanie do § 28, odesłanie do § 21 zmienia 
się na odesłanie do § 22, odesłanie do § 22 zmienia się na odesłanie do § 23 (zmiana zgodna z ww. punktami 
5 i 7 na liście zmian).  
 

9. Po § 26 (wg zaktualizowanej numeracji) dodaje się § 27 w brzmieniu: 
„§ 27. 1. Posiadacz Karty przy pomocy Usługi bankowości elektronicznej może aktywować lub wyłączyć usługę 
informowania o Marży za przeliczenie waluty, w przypadku dokonanych na terenie EOG Operacji w Bankomacie 
lub Terminalu POS, które są denominowane w dowolnej walucie unijnej innej niż waluta Rachunku. Wyjściowo 
usługa jest wyłączona. 
2. W przypadku aktywnej usługi, Posiadacz Karty / Użytkownik otrzymuje wiadomość, kanałem wybranym w 
Usłudze bankowości elektronicznej, każdorazowo w przypadku dokonania na terytorium EOG Operacji, która jest 
denominowana w dowolnej walucie unijnej innej niż waluta Rachunku. W wiadomości podaje się kwotę łącznych 
opłat za przeliczenie waluty jako wartość procentową marży w stosunku do najbardziej aktualnego kursu 
wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny. 
3. W przypadku, gdy w danym miesiącu wystąpiła przynajmniej jedna Operacja, o której mowa w ust. 1, Wydawca 
zamieszcza w Usłudze bankowości elektronicznej zestawienie takich transakcji.” 
 

10. W § 28 (wg nowej numeracji) odesłanie do § 27 zmienia się na odesłanie do § 29 (zmiana zgodna z ww. 
punktami 5 i 7 na liście zmian).  
 

11. W § 33 ust. 5 (wg nowej numeracji) odesłanie do § 30 ust. 2-7 zmienia się na odesłanie do § 32 ust. 2-7 (zmiana 
zgodna z ww. punktami 5 i 7 na liście zmian).  
 


