
 

Szanowni Państwo, 
 
zgodnie z treścią § 38 pkt 1 ppkt. 1.5 oraz § 45 Regulaminu Rachunków Płatniczych Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo - Kredytowej „Śląsk” podwyższeniu ulega opłata miesięczna za prowadzenie rachunku 
płatniczego z dostępem do usługi bankowości elektronicznej eSKOK typu: E-ROR CLASSIC / E-IKS PLUS CLASSIC / 
E-ROR PASSUS / E-IKS PLUS PASSUS z kwoty 1,00zł na kwotę 5,00zł oraz opłata za miesięczne użytkowanie karty 
płatniczej VISA dla wszystkich posiadaczy z kwoty 3,50zł na 4,00zł. 
 

 
Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 roku. 
 

 
WAŻNA INFORMACJA! 

 
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  w/w 
Regulaminu Rachunków Płatniczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Śląsk”: 

 
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: 
- złożył wniosek o przesłanie zmian pocztą elektroniczną lub  
- posiada konto z opcją dostępu przez Internet, wtedy informacja o zmianach umieszczana jest w komunikatach 
w aplikacji eSKOK lub 
- zapoznał się ze zmianami w placówce Kasy przed terminem określonym powyżej. 
 
Brak sprzeciwu Posiadacza rachunku wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z wyrażeniem na nie 
zgody. W przypadku, gdy Posiadacz Rachunku nie zgadza się z proponowanymi zmianami ma prawo przed datą 
wejścia w życie zmian: 
- złożyć pisemny sprzeciw wobec w/w zmian co skutkuje wygaśnięciem umowy Rachunku poprzedzającym 
wejście w życie proponowanych zmian bez ponoszenia opłat; 
- wypowiedzieć umowę Rachunku ze skutkiem od dnia poinformowania Posiadacza o zmianie, nie później 
jednak niż od dnia, w którym te zmiany zostałyby zastosowane, bez ponoszenia opłat. 

 
Zmiana warunków umowy obowiązuje po upływie 2 miesięcy od dnia doręczenia Posiadaczowi rachunku 
zmienionych postanowień, chyba, że przed upływem tego terminu Posiadacz rachunku złoży SKOK pisemny 
sprzeciw wobec zmienionych postanowień.  

 
 


