
 

Informacja o zmianach w  
UMOWIE O KARTĘ PŁATNICZĄ VISA 

 
1) W § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
„4. Autoryzacja Operacji na odległość bez fizycznej obecności Karty może również nastąpić przy wykorzystaniu 
aplikacji Visa Mobile, pod warunkiem uprzedniego zainstalowania tej aplikacji na swoim urządzeniu oraz 
zarejestrowania w niej Karty. Autoryzacja Operacji następuje na zasadach określonych w regulaminie tej aplikacji. 
Regulamin ustalany jest przez Visa i akceptowany przez Posiadacza Karty/Użytkownika w procesie rejestracji 
Karty w Aplikacji, z tym zastrzeżeniem, że postanowień regulaminu Visa Mobile dotyczących ograniczenia wieku 
Posiadaczy Karty/Użytkownika nie stosuje się. W przypadku autoryzacji Operacji przy wykorzystaniu aplikacji Visa 
Mobile, postanowień § 2 ust. 2 pkt 3 niniejszej Umowy nie stosuje się.” 
 
2) W Tabeli opłat i prowizji przypis do pozycji „Wypłata gotówki – cashback" otrzymuje brzmienie: 
„Maksymalna kwota jednorazowej wypłaty w ramach usługi cashback jest zgodna z limitem określonym przez 
Organizację Płatniczą Visa. Dodatkowo obowiązują limity transakcyjne zdefiniowane w SKOK dla danej karty. 
Usługa realizowana tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” 
 
 

Informacja o zmianach w  
UMOWIE O KARTĘ PŁATNICZĄ VISA 

(wydanej do rachunku Tandem) 
 

1) W § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
„4. Autoryzacja Operacji na odległość bez fizycznej obecności Karty może również nastąpić przy wykorzystaniu 
aplikacji Visa Mobile, pod warunkiem uprzedniego zainstalowania tej aplikacji na swoim urządzeniu oraz 
zarejestrowania w niej Karty. Autoryzacja Operacji następuje na zasadach określonych w regulaminie tej aplikacji. 
Regulamin ustalany jest przez Visa i akceptowany przez Posiadacza Karty/Użytkownika w procesie rejestracji 
Karty w Aplikacji, z tym zastrzeżeniem, że postanowień regulaminu Visa Mobile dotyczących ograniczenia wieku 
Posiadaczy Karty/Użytkownika nie stosuje się. W przypadku autoryzacji Operacji przy wykorzystaniu aplikacji Visa 
Mobile, postanowień § 2 ust. 2 pkt 3 niniejszej Umowy nie stosuje się.” 
 
2) W Tabeli opłat i prowizji przypis do pozycji „Wypłata gotówki – cashback" otrzymuje brzmienie: 
„Maksymalna kwota jednorazowej wypłaty w ramach usługi cashback jest zgodna z limitem określonym przez 
Organizację Płatniczą Visa. Dodatkowo obowiązują limity transakcyjne zdefiniowane w SKOK dla danej karty. 
Usługa realizowana tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” 
 

Informacja o zmianach w  
UMOWIE O KARTĘ PŁATNICZĄ VISA (zawierana na odległość) 

 
1) W § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
„4. Autoryzacja Operacji na odległość bez fizycznej obecności Karty może również nastąpić przy wykorzystaniu 
aplikacji Visa Mobile, pod warunkiem uprzedniego zainstalowania tej aplikacji na swoim urządzeniu oraz 
zarejestrowania w niej Karty. Autoryzacja Operacji następuje na zasadach określonych w regulaminie tej aplikacji. 
Regulamin ustalany jest przez Visa i akceptowany przez Posiadacza Karty/Użytkownika w procesie rejestracji 
Karty w Aplikacji, z tym zastrzeżeniem, że postanowień regulaminu Visa Mobile dotyczących ograniczenia wieku 
Posiadaczy Karty/Użytkownika nie stosuje się. W przypadku autoryzacji Operacji przy wykorzystaniu aplikacji Visa 
Mobile, postanowień § 2 ust. 2 pkt 3 niniejszej Umowy nie stosuje się.” 
 
2) W Tabeli opłat i prowizji przypis do pozycji „Wypłata gotówki – cashback" otrzymuje brzmienie: 
„Maksymalna kwota jednorazowej wypłaty w ramach usługi cashback jest zgodna z limitem określonym przez 
Organizację Płatniczą Visa. Dodatkowo obowiązują limity transakcyjne zdefiniowane w SKOK dla danej karty. 
Usługa realizowana tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” 
 

 


