
Szanowni Państwo, 
 
od 1 sierpnia 2022 r. udostępniliśmy Państwu nową usługę Visa Mobile, która umożliwia łatwiejsze 
autoryzowanie (potwierdzanie) transakcji wykonywanych w Internecie. Po zainstalowaniu aplikacji Visa 
Mobile na telefonie komórkowym i dodaniu karty do aplikacji, do autoryzowania transakcji wystarczające 
będzie potwierdzenie transakcji w aplikacji. Nie będzie konieczności wpisywania e-hasła lub kodu SMS. 
Usługa jest bezpłatna i opcjonalna – nie musisz z niej korzystać. 
 
Dodatkowo informujemy, że zmieni się maksymalna kwota wypłaty Cashback. Dotychczasowa maksymalna 
kwota wynosiła 300 zł,  a od dnia 1 września 2022r. będzie równa kwocie ustalonej przez organizację 
płatniczą VISA (obecnie 1000 zł), chyba, że limity transakcyjne ustanowione dla Karty będą niższe. 
 

W związku z podwyższeniem opłat przez Pocztę Polską za wysłanie korespondencji, co ma bezpośredni 
wpływ na Opłaty za wydanie Karty oraz Opłaty za wydanie Karty z PIN zmianie ulega również Tabela 
Opłat i Prowizji w zakresie: 
 

Wydanie karty płatniczej – ponowne wydanie karty z tym samym numerem, tym 

samym PIN, na nowy okres ważności 
 0 lub  20 PLN3* 

Wydanie karty płatniczej – ponowne wydanie karty z nowym numerem, nowym 

PIN, na nowy okres ważności 
0 lub 20 PLN3* 

 
dotychczas opłata wynosi 0 lub 15zł*.  
* 0 PLN w przypadku, gdy ponowne wydanie karty następuje z powodu wadliwego wyprodukowania karty przez Wydawcę lub 
jej niedostarczenia na poprawnie wskazany przez wnioskodawcę adres. 

 
W związku z opisanymi niżej okolicznościami wprowadzamy zmiany do obowiązujących Państwa regulacji 
dotyczących kart Visa, na podstawie § 32 ust. 1 pkt 2 Regulaminu wydawania kart Visa dla członków 
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. 
 
Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 listopada 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 § 
32 ust. 4-6 Regulaminu wydawania kart VISA dla członków spółdzielczych kas oszczędnościowo – 
kredytowych: 
 jeżeli 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 od dnia poinformowania o zmianie, nie później jednak niż od dnia, 
w którym te zmiany zostałyby zastosowane, 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. 

 

Dział Obsługi Klienta  
SKOK Śląsk 


