
 

REGULAMIN PROMOCJI KARTA VISA WIELOWALUTOWA  

„KARTA VISA WIELOWALUTOWA” 

 

Regulamin Promocji KARTA VISA WIELOWALUTOWA (dalej: Regulamin) określa zasady i warunki 
uczestnictwa w Promocji KARTA VISA WIELOWALUTOWA, zwanej dalej Promocją. Promocją są objęte 
karty VISA wielowalutowe wydawane na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.  

§1  

Wyłącznym organizatorem Promocji jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka 
Stefczyka z siedzibą w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6, wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 
KRS 0000080915, NIP 586-104-00-96, zwana dalej Kasą. 

§2  

Placówka – lokalizacja, w której prowadzona jest działalność polegająca na doprowadzeniu  
do zawarcia umów o świadczenie usług finansowych z Kasą oraz umów o członkostwo w Kasie,  
w której jest prowadzona obsługa kasowa, sprzedaż pożyczek/kredytów, obsługa depozytowa i inne 
produkty finansowe oferowane przez Kasę dla Członków Kasy. Działalność powyższa prowadzona jest 
przez podmiot świadczący usługi w zakresie pośrednictwa finansowego produktów i usług wyłącznie na 
rzecz Kasy lub innych podmiotów przez Kasę wskazanych, działający na podstawie umowy agencyjnej. 

Członek Kasy – osoba fizyczna, która zgodnie ze Statutem Kasy nabyła członkostwo w Kasie. 

Kasa – Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni. 

 

§3  

1. Promocja trwa od dnia 1 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. lub do wyczerpania zapasów.  

2. Do skorzystania z Promocji uprawnieni są pełnoletni Członkowie Kasy, posiadający pełną zdolność 
do czynności prawnych, którzy spełnią następujące wymagania: 

a) Zamówią kartę  płatniczą VISA osobiście w placówce lub telefonicznie poprzez infolinię Kasy 
w dniach 01-30.06.2022r.;  

b) Są Członkami Kasy; 

c) Posiadają w Kasie Stefczyka jeden z rachunków płatniczych: IKS Senior, IKS Deponent, IKS 

Med, IKS Classic, IKS na 500. 

 

§4 

1. Promocja polega na tym, że w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2022 roku nie będzie 

naliczana Członkowi Kasy opłata za wydanie karty VISA wielowalutowej w wysokości 20 zł 

(słownie: dwadzieścia złotych 00/100). 

2. Promocją objętych jest 1500 sztuk kart VISA wielowalutowych. O udziale decyduje kolejność 

złożonych wniosków o wydanie karty. Karty VISA wielowalutowe wydawane są bez opłaty za 

wydanie karty do wyczerpania zapasów lub do zakończenia terminu promocji. 



 

  

§5  

1. Członek Kasy może złożyć reklamację w następujący sposób: osobiście w Placówkach Kasy (ustnie 
lub pisemnie), pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Kasy: ul. Legionów 126-128,  81-472 
Gdynia lub dowolnej placówki Kasy lub elektronicznie, za pośrednictwem formularza dostępnego 
na stronie internetowej: www.kasastefczyka.pl. 

2. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić, w miarę możliwości, niezwłocznie po uzyskaniu informacji 
o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia jej rzetelnego rozpatrzenia. 

3. Reklamacje Kasa rozpatruje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni 
kalendarzowych od daty ich otrzymania. W przypadku uzasadnionej niemożliwości udzielenia 
odpowiedzi we wskazanym terminie, może on zostać wydłużony, o czym Kasa przekaże stosowną 
informację. 

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana pisemnie za pośrednictwem poczty bądź w inny 
uzgodniony sposób.  

5. Szczegółowe zasady rozpatrywania reklamacji w Kasie dostępne są w placówkach Kasy oraz na 
stronie internetowej: www.kasastefczyka.pl. 

§6  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma Statut Kasy, Regulamin 
wydawania kart VISA dla członków Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, Tabela 
Prowizji i Opłat dla kart VISA. 

2. Statut Kasy, Regulamin wydawania kart VISA dla członków Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-
Kredytowych (dalej: Regulamin) oraz Tabela Prowizji i Opłat dla kart VISA (dalej: Tabela) dostępne 
są w Placówkach oraz na stronie https://www.kasastefczyka.pl/pliki-do-pobrania Regulamin i 
Tabela stanowią załączniki do Umowy o kartę płatniczą VISA. 

3.    Regulamin Promocji jest dostępny w Placówkach Kasy i na stronie internetowej   
https://www.kasastefczyka.pl/pliki-do-pobrania  

 

§7 

Postanowienia Regulaminu wchodzą  w życie z dniem 1 czerwca 2022 r.  
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