
 
Додаток № 1 
До Договорів про платіжну картку чинний з 1 вересня  2022 року 
 

Таблиця комісій та зборів для Члена SKOK 
 

Сервісний збір  

Випуск платіжної картки – видача першої картки 0 PLN 

Обслуговування дебетової картки 5 PLN 1) 

Випуск платіжної картки – поновлення картки після закінчення терміну її дії  0 PLN 

Випуск платіжної картки – повторний випуск картки з тим самим номером,тим самим PIN-
кодом, на новий термін дії 

0 PLN або 15 PLN 2) 

Випуск платіжної картки – повторний випуск картки з новим номером,новим PIN-кодом, на 
новий термін дії 

0 PLN або 15 PLN 2) 

Випуск платіжної картки – з новим номером, новим PIN-кодом, на новий 
термін дії термінове оформлення 

165 PLN3) 

Добровільне страхування втрати документів внаслідок крадіжки або грабунку 2,90 PLN4) 

Комісія за здійснення платіжної операції  

Зняття готівки – в банкоматі мережі Euronet, позначеному логотипом SKOK24 (SKOK24) 0 PLN 

Запит про залишок на рахунку – в банкоматі мережі Euronet, позначеному логотипом SKOK24 
(SKOK24) 

0 PLN 

Зміна PIN-коду – в банкоматі мережі Euronet, позначеному логотипом SKOK24 (SKOK24) 0 PLN 

Зняття готівки – в банкоматі мережі Euronet, не позначеному логотипом SKOK24 (SKOK24) 3 PLN 

Зняття готівки – в інших банкоматах на території Польщі  5 PLN 

 

Запит про залишок на рахунку – в інших банкоматах на території Польщі або за кордоном45) 2,90 PLN 

Запит про залишок на рахунку – в інших банкоматах на території Польщі або за кордоном45) 6) 2,90 PLN 

Транскордонна платіжна операція з використанням дебетової картки для готівкових платежів 

на території Європейського Союзу, деномінована в євро7) 8) 

5 PLN 
комісія за конвертацію валюти 

5% 

Інша, аніж вищезазначена, транскордонна платіжна операція з використанням дебетової 
картки для готівкових платежів і зняття готівки в інших країнах7) 

3% мін. 10,00 PLN 
комісія за конвертацію валюти 

5% 

Транскордонна платіжна операція з використанням дебетової картки для безготівкових 
розрахунків і безготівкових транскордонних платіжних операцій в інших країнах7) 

комісія за конвертацію валюти 
5% 

Зняття готівки – кешбек9) 1 PLN 

Зняття готівки – крім кешбеку в іноземному POS-терміналі  6 PLN 

 
1) Комісія нараховується та стягується, починаючи з другого повного календарного місяця після місяця, в якому було подано 
заяву про картку,  
2) 0 PLN, якщо картку перевипущено через неякісне виготовлення картки емітентом або її недоставку за адресою, правильно 
вказаною заявником,  
3)стосується лише Карток, оформлених до рахунку «Tandem». Картка та PIN-код будуть надіслані окремим кур’єрським 
листом на адресу для листування Власника рахунку протягом 5 робочих днів з дати надходження заявки в Центр карток 
SKOK; 
4) поширюється  на осіб, які уклали поліс до 30.04.2018 р. 
5) поширюється  на банкомати, де ця функція доступна; 
6) доступно на момент запуску послуги; 
7) Польський злотий є розрахунковою валютою для платіжних операцій, здійснених дебетовими картками Visa. У разі 
здійснення операцій у валюті, відмінній від польського злотого, з рахунку члена SKOK списується сума, конвертована з суми, 
в якій було здійснено операцію, у польські злоті за курсом обміну, що діє для емітента картки в системі Visa, станом на день 
розрахунку Операції Visa. Курси валют, які застосовує Visa для перерахунку сум операцій, здійснених з використанням 
Картки, у валюту розрахунків, опубліковані на вебсайті: https://www.visa.pl/wsparcie-visa/konsument/travel-support/exchange-
rate-calculator.html. Зміна валютного курсу не вимагає попередження Власника картки; 
8) Вказаний розмір комісії також застосовується до операцій у національній валюті держав-членів, які повідомили про своє 
рішення продовжити застосування Регламенту (ЄС) № 924/2009 Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. 

https://www.visa.pl/wsparcie-visa/konsument/travel-support/exchange-rate-calculator.html
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про транскордонні платежі в Співтоваристві та скасування Регламенту (ЄС) № 2560/2001 до своєї національної валюти, 
відповідно до ст. 14 Регламенту; 
9) максимальна сума одноразової послуги в рамках послуги кешбек становить 1000 PLN, послуга надається лише на території 
Республіки Польща. 
 
 
  



 
Додаток 1 
до Договорів про платіжну картку Visa чинний з 1 вересня 2022 року 

КАРТКА VISA – КОМІСІЇ ТА ЗЗБОРИ ДЛЯ ВИБРАНИХ ВИДІВ КАРТ/РАХУНКІВ 

Сервісний збір 
Картка Visa Black для рахунків VIP i 

Акціонер 

Картка Visa «Для молоді» для 

рахунку Classic i Med 

Випуск платіжної картки – видача першої 
картки 

0 PLN 0 PLN 

Обслуговування дебетової картки 0 PLN 0 PLN1) 

Випуск платіжної картки – поновлення 
картки після закінчення терміну її дії  

0 PLN 0 PLN 

Випуск платіжної картки – повторний 
випуск картки з тим самим номером,тим 
самим PIN-кодом, на новий термін дії 

0 PLN 0 або 15 PLN2) 

Випуск платіжної картки – повторний 
випуск картки з новим номером,новим 
PIN-кодом, на новий термін дії 

0 PLN 0 або 15 PLN2) 

Добровільне страхування втрати 
документів внаслідок крадіжки або 
грабунку 

2,90 PLN3) 2,90 PLN3) 

Комісія за здійснення платіжної 
операції  

 

Зняття готівки – в банкоматі мережі 
Euronet, позначеному логотипом SKOK24 
(SKOK24) 

0 PLN 0 PLN 

Запит про залишок на рахунку – в 
банкоматі мережі Euronet, позначеному 
логотипом SKOK24 (SKOK24) 

0 PLN 0 PLN 

Зміна PIN-коду – в банкоматі мережі 
Euronet, позначеному логотипом SKOK24 
(SKOK24) 

0 PLN 0 PLN 

Зняття готівки – в банкоматі мережі 
Euronet, не позначеному логотипом 
SKOK24 (SKOK24) 

0 PLN 0 PLN4) 

Зняття готівки – в інших банкоматах на 
території Польщі  

0 PLN 0 PLN4) 

Запит про залишок на рахунку – в інших 
банкоматах на території Польщі або за 

кордоном5)  

2,90 PLN 2,90 PLN 

Запит про залишок на рахунку – в інших 
банкоматах на території Польщі або за 

кордоном5) 6) 

2,90 PLN 2,90 PLN 

Транскордонна платіжна операція з 
використанням дебетової картки для 
готівкових платежів на території 
Європейського Союзу, деномінована в 

євро7) 8) 

0 PLN 

комісія за конвертацію валюти 

0% 

5 PLN 

комісія за конвертацію валюти 

5% 

Інша, аніж вищезазначена, транскордонна 
платіжна операція з використанням 
дебетової картки для готівкових платежів і 
зняття готівки в інших країнах7) 

3% мін. 10,00 PLN 
комісія за конвертацію валюти 

0% 

3% мін. 10,00 PLN 
комісія за конвертацію валюти 

5% 

Транскордонна платіжна операція 
з використанням дебетової картки 
для безготівкових розрахунків і 
безготівкових транскордонних 
платіжних операцій в інших7) 
країнах6) 

комісія за конвертацію валюти 0% 
комісія за конвертацію валюти 
5% 

Зняття готівки в рамках послуги кешбек9) 
1 PLN 1 PLN 

Зняття готівки – крім кешбеку в іноземному 
POS-терміналі  

0 PLN 6 PLN 

 
1) ) Впродовж перших 12 місяців від дати подачі заявки про першу картку, після цього періоду 5 PLN на місяць; 
2) 0 PLN, якщо картку перевипущено через неякісне виготовлення картки емітентом або її недоставку за адресою, правильно 
вказаною заявником,  
3) поширюється на осіб, які уклали поліс до 30.04.2018 р.  
4) до досягнення 25-річного віку, досягнення 25-річного віку – 3 PLN в банкоматі Euronet без логотипу SKOK24 (SKOK24), 5 
PLN в інших банкоматах; 
5) стосується банкоматів, де доступна ця функція; 
6) доступно на момент запуску послуги; 
7) Польський злотий є розрахунковою валютою для платіжних операцій, здійснених дебетовими картками Visa. У разі 
здійснення операцій у валюті, відмінній від польського злотого, з рахунку члена SKOK списується сума, конвертована з суми, 
в якій було здійснено операцію, у польські злоті за курсом обміну, що діє для емітента картки в системі Visa, станом на день 
розрахунку Операції Visa. Курси валют, які застосовує Visa для перерахунку сум операцій, здійснених з використанням 



Картки, у валюту розрахунків, опубліковані на вебсайті: https://www.visa.pl/wsparcie-visa/konsument/travel-support/exchange-
rate-calculator.html. Зміна валютного курсу не вимагає попередження Власника картки; 
8) Вказаний розмір комісії також застосовується до операцій у національній валюті держав-членів, які повідомили про своє 
рішення продовжити застосування Регламенту (ЄС) № 924/2009 Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. 
про транскордонні платежі в Співтоваристві та скасування Регламенту (ЄС) № 2560/2001 до своєї національної валюти, 
відповідно до ст. 14 Регламенту; 
9) максимальна сума одноразової послуги в рамках послуги кешбек становить 1000 PLN, послуга надається лише на території 
Республіки Польща. 
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Додаток № 2 
до Договору про платіжну картку Visa Business чинний з 1 вересня 2022 року 

Таблиця комісій та зборів в частині випуску та обслуговування 
платіжних карток Visa Business  

Сервісний збір  

Випуск платіжної картки – видача першої картки 0 PLN 

Обслуговування дебетової картки 5 PLN 

Випуск платіжної картки – поновлення картки після закінчення терміну її дії  0 PLN 

Випуск платіжної картки – повторний випуск картки з тим самим 
номером,тим самим PIN-кодом, на новий термін дії 

0 або 15 PLN1) 

Випуск платіжної картки – повторний випуск картки з новим 
номером,новим PIN-кодом, на новий термін дії 

0 або 15 PLN1) 

Випуск платіжної картки – з новим номером, новим PIN-кодом, на новий 
термін дії термінове оформлення 

165 PLN2) 

Добровільне страхування втрати документів внаслідок крадіжки або 
грабунку  

2,90 PLN3) 

Комісія за здійснення платіжної операції  
Зняття готівки – в банкоматі мережі Euronet, позначеному логотипом 
SKOK24 (SKOK24) 

0 PLN 

Запит про залишок на рахунку – в банкоматі мережі Euronet, позначеному 
логотипом SKOK24 (SKOK24) 

0 PLN 

Зміна PIN-коду – в банкоматі мережі Euronet, позначеному логотипом 
SKOK24 (SKOK24) 

0 PLN 

Зняття готівки – в банкоматі мережі Euronet, не позначеному логотипом 
SKOK24 

3 PLN 

Виплата готівки – в інших банкоматах на території Польщі  5 PLN 

Запит про залишок на рахунку – в інших банкоматах на території Польщі 
або за кордоном3) 

2,90 PLN 

Зміна PIN-коду в інших банкоматах на території Польщі або за кордоном4) 5) 2,90 PLN 

Транскордонна платіжна операція з використанням дебетової картки для 
готівкових платежів на території Європейського Союзу, деномінована в 
євро6) 7) 

5 PLN 

комісія за конвертацію валюти 

5% Інша, аніж вищезазначена, транскордонна платіжна операція з 
використанням дебетової картки для готівкових платежів і зняття готівки в 
інших країнах6) 

3% мін. 10,00 PLN 
комісія за конвертацію валюти 

5% Транскордонна платіжна операція з використанням дебетової картки для 
безготівкових розрахунків і безготівкових транскордонних платіжних 
операцій в інших країнах6) 

комісія за конвертацію валюти 
5% 

Зняття готівки – кешбек8) 1 PLN 

Зняття готівки – крім кешбеку в іноземному POS-терміналі  6,00 PLN 

 
1) 0 PLN, якщо картку перевипущено через неякісне виготовлення картки емітентом або її недоставку за адресою, правильно 
вказаною заявником, 
2) Картка та PIN-код будуть надіслані окремим кур’єрським листом на адресу для листування Власника рахунку протягом 5 
робочих днів з дати надходження заявки в Центр карток SKOK; 
3) поширюється на осіб, які уклали поліс до 30.04.2018 р. 
4) стосується банкоматів, де доступна ця функція; 
5) доступно на момент запуску послуги; 
6) Польський злотий (PLN) є розрахунковою валютою для платіжних операцій, здійснених дебетовими картками Visa. У разі 
здійснення операцій у валюті, відмінній від польського злотого, з рахунку члена SKOK списується сума, конвертована з суми, 
в якій було здійснено операцію, у польські злоті за курсом обміну, що діє для емітента картки в системі Visa, станом на день 
розрахунку Операції Visa. Курси валют, які застосовує Visa для перерахунку сум операцій, здійснених з використанням 
Картки, у валюту розрахунків, опубліковані на вебсайті: https://www.visa.pl/wsparcie-visa/konsument/travel-support/exchange-
rate-calculator.html. Зміна валютного курсу не вимагає попередження Власника картки; 
7) Вказаний розмір комісії також застосовується до операцій у національній валюті держав-членів, які повідомили про своє 
рішення продовжити застосування Регламенту (ЄС) № 924/2009 Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. 
про транскордонні платежі в Співтоваристві та скасування Регламенту (ЄС) № 2560/2001 до своєї національної валюти, 
відповідно до ст. 14 Регламенту; 
8) максимальна сума одноразової послуги в рамках послуги кешбек становить 1000 зл., послуга надається лише на території 
Республіки Польща. 
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Додаток № 3 
до Договорів про платіжну картку, укладених для базового рахунку, чинний з 1 вересня 2022 року 
 

Таблиця комісій та зборів для Члена SKOK 
 

Сервісний збір  

Випуск платіжної картки – видача першої картки 0 PLN 

Обслуговування дебетової картки 0 PLN 

Випуск платіжної картки – поновлення картки після закінчення терміну її 
дії  

0 PLN 

Випуск платіжної картки – повторний випуск картки з тим самим 
номером,тим самим PIN-кодом, на новий термін дії 

0 або 15 PLN1) 

Випуск платіжної картки – повторний випуск картки з новим 
номером,новим PIN-кодом, на новий термін дії 

0 або 15 PLN1) 

Добровільне страхування втрати документів внаслідок крадіжки або 
грабунку 

2,90 PLN2) 

Комісія за здійснення платіжної операції  
Зняття готівки – в банкоматі мережі Euronet, позначеному логотипом 
SKOK24 (SKOK24) 

0 PLN 

Запит про залишок на рахунку – в банкоматі мережі Euronet, 
позначеному логотипом SKOK24 (SKOK24) 

0 PLN 

Зміна PIN-коду – в банкоматі мережі Euronet, позначеному логотипом 
SKOK24 

0 PLN 

Зняття готівки – в банкоматі мережі Euronet, не позначеному логотипом 
SKOK24 

0 PLN3) 

Виплата готівки – в інших банкоматах на території Польщі  0 PLN3) 

Запит про залишок на рахунку – в інших банкоматах на території Польщі 
або за кордоном3) 

2,90 PLN 

Зміна PIN-коду – в інших банкоматах на території Польщі або за 
кордоном 4) 5) 

2,90 PLN 

Транскордонна платіжна операція з використанням дебетової картки для 
готівкових платежів на території Європейського Союзу, деномінована в 
євро 6) 7) 

5 PLN 

комісія за конвертацію валюти 

5% Інша, аніж вищезазначена, транскордонна платіжна операція з 
використанням дебетової картки для готівкових платежів і зняття готівки 
в інших країнах6) 

3% мін. 10,00 PLN 
комісія за конвертацію валюти 

5% 

Транскордонна платіжна операція з використанням дебетової картки для 
безготівкових розрахунків і безготівкових транскордонних платіжних 
операцій в інших країнах6) 

комісія за конвертацію валюти 
5% 

Зняття готівки – кешбек8) 1 PLN 

Зняття готівки – крім кешбеку в іноземному POS-терміналі  6,00 PLN 

 
1) 0 PLN, якщо картку перевипущено через неякісне виготовлення картки емітентом або її недоставку за адресою, правильно 
вказаною заявником, 
2) поширюється на осіб, які уклали поліс до 30.04.2018 р.  
3) 0 PLN у випадку 5 перших зняттів готівки протягом даного календарного місяця: 
 понад 5 зняттів готівки протягом даного календарного місяця: 
 3 PLN в банкоматі мережі Euronet, не позначеному логотипом SKOK24 (SKOK24), 
 5 PLN- в інших банкоматах на території Польщі; 
4) стосується банкоматів, де доступна ця функція; 
5) доступно на момент запуску послуги; 
6) Польський злотий (PLN) є розрахунковою валютою для платіжних операцій, здійснених дебетовими картками Visa. У разі 
здійснення операцій у валюті, відмінній від польського злотого, з рахунку члена SKOK списується сума, конвертована з суми, 
в якій було здійснено операцію, у польські злоті за курсом обміну, що діє для емітента картки в системі Visa, станом на день 
розрахунку Операції Visa. Курси валют, які застосовує Visa для перерахунку сум операцій, здійснених з використанням 
Картки, у валюту розрахунків, опубліковані на вебсайті: https://www.visa.pl/wsparcie-visa/konsument/travel-support/exchange-
rate-calculator.html. Зміна валютного курсу не вимагає попередження Власника картки. 
7) Вказаний розмір комісії також застосовується до операцій у національній валюті держав-членів, які повідомили про своє 
рішення продовжити застосування Регламенту (ЄС) № 924/2009 Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. 
про транскордонні платежі в Співтоваристві та скасування Регламенту (ЄС) № 2560/2001 до своєї національної валюти, 
відповідно до ст. 14 Регламенту; 
8) максимальна сума одноразової послуги в рамках послуги кешбек становить 1000 PLN, послуга надається лише на території 
Республіки Польща. 
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Додаток № 4 
до Договорів про платіжну картку Visa мультивалютна чинний з 1 вересня 2022 року 

Таблиця комісій та зборів для Члена SKOK 
 

Сервісний збір  

Випуск платіжної картки – видача першої картки 20 PLN 

Обслуговування дебетової картки 5 PLN 1) 

Випуск платіжної картки – поновлення картки після закінчення терміну її дії  0 PLN 

Випуск платіжної картки – повторний випуск картки з тим самим номером,тим самим PIN-
кодом, на новий термін дії 

0 PLN або 15 PLN 2) 

Випуск платіжної картки – повторний випуск картки з новим номером,новим PIN-кодом, на 
новий термін дії 

0 PLN або 15 PLN 2) 

Випуск платіжної картки – з новим номером, новим PIN-кодом, на новий 
термін дії термінове оформлення 

165 PLN3) 

Добровільне страхування втрати документів внаслідок крадіжки або грабунку 2,90 PLN4) 

Комісія за здійснення платіжної операції  

Зняття готівки – в банкоматі мережі Euronet, позначеному логотипом SKOK24 (SKOK24) 0 PLN 

Запит про залишок на рахунку – в банкоматі мережі Euronet, позначеному логотипом SKOK24 0 PLN 

Зміна PIN-коду – в банкоматі мережі Euronet, позначеному логотипом SKOK24 0 PLN 

Зняття готівки – в банкоматі мережі Euronet, не позначеному логотипом SKOK24 3 PLN 

Зняття готівки – в інших банкоматах на території Польщі  5 PLN 

 

Запит про залишок на рахунку – в інших банкоматах на території Польщі або за кордоном5) 2,90 PLN 

Запит про залишок на рахунку – в інших банкоматах на території Польщі або за кордоном5) 6) 2,90 PLN 

Транскордонна платіжна операція з використанням дебетової картки для готівкових платежів 

на території Європейського Союзу, деномінована в євро7) 8) 

5 PLN 
комісія за конвертацію валюти 

0% 

Інша, аніж вищезазначена, транскордонна платіжна операція з використанням дебетової 
картки для готівкових платежів і зняття готівки в інших країнах7) 

3% мін. 10,00 PLN 
комісія за конвертацію валюти 

0% 

Транскордонна платіжна операція з використанням дебетової картки для безготівкових 
розрахунків і безготівкових транскордонних платіжних операцій в інших країнах7) 

комісія за конвертацію валюти 
0% 

Зняття готівки – кешбек9) 1 PLN 

Зняття готівки – крім кешбеку в іноземному POS-терміналі  6 PLN 

 
1) Комісія нараховується та стягується, починаючи з другого повного календарного місяця після місяця, в якому було подано 
заяву про картку,  
2) 0 PLN, якщо картку перевипущено через неякісне виготовлення картки емітентом або її недоставку за адресою, правильно 
вказаною заявником,    
3)стосується лише Карток, оформлених до рахунку «Tandem». Картка та PIN-код будуть надіслані окремим кур’єрським 
листом на адресу для листування Власника рахунку протягом 5 робочих днів з дати надходження заявки в Центр карток 
SKOK; 
4) поширюється на осіб, які уклали поліс до 30.04.2018 р. 
5) стосується банкоматів, де доступна ця функція; 
6) доступно на момент запуску послуги; 
7) Польський злотий є розрахунковою валютою для платіжних операцій, здійснених дебетовими картками Visa. У разі 
здійснення операцій у валюті, відмінній від польського злотого, з рахунку члена SKOK списується сума, конвертована з суми, 
в якій було здійснено операцію, у польські злоті за курсом обміну, що діє для емітента картки в системі Visa, станом на день 
розрахунку Операції Visa. Курси валют, які застосовує Visa для перерахунку сум операцій, здійснених з використанням 
Картки, у валюту розрахунків, опубліковані на вебсайті: https://www.visa.pl/wsparcie-visa/konsument/travel-support/exchange-
rate-calculator.html. Зміна валютного курсу не вимагає попередження Власника картки; 
8) Вказаний розмір комісії також застосовується до операцій у національній валюті держав-членів, які повідомили про своє 
рішення продовжити застосування Регламенту (ЄС) № 924/2009 Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. 
про транскордонні платежі в Співтоваристві та скасування Регламенту (ЄС) № 2560/2001 до своєї національної валюти, 
відповідно до ст. 14 Регламенту; 
9) максимальна сума одноразової послуги в рамках послуги кешбек становить 1000 PLN, послуга надається лише на території 
Республіки Польща. 
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