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Договір про платіжну карту Visa 
 
від …………. укладений між: 
 
Національною касою з місцем знаходження за адресою: Сопот 81-743, вул. Владислава IV 22, внесеної в 
реєстр підприємців Національного судового реєстру, який веде Районний суд Гданськ-Північ у Гданську 
VIII господарський відділ Національного судового реєстру за номером KRS 0000054951, NIP 586-010-38-
48, основне місце реалізації діяльності якої знаходиться за адресою: Сопот, вул. Владислава IV 22, адреса 
електронної пошти: kskok@skok.pl, зареєстрованої у реєстрі постачальників платіжних послуг, який 
ведеться Комісією з фінансового контролю за № SK3/2011, контроль за якою здійснює Комісія з 
фінансового контролю, 
що далі іменується «Емітентом», 
від імені якої діє, як її уповноважена особа, Кооперативна ощадно-позикова каса (SKOK) ...................... 
з місцем знаходження за адресою: ..................., внесена в в реєстр підприємців Національного судового 
реєстру, який веде Районний суд в ….……… за номером KRS …………….., NIP……………….., яку представляє: 
1. ................................................. 
2. ................................................. 
основне місце реалізації діяльності якої знаходиться за адресою: …………………………………………, а інформація 
про усі місця виконання нею діяльності знаходиться у будь-якому відділенні SKOK та на вебсайті: www. 
……………………, адреса електронної пошти: ………………………., зареєстрованої у реєстрі постачальників 
платіжних послуг, який ведеться Комісією з фінансового контролю, за № ……………….., контроль за якою 
здійснює Комісія з фінансового контролю, 
що далі іменується «SKOK» 
 
та ............................................................. що проживає за адресою:..................... вул. ……..………… поштовий 
індекс ………………., що посвідчує свою особу ...................................................... № ................................... 
членський № у SKOK ...................., № мобільного телефону:……………………., № стаціонарного телефону: 
…………………. адреса електронної пошти: …..…………………. 
що далі іменується «Власником картки». 
 
§ 1. Емітент зобов’язується розраховувати Операції, здійснені з використанням платіжної картки Visa, 
виданої для: 

 Власника Картки 

 Користувача: …………………………………………………………….………………….. 

що далі іменується «Картка», а Власник картки зобов’язується здійснювати платіж коштів Операції разом 
з належними Емітенту комісіями та зборами. 
 
§ 2. 1. Картка, про яку йдеться в § 1, дозволяє здійснювати операції, включаючи зняття готівки в 
банкоматах з логотипом SKOK24 (SKOK24) та інших банкоматах з логотипом Visa, а також здійснювати 
платежі за придбані товари чи послуги в точках продажу та обслуговування, які приймають картки Visa. , 
а також користуватися інших ми послугами, доступними для Власника картки/Користувача. 
2. Операція, здійснена Карткою, вважається авторизованою, якщо Власник Картки/Користувач дав згоду 
на її проведення шляхом: 
1) вкладання картки в зчитувач банкомату чи POS-терміналу та введення PIN, або 
2) вкладання або наближення Картки з активною безконтактною функцією до POS-терміналу та 

підписання роздруківки підтвердження Операції, відповідно до зразка підпису на Картці, або 
3) у разі віддаленої операції без фізичної присутності Картки – надання правильних даних, що містяться 

на Картці, необхідних постачальнику Одержувача, таких як ім’я та прізвище Власника/Користувача 
картки, номер Картки, термін дії Картки, номер CVV2/CVC2 ; у випадку онлайн-операцій може 
знадобитися додатково надати пароль для онлайн-платежів (E-пароль); Емітент також може вимагати 
надання коду 3D-Secure, надісланого Емітентом на номер мобільного телефону, вказаний Власником 
картки; або 

4) у разі повторюваної операції – надання правильних даних, що містяться на Картці, необхідних 
постачальнику Одержувача, разом з погодженням суми, способу стягнення та терміну дії Договору; 
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при чому, якщо повторювана операція встановлена як віддалена операція, може знадобитися 
додатковий дозвіл, як для віддаленої операції, або 

5) наближення Картки з активною безконтактною функцією до POS-терміналу після відображення суми 
Операції на POS-терміналі (якщо PIN не потрібен), або 

6) наближення Картки з активною безконтактною функцією до POS-терміналу після відображення суми 
Операції на POS-терміналі а введення PIN, або 

7) наближення Картки з активною безконтактною функцією до банкомату, що підтримує безконтактні 
операції та введення PIN. 

3. Якщо цей функціонал реалізовано в SKOK, Картка також дозволяє здійснювати оплату придбаних 
товарів чи послуг у точках продажу та обслуговування, а також знімати готівку з пристрою, який 
підтримує безконтактні операції, за допомогою послуги Google Pay. Детальні умови користування 
сервісом Google Pay містяться в «Правилах користування послугою Google Pay в SKOK». 
4. Авторизація операції також може бути авторизована без фізичної присутності Картки за допомогою 
застосунку Visa Mobile за умови, що цей за стосунок встановлено на Вашому пристрої та Картка в ньому 
зареєстрована. Авторизація операції дозволена на умовах, викладених у правилах цього застосунку. 
Правила визначаються компанією Visa та приймаються Власником картки/Користувачем у процесі 
реєстрації Картки в Застосунку, за умови, що положення Правил Visa Mobile щодо вікових обмежень 
Власника картки/Користувача не застосовуються. У разі авторизації Операцій за допомогою застосунку 
Visa Mobile, положення § 2 п. 2 пункту 3 цього Договору не застосовується. 
§ 3. 1. Операції, про які йдеться в § 2, можуть виконуватися в межах суми Коштів, наявних на Рахунку, з 
урахуванням узгоджених лімітів, що становлять на день укладення договору: 
1) Денний ліміт у розмірі ..............., 
2) Денний ліміт зняття готівки в сумі ..............., 
3) Місячний ліміт у розмірі .........., 
4) Денний ліміт для інтернет-платежів – дорівнює денному ліміту, зазначеному в п.1). 
2. Максимальна сума одноразового зняття готівки за послугою Кешбек вказана в Таблиці комісій та 
зборів. 
3. Безконтактні операції, які не вимагають введення PIN, обмежуються максимальною сумою однієї 
внутрішньої безконтактної операції та максимальною сумою однієї безконтактної операції, здійсненої за 
межами Польщі, встановленими для даної країни,при чому максимальні розміри цих сум, встановлені 
Visa і можуть бути змінені незалежно від Емітента. Інформація про актуальний розмір максимальних сум 
одноразових безконтактних операцій у Польщі та за кордоном доступна на вебсайті www.skok24com.pl. 
4. Виконання операцій, у тому числі безконтактних операцій, може призвести до перевищення Коштів, 
доступних на Рахунку. Наслідки перевищення Коштів, доступних на Рахунку, регулюються рамковим 
договором про ведення Рахунку, який укладається з Власником картки. 
5. Ліміти можуть бути змінені на умовах, визначених у Положенні про видання карток для членів SKOK, 
що далі іменується «Положення», Власник картки може змінити Ліміти, про які йдеться в п.1, у відділенні 
SKOK, зателефонувавши до Центру карток SKOK або за допомогою послуги електронного банкінгу, якщо 
така функція доступна. 
6. Зміна лімітів, зазначених у п. 5, може відбуватися в межах Максимального місячного ліміту Операцій, 
здійснених за допомогою всіх Карток, випущених до Рахунку, який становить ............... 
 
§ 4. 1. Операції, здійснені Власником картки/Користувачем, будуть постійно списуватися з Рахунку № 
…………………….…; списання з Рахунку буде відбуватися не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дати 
отримання Емітентом підтвердження Операції від системи Visa. 
2. До підтвердження, зазначеного в п. 1, кошти, необхідні для покриття Операції, заблоковані на Рахунку; 
блокування зберігається не більше 8 календарних днів з моменту проведення Операції. 
3. У випадку, якщо підтвердження, про яке йдеться в п. 1, надійде до Емітента після зняття блокування 
відповідно до п. 2, з Рахунка списується сума Операції та збори і комісії, що підлягають сплаті протягом 
терміну, зазначеного в п. 1. 
 
§ 5. 1. Списання з Рахунку за Операції, здійснені за допомогою Картки, здійснюється в польських злотих. 
2. Операції, здійснені за допомогою Картки, розраховуються в польських злотих. Операції, здійснені в 
іншій валюті, ніж польський злотий, конвертуються в польські злоті за курсом обміну, застосовним до 
Емітента картки в системі Visa на день розрахунку Операції Visa. Детальний спосіб конвертації валюти 
Операції та місце публікації застосованих обмінних курсів зазначено у відповідній Таблиці комісій та 
зборів. 
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§ 6. 1. Емітент має право на комісії та збори за діяльність, пов’язану з обслуговуванням Картки, зазначену 
в Таблиці комісій та зборів, що становить Додаток 1 до цього Договору. 
2. Правила зміни розміру комісій та зборів визначені Положенням. 
 
§ 7. Правила щодо відповідальності Емітента за несанкціоновані, не здійснені або неналежним чином 
виконані Операції викладені в Положенні. 

 
§ 8. 1. Власник картки надає згоду дебетувати Рахунок, про який йдеться у §4 Договору, сумами операцій, 
виконаних з використанням Картки, а також сумами комісій та зборів, належних Емітенту. 
2. У випадку приєднання до групового страхування членів SKOK на підставі заяви про згоду, підписаної 
Власником картки, Власник картки погоджується на стягнення витрат на це страхування з Рахунку. 
 

§ 9. 1. інформація про Операції, що здійснюються щомісяця у формі Виписки з Рахунку, 
надається SKOK Власнику картки один раз на місяць у спосіб, узгоджений з 
представником Емітента (SKOK), якщо сторони цього Договору не домовилися про інше. 
2. Власник картки зобов’язаний негайно повідомити SKOK про всі невідповідності у виписці про Операції, 
у тому числі про виявлені не здійснені або неналежним чином здійснені Операції в порядку, 
визначеному § 10. 
3. Якщо Власник картки не здійснить повідомлення, про яке йдеться в п. 2, протягом 13 місяців від дати 
списання коштів з Рахунку або від дати здійснення Операції претензії Власника картки до Емітента за 
неавторизованими, невиконаними або неналежним чином здійсненими Операціями втрачають силу. 
4. У випадку неотримання виписки Власник картки зобов’язаний негайно повідомити про цей факт SKOK. 
5. У рамках переліку комісій за послуги, пов’язаних з платіжним рахунком, що надаються вчасно та в 
порядку, визначеному договором про Рахунок, SKOK інформує Власника про комісії, що стягуються за 
цим договором. 
 
§ 10. 1. Власник картки може підключити або відключити послугу інформування про Маржу для 
конвертації валюти за допомогою Послуги електронного банкінгу. Спочатку послуга вимкнена.1 
2. У випадку, якщо в певному місяці була проведена хоча б одна операція, про яку йдеться в п. 1 Емітент 
оприлюднює перелік таких операцій в Послузі електронного банкінгу.1 
 
§ 11. Правила подання претензій Власником картки або Користувачем викладені в Положенні. 
 
§ 12. 1. Власник картки/Користувач зобов’язаний негайно повідомляти Центру карток SKOK або через 
послугу електронного банкінгу, якщо така функція доступна, про втрату, крадіжку, привласнення, а також 
несанкціоноване використання Картки чи несанкціонований доступ до Картки. Здійснення повідомлення, 
згаданого в попередньому реченні, рівнозначне блокуванню Картки, якої стосується повідомлення. 
2. Центр карток SKOK має право поставити особі, яка телефонує, додаткові запитання для перевірки, чи є 
вона Власником/Користувачем картки. 
3. Центр карток SKOK записує та в усному порядку підтверджує отримання повідомлення, про яке йшлося 
в п.1. 

 
§ 13. 1. Договір про картку укладено на невизначений термін. 
2. Термін дії картки закінчується в останній день місяця, розміщеного на картці як кінцевий термін її дії. 
3. До закінчення терміну дії Картки Емітент надсилає Власнику/Користувачу іншу Картку; положення § 6 
Положення застосовуються відповідно. 
 
§ 14. Правила розірвання договору або його положень викладені в Положенні. 
 
§ 15. У питаннях, які іншим чином не врегульовані цим Договором, застосовуються положення 
Положення про видання карток Visa для членів SKOK, які разом із цим Договором і Таблицею комісій та 
зборів становлять рамковий договір в розумінні Закону від 19 серпня , 2011 «Про платіжні послуги». 

 
1 Положення цього параграфу застосовуються з дати, коли послуга інформування про маржу стане доступною в електронному 
банкінгу. Про дату надання доступу послуги SKOK повідомить на своєму вебсайті. 
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Якщо Картка зареєстрована Власником картки/Користувачем в сервісі Google Pay, також застосовуються 
положення «Положення про користування сервісом Google Pay в SKOK». 
 
 
 
Заявляю, що перед укладенням цього Договору я отримав (-ла) його примірник та ознайомився (-
лась) зі змістом: 
1) проєкту цього Договору, Положення про видання карток Visa для членів 

кооперативних ощадно-позикових кас, Положення про користування сервісом 

Google Pay в SKOK і Таблиці комісій та зборів, що є невід’ємною частиною 

цього Договору; 

2) Правил опрацювання персональних даних власників і користувачів платіжних карток SKOK. 
 
 

……………………………………………..    …………………………………………….. 
 Власник карти     SKOK від імені Національної Каси як Емітента 


