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Regulamin rachunków specjalnych systematycznego oszczędzania 

Załącznik  nr 1 do uchwały nr 12 Zarządu SKOK  „Wesoła” z dnia 25.03.2013r. 
 

Obowiązuje od 02.04.2013r. 

REGULAMIN 
RACHUNKÓW SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA 

SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ „Wesoła" 
 

I. Postanowienia ogólne 
§ 1 

Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków systematycznego 
oszczędzania. 

§2 
1. Rachunek systematycznego oszczędzania zwany dalej „rachunkiem” prowadzony jest w celu 
gromadzenia przez członka Kasy, zwanego dalej „posiadaczem rachunku” dobrowolnych 
comiesięcznych oszczędności, zwanych dalej „wkładami o stałej bądź zmiennej wysokości". 
2. Rachunek może być prowadzony w celu gromadzenia przez posiadacza rachunku docelowej 
kwoty oszczędzania w wysokości określonej w umowie („rachunek z docelową kwotą oszczędzania”). 
3. Na wniosek członka rachunek, o jakim mowa w ust. 2 może zostać objęty ubezpieczeniem 
(„rachunek z ubezpieczeniem docelowej kwoty oszczędzania”). 
4. Rachunek może być prowadzony w celu gromadzenia oszczędności z przeznaczeniem na dowolny 
cel członka. 
5. Minimalna wysokość miesięcznych wpłat na rachunek określa Zarząd Kasy. 

§3 
Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego 
wkłady oszczędnościowe. 
II. Otwieranie rachunku 

§4 
1. Rachunek otwierany jest na imię i nazwisko osoby fizycznej, będącej członkiem Kasy. 
2. Dla każdego członka Kasy może być otwarta dowolna ilość rachunków systematycznego 
oszczędzania, z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. Zarząd Kasy może ustalić maksymalną ilość rachunków systematycznego oszczędzania dla członka 
Kasy. 

§5 
Otwarcie rachunku następuje po złożeniu przez członka Kasy: 
1)  pisemnej deklaracji określającej: 
a)  wysokość comiesięcznego wkładu, a w przypadku rachunków ze zmienną wysokością 
wpłat - minimalną wysokość comiesięcznego wkładu, 
b)  wysokość docelowej kwoty oszczędzania (w przypadku rachunku z docelową kwotą 
oszczędzania), 
c)  pisemnej deklaracji zgody na objęcie rachunku ubezpieczeniem docelowej kwoty 
oszczędzania (w przypadku rachunku z ubezpieczeniem docelowej kwoty oszczędzania) 
2)  pisemnego oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i uznaniu za wiążące postanowień 
niniejszego Regulaminu. 
III. Wpłaty i wypłaty 

§6 
1. Wpłaty na rachunek zadeklarowanych wpłat oraz składek ubezpieczeniowych dokonywane są co 
miesiąc: 
1) w postaci odpisów z wynagrodzenia, 
2)  gotówką, 
3)  w formie bezgotówkowej akceptowanej przez Kasę. 
2. Składkę ubezpieczeniową opłaconą w którejkolwiek z powyższych form uważa się za wpłaconą 
zakładowi ubezpieczeń. Obowiązek przekazania zebranych składek zakładowi ubezpieczeń spoczywa na 
Kasie. 

§7 
1.  Wypłata z rachunku następuje w terminie i na zasadach ustalanych przez Zarząd Kasy. 
2. Posiadacz rachunku może w każdym czasie wskazać inny rachunek w Kasie, na który nastąpić ma 
przekazanie środków zgromadzonych na rachunku po upływie terminu umownego bądź w razie 
zgromadzenia docelowej kwoty oszczędzania; przekazanie następuje w dniu roboczym w którym 
upłynął termin na jaki zawarto umowę o prowadzenie rachunku bądź w którym zgromadzona została 
kwota docelowa. O zgromadzeniu kwoty docelowej Kasa zawiadamia członka w sposób określony w 
umowie w terminie  
3. Jeżeli członek nie wskazał innego rachunku stosownie do postanowień ust. 2 od dnia w którym 
upłynął termin na jaki zawarto umowę lub w którym zgromadzona została kwota docelowa, 
zgromadzone środki podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej przez Zarząd Kasy. 
IV. Oprocentowanie wkładów na rachunku systematycznego oszczędzania 

§8 
1.  Środki pieniężne zgromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu według zmiennych stóp 
procentowych. 
2. Wysokość stóp procentowych określa Zarząd Kasy. 
3. Informacje o wysokości i zmianie stóp procentowych podawane są do wiadomości członków w 
sposób określony w umowie oraz w komunikatach Zarządu wywieszanych na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Kasy i w miejscach, w których prowadzona jest obsługa członków Kasy. 

§9 

Wysokość obowiązujących stóp procentowych oraz zasady zmiany stóp procentowych w przypadku 
zmiennej stopy procentowej określa umowa. 
Albo (dotyczy osób które zawarły umowę przed 02.04.2013 r.) 
Zmiana wysokości oprocentowania zostanie dokonana przez SKOK w przypadku zmiany stopy 
referencyjnej Narodowego Banku Polskiego w terminie:  
a) 1 miesiąca od dnia tej zmiany w wypadku gdy jednorazowo oprocentowanie zmniejszy się lub 
zwiększy ponad 0,25 pkt procentowego 
oraz 
b) do 15 lutego kolejnego roku, gdy w poprzednim roku kalendarzowym oprocentowanie w okresie 
trwania umowy zmniejszy się lub zwiększy łącznie o ponad 0,75 pkt procentowego, z tym 
zastrzeżeniem, iż zmiana oprocentowania będzie stanowiła różnicę pomiędzy wartością zmiany 
wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego w poprzednim roku kalendarzowym i 
wartością zmian oprocentowania dokonanych przez SKOK w oparciu o zmianę wskaźnika wynikającą z 
zapisów pkt a).  
SKOK może odstąpić od obniżenia oprocentowania (działanie na korzyść członków). 

§ 10 
1.  Odsetki dopisywane są do wkładu na zasadach i w terminach ustalonych przez Zarząd Kasy. 
2.  Kasa uprawniona jest do stosowania następujących terminów dopisywania odsetek: 
1)  miesięcznych, 
2)  kwartalnych, 
3) rocznych,  
4) po upływie terminu oszczędzania. 
3. Kasa może zmienić sposób dopisywania odsetek z tym zastrzeżeniem, że ich wypłata nie może 
nastąpić w pomniejszonej kwocie. 
4.  Od odsetek należnych posiadaczowi  SKOK nalicza i odprowadza należny podatek, na zasadach 
określonych w odpowiednich przepisach prawa 
V. Pełnomocnictwa 

§11 
1. Pełnoletni posiadacz rachunku może udzielić osobom pełnoletnim stałych lub jednorazowych 
pełnomocnictw do podejmowania - na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie - środków 
zgromadzonych na rachunku, oraz do dokonywania innych dyspozycji z likwidacją rachunku włącznie. 
Stałe pełnomocnictwo może zostać udzielone osobie małoletniej; skuteczność takiego pełnomocnictwa 
uzależniona jest od uzyskania przez małoletniego ograniczonej zdolności do czynności prawnych. 
2. Udzielanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw. 
4. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci posiadacza rachunku lub pełnomocnika. 

§ 12 
1.  Stałe pełnomocnictwo może zostać udzielone zarówno przy otwieraniu rachunku, jak również po 
jego otwarciu. 
2. Posiadacz rachunku może ustanowić nie więcej niż dwóch stałych pełnomocników do 
dysponowania rachunkiem. 
3. Na dowód udzielenia stałego pełnomocnictwa posiadacz rachunku składa osobiście w obecności 
upoważnionego pracownika Kasy własnoręczny podpis pod odpowiednim oświadczeniem. 
4. Stałe pełnomocnictwo obowiązuje do odwołania. 
5. Odwołanie stałego pełnomocnictwa może nastąpić: 
1)  osobiście przez członka wobec upoważnionego pracownika Kasy, 
2)  poprzez doręczenie Kasie oświadczenia posiadacza rachunku o odwołaniu 
pełnomocnictwa, pod warunkiem notarialnego uwierzytelnienia podpisu przez posiadacza rachunku 
pod oświadczeniem. 

§ 13 
1. Udzielenie jednorazowego pełnomocnictwa do podjęcia środków zgromadzonych na rachunku 
lub dokonania innej dyspozycji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Pełnomocnictwo, o jakim mowa w ust. 1 powinno zawierać: 
1)  imię i nazwisko posiadacza rachunku, 
2)  imię i nazwisko, adres oraz serię i numer dowodu osobistego osoby upoważnionej, 
3)  określoną cyframi i słownie wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty lub dokładne określenie 
dyspozycji, jaka ma być dokonana przez pełnomocnika, 
4)  podpis posiadacza rachunku poświadczony przez uprawnionego pracownika Kasy lub 
uwierzytelniony notarialnie. 
3. Do odwołania jednorazowego pełnomocnictwa stosuje się § 12 ust. 5. 

§ 14 
Kasa nie ponosi odpowiedzialności za wypłaty dokonane do rąk pełnomocnika, jeżeli wypłata nastąpiła 
przed doręczeniem Kasie oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa. 
VI. Udzielenie informacji o stanie rachunku 

§15 
1. Kasa przestrzega tajemnicy obrotów i stanów rachunku. 
2. Kasa udziela informacji o obrotach i stanach rachunku na żądanie: 
1)  posiadacza rachunku lub pisemnie upoważnionej przez niego osoby, 
2)  upoważnionych organów władzy lub administracji państwowej. 
VII. Postanowienia końcowe 

§ 17 

1. Kasa może potrącić ze środków zgromadzonych na rachunku wymagalną kwotę pożyczki lub 
kredytu albo ich rat. 
2. O dokonanym potrąceniu Zarząd Kasy zawiadamia posiadacza rachunku na piśmie w terminie 7 
dni od dnia potrącenia. 

§ 18 
1. Posiadacz rachunku może wskazać Kasie osobę (osoby) na rzecz której (których) w razie jego 
śmierci ma nastąpić wypłata środków zgromadzonych na rachunku (dyspozycja na wypadek śmierci); 
osobami wskazanymi przez posiadacza rachunku mogą być jego małżonek, zstępni, rodzice, dziadkowie 
i rodzeństwo. 
2. W wypadku, gdy w razie śmierci członka oszczędności zgromadzone na rachunku z 
ubezpieczeniem docelowej kwoty oszczędzania ma otrzymać osoba wskazana przez członka w 
deklaracji zgody jako uprawniona do otrzymania odszkodowania, w dyspozycji na wypadek śmierci 
członek wskazuje tę osobę. 
3. Uczynienie dyspozycji na wypadek śmierci na podstawie ust. 2 jest równoznaczne z uchyleniem 
wcześniejszych dyspozycji w zakresie, w jakim ich realizacja uniemożliwiałaby wypłatę oszczędności 
zgromadzonych na rachunku osobie wskazanej w dyspozycji o jakiej mowa w ust.2. 

§19 
1. W razie śmierci posiadacza rachunku, w braku dyspozycji na wypadek śmierci, o jakiej 
mowa w § 18 wypłata zgromadzonych na rachunku oszczędności dokonywana jest na rzecz jego 
spadkobierców po przedłożeniu przez nich: 
1)  prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, 
2)  zaświadczenia Urzędu Skarbowego stwierdzającego, że podatek od spadku został 
zapłacony lub że podatek ten nie należy się. 
2. Jeżeli spadkobierców jest kilku, wypłata może nastąpić tylko do rąk wszystkich 
spadkobierców łącznie, chyba że spadkobierca zgłaszający się po wypłatę przedłoży pisemne 
pełnomocnictwo pozostałych spadkobierców z podpisami notarialnie uwierzytelnionymi. Wypłata 
może nastąpić także do rąk pełnomocnika ustanowionego przez wszystkich spadkobierców; 
pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie uwierzytelnionymi. 
3. Jeżeli zgłaszający się spadkobierca przedłoży prawomocne postanowienie o dziale 
spadku lub zawartą przez wszystkich spadkobierców umowę o dziale spadku z podpisami notarialnie 
uwierzytelnionymi; wypłata może nastąpić na rzecz spadkobiercy, któremu na podstawie działu spadku 
przypadły - w całości lub części - oszczędności zgromadzone na rachunku. 

§20 
W razie śmierci posiadacza rachunku z ubezpieczeniem docelowej kwoty oszczędzania wypłata 
odszkodowania z tytułu ubezpieczenia kwoty docelowej następuje do rąk osoby wskazanej w deklaracji 
zgody. Jeżeli osoba wskazana w deklaracji zgody zmarła przed śmiercią ubezpieczonego lub jeżeli osoby 
takiej nie wskazano, wypłata odszkodowania następuje na rzecz spadkobierców na zasadach ogólnych. 

§21 
Z tytułu dokonywania operacji wpłat i wypłat z rachunku Kasa nie pobiera opłat. 

§22 
1. Zamknięcie rachunku następuje z chwilą rozwiązania umowy rachunku. 
2. Umowa ulega rozwiązaniu: 
a)  z upływem terminu zadeklarowanego w umowie 
b)  z dniem zgromadzenia docelowej kwoty oszczędzania, 
c)  w razie nie wniesienia przez członka miesięcznej wpłaty w zadeklarowanej wysokości, a w 
przypadku rachunków ze zmienną wysokością wpłat - w wysokości nie mniejszej niż zadeklarowana, 
d)  w przypadku rachunków z ubezpieczeniem docelowej kwoty oszczędzania - w razie nie 
wniesienia przez członka comiesięcznej składki ubezpieczeniowej, 
e)  w wypadku ustania członkostwa w Kasie. 

§23 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

§24 
Niniejszy regulamin obowiązuje od 02.04.2013 r. 
 


