
 Str. 1/3 

(Pe na funkcja rozliczeniowa) 
Regulamin Indywidualnych Kont Spó dzielczych  

Spó dzielczej Kasy Oszcz dno ciowo-Kredytowej „Weso a” 
I. Postanowienia ogólne 

§ 1 
Regulamin okre la zasady otwierania i prowadzenia przez Spó dzielcz  Kas  
Oszcz dno ciowo-Kredytow  „Weso a” z siedzib  w Mys owicach, ul. O wi cimska 54, kod 
pocztowy 41-400 wpisan  do Krajowego Rejestru S dowego prowadzonego przez S d 
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydzia  Gospodarczy KRS pod numerem 
KRS 0000018150, NIP 222-00-19-907  
której g ówne miejsce wykonywania dzia alno ci znajduje si  w Mys owicach, a  informacja 
o wszystkich miejscach wykonywania przez ni  dzia alno ci znajduje si  w ka dej placówce 
SKOK  oraz  na  stronie  internetowej  www.skokwesola.pl  ,  adres  mailowy  :  
skok@skokwesola.pl, zarejestrowan  w prowadzonym przez Komisj  Nadzoru 
Finansowego rejestrze dostawców us ug p atniczych pod nr SK44/2011, nad której 
dzia alno ci  w zakresie us ug p atniczych nadzór sprawuje: Komisja Nadzoru Finansowego 
z siedzib  w Warszawie, Plac Powsta ców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, zwan  dalej 
„SKOK” lub „Kas ”, Indywidualnych Kont Spó dzielczych zwanych dalej „IKS”.  

§ 2 
yte w dalszej cz ci okre lenia oznaczaj : 

1) Bazowa stopa procentowa – stop  procentow  pochodz  z publicznie dost pnego  
ród a, która mo e by  zweryfikowana przez obie strony umowy o wiadczenie us ug 
atniczych; 

2) Data waluty – moment w czasie, od którego lub do którego dostawca nalicza odsetki od 
rodków pieni nych którymi obci ono lub uznano rachunek p atniczy. 

3) Dostawca odbiorcy- bank, spó dzielcza kasa oszcz dno ciowo-kredytowa lub inny 
dostawca prowadz cy rachunek, który ma zosta  uznany kwot  wynikaj ca z transakcji 

atniczej. 
4)  Dostawca p atnika - SKOK.  
5) Dzie  roboczy - dla polece  przelewu  dzie  od poniedzia ku do pi tku, a dla wp at i 
wyp at gotówkowych dzie  od poniedzia ku do pi tku, z wy czeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy. 
6) Godzina graniczna – okre lony przez SKOK nieprzekraczalny, przypadaj cy pod koniec 
dnia roboczego moment, po którym otrzymane zlecenia p atnicze uznaje si  za otrzymane 
pierwszego dnia roboczego po tym dniu. 
7) IKS – imienny rachunek prowadzony dla cz onka SKOK, b cy rachunkiem p atniczym w 
rozumieniu ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o us ugach p atniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175). 
8) Kwota minimalna – kwota, któr  Posiadacz IKS jest obowi zany utrzymywa  na IKS, 
stanowi ca równowarto  6-miesi cznych Obowi zkowych wp at na IKS, z tym 
zastrze eniem, e w okresie pierwszych pi ciu miesi cy nast puj cych po otwarciu IKS jest 
to kwota stanowi ca równowarto  sumy Obowi zkowych wp at na IKS, któr  Posiadacz 
IKS obowi zany by  zgromadzi  w okresie od dnia otwarcia IKS.   
9)  Obowi zkowe  wp aty  na  IKS  –  comiesi czne  wp aty  wnoszone  przez  Posiadacza  IKS  w  
zadeklarowanej przez niego wysoko ci, nie mniejszej jednak ni  okre lonej w Statucie, a w 
przypadku, gdy Statut tej kwoty nie okre la - w uchwale Zarz du Kasy; 
10) Odbiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie b ca 
osob  prawn , której ustawa przyznaje zdolno  prawn , b ca odbiorc rodków 
pieni nych stanowi cych przedmiot transakcji p atniczej. 
11) P atnik - osoba sk adaj ca zlecenie p atnicze. 
12)  Posiadacz  IKS  -  cz onek  Kasy,  dla  którego  prowadzone  jest  Indywidualne  Konto  
Spó dzielcze. 
13) rodki dost pne – Wolne rodki powi kszone o rodki pozostaj ce do wykorzystania na 
podstawie zawartej umowy o kredyt odnawialny.  
14) Transakcja p atnicza - zainicjowana przez p atnika lub odbiorc  wp ata, wyp ata lub 
transfer rodków pieni nych, w szczególno ci w formie polecenia przelewu, w tym sta ych 
zlece ; 

15) Unikatowy identyfikator – numer rachunku bankowego. 
16) Wolne rodki – rodki zgromadzone na rachunku pomniejszone o Kwot  minimaln  
oraz o kwot  nale  z tytu u dokonanych a nie rozliczonych transakcji p atniczych, jak 
równie  o blokady z innych tytu ów. 
17) Zlecenie p atnicze – o wiadczenie p atnika lub odbiorcy skierowane do jego dostawcy 
zawieraj ce polecenie wykonania Transakcji p atniczej. 

§ 3 
1. IKS prowadzony jest w celu gromadzenia oszcz dno ci cz onków Kasy, w szczególno ci w 
formie Obowi zkowych wp at na IKS oraz w celu przeprowadzania rozlicze  na zlecenie 
Posiadacza  IKS,  z  zastrze eniem  ust.  2.  Dla  ka dego  cz onka  SKOK  prowadzony  jest  tylko  
jeden IKS. 
2. Dla cz onków, dla których Kasa prowadzi, na zasadach okre lonych w odr bnym 
regulaminie, rachunek oszcz dno ciowo-rozliczeniowy (ROR), IKS jest prowadzony 
wy cznie w celu gromadzenia Obowi zkowych wp at.  
3. Kasa mo e oferowa  swoim cz onkom ró ne rodzaje rachunków IKS.  

§ 4 
Zarz d Kasy mo e: 
a) w stosunku do emerytów i rencistów – zwolni  ich od obowi zku wnoszenia lub 
zmniejszy  wysoko  dokonywanych Obowi zkowych wp at na IKS, 
b) w stosunku do osób przebywaj cych na urlopach bezp atnych, macierzy skich lub 
wychowawczych albo korzystaj cych z zasi ku chorobowego i innych podobnych wiadcze  
– zawiesi  obowi zek dokonywania Obowi zkowych wp at na IKS lub zmniejszy  ich 
wysoko , 
c) w stosunku do osób, dla których Kasa prowadzi wy cznie rachunki oszcz dno ciowych 
lokat terminowych lub inne rachunki oszcz dno ciowe – zawiesi  obowi zek dokonywania 
Obowi zkowych  wp at  na  IKS;  mo liwo  ta  nie  dotyczy  cz onków,  dla  których  Kasa  
prowadzi, na zasadach okre lonych w odr bnym regulaminie, rachunki oszcz dno ciowo-
rozliczeniowe.  

§  5 
1. IKS prowadzony jest w walucie polskiej.  
2. Wp aty na Rachunek i wyp aty z Rachunku mog  by  dokonywane wy cznie w walucie 
polskiej. 

II. Otwarcie  IKS 
§ 6  

1. Kasa otwiera i prowadzi IKS na imi  i nazwisko Posiadacza IKS. 
2. Otwarcie IKS nast puje po z eniu przez cz onka Kasy: 
a) pisemnej deklaracji okre laj cej wysoko  Obowi zkowej wp aty na IKS, z zastrze eniem 
§ 4 Regulaminu;  
b) podpisaniu umowy wraz z o wiadczeniem o otrzymaniu egzemplarza niniejszego 
Regulaminu i przyj ciu do wiadomo ci i uznaniu za wi ce jego postanowie .  

§ 7 
W ramach IKS mo e zosta  uruchomiony kredyt odnawialny, na zasadach okre lonych w  
odr bnej umowie.  

§ 8 
Identyfikacja Posiadacza IKS przed dokonaniem ka dej czynno ci w Kasie odbywa si  na 
podstawie okazania przez Posiadacza wa nego dokumentu to samo ci. 

III. Pe nomocnictwa 
§ 9 

1. Posiadacz IKS mo e udzieli  sta ych lub jednorazowych pe nomocnictw do dysponowania 
rodkami zgromadzonymi na IKS na zasadach okre lonych w niniejszym Regulaminie.  

2. Udzielenie pe nomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa no ci. 
3. Na dowód udzielenia pe nomocnictwa Posiadacz IKS sk ada osobi cie, w obecno ci 
upowa nionego pracownika Kasy, w asnor czny podpis pod o wiadczeniem o 
ustanowieniu pe nomocnika sporz dzonym na formularzu udost pnionym przez Kas .  

4. Kasa dopuszcza udzielenie pe nomocnictwa w sposób inny ni  okre lony w ust. 3, z tym 
zastrze eniem, i  to samo  i w asnor czno  podpisu Posiadacza IKS na pe nomocnictwie 
powinna by  potwierdzona notarialnie, a w przypadku udzielenia pe nomocnictwa przez 
Posiadacza IKS przebywaj cego poza granicami kraju – przez polsk  placówk  
dyplomatyczn  lub konsularn .  
5. Pe nomocnikowi nie przys uguje prawo udzielania dalszych pe nomocnictw. 
6. Pe nomocnictwo wygasa z chwil mierci Posiadacza IKS lub pe nomocnika. 

§ 10 
1. Pe nomocnictwo mo e zosta  udzielone przy zawarciu Umowy jak równie  w trakcie jej  
obowi zywania. 
2. Posiadacz IKS mo e ustanowi  nie wi cej ni  dwóch sta ych pe nomocników do 
dysponowania IKS.  
3. Sta e pe nomocnictwo obowi zuje a  do odwo ania. 
4. Odwo anie pe nomocnictwa mo e nast pi : 
1) osobi cie przez Posiadacza IKS poprzez z enie o wiadczenia wobec upowa nionego 
pracownika Kasy, 
2) poprzez dor czenie Kasie o wiadczenia Posiadacza IKS o odwo aniu pe nomocnictwa, 
pod warunkiem notarialnego uwierzytelnienia podpisu Posiadacza IKS pod o wiadczeniem, 
a w przypadku odwo ania pe nomocnictwa przez Posiadacza IKS przebywaj cego poza 
granicami kraju – przez polsk  placówk  dyplomatyczn  lub konsularn .  
5. Odwo anie pe nomocnictwa staje si  skuteczne z chwil  z enia o wiadczenia wobec 
upowa nionego pracownika Kasy lub z dniem dor czenia Kasie takiego o wiadczenia.  
6. Kasa nie odpowiada za realizacj  dyspozycji z onych przez pe nomocnika, je eli 
pe nomocnictwo nie zosta o skutecznie odwo ane przez Posiadacza IKS.  

IV.  Wykonywanie transakcji p atniczych, 
 zasady udzielania i wycofywania zgody oraz odwo ywania zlece  p atniczych 

§  11 
1. Posiadacz IKS mo e wykonywa  Transakcje p atnicze do wysoko ci rodków dost pnych.  
2. W przypadku przekroczenia salda rodków dost pnych na rachunku, od nast pnego dnia 
po  przekroczeniu stanu rodków dost pnych, od kwoty powsta ego w ten sposób debetu 
naliczane  s  odsetki  wg  zmiennej  stopy  procentowej  ustalonej  przez  Zarz d   Kasy  w  
wysoko ci czterokrotno ci stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 
Zmiana wysoko ci odsetek dla nale no ci przeterminowanych nast puje   w przypadku 
zmiany stopy  kredytu lombardowego przez Narodowy Bank Polski. O aktualnej wysoko ci 
stopy procentowej kredytu lombardowego SKOK informuje poprzez wywieszenie 
informacji w miejscach prowadzenia dzia alno ci oraz na stronie internetowej SKOK pod 
adresem: www.skokwesola.pl. 
3. Posiadacz IKS jest zobowi zany niezw ocznie sp aci  powsta y debet wraz z nale nymi 
odsetkami.  
4. Kwoty  wp acone  na  IKS,  Kasa  w  pierwszej  kolejno ci  przeznacza  na  pokrycie  odsetek  i  
kwoty  debetu,  o  którym  mowa  w  ust.  2,  nast pnie  na  pokrycie  pobieranych  w  ci ar  IKS  
nale no ci z tytu u odsetek, prowizji i op at, w tym pobieranych w ci ar IKS na podstawie 
odr bnie zawartych umów oraz na uzupe nienie Kwoty minimalnej. 

§ 12 
1. Wp aty i wyp aty z IKS mog  by  dokonywane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. 
2. Wp aty i wyp aty z IKS dokonywane s  na podstawie zlecenia p atniczego; w przypadku 
zlecenia z onego ustnie wymagane jest z enie przez Posiadacza IKS w asnor cznego 
podpisu na dokumencie zlecenia. 
3. Zlecenie powinno okre la : 
1) imi  i nazwisko (nazw ) zleceniodawcy, 
2) adres zleceniodawcy, 
3) kwot  wp aty b  wyp aty,  
4) unikatowy identyfikator (numer rachunku),  
5) nazw /imi  i nazwisko odbiorcy, 
6) tytu  zlecenia p atniczego.   
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4. Osoba sk adaj ca zlecenie p atnicze jest obowi zana do podania prawid owych danych, 
o  których  mowa  w  ust.  3,  w  tym  zapewnienia  zgodno ci  nazwy  odbiorcy  z  numerem  
rachunku. 
5. SKOK nie ponosi odpowiedzialno ci za niewykonanie lub nienale yte wykonanie 
transakcji w przypadku podania w zleceniu nieprawid owych danych, o których mowa w 
ust. 3. 
6. Odbiorca jest identyfikowany za pomoc  unikatowego identyfikatora. Zlecenie p atnicze 
uznaje si  za wykonane na rzecz w ciwego odbiorcy, je eli zosta o wykonane zgodnie z 
unikatowym identyfikatorem podanym w tre ci zlecenia p atniczego, bez wzgl du na 
dostarczone przez sk adaj cego zlecenie inne informacje dodatkowe.  
7. Je eli unikatowy identyfikator jest nieprawid owy, SKOK nie ponosi odpowiedzialno ci za 
niewykonanie lub nienale yte wykonanie transakcji, jest jednak obowi zany podj  
dzia ania w celu odzyskania kwoty transakcji p atniczej. Wysoko  op aty za odzyskanie 
rodków okre la Tabela Op at i Prowizji. 

8. Kasa mo e da  od osoby sk adaj cej Zlecenie p atnicze podania innych danych, ni  
okre lone w ust. 3.  

§ 13 
1. enie podpisu pod dokumentem zlecenia p atniczego jest równoznaczne z 
wyra eniem zgody na wykonanie transakcji p atniczej (autoryzacja).  
2. W przypadku wyst pienia nieautoryzowanej transakcji p atniczej SKOK jest zobowi zany 
niezw ocznie przywróci  rachunek Posiadacza do stanu jaki istnia by, gdyby nie mia a 
miejsca nieautoryzowana transakcja p atnicza, z zastrze eniem ust. 3 i 4. 
3. Posiadacz IKS obowi zany jest niezw ocznie powiadomi  SKOK o nieautoryzowanej 
transakcji p atniczej. Powiadomienia dokonuje si  pisemnie lub osobi cie w SKOK. 
4. Roszczenia Posiadacza rachunku z tytu u nieautoryzowanej transakcji wygasaj , je eli 
Posiadacz Rachunku nie dokona niezw ocznie powiadomienia, o którym mowa w  ust. 3, w 
terminie 13 miesi cy od dnia obci enia IKS. 

  § 14 
1. W przypadku niewykonania lub nienale ytego wykonania transakcji p atniczej SKOK jest 
zobowi zany niezw ocznie przywróci  IKS do stanu, jaki  istnia by, gdyby nie mia o miejsca 
niewykonanie lub nienale yte wykonanie transakcji, z zastrze eniem ust. 2-3 i 5 oraz § 12 
ust. 5 i 6. Je eli jednak rachunek dostawcy odbiorcy zosta  uznany prawid owo, 
odpowiedzialno  wobec odbiorcy za niewykonanie lub nienale yte wykonanie transakcji 

atniczej ponosi jego dostawca, który niezw ocznie uznaje rachunek p atniczy odbiorcy 
odpowiedni  kwot  w celu doprowadzenia rachunku p atniczego do stanu, jaki istnia by, 
gdyby nie mia o miejsca niewykonanie lub nienale yte wykonanie transakcji p atniczej. 
2. Posiadacz IKS obowi zany jest niezw ocznie powiadomi  SKOK o niewykonaniu lub 
nienale ytym wykonaniu transakcji.  
3. Roszczenia Posiadacza rachunku z tytu u niewykonanej lub nienale ycie wykonanej 
transakcji wygasaj , je eli Posiadacz Rachunku nie dokona niezw ocznie powiadomienia, o 
którym  mowa  w   ust.  2,  w  terminie  13  miesi cy  od  dnia,  w  którym  transakcja  mia a  by  
wykonana. 
4. Odpowiedzialno  SKOK , o jakiej mowa w ust. 1, obejmuje tak e op aty oraz odsetki, 
którymi zosta  obci ony Posiadacz IKS w rezultacie niewykonania lub nienale ytego 
wykonania Transakcji.  
5. SKOK nie ponosi odpowiedzialno ci w przypadku wyst pienia si y wy szej lub je eli  
niewykonanie lub  nienale yte wykonanie zlecenia p atniczego wynika z innych przepisów 
prawa. 
6. W przypadku niewykonanej lub nienale ycie wykonanej Transakcji SKOK, bez wzgl du na 
swoj  odpowiedzialno , o jakiej mowa wy ej, na wniosek Posiadacza podejmuje 
niezw ocznie dzia ania w celu prze ledzenia transakcji p atniczej i powiadamia Posiadacza o 
ich wyniku.  

§ 15 
1. Posiadacz IKS mo e zleci  Kasie wykonywanie dyspozycji indywidualnych lub w formie 
sta ego zlecenia p atniczego.  

2. Sta e zlecenie p atnicze mo e obejmowa :  
a) uiszczanie p atno ci regulowanych okresowo o sta ej lub zmiennej kwocie w podanej 
kolejno ci i terminach p atno ci do okre lonej maksymalnej wysoko ci na rzecz osób 
trzecich, 
b) obs ug  po yczek i kredytów zaci gni tych w Kasie lub poza Kas . 
3. Sta e  zlecenia  mog  by  sk adane  w  formie  pisemnej;  zlecenie  powinno  zawiera  co  
najmniej oznaczenie odbiorcy, kwot  zlecenia, tytu  zlecenia, terminy realizacji zlecenia, 
oznaczenie nadawcy.  
4. Posiadacz IKS zobowi zany jest, niezale nie od wnoszenia Obowi zkowych wp at na IKS 
w zadeklarowanej wysoko ci, do wp acania na IKS odpowiednich kwot pieni nych w 
wysoko ci i terminach umo liwiaj cych terminowe wykonywanie z onych zlece  oraz 
pokrycie nale nych z tego tytu u prowizji i op at. 
5. Kasa realizuje dyspozycje wed ug kolejno ci ich sk adania.  
6. Kasa  wykonuje  zlecenia  wy cznie  do  wysoko ci  rodków  dost pnych.  Je eli  w  dniu,  w  
którym zlecenie powinno by  wykonane, rodki dost pne nie wystarczaj  na pokrycie 
kwoty zlecenia w pe nej wysoko ci oraz nale nych z tytu u realizacji zlecenia prowizji i/lub  
op at, zlecenie nie zostanie wykonane. rodki, o jakich mowa w zdaniu poprzedzaj cym 
powinny by  zapewnione do ko ca dnia roboczego poprzedzaj cego dzie  uzgodniony jako 
dzie  wykonania zlecenia.  
7. Niezapewnienie  na  IKS   rodków  pieni nych   w  wysoko ci  o  jakiej  mowa  w  ust.  6  
zwalnia Kas  z odpowiedzialno ci z tytu u niewykonania lub nienale ytego wykonania 
zlecenia. 

§ 16 
1. Momentem otrzymania zlecenia p atniczego jest moment, w którym zlecenie p atnicze 
zosta o otrzymane przez Kas . W przypadku gdy Kasa otrzymuje zlecenie w dniu nie 

cym dniem roboczym, uznaje si , e zlecenie zosta o otrzymane pierwszego dnia 
roboczego po tym dniu.  
2. Zlecenie zostanie wykonane najpó niej nast pnego dnia roboczego, licz c od dnia jego 
otrzymania, z zastrze eniem ust. 5.  
3. Zlecenia otrzymane po godzinie 17:30 (godzina graniczna) uwa a si  za otrzymane 
pierwszego dnia roboczego po tym dniu. 
4. W  przypadku  zlece ,  o  których  mowa  w  §  15  ust.  2  za  moment  otrzymania  zlecenia  
uznaje si  pocz tek dnia uzgodnionego jako dzie  rozpocz cia wykonania zlecenia. Zlecenie 
zostanie wykonane najpó niej nast pnego dnia roboczego, licz c od dnia uzgodnionego 
jako dzie  rozpocz cia wykonania zlecenia, a je eli data ta przypada na dzie  nie b cy 
dniem roboczym dla Kasy - w nast pnym dniu roboczym.  
5. Termin zrealizowania zlecenia p atniczego okre lony w ust.  2 mo e zosta  wyd ony o 
jeden dzie  roboczy w przypadku otrzymania zlecenia p atniczego w formie papierowej. 
Postanowienie to nie dotyczy transakcji p atniczych w ca ci wykonywanych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w walucie polskiej, dotycz cych nale no ci, do których stosuje si  
przepisy ustawy Ordynacja podatkowa oraz Wspólnotowego Kodeksu Celnego. 

§ 17 
1. Posiadacz IKS mo e cofn  zgod  na wykonanie zlecenia p atniczego do momentu jego 
otrzymania przez  Kas , z zastrze eniem ust. 2.  
2. W  przypadkach  o  których  mowa  w  §  16  ust.  3  posiadacz  IKS  mo e  odwo  zlecenie  

atnicze nie pó niej ni  do ko ca dnia roboczego poprzedzaj cego uzgodniony dzie . 
3. Odwo anie lub zmiana zlecenia wymaga z enia pisemnego o wiadczenia w placówce 
Kasy.  

§ 18 
1. Kasa nie mo e odmówi  wykonania autoryzowanego zlecenia p atniczego, chyba, e nie 
zosta y spe nione przez p atnika postanowienia umowy pomi dzy Kas  a Posiadaczem IKS  
lub mo liwo  albo obowi zek odmowy wynika z odr bnych przepisów.  
2. Kasa informuje o odmowie niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w terminach, o których 
mowa  w  §  16  ust.  2  i  5,  chyba  e  powiadomienie  takie  jest  niedopuszczalne  z  mocy  

odr bnych przepisów. Informacja przekazywana jest telefonicznie, o ile strony nie uzgodni  
innego sposobu informowania.  

§ 19 
Wyp ata  gotówki  ponad  kwot  5  000  z  wymaga  jej  zg oszenia  Kasie  z  wyprzedzeniem.    
Okres wyprzedzenia wynosi: 
a) W przypadku kiedy zg oszenie wyp aty nast pi o do godziny 12:00 w dniu roboczym to 
wyp ata nast pi w nast pnym dniu roboczym, 
b) W przypadku kiedy zg oszenie wyp aty nast pi o po godzinie 12:00 w dniu roboczym to 
wyp ata nast pi w drugim dniu roboczym po dacie zg oszenia. 

V.  Oprocentowanie rodków pieni nych zgromadzonych na IKS 
§ 20 

1. rodki na Rachunku  oprocentowane s  wed ug g zmiennej stopy procentowej, której 
wysoko   okre la  umowa 
2. Zmiana wysoko ci oprocentowania zostanie dokonana przez SKOK w przypadku zmiany 
stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego w terminie 1 miesi ca od dnia tej zmiany 
na nast puj cych zasadach: zmiana b dzie dokonywana w wypadku gdy oprocentowanie 
zmniejszy si  lub zwi kszy ponad 0,25 pkt procentowego. 
SKOK mo e odst pi  od podwy szenia oprocentowania (dzia anie na korzy  cz onków) w 
przypadku gdy wska nik przekroczy wskazan  wy ej warto . 

§ 21 
1. Zmiany wysoko ci stóp procentowych mog  nast pi  bez uprzedzenia: 
a) pod warunkiem, e s  korzystniejsze dla Posiadacza lub  
b) w przypadku gdy do oprocentowania rodków zastosowanie znajdzie Bazowa stopa 
procentowa. 
2. O innej zmianie wysoko ci stopy procentowej, ni  okre lona w ust. 1, Kasa informuje nie 
pó niej ni  2 miesi ce przed proponowana dat  jej wej cia w ycie. 
3. Informacja o zmianie stóp procentowych i terminie ich wej cia w ycie przekazywana 
jest do Posiadacza razem z wyci giem IKS za miesi c nast puj cy po miesi cu w którym 
zosta a podj ta uchwa a Zarz du Kasy o zmianie stóp procentowych.  

§ 22 
1. Wysoko  oprocentowania w dniu otwarcia Rachunku oraz jego rodzaj okre la Umowa. 
2. Do obliczania odsetek od rodków pieni nych zgromadzonych na Rachunku przyjmuje 
si , e rok liczy 365 dni. 
3. Odsetki od rodków zgromadzonych na rachunku obliczane s  od dnia uznania Rachunku 
do dnia poprzedzaj cego ich podj cie i/lub zamkni cie Rachunku. 
4. Od rodków pieni nych wp aconych i podj tych w tym samym dniu odsetek nie nalicza 
si . 
5. Odsetki od rodków pieni nych zgromadzonych na IKS kapitalizowane s  w okresach 
miesi cznych. 
6. Od odsetek nale nych Posiadaczowi Rachunku SKOK nalicza i odprowadza nale ny 
podatek, na zasadach okre lonych w odpowiednich przepisach prawa. 

VI. Prowizje i op aty 
 § 23 

1. Kasa  pobiera  prowizje  i  op aty  okre lone  w  „Tabeli  Op at  i  Prowizji”  wprowadzanej  
uchwa  Zarz du Kasy, stanowi  za cznik do Regulaminu. 
2. SKOK uprawniony jest do zmiany wysoko ci pobieranych op at i prowizji w 
nast puj cych przypadkach: 
1)  wzrostu lub spadku wska ników cen towarów i us ug konsumpcyjnych og aszanych 
przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy, 
2)   zmiany cen us ug innych instytucji oraz organizacji zewn trznych wiadcz cych na rzecz 
SKOK czynno ci umo liwiaj ce obs ug  funkcjonowania rachunków. 
3. Zmiana wysoko ci op at i prowizji zostanie dokonana przez SKOK w terminie do 30 dni 
od zaistnienia któregokolwiek z warunków okre lonych w ust. 2. Jednocze nie warto  
wysoko ci op at i prowizji po zmianie ulegnie zwi kszeniu lub zmniejszeniu po zaokr gleniu 
do pe nych z otych w gór . 
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4. W przypadku zmiany któregokolwiek z parametrów  (wska ników, czynników) 
wskazanych  w  §  23  pkt  2  ust.  1  lub  pkt  2  ust.  2  zmiana  wysoko ci  pobieranych  op at  i  
prowizji jest dokonywana w taki sposób, e odchylenie wska nika, czynnika do 2% na plus 
lub na minus nie powoduje zmian wysoko ci op at w Tabeli Op at i Prowizji. Wy sze 
odchylenie ni  wskazane powoduje konieczno  zmiany przez SKOK Tabeli Op at i Prowizji 
we  wskazanym  terminie,  z  tym   e  SKOK  mo e  odst pi  od  podwy szenia  wysoko ci  
pobieranych op at i prowizji (dzia anie na korzy  cz onków) w przypadku gdy wska nik, 
czynnik przekroczy wskazan  wy ej warto . 
5. Do zmiany Tabeli Op at i Prowizji i op at § 31  stosuje si  odpowiednio 
6. Op aty i prowizje pobierane s  w ci ar IKS. 
7. Je eli transakcja wi e si  z przeliczeniem waluty, Kasa informuje Posiadacza o kursie 
walutowym,  w  tym  o  referencyjnym  kursie  walutowym  oraz  o  sposobie  obliczania  kursu  
walutowego. 

VII. Udzielanie informacji o stanie IKS 
§  24 

1. Kasa  udost pnia   Posiadaczowi  IKS  raz  w  miesi cu,  w  sposób  okre lony  w  umowie   
wyci gi z IKS okre laj ce stan Wolnych rodków, wysoko rodków dost pnych oraz 
wysoko  nale nej i  zgromadzonej Kwoty minimalnej.  Wyci gi  udost pniane s  w  postaci  
papierowej w lub na innym trwa ym no niku informacji, z tym, e poczt  elektroniczn  Kasa 
dostarcza je  tylko na wniosek u ytkownika.   
2. Wyci g o którym mowa w ust. 1 powinien tak e zawiera : 
1) wykaz zrealizowanych transakcji oraz informacje umo liwiaj ce zidentyfikowanie 
transakcji p atniczej i, w stosownych przypadkach, odbiorcy, a tak e wszelkie inne 
informacje przekazane odbiorcy w zwi zku z wykonaniem transakcji p atniczej; 
2) informacje o kwocie transakcji p atniczej w walucie polskiej, któr  obci ono lub uznano 
Rachunek IKS;   
3) informacje o kwocie wszelkich op at z tytu u transakcji p atniczej, w tym ich 
wyszczególnienie lub informacje o odsetkach nale nych od Posiadacza, 
4) informacje o kursie walutowym zastosowanym w danej transakcji p atniczej oraz 
informacje o kwocie transakcji p atniczej przed przeliczeniem walut, je eli transakcja 

atnicza wi za a si  z przeliczeniem waluty (§ 23 ust. 7), 
5) informacje o dacie waluty zastosowanej odpowiednio przy obci eniu rachunku b  
przy uznaniu rachunku.  
3. Posiadacz IKS zobowi zany jest niezw ocznie zg osi  Kasie niezgodno  zmian stanu IKS 
lub salda na IKS.  

§ 25 
Kasa przestrzega tajemnicy dotycz cej dzia alno ci w zakresie us ug p atniczych 
realizowanych na podstawie niniejszego Regulaminu (tajemnica zawodowa, o której mowa 
w art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o us ugach p atniczych).  

§ 26 
Kasa udziela informacji w zakresie, o którym mowa w § 25 wy cznie na danie: 
1) Posiadacza IKS lub – w granicach umocowania - sta ego pe nomocnika do dysponowania 
IKS, 
2) organów i podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa. 

VIII. Postanowienia ko cowe 
§ 27 

1. Kasa mo e potr ci  ze rodków zgromadzonych na IKS, w tym równie  z Kwoty 
minimalnej wymagaln  kwot  po yczki lub kredytu albo ich rat, nale ne op aty i prowizje, a 
tak e - za zgod  cz onka - inne wierzytelno ci wynikaj ce z zawartych z Kas  umów.  
2. O dokonanym potr ceniu Zarz d Kasy zawiadamia Posiadacza IKS na pi mie do czaj c 
informacj  do wyci gu, o którym mowa w § 24. 
3. W przypadku okre lonym w ust. 1, Posiadacz IKS mo e sk ada  zlecenia przeprowadzenia 
rozlicze  pod warunkiem uprzedniego uzupe nienia Kwoty minimalnej.  
4. W przypadku spadku salda na IKS poni ej Kwoty minimalnej, Posiadacz IKS  jest 
zobowi zany do uzupe nienia Kwoty minimalnej w terminie 30 dni. 

§ 28 
1. W razie mierci Posiadacza rachunku, wyp ata zgromadzonych rachunku rodków 
pieni nych dokonywana jest na rzecz jego spadkobierców  po przed eniu przez nich:  
1) prawomocnego postanowienia s du o stwierdzeniu nabycia spadku z klauzul  
prawomocno ci lub zarejestrowanego aktu po wiadczenia dziedziczenia, 
2) o wiadczenia o miejscu zamieszkania i adresie w ciwego, ze wzgl du na miejsce 
zamieszkania,  Urz du Skarbowego.   
2. Je eli  spadkobierców  jest  kilku,  wyp ata  mo e  nast pi  tylko  do  r k  wszystkich  
spadkobierców cznie, chyba e spadkobierca zg aszaj cy si  po wyp at  przed y 
pisemne pe nomocnictwo pozosta ych spadkobierców z ich podpisami uwierzytelnionymi 
notarialnie. Wyp ata mo e nast pi  tak e do r k pe nomocnika ustanowionego przez 
wszystkich spadkobierców; do ustanowienia pe nomocnictwa postanowienia § 9 i 10 
stosuje si    odpowiednio. 
3. Je eli zg aszaj cy si  spadkobierca przed y prawomocne postanowienie o dziale 
spadku lub zawart  przez wszystkich spadkobierców umow  o dziale spadku z podpisami 
notarialnie uwierzytelnionymi, wyp ata mo e nast pi  do r k spadkobiercy, któremu na 
podstawie dzia u spadku przypad y - w ca ci lub w cz ci – oszcz dno ci zmar ego cz onka 
Kasy. 

 § 29 
SKOK przekazuje dane osobowe Posiadacza IKS oraz informacje o wierzytelno ciach oraz o 
obrotach i stanach rachunków bankowych w zakresie, w jakim informacje te s  niezb dne 
w zwi zku z udzielaniem kredytów, po yczek pieni nych, gwarancji bankowych i por cze  
do Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK S.A.), utworzonego na podstawie przepisu art. 105 
ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, celem umieszczenia ich w bazie 
danych BIK S.A. „Kredytobiorcy” oraz udost pnianiu ich na zasadzie wzajemno ci bankom, 
instytucjom finansowym b cym podmiotami zale nymi od banków, a zwi zanych z 
wykonywaniem przez te instytucje czynno ci bankowych oraz instytucjom ustawowo 
upowa nionym do udzielania kredytów w zakresie okre lonym powy ej. Posiadaczowi IKS 
przys uguje,  zgodnie  z  przepisem  art.  32  ust.  1  pkt  6  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  
ochronie danych osobowych, prawo dost pu do jego danych oraz ich poprawiania.  

§ 30 
1. Posiadacz IKS obowi zany jest niezw ocznie powiadomi  Kas  na pi mie o ka dej zmianie 
swoich danych, obj tych umow , w tym o zmianie adresu korespondencyjnego i adresu 
poczty elektronicznej. 
2. Zmiana adresu jest uwzgl dniana niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  nast pnego dnia 
roboczego po otrzymaniu powiadomienia.  
3. Wszelka korespondencja jest wysy ana przez Kas  na ostatni wskazany w tym celu adres. 

§ 31 
1. Kasa zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu mo e 
nast pi  wy cznie  z wa nych przyczyn. Za wa ne przyczyny uwa a si :  
a) zmiany stanu prawnego lub wprowadzenie nowej interpretacji przepisów prawa 
maj cych wp yw  na prawa i obowi zki stron umowy rachunku wynikaj cej z orzeczenia 

du, decyzji, lub rekomendacji w ciwych organów nadzorczych, 
b) rozszerzenie lub ograniczenie funkcjonalno ci  IKS lub innych us ug zwi zanych z  
prowadzeniem  IKS, maj cych wp yw na funkcjonowanie IKS. 
2. Informacj  o zmianie postanowie  niniejszego Regulaminu Kasa dor cza Posiadaczowi 
IKS nie pó niej ni  2 miesi ce przed proponowan  dat  ich wej cia w ycie listem zwyk ym, 
chyba e Posiadacz z  wniosek o przesy anie zmian poczt  elektroniczn . 
3. Brak sprzeciwu Posiadacza wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z 
wyra eniem na nie zgody.  
4. Posiadacz ma prawo, przed dat  proponowanego wej cia w ycie zmian wypowiedzie  
IKS ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia op at. 
5. W  przypadku,  gdy  Posiadacz  IKS  zg osi  sprzeciw,  a  nie  dokona  wypowiedzenia  IKS,  o  
którym  mowa  w  ust.  4,  IKS  wygasa  z  dniem  poprzedzaj cym  wej cie  w  ycie  
proponowanych zmian bez ponoszenia op at. 

6. Zmiana warunków umowy obowi zuje po up ywie 2 miesi cy od dnia dor czenia 
posiadaczowi zmienionych postanowie , chyba, e przed up ywem tego terminu posiadacz 

y SKOK pisemny sprzeciw wobec zmienionych postanowie . 
§ 32 

1. Posiadacz mo e wypowiedzie  IKS z zachowaniem 1-miesi cznego terminu 
wypowiedzenia. 
2. Posiadacz IKS sk adaj c o wiadczenie o wypowiedzeniu Rachunku IKS sk ada 
równocze nie o wiadczenie o wypowiedzeniu cz onkostwa w SKOK. 
3. W przypadku wypowiedzenia cz onkostwa rachunek IKS prowadzony jest do dnia ustania 
cz onkostwa, chyba e cz onek przed up ywem tego  terminu  z y o wiadczenie o 
wypowiedzeniu rachunku IKS. W takim przypadku rachunek ulega zamkni ciu po up ywie 
terminu wypowiedzenia rachunku, nie pó niej jednak ni  w dniu ustania cz onkostwa.  
4. Posiadacz dokonuj cy wypowiedzenia IKS powinien z  dyspozycj  dotycz   
rodków  pozosta ych na rachunku po jego zamkni ciu.  

5. rodki pozosta e na IKS od dnia jego zamkni cia nie podlegaj  oprocentowaniu. 
6. Je eli up yw terminu wypowiedzenia przypada na wcze niejszy dzie , ni  ostatni dzie  
miesi ca kalendarzowego, pobieranych okresowo op at z tytu u us ug p atniczych 
wiadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu za miesi c, w którym up ywa termin 

wypowiedzenia, nie pobiera si .  
7. W razie ustania cz onkostwa w SKOK z innych przyczyn, ni  wypowiedzenie cz onkostwa 
przez cz onka rachunek IKS prowadzony jest do dnia ustania cz onkostwa, chyba e cz onek 
przed up ywem tego  terminu  z y o wiadczenie   o wypowiedzeniu rachunku IKS. W 
takim przypadku rachunek ulega zamkni ciu po up ywie terminu wypowiedzenia rachunku, 
nie pó niej jednak ni  w dniu ustania cz onkostwa. 

§ 33 
1. Posiadacz IKS ma prawo wyst pi  o wydanie instrumentów p atniczych do Rachunku  
2. Zasady wydawania i u ytkowania instrumentów, o których mowa w ust. 1, w tym zasady 
realizacji zlece  p atniczych przy pomocy tych instrumentów okre laj  odr bne regulaminy 
oraz zawarte na ich podstawie umowy. 
3. Je eli Posiadacz Rachunku zawar  ze SKOK umow  o instrument p atniczy, postanowienia 
umowy  ramowej  IKS  stosuje  si  o  ile  umowy  ramowe  o  te  instrumenty  nie  stanowi  
inaczej. 

§ 34 
1. Niniejszy Regulamin wraz z umow  i wszelkimi za cznikami stanowi umow  ramow  w 
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o us ugach p atniczych.  
2. W  ka dym  czasie  w  okresie  obowi zywania  umowy  ramowej  Posiadacz  IKS  ma  prawo  

da  udost pnienia mu postanowie  tej umowy oraz informacji okre lonych w art. 27 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r o us ugach p atniczych w postaci papierowej lub na innym 
trwa ym no niku. 
3. Regulamin  zosta  sporz dzony  w  j zyku  polskim,  który  jest  j zykiem  w ciwym  dla  
porozumiewania si  stron.  

§ 35 
1. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje si  przepisy ustawy z dnia 5 
listopada 2009 r. o spó dzielczych kasach oszcz dno ciowo-kredytowych (Dz.U. 2012 r., 
poz. 855),  ustaw  z dnia 19 sierpnia 2011r. o us ugach p atniczych (Dz.U. z 2011 r. Nr 199, 
poz.1175 ze zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1996 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 
2. Posiadaczowi rachunku  przys uguje prawo wniesienia  do organu sprawuj cego nadzór 
nad dostawc  skargi na dzia anie tego dostawcy, je eli dzia anie to narusza przepisy prawa. 
Organem nadzoru nad dzia alno ci  SKOK jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedziba w 
Warszawie, Plac Powsta ców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. 
3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów wynikaj cych z prowadzenia Rachunku 
IKS,  Posiadacz  IKS  mo e  zwróci  si  o  przeprowadzenie  mediacji  do  S du  Polubownego  
przy Stowarzyszeniu Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzib  w Gdyni. 

§ 36 
Regulamin wchodzi w ycie z dniem 22.10.2012  r. 


