
1 / 3 

 

Umowa o świadczenie usługi eSKOK  
dla członków SKOK – podmiotów instytucjonalnych 

 
 
zwana dalej Umową, zawarta w dniu ........................................ pomiędzy: 
 
Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową Ziemi Rybnickiej z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 1a, 
kod pocztowy 44-230 Czerwionka-Leszczyny, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000058775, NIP 642-10-08-746 
reprezentowana przez: 
 

1. ............................................................................... 
 

2. ..............................................................................,  
której główne miejsce wykonywania działalności znajduje się w Czerwionce-Leszczynach, a informacja o wszystkich 
miejscach wykonywania przez nią działalności znajduje się na stronie internetowej www.skokziemryb.pl; adres e-
mail: sekretariat@skokziemryb.com.pl, zarejestrowana w prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 
rejestrze dostawców usług płatniczych pod nr SK 32/2011, nad której działalnością w zakresie usług płatniczych 
nadzór sprawuje płatniczych Komisja Nadzoru Finansowego z siedziba w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, 
00-950 Warszawa, 
zwaną dalej „SKOK” lub „Kasą”, 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 
(pełna nazwa kościelnej osoby prawnej) 

z siedzibą w …………….……………………………………, ul. …………………………..…………………..………………kod pocztowy ………….……, 
 
nr telefonu komórkowego :…………………..…………….……., nr telefonu stacjonarnego: ……………………………….……………..…….  
 
adres e-mail: …..…………………………………………. NIP: …………………………………………..………… REGON: …………………………………. 
 
nr członkowski w Kasie …………..…………  reprezentowana przez: 
 
1) ...................................................................................... 

 
2) ...................................................................................... 
 
zwaną/ego dalej Posiadaczem. 

 
§ 1 

Kasa zobowiązuje się do świadczenia, na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz Regulaminie świadczenia 
usługi eSKOK dla członków SKOK – podmiotów instytucjonalnych, zwanego dalej Regulaminem, stanowiącym 
załącznik do Umowy, usługi instrumentu płatniczego, zwanej dalej Usługą eSKOK, na którą składają się: 
1) Usługa bankowości elektronicznej eSKOK,  
2) Usługa bankowości telefonicznej eSKOK. 
  

§ 2  
1. Rachunkami Posiadacza będą: 

1) Rachunek bieżący nr……………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
2) oraz Rachunki dodatkowe, otwierane w związku z otwarciem Rachunku bieżącego, określone we właściwej 

umowie o prowadzenie Rachunków rozliczeniowych dla podmiotów instytucjonalnych. 
2. Użytkownik upoważnia SKOK do obciążania jego Rachunków kwotami dokonanych transakcji płatniczych oraz 

należnymi SKOK opłatami i prowizjami.  
 

§ 3 
1. Usługa eSKOK udostępniana jest najpóźniej w ciągu 24 godzin od zawarcia Umowy.   
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2. Korzystanie z Usługi eSKOK jest możliwe za pośrednictwem: 
1) sieci Internet przez przeglądarkę internetową poprzez stronę https://eskok.pl/ lub urządzenia mobilnego 

(telefonu lub tabletu) poprzez Aplikację mobilną1 (Usługa bankowości elektronicznej eSKOK),  
2)  telefonu z wybieraniem tonowym (Usługa bankowości telefonicznej eSKOK).  

 
§ 42 

1. Dostęp do Rachunku, za pośrednictwem Usługi eSKOK przysługuje Użytkownikowi wskazanemu przez Posiadacza 
w Placówce Kasy, na formularzu udostępnionym przez Kasę.  

2. Każdorazowe złożenie wniosku o przyznanie dostępu do Rachunku za pośrednictwem Usługi eSKOK nowemu 
Użytkownikowi skutkuje odebraniem dostępu dotychczasowemu Użytkownikowi. 

3. Warunkiem uzyskania dostępu do Rachunku za pośrednictwem Usługi eSKOK przez Użytkownika jest wyrażenie 
zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do wykonywania Umowy. 

4. Złożenie przez Posiadacza wniosku o przyznanie Użytkownikowi dostępu do Rachunku za pośrednictwem Usługi 
eSKOK w ramach zawartej Umowy jest równoznaczne z przekazaniem Użytkownikowi Loginu i Hasła oraz z 
upoważnieniem Użytkownika do uzyskania informacji o Rachunkach za pośrednictwem określonych w 
Regulaminie Kanałów dostępu oraz do dysponowania środkami w pełnym zakresie, w tym do zakładania lokat 
terminowych oraz wypłacania środków pieniężnych z rachunków lokat terminowych przed upływem okresu 
umownego (zrywania lokat). 

 
 

§ 5 
1.  Transakcje płatnicze będą wykonywane do wysokości Środków dostępnych na Rachunkach, z uwzględnieniem 

ustalonych Limitów. Na dzień zawarcia Umowy Limity wynoszą: 
1) Limit dzienny - 1 000 PLN  
2) Limit miesięczny - 20 000 PLN 

2.  Limity mogą być zmieniane na zasadach określonych w Regulaminie Usługi eSKOK, do wysokości Limitów 
maksymalnych, które na dzień zawarcia niniejszej Umowy wynoszą:  
1) Maksymalny limit dzienny - 5 000 000 PLN 
2) Maksymalny limit miesięczny – 5 000 000 PLN 

3.  Polecenia przelewu pomiędzy Rachunkami Posiadacza mogą być dokonywane do wysokości środków dostępnych 
na Rachunkach.  

4.  Zmiana limitów, o których mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy. 
 

§ 6 
Kasa pobiera prowizje i opłaty za czynności związane ze świadczeniem Usługi eSKOK. Wysokość prowizji i opłat 
określa Tabela prowizji i opłat, stanowiąca załącznik do umowy Rachunku bieżącego. 

 
§ 7 

1. Kasa udostępnia informacje o dokonanych transakcjach płatniczych i zrealizowanych z tego tytułu rozliczeniach 
oraz pobranych opłatach i prowizjach: 
1)  na bieżąco za pośrednictwem Usługi eSKOK, 
2)  raz w miesiącu w formie wyciągów z lub salda do Rachunku własnego w terminach i sposób określony w 

umowie tego Rachunku.   
2. Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie zgłosić SKOK fakt nieotrzymania wyciągu/salda, o którym mowa w ust. 

1 pkt 2. 
 

§ 8 
1.  Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.  
2.  Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić w przypadkach i trybie określonym w Regulaminie. 

                                                           
1
 Dotyczy SKOK, które oferują członkom dostęp do aplikacji mobilnej. 

2
 Postanowienia przyjmujące, jako jedyną metodę autoryzacji, Jednorazowe hasła SMS dotyczą nowo zawieranych umów. W 

przypadku dotychczas zawartych umów, w których wybraną metodą autoryzacji są Listy haseł jednorazowych, SKOK powinien 
pozostawić dotychczasowe zapisy, odnoszące się do tej metody autoryzacji. Zmiana metody autoryzacji z Listy haseł 
jednorazowych na Jednorazowe hasła SMS musi zostać dokonana nie później niż do dnia 13 września 2019 r., zgodnie z ustawą z 
dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.1075). 

https://eskok.pl/
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§ 9 

1. Posiadacz przyjmuje do wiadomości i uznaje za wiążące postanowienia Regulaminu, które znajdą zastosowanie w 
sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie. 

2. Posiadacz wnosi, aby informacje dostarczane mu przez Kasę na podstawie niniejszej Umowy i Regulaminu oraz 
Ustawy, były mu dostarczane wyłącznie za pośrednictwem Usługi eSKOK. 

3. Użytkownik przy wykonaniu Umowy działa za Posiadacza rachunku. Posiadacz odpowiada za działania Użytkownika, 
jak za działania własne. 

4. Posiadacz oraz Użytkownik zobowiązują się do nieujawniania informacji o zasadach działania Usługi eSKOK, 
których ujawnienie może spowodować brak skuteczności mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo 
zlecanych transakcji płatniczych. 

 
§ 10 

1.  Spory wynikające z Umowy rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla siedziby Kasy. 
2.  Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, w języku 

polskim, który jest językiem właściwym dla porozumiewania się Stron.  
3.  Posiadacz ma prawo otrzymania w każdym czasie egzemplarza Umowy, Regulaminu i Tabeli prowizji i opłat. 
 
Oświadczam, iż przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymałem (-am) i zapoznałem (-am) się z treścią: 
1) projektu niniejszej Umowy oraz Regulaminu świadczenia usługi eSKOK dla członków SKOK – podmiotów 

instytucjonalnych, będącego integralną częścią niniejszej Umowy; 
2) Tabeli prowizji i opłat do Rachunku bieżącego, 
3) informacji o przetwarzaniu danych osobowych. 

 
 
………………………………………………..………………….    ………………………………………………..………………… 

Posiadacz         SKOK 
 


