
 

 

 

Instrukcja Zasileń SkyCash z wykorzystaniem Karty płatniczej – Centrum Kart SkyCash 
(obowiązujący od 1 lipca 2020 r.) 

 

Niniejsza Instrukcja określa zasady świadczenia na rzecz Użytkowników Aplikacji SkyCash usług 

zasileń instrumentu płatniczego SkyCash za pomocą Karty płatniczej zarejestrowanej w 

Centrum Kart SkyCash. Przed rozpoczęciem korzystania z usług zasileń instrumentu 

płatniczego SkyCash z wykorzystaniem Karty płatniczej należy dokładnie zapoznać się z 

niniejszą Instrukcją. 

 

Warunki skorzystania z możliwości zasilenia instrumentu płatniczego SkyCash z 
wykorzystaniem Karty płatniczej 

 
Zasilenie kartą płatniczą to uznanie określoną kwotą pieniężną instrumentu płatniczego 

SkyCash Użytkownika za pomocą Karty płatniczej. Warunkiem skorzystania z Zasilenia kartą 

płatniczą jest: 

1) posiadanie przez Użytkownika niezastrzeżonej, ważnej Karty płatniczej, 
2) posiadania przez tego Użytkownika odpowiadającej treści zlecenia ilości środków 

pieniężnych zgromadzonych na rachunku płatniczym obsługiwanym za pomocą Karty 
płatniczej 

3) zalogowanie się do Konta poprzez Serwis internetowy oraz wprowadzenie w zakładce 
„Moje karty” wymaganych danych Karty płatniczej, 

4) zalogowanie się przez Użytkownika do Konta w Aplikacji i wybór zakładki „Zasilenia 
SkyCash” oraz „Zasilenie kartą”, 

5) podanie we właściwym polu kodu CVV2 lub CVC2 Karty płatniczej, 
6) autoryzacja kodem PIN, 
7) nieprzekroczenie określonych przez SkyCash limitów kwoty Zasilenia kartą płatniczą, 

określonych w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Aplikacji SkyCash. 
 

 
Weryfikacja Karty płatniczej 

 
Weryfikacja karty płatniczej to proces, w wyniku którego dochodzi do identyfikacji Karty 
płatniczej Użytkownika i w efekcie udostępnienia mu możliwości zlecania dokonania dowolnej 
liczby Zasileń instrumenty płatniczego SkyCash Kartą płatniczą ze środków pieniężnych 
zgromadzonych na rachunku płatniczym obsługiwanym za pomocą Karty płatniczej bez 
ograniczeń kwotowych.  
 



 

 

1. Każdy Użytkownik może bez Weryfikacji Karty płatniczej dokonać Zasilenia kartą 
płatniczą Konta na kwotę nieprzekraczającą 50 złotych dziennie, z zastrzeżeniem, że 
łączna miesięczna kwota zasileń nie przekroczy 5000 złotych. 

 
2. Po Weryfikacji Karty płatniczej Użytkownik może dokonywać Zasileń Kartą płatniczą w 

dowolnej liczbie i na dowolne kwoty, w granicach sumy środków pieniężnych 
zgromadzonych na posiadanym przezeń rachunku płatniczym obsługiwanym za 
pomocą Karty płatniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wiążącymi 
Użytkownika umowami dotyczącymi wydania Karty płatniczej i prowadzenia rachunku 
płatniczego. 
 

3. W celu dokonania Weryfikacji karty płatniczej Użytkownik powinien: 
a. zalogować się do swojego Konta poprzez Serwis internetowy, 
b. odczytać wygenerowany w celu Weryfikacji Karty płatniczej kod weryfikacyjny, 
c. dokonać jednorazowego polecenia przelewu dowolnej kwoty środków 

pieniężnych zgromadzonych na rachunku płatniczym, do którego przypisana 
jest karta płatnicza Visa lub MasterCard na Konto celem jego doładowania wraz 
z jednoczesnym podaniem w tytule przelewu odczytanego kodu 
weryfikacyjnego.  

 
4. Od chwili uznania instrumentu płatniczego SkyCash kwotą przelewu, o którym mowa 

w pkt. 3 powyżej, Użytkownik może dokonywać dowolnej liczby Zasileń Kartą płatniczą 
na dowolne kwoty w granicach środków pieniężnych zgromadzonych na jego rachunku 
płatniczym obsługiwanym za pomocą Karty płatniczej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa i wiążącymi Użytkownika umowami dotyczącymi wydania Karty 
płatniczej i prowadzenia rachunku płatniczego. 

 
 

Zlecenia dokonania Zasileń Kartą płatniczą 
 

1. Każdy Użytkownik może zlecić dokonanie Zasilenia Kartą płatniczą wyłącznie w 
stosunku do własnego Konta i wyłącznie ze środków pieniężnych zgromadzonych na 
posiadanym przez niego rachunku płatniczym z wykorzystaniem wydanej mu do 
obsługi tego rachunku Karty płatniczej. 

2.  Zlecenie Zasilenia kartą płatniczą może być złożone wyłącznie przez prawidłowo 
zarejestrowanego Użytkownika. 

3. SkyCash może odmówić wykonania Zasilenia w przypadku: 
a. niepowodzenia Autoryzacji Zasilenia Kartą płatniczą; 
b. niedostosowania się przez Użytkownika do jakiegokolwiek postanowienia 

Regulaminu Aplikacji SkyCash. 
4. Z chwilą Autoryzacji Zasilenia Kartą płatniczą dochodzi do blokady kwoty Zasilenia 

Kartą płatniczą na rachunku płatniczym Użytkownika obsługiwanym za pomocą Karty 
płatniczej wykorzystanej do dokonania Zasilenia Kartą płatniczą. 



 

 

5. Zasilenie prowadzi do wzrostu wartości salda (tj. stan środków pieniężnych 
posiadanych przez Użytkownika na Koncie) o wartość nominalną kwoty Zasilenia Kartą 
płatniczą, którą został obciążony rachunek płatniczy Użytkownika. 

6. Suma Zasileń Kartą płatniczą Konta Użytkownika, który dokonał Weryfikacji Karty 
płatniczej nie może przekraczać 5000 złotych miesięcznie. 

7. Koszty Zasilenia Kartą płatniczą określa Tabela Opłat i Prowizji. 
 


