REGULAMIN

wydawania i u¿ywania kart pùatniczych do rachunku
dla osób fizycznych
w Banku Pocztowym S.A.

Warszawa, czerwiec 2015 r.

Rozdziaù 1 Postanowienia ogólne
§1
Regulamin wydawania i u¿ywania kart pùatniczych do rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A., zwany dalej
„Regulaminem”, okreœla zasady wydawania i u¿ywania kart pùatniczych dla osób fizycznych do rachunku prowadzonego
w Banku Pocztowym S.A. zwanych dalej „kartami” oraz rozliczania transakcji przeprowadzonych przy ich u¿yciu i inne usùugi
œwiadczone przez Bank Pocztowy S.A. zwi¹zane z tymi kartami oraz zasady skùadania reklamacji. Ponadto Regulamin reguluje
zasady rozwi¹zania Umowy o kartê pùatnicz¹.
§2
Przez u¿yte w niniejszym Regulaminie okreœlenia nale¿y rozumieã:
1) autoryzacja – zgoda Banku Pocztowego S.A. lub U¿ytkownika karty na dokonanie transakcji pùatniczej przy u¿yciu karty,
2) Bank – Bank Pocztowy S.A. z siedzib¹ w Bydgoszczy, nadzorowany przez Komisjê Nadzoru Finansowego, wydawca karty;
informacja o adresach placówek Banku oraz agentów Banku, w których prowadzona jest dziaùalnoœã, maj¹cych znaczenie
do celów porozumiewania siê z Bankiem dostêpna jest na stronie internetowej Banku oraz bezpoœrednio w miejscu
prowadzenia dziaùalnoœci,
3) bankomat – urz¹dzenie umo¿liwiaj¹ce U¿ytkownikowi karty podejmowanie gotówki lub dodatkowo dokonywanie innych
transakcji pùatniczych i operacji dostêpnych w tym urz¹dzeniu np. sprawdzenie dostêpnych œrodków,
4) bankowoœã elektroniczna – usùugi umo¿liwiaj¹ce Posiadaczowi lub U¿ytkownikowi karty dostêp do informacji
dotycz¹cych rachunków, kart i innych produktów oraz skùadanie wniosków i dyspozycji okreœlonych w Umowie w tym
w Regulaminie, na zasadach okreœlonych w umowie o œwiadczenie usùug drog¹ elektroniczn¹, za poœrednictwem
kanaùów:
a) internetowego zwanego dalej „Pocztowy24” – usùugi bankowoœci elektronicznej, dostêpnej za poœrednictwem sieci
Internet i przegl¹darki WWW,
b) SMS zwanego dalej „PocztowySMS” - usùugi bankowoœci elektronicznej, dostêpnej za poœrednictwem telefonu
komórkowego i krótkich wiadomoœci tekstowych „SMS”,
c) telefonicznego, zwanego dalej „Telekonto” usùugi bankowoœci elektronicznej, dostêpnej poprzez kontakt
telefoniczny z infolini¹ Banku
5) Cash back – usùuga wypùaty gotówki podczas dokonywania transakcji bezgotówkowej w placówce handlowej przy u¿yciu
karty. Usùugê mo¿na przeprowadziã tylko w poù¹czeniu z transakcj¹ bezgotówkow¹ przy u¿yciu karty. U¿ytkownik karty
przed usùug¹ Cash back musi wyraziã chêã dokonania wypùaty gotówkowej dodatkowej kwoty. Maksymalna kwota
jednorazowej wypùaty gotówkowej w ramach usùugi Cash back jest okreœlona przez organizacjê kartow¹ i podawana jest
do wiadomoœci w materiaùach informacyjnych dotycz¹cych karty, na stronach internetowych Banku oraz
za poœrednictwem infolinii Banku,
6) CVV2/ CVC2 - 3 cyfrowy kod zabezpieczaj¹cy naniesiony na rewersie karty, u¿ywany do potwierdzenia autentycznoœci
karty podczas dokonywania operacji bez fizycznego przedstawienia karty; poprzez Internet, telefonicznie lub drog¹
pocztow¹.
7) czytnik zbli¿eniowy – elektroniczne urz¹dzenie stanowi¹ce czêœã terminala POS lub bankomatu, sùu¿¹ce
do przeprowadzania transakcji zbli¿eniowych; urz¹dzenia z czytnikiem zbli¿eniowym oznaczone s¹ znakiem akceptacji
transakcji zbli¿eniowych odpowiedniej organizacji kartowej,
8) data waluty – moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od œrodków, którymi zostaù obci¹¿ony
lub uznany rachunek,
9) dzieñ roboczy – dzieñ, w którym Bank prowadzi dziaùalnoœã niezbêdn¹ do wykonania transakcji pùatniczej, za wyj¹tkiem
sobót i dni ustawowo wolnych od pracy dla Banku,
10) infolinia Banku – telefoniczna obsùuga Klientów Banku; numery telefonów infolinii podane s¹ na stronie internetowej,
w materiaùach informacyjnych dotycz¹cych karty oraz na karcie,
11) karta – miêdzynarodowa, debetowa karta pùatnicza wydana przez Bank do rachunku, na podstawie Umowy zawartej
z Posiadaczem, instrument pùatniczy,
12) limity transakcyjne – ograniczenia kwoty lub liczby dokonanych transakcji pùatniczych w danej jednostce czasu,
okreœlone w celu podwy¿szenia bezpieczeñstwa u¿ytkowania karty,
13) MasterCard – MasterCard International SA – organizacja wydawców kart pùatniczych, we wspóùpracy, z któr¹ Bank
wydaje karty ze znakiem MasterCard,
14) odbiorca – punkt honoruj¹cy kartê bêd¹cy odbiorc¹ œrodków pieniê¿nych stanowi¹cych przedmiot transakcji pùatniczej
dokonywanej kart¹ przez jej U¿ytkownika, a tak¿e Posiadacz w odniesieniu do transakcji, w wyniku których nastêpuje
uznanie jego rachunku,
15) organizacja kartowa – miêdzynarodowa organizacja pùatnicza, w ramach której zostaùa wydana karta i która poœredniczy
w realizacji oraz rozliczeniu transakcji pùatniczej,
16) PIN – poufny numer sùu¿¹cy do identyfikacji U¿ytkownika karty podczas dokonywania transakcji przy u¿yciu karty w POS
i bankomatach, znany wyù¹cznie U¿ytkownikowi karty, wydawany i przekazywany U¿ytkownikowi karty w sposób
uniemo¿liwiaj¹cy jego poznanie przez inne osoby,
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17) Peùnomocnik – peùnoletnia osoba fizyczna, rezydent lub nierezydent, posiadaj¹ca peùn¹ zdolnoœã do czynnoœci prawnych,
upowa¿niona przez Posiadacza do dysponowania œrodkami zgromadzonymi na rachunku w zakresie okreœlonym
w Regulaminie rachunku, w tym do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza transakcji kart¹ okreœlonych w Umowie,
18) placówka Banku –oddziaù lub placówka Banku obsùuguj¹ca klientów Banku; wykaz wszystkich placówek Banku, ich
adresów i godzin otwarcia jest dostêpny na stronie internetowej Banku,
19) pùatnik – Posiadacz skùadaj¹cy zlecenie pùatnicze, a tak¿e punkt honoruj¹cy karty skùadaj¹cy zlecenie transakcji w wyniku,
której nastêpuje uznanie rachunku Posiadacza kwot¹ tej transakcji,
20) POS – elektroniczny terminal sùu¿¹cy do przeprowadzania operacji, w punkcie handlowo usùugowym, w kasie banku lub
innej instytucji finansowej,
21) Posiadacz – osoba fizyczna, z któr¹ Bank zawarù umowê o prowadzenie rachunku i kartê pùatnicz¹, a w przypadku
rachunku wspólnego - ka¿dy ze wspóùposiadaczy rachunku,
22) punkt honoruj¹cy kartê – punkt, w którym realizowana jest transakcja,
23) rachunek – rachunek oszczêdnoœciowo-rozliczeniowy lub inny rachunek prowadzony przez Bank, do którego zostaùa
wydana karta, wskazany w Umowie,
24) Regulamin rachunku – Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.,
25) siùa wy¿sza - nieprzewidziane zdarzenie niezale¿ne od stron Umowy, spowodowane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, któremu nie
mo¿na byùo zapobiec, w tym dziaùanie wùadz pañstwowych, zamieszki, wojna, strajk, atak terrorystyczny, katastrofa,
26) strona internetowa Banku – strona Banku umiejscowiona w sieci internetowej pod adresem www.pocztowy.pl,
27) Taryfa opùat i prowizji – Taryfa opùat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A., odpowiednia dla
rachunku do którego wydana jest karta, obowi¹zuj¹ca na dzieñ pobrania opùat i prowizji,
28) transakcja –– dokonana przy u¿yciu karty transakcja pùatnicza, zainicjowana przez pùatnika lub odbiorcê – wpùata,
transfer lub wypùata œrodków, w szczególnoœci transakcja bezgotówkowa lub gotówkowa,
29) transakcja bezgotówkowa – pùatnoœã za towary lub usùugi, dokonana przy u¿yciu karty,
30) transakcja gotówkowa – wypùata gotówki dokonana przy u¿yciu karty,
31) transakcja zbli¿eniowa – transakcja dokonana, przy u¿yciu karty z funkcj¹ zbli¿eniow¹, polegaj¹ca na realizacji transakcji
poprzez zbli¿enie karty do czytnika zbli¿eniowego; karta z funkcj¹ zbli¿eniow¹ oznaczona jest znakiem akceptacji
zbli¿eniowej danej organizacji kartowej,
32) Transakcja na odlegùoœã – transakcja niewymagaj¹ca fizycznego przedstawienia Karty, taka jak: zamówienia telefoniczne,
pocztowe oraz przez internet, w których autoryzacja transakcji nastêpuje po podaniu przez klienta wszystkich lub
wybranych danych Karty: Klient mo¿e zostaã poproszony o numer Karty, datê wa¿noœci, CVV2 / CVC2 i inne dane
identyfikuj¹ce klienta. W ¿adnym wypadku przy dokonywaniu transakcji na odlegùoœã nie mo¿e byã wymagane podanie
numeru PIN,
33) Umowa – umowa o kartê pùatnicz¹ zawarta pomiêdzy Bankiem, a Posiadaczem okreœlaj¹ca prawa i obowi¹zki stron tej
Umowy, w tym umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartê pùatnicz¹ oraz o œwiadczenie usùug drog¹
elektroniczn¹ dla osób fizycznych, które wraz z niniejszym Regulaminem i Taryf¹ oraz Regulaminem rachunku (w zakresie
nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie), stanowi¹ umowê o charakterze ramowym w rozumieniu ustawy
o usùugach pùatniczych,
34) ustawa o usùugach pùatniczych – ustawa o usùugach pùatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 199 poz.
1175 z póên. zm.),
35) U¿ytkownik karty – Posiadacz, któremu zostaùa wydana karta, Peùnomocnik lub inna osoba fizyczna, maj¹ca nie mniej ni¿
13 lat, upowa¿niona przez Posiadacza do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza operacji okreœlonych w Umowie,
której dane identyfikacyjne zostaùy umieszczone na karcie,
36) Visa – Visa Europe, organizacja wydawców kart pùatniczych, we wspóùpracy, z któr¹ Bank wydaje karty ze znakiem Visa,
37) wpùatomat – urz¹dzenie do przyjmowania wpùat na rachunek z wykorzystaniem karty wydanej do tego rachunku,
informacjê o dostêpnych wpùatomatach Bank udostêpnia w sposób okreœlony w Regulaminie rachunku,
38) wyci¹g – zestawienie transakcji na rachunku, w tym transakcji dokonanych przy u¿yciu karty oraz nale¿nych Bankowi
odsetek, prowizji i opùat, zawieraj¹ce tak¿e inne informacje wymagane zgodnie z ustaw¹ o usùugach pùatniczych,
obejmuj¹ce okres jednego miesi¹ca kalendarzowego,
39) zablokowanie karty – czasowe wstrzymanie mo¿liwoœci realizacji transakcji przy u¿yciu karty lub czasowe wyù¹czenie
okreœlonej funkcjonalnoœci karty,
40) zastrze¿enie karty – trwaùe i nieodwracalne wstrzymanie mo¿liwoœci realizacji transakcji przy u¿yciu karty,
41) zlecenie pùatnicze – oœwiadczenie U¿ytkownika karty skierowane do Banku za poœrednictwem punktu akceptuj¹cego
kartê, zawieraj¹ce polecenie wykonania lub rozliczenia transakcji.
1.
2.
3.

§3
Karta sùu¿y do korzystania ze œrodków zgromadzonych na rachunku, poprzez realizacjê transakcji i innych operacji
z u¿yciem karty, opisanych w niniejszym Regulaminie.
Karta jest wùasnoœci¹ Banku.
Posiadacz jest zobowi¹zany zapoznaã U¿ytkownika karty nie bêd¹cego Posiadaczem, z treœci¹ Umowy w tym Regulaminu.
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Posiadacz ponosi odpowiedzialnoœã z tytuùu u¿ywania kart wydanych do rachunku w zakresie uregulowanym w Umowie,
w tym w Regulaminie.
Posiadacz danego rachunku mo¿e wydawaã dyspozycje oraz uzyskiwaã informacje w zakresie karty wydanej dla tego
Posiadacza lub dla ka¿dego innego U¿ytkownika karty wydanej do tego rachunku, nie bêd¹cego Posiadaczem.
U¿ytkownik karty nie bêd¹cy Posiadaczem mo¿e wydawaã dyspozycje oraz uzyskiwaã informacje jedynie na temat
wydanej mu karty.
Pisemne dyspozycje dotycz¹ce karty lub Umowy, o których mowa jest w Regulaminie, Posiadacz lub inny U¿ytkownik
karty skùada w placówce Banku lub przesyùa na adres Banku.
Korzystanie z usùug bankowoœci elektronicznej, o których mowa w Regulaminie, jest mo¿liwe na podstawie zawartej
umowy o te usùugi.
Ilekroã w Regulaminie mowa jest o pisemnym powiadomieniu przekazywanym przez Bank, rozumie siê przez to
powiadomienie przesùane drog¹ pocztow¹ na adres korespondencyjny wskazany przez Posiadacza lub drog¹
elektroniczn¹ na adres poczty elektronicznej wskazany przez Posiadacza, a tak¿e w inny sposób ustalony w Umowie
z Posiadaczem. W przypadku braku mo¿liwoœci technicznych dokonania powiadomienia w ustalonej formie Bank mo¿e
dokonaã powiadomienia drog¹ pocztow¹ na adres korespondencyjny wskazany przez Posiadacza, nie stanowi to
naruszenia postanowieñ Umowy.
Rozdziaù 2 Wydanie i wznowienie karty
§4
Na mocy Umowy (w ramach jednego rachunku) danemu U¿ytkownikowi karty Bank wydaje tylko jedn¹ kartê danego
rodzaju. Rodzaje kart, które mog¹ byã wydane do danego rachunku wskazane s¹ w Taryfie oraz na stronie internetowej
Banku. Warunek ten stosuje siê odpowiednio do kart wznawianych oraz wydawanych w miejsce zastrze¿onych.
Wydanie karty przez Bank nastêpuje na wniosek Posiadacza zùo¿ony wraz z zawarciem Umowy lub w terminie
póêniejszym z zastrze¿eniem ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.
Wniosek o wydanie karty Posiadacz mo¿e zùo¿yã: pisemnie, lub za poœrednictwem usùug: Telekonto lub Pocztowy24 (o ile
taka funkcjonalnoœã zostanie udostêpniona Posiadaczowi), lub w inny udostêpniony przez Bank sposób. W przypadku
wnioskowania o kartê przez Posiadacza o ograniczonej zdolnoœci do czynnoœci prawnych, konieczna jest zgoda drugiego
Wspóùposiadacza tego rachunku. Karty nie s¹ wydawane dla osób caùkowicie ubezwùasnowolnionych.
Posiadacz mo¿e zùo¿yã wniosek o wydanie karty dla siebie lub Peùnomocnika, którego upowa¿nia do dokonywania
transakcji w imieniu i na rzecz Posiadacza. Zasady i tryb ustanawiania peùnomocnictwa do rachunku okreœla Regulamin
rachunku.
Wniosek o wydanie karty stanowi zaù¹cznik do Umowy.
W ci¹gu 30 dni kalendarzowych od otrzymania przez Bank wniosku o wydanie karty, Bank wydaje kartê lub przekazuje
w uzgodniony z Posiadaczem sposób, informacjê o odmowie wydania karty. Bank mo¿e odmówiã wydania karty
w sytuacji, gdy:
1) ujawniono, ¿e informacje lub dokumenty przekazane Bankowi przez Posiadacza lub U¿ytkownika karty, dla którego
jest wydawana karta s¹ niezgodne ze stanem faktycznym, za wyj¹tkiem oczywistych omyùek pisarskich,
2) wczeœniej zawarta Umowa, w zakresie karty wydanej dla tego samego U¿ytkownika karty lub na wniosek tego
samego Posiadacza, zostaùa wypowiedziana przez Bank z winy Posiadacza lub U¿ytkownika karty, dla którego karta
ma byã wydana,
3) Umowa jest w okresie wypowiedzenia,
4) wczeœniej zostaù zùo¿ony wniosek o kartê dla danego U¿ytkownika karty lub obecnie korzysta on z karty danego
rodzaju, wydanej do tego samego rachunku.
Umowa w czêœci dotycz¹cej karty, obowi¹zuje dla danej karty i jest zawierana w dniu otrzymania przez Bank wniosku
o wydanie karty pod warunkiem, i¿ Bank nie skorzysta z prawa do odmowy wydania karty zgodnie z ust. 6 powy¿ej.
W przypadku odmowy wydania karty przez Bank zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, Umowê w zakresie dotycz¹cym
karty uwa¿a siê za niezawart¹.
Umowa w zakresie karty zawarta jest na czas oznaczony, do ostatniego dnia miesi¹ca wskazanego na karcie jako termin
wa¿noœci karty z zastrze¿eniem § 7 ust.1-2 Regulaminu.
§5
Kartê oraz PIN Bank wysyùa, odrêbnymi przesyùkami, na adres korespondencyjny do rachunku, wskazany w Umowie,
z zastrze¿eniem ust. 2.
Po wprowadzeniu przez Bank nowych funkcjonalnoœci w zakresie wydawania i przesyùania PIN, w uzgodnieniu
z U¿ytkownikiem karty, Bank mo¿e przekazaã PIN w sposób inny, ni¿ okreœlony w ust. 1, lub udostêpniã U¿ytkownikowi
karty usùugê samodzielnego nadawania PIN.
Jeœli w terminie 30 dni od zùo¿enia wniosku o kartê, nie zostanie dorêczona przesyùka z kart¹ lub PIN b¹dê przekazana
informacja o odmowie wydania karty, Posiadacz powinien skontaktowaã siê z Bankiem telefonicznie pod numerem
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infolinii Banku lub osobiœcie w placówce Banku, w celu ustalenia powodów nieotrzymania przesyùki i dalszego trybu
postêpowania.
U¿ytkownik karty zobowi¹zany jest niezwùocznie powiadomiã Bank w przypadku:
1) nieotrzymania przesyùki z PIN w ci¹gu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania karty,
2) otrzymania uszkodzonej koperty z PIN,
Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 4powy¿ej, Bank wyda nowy PIN.
Niezwùocznie po otrzymaniu karty, U¿ytkownik karty zobowi¹zany jest do zùo¿enia, w sposób trwaùy w wyznaczonym
miejscu na karcie, podpisu zgodnego z wzorem podpisu zùo¿onym na Umowie.
Wydana przez Bank karta jest nieaktywna (nie mo¿na ni¹ dokonywaã transakcji). U¿ytkownik karty aktywuje j¹, zgodnie
ze szczegóùow¹ informacj¹, przesùan¹ wraz z kart¹. Pierwsza transakcja kart¹ musi byã dokonana z u¿yciem PIN po
aktywacji karty.
Opùaty za kartê s¹ pobierane w ciê¿ar rachunku w wysokoœci okreœlonej w Taryfie opùat i prowizji niezale¿nie od faktu
aktywacji karty.
W przypadku nieodebrania przesyùki z kart¹ przez U¿ytkownika karty pomimo jej prawidùowego przesùania, Bank
zastrzega kartê po zwrocie przesyùki z kart¹ do Banku.
§6
W przypadku uszkodzenia karty lub zmiany danych identyfikacyjnych U¿ytkownika karty wydrukowanych na karcie, Bank
w miejsce dotychczasowej karty wydaje now¹ kartê wraz z nowym PIN, na podstawie wniosku zùo¿onego przez
U¿ytkownika karty. Wniosek taki mo¿e byã zùo¿ony w trybie opisanym § 4 ust.3 Regulaminu.
Po otrzymaniu przez Bank wniosku, o którym mowa w ust. 1 Bank zastrzega dotychczasow¹ kartê zaœ U¿ytkownik tej
karty ma obowi¹zek niezwùocznie j¹ zniszczyã w sposób uniemo¿liwiaj¹cy dalsze posùugiwanie siê t¹ kart¹. Za skutki
niedopeùnienia tego obowi¹zku odpowiedzialnoœã ponosi Posiadacz.
Nowa karta wydawana jest z nowym numerem i terminem wa¿noœci.
Przekazanie nowej karty z nowym PIN odbywa siê na zasadach, o których mowa w § 5 Regulaminu.

§7
1. Przed upùywem terminu wa¿noœci Bank automatycznie wznawia kartê (wydaje kartê z tym samym numerem i now¹ dat¹
wa¿noœci), w przypadku braku pisemnego oœwiadczenia Posiadacza rachunku o rezygnacji ze wznowienia karty, zùo¿onego
na co najmniej 2 miesi¹ce przed upùywem wa¿noœci dotychczasowej karty, z zastrze¿eniem postanowieñ niniejszego
paragrafu. Rezygnacja mo¿e byã zùo¿ona pisemnie lub za poœrednictwem usùug: Telekonto lub Pocztowy24.
2. Wznowienie karty oznacza przedùu¿enie wa¿noœci obowi¹zywania Umowy do terminu wa¿noœci wznowionej karty.
3. Przekazanie wznowionej karty odbywa siê na zasadach, o których mowa w § 5 Regulaminu, z zastrze¿eniem postanowieñ
ust. 0 niniejszego paragrafu.
4. Karta wznowiona zachowuje dotychczasowy numer i PIN, PIN do karty wznowionej nie jest wysyùany. W uzasadnionych
przypadkach, z powodów technicznych lub zwi¹zanych z bezpieczeñstwem karty, Bank mo¿e wznowiã kartê z nowym
numerem i nowym PIN.
5. Po otrzymaniu wznowionej karty i jej aktywacji, U¿ytkownik karty jest zobowi¹zany zniszczyã dotychczasow¹ kartê
w sposób uniemo¿liwiaj¹cy posùugiwanie siê ni¹. Odpowiednie zastosowanie ma § 5 ust. 6. Odpowiedzialnoœã za skutki
wynikùe z niezniszczenia karty ponosi Posiadacz.
6. Bank ma prawo do niewznowienia karty, a tym samym nie przedùu¿enia Umowy w nastêpuj¹cych przypadkach:
1) podjêcia przez Bank decyzji o rezygnacji z wydawnictwa kart bêd¹cych przedmiotem Umowy z powodu ich
nierentownoœci lub zast¹pienia dotychczasowej karty bêd¹cej przedmiotem Umowy nowym produktem, który nie
mo¿e byã obsùugiwany na dotychczasowych zasadach,
2) w przypadku braku wpùat na rachunek i utrzymywania siê na rachunku salda zerowego lub ujemnego przez okres co
najmniej 6 kolejnych miesiêcy,
3) ujawnienia, ¿e informacje lub dokumenty przekazane przez Posiadacza lub U¿ytkownika karty, dla którego karta jest
wznawiana, s¹ niezgodne ze stanem faktycznym, za wyj¹tkiem oczywistych omyùek pisarskich,
4) naruszenia przez Posiadacza lub U¿ytkownika karty, dla którego karta jest wznawiana, postanowieñ Umowy
i Regulaminu w zakresie bezpieczeñstwa i ochrony karty, o których mowa jest w § 22 ust. 1 Regulaminu.

1.
2.

Rozdziaù 3 Posùugiwanie siê kart¹
§8
Kart¹ mo¿e posùugiwaã siê wyù¹cznie U¿ytkownik tej karty w okresie jej wa¿noœci wskazanym na karcie i wyù¹cznie do
celów nie zwi¹zanych z dziaùalnoœci¹ gospodarcz¹.
U¿ytkownik karty zobowi¹zany jest posùugiwaã siê kart¹ zgodnie z postanowieniami Umowy w tym Regulaminu.
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§9
Przy u¿yciu karty mo¿na dokonywaã transakcji bezgotówkowych (pùatnoœci), transakcji gotówkowych (wypùat gotówki) lub
korzystaã z innych usùug dostêpnych w kraju i za granic¹ z zastrze¿eniem ust. 2;
1) w POS, w bankomatach i wpùatomatach oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie;
2) bez fizycznego przedstawienia karty (w przypadku kart posiadaj¹cych mo¿liwoœã dokonywania transakcji na odlegùoœã):
a. telefonicznie,
b. drog¹ pocztow¹,
c. przez internet.
Bank mo¿e udostêpniã funkcjonalnoœã wykonywania transakcji na odlegùoœã dla dedykowanego rodzaju karty. Informacje
dotycz¹ce mo¿liwoœci wykonywania transakcji na odlegùoœã dla dedykowanego rodzaju karty Bank udostêpnia na stronie
internetowej www.pocztowy.pl.
Transakcje realizowane s¹ w walucie kraju, w którym s¹ dokonywane, lub w tej walucie, któr¹ oferuje dany punkt
honoruj¹cy kartê.
W przypadku, gdy punkt honoruj¹cy kartê oferuje przeliczenie waluty (dokonanie transakcji w innej walucie, ni¿ waluta
kraju, w którym dokonywana jest transakcja) U¿ytkownik karty powinien bezpoœrednio w tym punkcie otrzymaã
informacje o kursie walutowym i opùatach zwi¹zanych z dan¹ transakcj¹ stosowanych przez ten punkt. Bank mo¿e nie
dysponowaã informacj¹ o zastosowanych przez dany punkt opùatach oraz kursie walutowym. Uznaje siê, ¿e skorzystanie
przez U¿ytkownika karty z usùugi przeliczenia waluty w danym punkcie jest równoznaczne z wyra¿eniem zgody na
zastosowane przez ten punkt opùaty lub kurs waluty.
Bank realizuje dyspozycje dotycz¹ce transakcji w oparciu o numer karty, który stanowi unikatowy identyfikator tej karty.
U¿ycie karty przy transakcji oraz jej autoryzacja przez U¿ytkownika karty zgodnie z poni¿szym ust. 7 jest wystarczaj¹ce do
zùo¿enia zlecenia wykonania transakcji. Zlecenie takie odbywa siê za poœrednictwem punktu honoruj¹cego kartê, Bank
otrzymuje zlecenie do rozliczenia w terminie wskazanym w § 16 ust. 1 Regulaminu.
Transakcjê uwa¿a siê za autoryzowan¹ przez U¿ytkownika karty, je¿eli U¿ytkownik karty wyraziù zgodê na wykonanie
transakcji poprzez:
1) wprowadzenie PIN lub zùo¿enie podpisu na dowodzie dokonania transakcji - w przypadku transakcji dokonywanej
w POS,
2) wprowadzenie PIN - w przypadku transakcji dokonywanej w bankomacie,
i. zbli¿enie karty do czytnika zbli¿eniowego - w przypadku transakcji zbli¿eniowej, przy czym:
a) transakcja zbli¿eniowa do kwoty maksymalnej ustalonej przez organizacjê kartow¹ dla danego kraju, nie wymaga
potwierdzenia PIN,
b) transakcja zbli¿eniowa powy¿ej kwoty maksymalnej ustalonej przez organizacjê kartow¹ dla danego kraju, (która
dostêpna jest dla kart wydawanych i wznawianych po dniu 1 czerwca 2014r.) ka¿dorazowo wymaga potwierdzenia
z u¿yciem PIN,
c) niezale¿nie od kwoty transakcji, w celu zapewnienia bezpieczeñstwa transakcji, Bank lub punkt honoruj¹cy kartê
mo¿e wymagaã potwierdzenia operacji zbli¿eniowej za pomoc¹ PIN lub dokonania transakcji poprzez umieszczenie
karty w POS i wprowadzenia PIN lub zùo¿enia podpisu na dowodzie dokonania transakcji,
d) wysokoœã maksymalnej kwoty transakcji zbli¿eniowej, która nie wymaga potwierdzenia za pomoc¹ PIN jest ustalona
przez organizacje kartowe; kwotê obowi¹zuj¹c¹ w Polsce Bank podaje w na stronie internetowej Banku oraz
w materiaùach informacyjnych przesùanych wraz z kart¹,
e) dokonanie transakcji zbli¿eniowej mo¿e byã przyczyn¹ niedozwolonego zadùu¿enia na rachunku, o którym mowa
w § 15 Regulaminu. U¿ytkownik zobowi¹zany jest doùo¿yã nale¿ytej starannoœci przy korzystaniu z funkcji
zbli¿eniowej w celu ograniczenia wyst¹pienia takiego zadùu¿enia.
3) u¿ycie karty – w przypadku wpùaty œrodków na rachunek z wykorzystaniem wpùatomatu,
4) podanie numeru karty, daty wa¿noœci oraz (o ile jest to wymagane) numeru CVV2/CVC2 umieszczonego na
odwrocie karty, imienia i nazwiska U¿ytkownika karty – w przypadku transakcji na odlegùoœã.
Podpis U¿ytkownika karty zùo¿ony na dowodzie dokonania transakcji powinien byã zgodny ze wzorem podpisu zùo¿onym na
karcie oraz na Umowie. Zùo¿enie przez U¿ytkownika karty podpisu innego ni¿ wzór, o którym mowa w zdaniu
poprzedzaj¹cym, nie zwalnia Posiadacza z odpowiedzialnoœci za dokonan¹ transakcjê.
Punkt honoruj¹cy kartê mo¿e odmówiã akceptacji transakcji w przypadku:
1) upùywu terminu wa¿noœci karty,
2) zablokowania karty,
3) niezgodnoœci podpisu na dokumencie obci¹¿eniowym z podpisem na karcie,
4) odmowy okazania dokumentu to¿samoœci,
5) stwierdzenia posùugiwania siê instrumentem przez osobê nieuprawnion¹,
6) braku mo¿liwoœci dokonania akceptacji transakcji.
Ponadto punkt honoruj¹cy kartê mo¿e j¹ zatrzymaã w przypadkach okreœlonych w ust. 8pkt 1 - 3 i 5 oraz na polecenie
agenta rozliczeniowego. W przypadku uzasadnionych w¹tpliwoœci punkt honoruj¹cy kartê mo¿e ¿¹daã od osoby
korzystaj¹cej z karty identyfikuj¹cej tê osobê, okazania dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœã.
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10. Od momentu dokonania autoryzacji transakcji przez U¿ytkownika karty, nie mo¿na wycofaã tej autoryzacji i odwoùaã
transakcji.
11. U¿ytkownik karty powinien przechowywaã dowód dokonania transakcji w celu weryfikacji prawidùowoœci jej rozliczenia na
rachunku.
12. W odniesieniu do kart z funkcj¹ zbli¿eniow¹ Bank udostêpnia U¿ytkownikowi karty mo¿liwoœã wyù¹czenia oraz
ponownego wù¹czenia funkcji zbli¿eniowej. Informacje o warunkach i zasadach korzystania z tej usùugi Bank udostêpnia
na stronie internetowej Banku oraz za poœrednictwem infolinii Banku.
§ 10
1. Transakcje kartami mog¹ byã realizowane do wysokoœci œrodków dostêpnych na rachunku przy zachowaniu ustalonych
limitów transakcyjnych. Wartoœci limitów Bank podaje do wiadomoœci U¿ytkownika w materiaùach przesùanych wraz
z kart¹, na stronie internetowej Banku, a tak¿e na ka¿de ¿¹danie U¿ytkownika karty zgùoszone telefonicznie lub
w placówce Banku.
2. W celu podwy¿szenia bezpieczeñstwa u¿ytkowania karty Bank i Posiadacz ustalaj¹ nastêpuj¹ce limity transakcyjne
ograniczaj¹ce kwoty lub liczbê transakcji dokonanych dan¹ kart¹.
Maksymalna dzienna kwota transakcji gotówkowych i bezgotówkowych
6 000,00 zù
Maksymalna dzienna liczba transakcji gotówkowych i bezgotówkowych
15
Maksymalna dzienna liczba transakcji gotówkowych
5
Limit transakcji internetowych dokonywanych kart¹ Mastercard
0
3. Na wniosek Posiadacza Bank mo¿e indywidualnie zmieniã wartoœã limitu dziennej kwoty transakcji gotówkowych
i bezgotówkowych oraz limit transakcji internetowych. Z zastrze¿eniem, ¿e wysokoœã indywidualnego limitu nie mo¿e
przekroczyã maksymalnej wartoœci limitu transakcji gotówkowych i bezgotówkowych.
4. Bank dokonuje zmiany wysokoœci lub rodzaju limitów transakcyjnych w nastêpuj¹cych przypadkach:
1) zmiany przepisów prawa w tym zakresie,
2) z uzasadnionych przyczyn zwi¹zanych z bezpieczeñstwem transakcji,
3) zmiany funkcjonalnoœci produktu w zwi¹zku ze zmianami technologicznymi, które uniemo¿liwiaj¹ utrzymanie
dotychczasowych limitów i wymuszaj¹ w zwi¹zku z tym zmiany w tym zakresie,
4) zmiany przepisów organizacji kartowej ze znakiem, której wydawana jest karta, które wymuszaj¹ zmianê w tym
zakresie.
5. Tryb wprowadzenia zmian warunków w zakresie limitów transakcyjnych okreœla § 33.
§ 11
1. Kart¹ mo¿na dokonywaã transakcji przez caù¹ dobê z zastrze¿eniem ust. 2 - 4 poni¿ej.
2. Bank zastrzega sobie prawo do przeprowadzania modernizacji i konserwacji technicznych systemu obsùuguj¹cego karty,
podczas których mo¿e byã niemo¿liwe lub utrudnione wykonywanie transakcji. O planowanych terminach przerw lub
utrudnieñ w obsùudze kart Bank powiadamia U¿ytkowników kart poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej
Banku oraz udziela informacji za poœrednictwem infolinii Banku.
3. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania transakcji w nastêpuj¹cych przypadkach:
1) podania nieprawidùowego PIN,
2) niewystarczaj¹cej wysokoœci œrodków dostêpnych na rachunku lub przekroczenia limitów transakcyjnych,
3) próby dokonania transakcji przy u¿yciu karty niewa¿nej, nieaktywnej, zastrze¿onej lub zablokowanej,
4) blokady œrodków na rachunku,
5) blokady rachunku (braku mo¿liwoœci dokonywania wpùat i wypùat), zamkniêcia rachunku b¹dê rozwi¹zania Umowy,
6) gdy wymagaj¹ tego przepisy prawa.
4. O odmowie wykonania transakcji i jeœli to mo¿liwe, o przyczynie odmowy, Bank informuje U¿ytkownika karty poprzez
wyœwietlenie lub przekazanie komunikatu w punkcie honoruj¹cym kartê, chyba ¿e poinformowania o odmowie lub jej
przyczynach zabraniaj¹ przepisy prawa lub orzeczenia uprawnionych organów.
5. Bank ponosi odpowiedzialnoœã za skutki nieprawidùowego wykonania transakcji lub odmowy dokonania transakcji na
zasadach okreœlonych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie o usùugach pùatniczych
§ 12
1. W przypadku otrzymania przez Bank zapytania autoryzacyjnego dotycz¹cego transakcji, Bank udziela zgody (autoryzacji)
na dokonanie tej transakcji do wysokoœci œrodków dostêpnych na rachunku z uwzglêdnieniem limitów transakcyjnych
odpowiednich dla danego rodzaju transakcji.
2. Udzielaj¹c autoryzacji Bank ustanawia na rachunku blokadê autoryzacyjn¹ na kwotê odpowiadaj¹c¹ kwocie transakcji, na
któr¹ zostaùa udzielona autoryzacja. W przypadku, gdy transakcja dokonywana jest w walucie innej ni¿ waluta rachunku,
wysokoœã kwoty objêtej blokad¹ autoryzacyjn¹ mo¿e ró¿niã siê od kwoty obci¹¿enia rachunku, gdy¿ kwota transakcji
mo¿e byã przeliczona przez organizacjê kartow¹ lub przez Bank po innym kursie walutowym na potrzeby autoryzacji, a po
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4.
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innym na potrzeby rozliczenia transakcji. Ró¿nica pomiêdzy kwot¹ blokady autoryzacyjnej oraz kwot¹ rozliczonej
transakcji mo¿e byã przyczyn¹ wyst¹pienia niedozwolonego zadùu¿enia na rachunku.
Kwota transakcji, na któr¹ zostaùa udzielona autoryzacja, pomniejsza saldo dostêpne na rachunku do czasu rozliczenia
transakcji lub do dnia rozwi¹zania blokady autoryzacyjnej, w zale¿noœci od tego, które z wymienionych zdarzeñ nast¹pi
wczeœniej.
Maksymalny czas, po jakim nastêpuje rozwi¹zanie blokady autoryzacyjnej, w przypadku braku rozliczenia transakcji
wynosi 14 dni.
Je¿eli w terminie okreœlonym w ust. 4 nie zostanie dokonane rozliczenie transakcji, nastêpuje rozwi¹zanie blokady
autoryzacyjnej i saldo dostêpne na rachunku zostaje powiêkszone o kwotê nierozliczonej transakcji.
Bank zastrzega sobie prawo do obci¹¿enia rachunku kwot¹ transakcji, któr¹ otrzyma do rozliczenia po upùywie terminu,
o którym mowa w ust. 4 oraz wszelkimi opùatami i prowizjami zwi¹zanymi z transakcj¹, w dniu otrzymania transakcji
do rozliczenia.
Nie wszystkie transakcje, w tym w szczególnoœci transakcje zbli¿eniowe s¹ przesyùane do Banku do autoryzacji, co skutkuje
brakiem blokady autoryzacyjnej. Kwota takiej transakcji jest rozliczana na rachunku po otrzymaniu, przez Bank,
tej transakcji do rozliczenia.

§ 13
1. Karta mo¿e zostaã zatrzymana w przypadku:
1) wprowadzania bùêdnego PIN w bankomacie lub wpùatomacie,
2) próby u¿ycia zastrze¿onej, zablokowanej lub niewa¿nej karty w bankomacie lub wpùatomacie,
3) nieprawidùowej obsùugi bankomatu lub wpùatomatu,
4) awarii bankomatu lub wpùatomatu.
2. W przypadku zatrzymania wa¿nej i niezastrze¿onej karty w bankomacie lub wpùatomacie U¿ytkownik karty zobowi¹zany
jest niezwùocznie zgùosiã do Banku ten fakt.
§ 14
1. Trzykrotne, kolejne wprowadzenie nieprawidùowego PIN, nawet w ró¿nych urz¹dzeniach i w ró¿nych terminach,
spowoduje zablokowanie karty. Dyspozycjê odblokowania karty U¿ytkownik karty mo¿e zùo¿yã osobiœcie w placówce
Banku lub za poœrednictwem usùug: Telekonto lub Pocztowy24 (o ile taka funkcjonalnoœã zostanie U¿ytkownikowi karty
udostêpniona).
2. W przypadku utraty lub zapomnienia PIN U¿ytkownik tej karty powinien zùo¿yã w Banku wniosek o wydanie nowego PIN.
Wniosek nale¿y zùo¿yã w placówce Banku lub za poœrednictwem usùugi Telekonto lub Pocztowy24. Bank przeka¿e nowy
PIN w sposób okreœlony w § 5.
3. U¿ytkownik karty mo¿e dokonaã zmiany PIN:
1) w bankomatach wybranych sieci, zgodnie z informacj¹ podawan¹ do wiadomoœci w materiaùach informacyjnych
dotycz¹cych karty
2) za poœrednictwem usùug bankowoœci elektronicznej (po udostêpnieniu przez Bank takiej funkcjonalnoœci w danej
usùudze).
4. Zmiana PIN mo¿e wymagaã u¿ycia karty oraz wprowadzenia dotychczasowego PIN.
Rozdziaù 4 Rozliczenia transakcji i kurs walutowy
§ 15
Posiadacz jest zobowi¹zany do utrzymywania na rachunku, salda dostêpnego w wysokoœci niezbêdnej do rozliczenia
dokonanych transakcji oraz opùat i prowizji nale¿nych Bankowi. W przypadku niezapewnienia przez Posiadacza
wystarczaj¹cych œrodków do rozliczenia dokonanych transakcji oraz nale¿nych Bankowi opùat i prowizji, rozliczenie to mo¿e
byã przyczyn¹ wyst¹pienia niedozwolonego zadùu¿enia na rachunku.
§ 16
1. Momentem otrzymania przez Bank zlecenia rozliczenia transakcji dokonywanej przy u¿yciu karty jest dzieñ roboczy,
w którym Bank otrzymaù od podmiotu poœrednicz¹cego w rozliczeniu transakcji, to zlecenie, przy czym jeœli Bank otrzymaù
to zlecenie po godzinie 18:00 danego dnia roboczego, uznaje siê, ¿e Bank otrzymaù je nastêpnego dnia roboczego. Dzieñ
otrzymania zlecenia rozliczenia transakcji jest niezale¿ny od Banku.
2. Bank rozlicza transakcjê na rachunku, oraz nale¿ne z tego tytuùu opùaty i prowizje najpóêniej w nastêpnym dniu roboczym.
Rozliczenie nastêpuje z dniem zaksiêgowania transakcji na rachunku.
3. Rachunek prowadzony jest w walucie okreœlonej w Umowie. Wszystkie transakcje dokonane kartami (w walucie rachunku
jak i w innych walutach), rozliczane s¹ przez Bank w walucie rachunku, przy czym przeliczenie na walutê rachunku
nastêpuje odpowiednio:
1) dla kart ze znakiem MasterCard - za poœrednictwem waluty rozliczeniowej, któr¹ jest euro zgodnie z trybem
okreœlonym w ust. 4 i 5,
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2) dla kart ze znakiem Visa - transakcje dokonane walucie innej ni¿ zùoty przeliczane s¹ przez organizacjê Visa
bezpoœrednio na zùote zgodnie z kursem stosowanym w dniu rozliczenia operacji przez tê organizacjê. Kursy stosowane
przez organizacjê Visa prezentowane s¹ na stronie internetowej www.visaeurope.com.
Transakcje dokonane kart¹ ze znakiem MasterCard w walucie innej ni¿ waluta rachunku i euro przeliczane s¹ przez
organizacjê MasterCard na euro, zgodnie z kursem stosowanym w dniu rozliczenia przez tê organizacjê. Kursy stosowane
przez organizacjê MasterCard s¹ prezentowane na stronie internetowej www.mastercard.com.
Kwoty transakcji dokonanych kart¹ ze znakiem MasterCard w euro oraz kwoty wyliczone zgodnie z ust. 0 przeliczane s¹ na
walutê rachunku wedùug referencyjnego kursu walutowego sprzeda¿y dewiz Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzib¹ we
Wrocùawiu, obowi¹zuj¹cego na koniec dnia w dniu poprzedzaj¹cym dzieñ otrzymania przez Bank transakcji do rozliczenia.
Zmiana wartoœci referencyjnego kursu walutowego stosowana jest bez uprzedzenia ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku zmiany tego kursu przez Bank Zachodni WBK S.A. Kurs ten podawany jest do wiadomoœci Posiadacza:
1) na wyci¹gach w opisie szczegóùów transakcji, do której przeliczenia dany kurs zostaù zastosowany,
2) na ka¿de ¿¹danie Posiadacza lub U¿ytkownika karty zùo¿one telefonicznie pod numerem infolinii Banku, bezpoœrednio
w placówce Banku lub pisemnie na adres Banku,
3) na stronie internetowej Banku oraz na stronie internetowej Banku Zachodniego WBK S.A. (www.bzwbk.pl).
Bank rozlicza na rachunku, wszystkie transakcje dokonane przy u¿yciu karty, które otrzymaù do rozliczenia, w tym
transakcje, dla których nie ustanowiono blokady autoryzacyjnej, oraz obci¹¿¹ zgodnie z Umow¹ wszelkimi opùatami
zwi¹zanymi z u¿ywaniem karty i korzystaniem z usùug dodatkowych oraz kosztami wynikaj¹cymi z nieprawidùowego u¿ycia
karty.
§ 17
Zestawienie transakcji dokonanych przy u¿yciu karty oraz nale¿nych opùat i prowizji stanowi integraln¹ czêœã wyci¹gu
do rachunku i przekazywane jest przez Bank w sposób okreœlony w Umowie w tym w Regulaminie rachunku.
W zestawieniu transakcji Bank przekazuje informacje o:
1) transakcjach dokonanych przy u¿yciu kart, umo¿liwiaj¹ce Posiadaczowi zidentyfikowanie transakcji i jej
odbiorcy/pùatnika,
2) kwocie poszczególnych transakcji w walucie, w której obci¹¿ono rachunek,
3) kwocie wszelkich opùat zwi¹zanych z poszczególnymi transakcjami oraz ich wyszczególnieniem, a tak¿e informacje
o nale¿nych odsetkach od Posiadacza,
4) kursie walutowym zastosowanym przez Bank dla kart rozliczanych zgodnie z § 16 ust.3 pkt.1 oraz o kwocie tych
transakcji po przeliczeniu walut, o ile dana transakcja wi¹zaùa siê z przeliczeniem waluty,
5) dacie rozliczenia transakcji na rachunku.
Tryb zgùaszania faktu nieotrzymania wyci¹gu oraz zamówieñ duplikatu wyci¹gu okreœlony jest w Umowie oraz
w Regulaminie rachunku.
Rozdziaù 5 Reklamacje i odpowiedzialnoœã
§ 18
Posiadacz lub U¿ytkownik karty, który ma zastrze¿enia dotycz¹ce usùug œwiadczonych przez Bank lub uzyska informacje
o zaistnieniu okolicznoœci budz¹cych zastrze¿enia, zwi¹zanych z dziaùalnoœci¹ Banku mo¿e zùo¿yã reklamacjê w celu
umo¿liwienia rozpatrzenia jej przez Bank, z uwzglêdnieniem postanowieñ niniejszego paragrafu. Zgùoszenie reklamacji
mo¿e zostaã dokonane w ka¿dym czasie. Zgùoszenie reklamacji niezwùocznie po powziêciu przez Posiadacza/U¿ytkownika
karty zastrze¿eñ uùatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez Bank.
Posiadacz zobowi¹zany jest do monitorowania informacji przekazywanych przez Bank w zakresie transakcji dokonanych
kart¹ i do niezwùocznego powiadamiania Banku o stwierdzonych nieautoryzowanych przez U¿ytkownika karty,
niedokonanych lub nieprawidùowo rozliczonych transakcjach w trybie okreœlonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.
Posiadacz mo¿e zùo¿yã do Banku reklamacjê z zastrze¿eniem ust. 9 niniejszego paragrafu:
1) w formie pisemnej zgodnie z §3 ust. 7,
2) telefonicznie kontaktuj¹c siê z infolini¹ Banku lub korzystaj¹c z usùugi Telekonto,
3) poczt¹ elektroniczn¹ na adres informacja@pocztowy.pl.
W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji, przy skùadaniu reklamacji Posiadacz/U¿ytkownik
karty powinien:
1) podaã swoje dane kontaktowe, takie jak: imiê, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu,
2) przedstawiã szczegóùowy opis zdarzenia lub problemu,
3) doù¹czyã stosowne dokumenty dotycz¹ce reklamowanej operacji w postaci kopii ewentualnych potwierdzeñ
otrzymanych podczas realizacji operacji lub innego rodzaju dokumenty zwi¹zane z rodzajem zgùoszenia.
Na ¿yczenie Posiadacza Bank potwierdza przyjêcie reklamacji w sposób uzgodniony z Posiadaczem (dotyczy to reklamacji
zgùoszonej w sposób inny ni¿ pisemnie). Przyjmuje siê, ¿e potwierdzeniem przyjêcia reklamacji jest przekazanie
Posiadaczowi numeru zgùoszenia w momencie jej przyjmowania przez Bank, o ile strony nie postanowiùy inaczej.
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Je¿eli Posiadacz nie dokona powiadomienia, o którym mowa jest w ust. 2, w terminie 13 miesiêcy od dnia obci¹¿enia
rachunku do którego wydana jest karta, kwot¹ nieautoryzowanej lub niewùaœciwie rozliczonej transakcji b¹dê od dnia,
w którym transakcja miaùa byã wykonana, roszczenia Posiadacza wzglêdem Banku z tytuùu tych transakcji wygasaj¹.
Postanowieñ ust. 6 nie stosuje siê w przypadku, gdy Bank nie udostêpniù Posiadaczowi informacji o transakcjach, zgodnie
z § 17 Regulaminu.
Bank rozpatruje reklamacje niezwùocznie po ich przyjêciu.
Reklamacje dotycz¹ce rozliczenia transakcji, ze wzglêdu na wymagania procesu reklamacyjnego poza Bankiem, wymagaj¹
zachowania formy pisemnej.
Bank mo¿e zwróciã siê do Posiadacza o przekazanie do Banku kopii dowodu dokonania transakcji lub innego dokumentu
wskazuj¹cego na zasadnoœã reklamacji.
W przypadku reklamacji dotycz¹cej transakcji zrealizowanej przez U¿ytkownika karty nie bêd¹cego Posiadaczem, Bank
mo¿e wymagaã zùo¿enia na pisemnej reklamacji podpisu przez tego U¿ytkownika karty.
Z zastrze¿eniem ust. 6 niniejszego paragrafu oraz § 19 ust 1, w przypadku potwierdzenia przez Bank faktu wyst¹pienia
transakcji nieautoryzowanej przez U¿ytkownika karty, Bank zwraca niezwùocznie na rachunek kwotê transakcji oraz
kwoty pobranych w zwi¹zku transakcj¹ opùat, prowizji i odsetek, przywracaj¹c rachunek do stanu, jaki istniaùby, gdyby nie
miaùa miejsca transakcja nieautoryzowana przez U¿ytkownika karty.
O wyniku przeprowadzonego postêpowania reklamacyjnego Bank powiadamia Posiadacza niezwùocznie, w czasie nie
dùu¿szym ni¿ 30 dni od daty przyjêcia reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi mo¿e
zostaã wydùu¿ony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaœnieniu Posiadaczowi przyczyn wydùu¿enia terminu
udzielenia odpowiedzi i wskazaniu okolicznoœci wymagaj¹cych dodatkowego ustalenia. Bank udziela odpowiedzi na
reklamacjê pisemnie lub w inny uzgodniony z Posiadaczem sposób.
Prawo do zùo¿enia reklamacji na zasadach okreœlonych w niniejszym paragrafie przysùuguje równie¿ U¿ytkownikowi karty
nie bêd¹cemu Posiadaczem, w zakresie wydanej mu kart.
§ 19
Z zastrze¿eniem ust. 2 Posiadacz odpowiada za transakcje nieautoryzowane przez U¿ytkownika karty do wysokoœci
równowartoœci w walucie polskiej 150 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu œredniego walut, ogùaszanego przez
Narodowy Bank Polski (NBP) obowi¹zuj¹cego w dniu wykonania transakcji, je¿eli nieautoryzowana transakcja jest
skutkiem:
1) posùu¿enia siê kart¹ utracon¹ przez U¿ytkownika karty lub skradzion¹ U¿ytkownikowi karty,
2) przywùaszczenia karty lub jej nieuprawnionego u¿ycia w wyniku naruszenia przez U¿ytkownika karty obowi¹zków,
o których mowa jest w § 22 ust. 1 Regulaminu.
Posiadacz odpowiada za transakcje zbli¿eniowe nieautoryzowane przez U¿ytkownika karty do wysokoœci równowartoœci
w walucie polskiej 50 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu œredniego walut, ogùaszanego przez Narodowy Bank Polski
(NBP) obowi¹zuj¹cego w dniu wykonania transakcji, je¿eli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem:
1) posùu¿enia siê kart¹ utracon¹ przez U¿ytkownika karty lub skradzion¹ U¿ytkownikowi karty,
2) przywùaszczenia karty lub jej nieuprawnionego u¿ycia w wyniku naruszenia przez U¿ytkownika karty obowi¹zków,
o których mowa jest w § 22 ust. 1 Regulaminu.
Posiadacz odpowiada za transakcje nieautoryzowane przez U¿ytkownika karty w peùnej wysokoœci, jeœli U¿ytkownik karty
doprowadziù do nich umyœlnie albo w wyniku umyœlnego lub bêd¹cego skutkiem ra¿¹cego niedbalstwa naruszenia
co najmniej jednego z obowi¹zków, o których mowa jest w § 22 ust 1 Regulaminu.
Po dokonaniu zgùoszenia zastrze¿enia karty, o którym mowa jest w §24 Regulaminu, lub w przypadku niezapewnienia
przez Bank mo¿liwoœci dokonania w ka¿dym czasie tego zgùoszenia, Posiadacz nie odpowiada za transakcje
nieautoryzowane przez U¿ytkownika karty, chyba ¿e U¿ytkownik karty doprowadziù do nich umyœlnie.

§ 20
1. Posiadacz mo¿e ¿¹daã od Banku zwrotu kwoty autoryzowanej transakcji zainicjowanej przez punkt honoruj¹cy kartê
(odbiorcê) lub za jego poœrednictwem, któr¹ zostaù obci¹¿ony rachunek, je¿eli:
1) w momencie autoryzacji przez U¿ytkownika karty nie zostaùa okreœlona dokùadna kwota transakcji oraz
2) kwota transakcji jest wy¿sza ni¿ kwota, jakiej Posiadacz mógù siê spodziewaã, uwzglêdniaj¹c rodzaj i wartoœã
wczeœniejszych transakcji zrealizowanych przez U¿ytkownika karty, postanowienia umowy i istotne dla sprawy
okolicznoœci.
2. Na ¿¹danie Banku Posiadacz zobowi¹zany jest przedstawiã okolicznoœci faktyczne wskazuj¹ce na speùnienie warunków
okreœlonych w ust. 1. Dla wykazania speùnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Posiadacz nie mo¿e powoùywaã siê na
przyczyny zwi¹zane z wymian¹ waluty, je¿eli do ustalenia kursu walutowego zostaù zastosowany referencyjny kurs walutowy,
uzgodniony z Bankiem.
3. Zwrot, o którym mowa jest w ust. 1, obejmuje peùn¹ kwotê transakcji, któr¹ zostaù obci¹¿ony rachunek.
4. Posiadacz nie ma prawa do zwrotu kwoty transakcji autoryzowanej zainicjowanej przez punkt honoruj¹cy kartê, gdy:
1) U¿ytkownik karty udzieliù zgody na wykonanie transakcji bezpoœrednio Bankowi lub
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2) informacja o przyszùej transakcji zostaùa dostarczona Posiadaczowi przez Bank lub punkt honoruj¹cy kartê, w sposób
ustalony z Bankiem lub tym punktem, na co najmniej 4 tygodnie przed terminem wykonania transakcji lub
3) informacja o przyszùej transakcji byùa udostêpniana Posiadaczowi przez Bank lub punkt honoruj¹cy kartê, w sposób
ustalony z nim, przez okres co najmniej 4 tygodni przed terminem wykonania transakcji.
5. Posiadacz mo¿e wyst¹piã o zwrot, o którym mowa jest ust. 1, w terminie 8 tygodni od dnia obci¹¿enia rachunku kwot¹
transakcji.
6. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania ¿¹dania zwrotu Bank dokonuje zwrotu peùnej kwoty transakcji lub
podaje uzasadnienie odmowy dokonania zwrotu, wskazuj¹c organy, do których Posiadacz mo¿e siê odwoùaã, jeœli nie
zgadza siê z przedstawionym przez Bank uzasadnieniem.
1.

2.
3.

§ 21
Bank ponosi odpowiedzialnoœã wobec Posiadacza za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie zlecenia dotycz¹cego
transakcji. W przypadku niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zlecenia Bank niezwùocznie koryguje stan œrodków
na rachunku, przywracaj¹c go do stanu, jaki istniaùby, gdyby nie miaùo miejsca niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie
zlecenia. Odpowiedzialnoœã Banku okreœlona powy¿ej obejmuje tak¿e opùaty oraz odsetki, którymi zostaù obci¹¿ony
Posiadacz w rezultacie niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zlecenia.
W przypadku niewykonanego lub nienale¿ycie wykonanego zlecenia, o którym mowa w ustêpie poprzedzaj¹cym, Bank na
wniosek Posiadacza podejmuje niezwùoczne starania w celu przeœledzenia transakcji pùatniczej, której dotyczyùo zlecenie
i powiadamia Posiadacza o wyniku tego sprawdzenia.
Odpowiedzialnoœã Banku za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie transakcji pùatniczej jest wyù¹czona w przypadku
siùy wy¿szej, a tak¿e je¿eli niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie transakcji wynika z innych przepisów prawa.
Rozdziaù 6 Bezpieczeñstwo i ochrona karty

1.

§ 22

U¿ytkownik karty zobowi¹zany jest do:
1) zabezpieczenia karty przed utrat¹, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
2) przechowywania karty i ochrony PIN z zachowaniem nale¿ytej starannoœci,
3) nieprzechowywania karty razem z PIN,
4) niezwùocznego zgùoszenia Bankowi utraty karty, zniszczenia karty lub wejœcia w posiadanie informacji o PIN przez
osobê nieuprawnion¹,
5) nieudostêpniania karty lub PIN osobom nieuprawnionym,
6) nieujawniania danych umieszczonych na karcie w celach innych ni¿ dokonanie transakcji lub zgùoszenie utraty karty.
2. Posiadacz ponosi odpowiedzialnoœã za nieprzestrzeganie postanowieñ ust. 1 przez U¿ytkownika karty.
§ 23
Nikt i w ¿adnych okolicznoœciach nie ma prawa domagaã siê od U¿ytkownika karty ujawnienia PIN lub jego czêœci.

1.

2.

3.
4.
5.

1.

Rozdziaù 7 Zastrze¿enie i blokada karty
§ 24
W przypadku stwierdzenia utraty, kradzie¿y, przewùaszczenia albo nieuprawnionego u¿ycia karty lub nieuprawnionego
dostêpu do karty, U¿ytkownik karty, a tak¿e Posiadacz nie bêd¹cy U¿ytkownikiem karty, który powzi¹ù wiadomoœã
o okolicznoœciach, o których mowa w niniejszym ustêpie, zobowi¹zany jest do niezwùocznego zgùoszenia tego faktu do
Banku, celem zastrze¿enia karty.
Zgùoszenia zastrze¿enia karty nale¿y dokonaã:
1) telefonicznie pod czynnym caùodobowo numerem do zastrzegania kart podanym na karcie, w materiaùach
informacyjnych przekazanych wraz z kart¹ oraz na stronie internetowej Banku lub
2) za poœrednictwem usùug: Telekonto lub Pocztowy24 (o ile taka funkcjonalnoœã bêdzie dostêpna dla osoby zgùaszaj¹cej).
W przypadku braku mo¿liwoœci dokonania zgùoszenia zastrze¿enia w trybie, o którym mowa w ust.2, U¿ytkownik karty,
a tak¿e Posiadacz nie bêd¹cy U¿ytkownikiem karty, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dokonuje zgùoszenia
osobiœcie, zachowuj¹c formê pisemn¹, w dowolnej placówce Banku.
Bank ma prawo za¿¹daã od U¿ytkownika karty lub Posiadacza, o którym mowa w niniejszym paragrafie, pisemnego
potwierdzenia zgùoszenia zastrze¿enia karty wraz z opisem okolicznoœci tego zdarzenia.
W przypadku zastrze¿enia karty z powodu kradzie¿y karty lub nieuprawnionego u¿ycia karty U¿ytkownik karty lub
Posiadacz, zobowi¹zany jest zgùosiã ten fakt równie¿ na Policjê.
§ 25
Karta zastrze¿ona nie mo¿e byã u¿ywana. W przypadku odzyskania takiej karty nale¿y j¹ zniszczyã w sposób trwaùy,
uniemo¿liwiaj¹cy posùugiwanie siê kart¹. W razie niedopeùnienia tego obowi¹zku Posiadacz ponosi odpowiedzialnoœã za
transakcje dokonane t¹ kart¹.
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2.

1.
2.
3.
4.

O fakcie odzyskania karty zastrze¿onej U¿ytkownik karty powinien niezwùocznie powiadomiã Bank, potwierdzaj¹c
jednoczeœnie zniszczenie tej karty
§ 26
Je¿eli karta zostanie zastrze¿ona przez U¿ytkownika karty lub Posiadacza, o którym mowa w § 24 Regulaminu, w jej
miejsce Bank mo¿e wydaã now¹ kartê o nowym numerze, z zastrze¿eniem ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. W takim
przypadku Umowa ulega automatycznemu przedùu¿eniu do ostatniego dnia wa¿noœci nowej karty.
Wydanie nowej karty w miejsce zastrze¿onej, o której mowa w ust.1, odbywa siê na zasadach, o których mowa w § 5
Regulaminu z zachowaniem limitów transakcyjnych okreœlonych zgodnie z §10 Regulaminu.
Posiadacz ma prawo rezygnacji z wydania kolejnej karty w miejsce karty zastrze¿onej. Rezygnacja musi zostaã zgùoszona
w przypadku zastrzegania karty przez Posiadacza wraz ze zgùoszeniem utraty karty. Rezygnacja taka stanowi
wypowiedzenie Umowy w zakresie tej karty.
Bank mo¿e odmówiã wydania karty w miejsce zastrze¿onej w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 6 pkt 1 niniejszego
Regulaminu.

§ 27
1. Bank ma prawo do zablokowania lub zastrze¿enia karty:
1) z uzasadnionych przyczyn zwi¹zanych z bezpieczeñstwem karty,
2) w zwi¹zku z podejrzeniem nieuprawnionego u¿ycia karty lub umyœlnego doprowadzenia do nieautoryzowanej
transakcji.
2. O zablokowaniu lub zastrze¿eniu karty Bank powiadamia U¿ytkownika karty przed jej zablokowaniem/ zastrze¿eniem,
a je¿eli nie jest to mo¿liwe, niezwùocznie po jej zablokowaniu/ zastrze¿eniu. Powiadomienie dokonywane jest
telefonicznie, a w przypadku braku mo¿liwoœci powiadomienia telefonicznego, pisemnie, z zastrze¿eniem ust. 3.
3. Bank nie powiadamia U¿ytkownika karty o dokonanej blokadzie lub zastrze¿eniu karty, je¿eli wymagaj¹ tego wzglêdy
bezpieczeñstwa lub jest to zabronione na mocy odrêbnych przepisów prawa.
4. Bank odblokowuje kartê lub wymienia kartê na now¹, je¿eli przestaùy istnieã podstawy do utrzymania blokady lub
zastrze¿enia.
Rozdziaù 8 Usùugi dodatkowe
§ 28
1. Bank mo¿e udostêpniaã na rzecz Posiadacza lub innego U¿ytkownika karty usùugi lub produkty zwi¹zane z kart¹, w tym
ubezpieczenia, zwane dalej „usùugami dodatkowymi”. W przypadku, gdy usùugi lub produkty, o których mowa w zdaniu
poprzedzaj¹cym wi¹¿¹ siê z odpùatnoœci¹ wniosek o ich udostêpnienie skùada Posiadacz.
2. Informacje o usùugach dodatkowych, w tym warunki ich œwiadczenia, dostarczone bêd¹ przed zawarciem Umowy lub
w przypadku usùug wprowadzanych po zawarciu Umowy, w terminie póêniejszym wraz z wyci¹giem, b¹dê w formie
oddzielnego powiadomienia oraz udostêpniane bêd¹ na stronach internetowych Banku.
3. Przed przyst¹pieniem do korzystania z usùug dodatkowych U¿ytkownicy kart zobowi¹zani s¹ zapoznaã siê z warunkami
œwiadczenia tych usùug.
4. W przypadku usùug dodatkowych, którymi objêcie nie jest zwi¹zane z jak¹kolwiek odpùatnoœci¹ ponoszon¹ przez osobê
objêt¹ t¹ usùug¹, Posiadacz lub inny U¿ytkownik karty mo¿e byã objêty usùug¹ dodatkow¹ bez koniecznoœci skùadania
dodatkowego oœwiadczenia woli, o ile taki tryb wynika z umowy Banku z podmiotem œwiadcz¹cym tê usùugê.
5. W przypadku usùug dodatkowych opcjonalnych, wyra¿enie zgody przez U¿ytkownika karty na objêcie dan¹ usùug¹ lub
rezygnacja z tej usùugi dokonywane s¹ w sposób okreœlony w szczegóùowych warunkach œwiadczenia tej usùugi i na
wniosek Posiadacza. Wyra¿enie zgody na objêcie usùug¹ opcjonaln¹ nastêpuje po akceptacji warunków œwiadczenia tej
usùugi.
6. U¿ytkownik karty korzystaj¹cy z usùug dodatkowych zobowi¹zuje siê do przestrzegania przepisów dotycz¹cych tych usùug.
7. Warunkiem korzystania z wybranych usùug dodatkowych mo¿e byã wyra¿enie zgody na udostêpnianie danych osobowych
U¿ytkownika karty podmiotom wspóùpracuj¹cym z Bankiem w zakresie œwiadczenia usùug dodatkowych.
8. Bank, z zastrze¿eniem ust. 5, mo¿e naliczaã lub pobieraã na rzecz podmiotu œwiadcz¹cego tê usùugê dodatkowe opùaty,
zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ Taryf¹ opùat i prowizji. Wprowadzenie zmian w Taryfie opùat i prowizji w zwi¹zku
z wprowadzeniem lub zmian¹ usùug dodatkowych dokonywane jest zgodnie z trybem okreœlonym w §33.
9. O zmianie warunków œwiadczenia usùug dodatkowych przez podmioty œwiadcz¹ce te usùugi Bank powiadamia
U¿ytkownika karty pisemnie oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej Banku.
Rozdziaù 9 Wypowiedzenie, odst¹pienie oraz rozwi¹zanie Umowy
§ 29
1. Posiadacz ma prawo, odst¹piã od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej karty, je¿eli nie dokonano
¿adnej transakcji przy u¿yciu tej karty.
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2. Je¿eli Bank nie dopeùniù obowi¹zków w zakresie dostarczenia Posiadaczowi informacji wymaganych zgodnie ustaw¹
o usùugach pùatniczych, Posiadacz mo¿e odst¹piã od Umowy w ka¿dym czasie, nie póêniej jednak ni¿ w terminie 30 dni od
dnia otrzymania wymaganych informacji.
3. Odst¹pienie mo¿e byã zgùoszone przez Posiadacza rachunku: pisemnie oraz za pomoc¹ usùugi Telekonto lub Pocztowy24
(o ile taka funkcjonalnoœã zostanie udostêpniona Posiadaczowi w danej usùudze) przy czym dla zachowania terminu
wa¿noœci odst¹pienia wystarczaj¹ce jest wysùanie oœwiadczenia na adres Banku lub zùo¿enie oœwiadczenia przed upùywem
tego terminu.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 - 3, Bank zwraca opùaty zwi¹zane z wydaniem i obsùug¹ kart, o ile opùaty takie
zostaùy pobrane.
5. Je¿eli Posiadacz korzysta z usùug dodatkowych zwi¹zanych z kart¹ na podstawie umowy zawartej miêdzy Bankiem
a podmiotem œwiadcz¹cym tê usùugê, odst¹pienie od Umowy staje siê skuteczne tak¿e wobec umowy o usùugê
dodatkow¹.
6. W przypadku odst¹pienia od Umowy przez Posiadacza zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Umowa
uwa¿ana jest za niezawart¹, a strony zobowi¹zane s¹ do zwrotu wzajemnych œwiadczeñ zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu.
7. Po dokonaniu odst¹pienia od Umowy, wydan¹ na jej podstawie kartê nale¿y zniszczyã w sposób trwaùy, uniemo¿liwiaj¹cy
posùugiwanie siê ni¹. W przypadku niezniszczenia karty Posiadacz ponosi odpowiedzialnoœã za transakcje dokonane t¹
kart¹.
8. Odst¹pienie jest skuteczne w stosunku do karty, której dotyczy.
§ 30
1. Rozwi¹zanie Umowy nastêpuje w przypadku:
1) wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza – z dniem upùywu okresu wypowiedzenia,
2) wypowiedzenia Umowy przez Bank – z dniem upùywu okresu wypowiedzenia,
3) œmierci Posiadacza lub utraty przez niego peùnej zdolnoœci do czynnoœci prawnych,
4) porozumienia stron o rozwi¹zaniu Umowy – z dniem ustalonym przez strony w tym porozumieniu.
2. Rezygnacja z karty mo¿e zostaã dokonana przez Posiadacza lub U¿ytkownika karty pisemnie lub za poœrednictwem usùug
Telekonto lub Pocztowy24 (o ile tak¹ opcjê udostêpniono U¿ytkownikowi karty) z zastrze¿eniem, ¿e U¿ytkownik karty
mo¿e zrezygnowaã z karty wydanej dla siebie, zaœ Posiadacz mo¿e w ka¿dym czasie zrezygnowaã z karty wydanej dla
siebie oraz innego U¿ytkownika karty nie bêd¹cego Posiadaczem.
3. Posiadacz mo¿e wypowiedzieã Umowê w ka¿dym czasie. Wypowiedzenie Umowy jest skuteczne w stosunku do
konkretnej karty, w zakresie której wypowiedzenie lub rezygnacja zostaùa zùo¿ona.
4. Bank mo¿e wypowiedzieã Umowê w nastêpuj¹cych przypadkach:
1) ujawnienia, ¿e informacje lub dokumenty przekazane przez Posiadacza w zwi¹zku z zawarciem i realizacj¹ Umowy s¹
niezgodne ze stanem faktycznym, nie dotyczy to oczywistych omyùek pisarskich,
2) naruszenia przez Posiadacza lub U¿ytkownika karty postanowieñ Umowy i Regulaminu w zakresie bezpieczeñstwa
i ochrony karty, o których mowa jest w § 22 Regulaminu,
3) nieodebrania karty przez U¿ytkownika karty zgodnie z § 5 ust. 8 Regulaminu,
4) w przypadku braku wpùat na rachunek i utrzymywania siê na rachunku salda zerowego lub ujemnego przez okres
co najmniej 6 kolejnych miesiêcy.
5. W przypadku rozwi¹zania Umowy zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu Bank zastrzega kartê wydan¹ na podstawie tej
Umowy.
6. Rozwi¹zanie Umowy w drodze wypowiedzenia przez Posiadacza lub Bank nastêpuje w formie pisemnej, z zachowaniem
30-dniowego okresu wypowiedzenia.
7. Wypowiedzenie Umowy przez Posiadacza uwa¿a siê za skutecznie dorêczone z chwil¹ jego dorêczenia do Banku lub
zùo¿enia w jego placówce.
8. Wypowiedzenie Umowy Bank przesyùa do Posiadacza drog¹ pocztow¹ (listownie) na adres korespondencyjny Posiadacza
wskazany w Umowie.
9. Opùaty i prowizje z tytuùu œwiadczenia usùug na podstawie Umowy pobierane okresowo s¹ nale¿ne Bankowi jedynie za
okres obowi¹zywania Umowy. Opùaty i prowizje uiszczane z góry w przypadku rozwi¹zania Umowy podlegaj¹
proporcjonalnemu zwrotowi.
10. W przypadku rozwi¹zania Umowy nale¿y zniszczyã kartê wydan¹ na podstawie tej Umowy w sposób trwaùy,
uniemo¿liwiaj¹cy posùugiwanie siê ni¹. W przypadku niezniszczenia karty Posiadacz ponosi odpowiedzialnoœã za transakcje
dokonane t¹ kart¹.
§ 31
Rozwi¹zanie lub wygaœniêcie umowy w zakresie prowadzenia rachunku do którego wydana jest karta jest równoznaczne
odpowiednio z rozwi¹zaniem lub wygaœniêciem Umowy. Postanowienia § 30 ust. 5, 7, 9–10 stosuje siê odpowiednio.
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§ 32
Rozwi¹zanie Umowy nie zwalnia Posiadacza z obowi¹zku rozliczenia wszelkich zobowi¹zañ finansowych wynikaj¹cych
z u¿ywania karty wydanej w ramach Umowy tak¿e po ustaniu obowi¹zywania Umowy, w tym wynikaj¹cych z transakcji
wykonanych przez U¿ytkownika karty i rozliczonych po rozwi¹zaniu tej Umowy.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Rozdziaù 10 Zmiany Regulaminu oraz Taryfy
§ 33
Bank zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Taryfy opùat i prowizji na zasadach okreœlonych w Umowie w tym
szczegóùowo opisanych w Regulaminie rachunków.
Zmian postanowieñ Regulaminu Bank dokonuje w przypadku:
1) zmiany w ofercie Banku dotycz¹cej rozszerzenia zakresu usùug lub produktów lub modyfikacji istniej¹cych usùug lub
produktów objêtych Regulaminem,
2) zmian warunków wydawania i funkcjonowania kart na rynku polskim lub miêdzynarodowym, w tym dotycz¹cych
zmian technologicznych lub zmian w przepisach organizacji kartowej,
3) zmiany przepisów prawa w zakresie objêtym Regulaminem,
4) dostosowania siê Banku do dobrych praktyk sektora bankowego lub finansowego wynikaj¹cych z rekomendacji
i zaleceñ organów nadzoru oraz Zwi¹zku Banków Polskich w zakresie objêtym Regulaminem.
O zmianach niniejszej Umowy w tym Regulaminu Bank informuje Posiadacza nie póêniej ni¿ na 2 miesi¹ce przed
proponowan¹ dat¹ wejœcia ich w ¿ycie w formie pisemnej pod rygorem niewa¿noœci chyba, ¿e Umowa stanowi inaczej.
Posiadacz ma prawo, przed dat¹ proponowanego wejœcia w ¿ycie zmian, wypowiedzieã Umowê ze skutkiem
natychmiastowym bez ponoszenia opùat z tego tytuùu, z zastrze¿eniem postanowieñ §30 ust 9 – 10 oraz §32 Regulaminu.
Brak sprzeciwu Posiadacza wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z wyra¿eniem zgody na ich obowi¹zywanie.
Zgùoszenie sprzeciwu wobec proponowanych zmian skutkuje wygaœniêciem Umowy z dniem poprzedzaj¹cym dzieñ
wejœcia w ¿ycie proponowanych zmian, bez ponoszenia opùat z tego tytuùu z zastrze¿eniem postanowieñ §30 ust 9-10
oraz §32 Regulaminu.
Posiadacz ma obowi¹zek niezwùocznie zapoznaã U¿ytkowników kart z treœci¹ zmienionych postanowieñ Regulaminu.

Rozdziaù 11 Postanowienia koñcowe
§ 34
1. Posiadacz zobowi¹zany jest niezwùocznie zawiadomiã Bank o wszelkich zmianach danych Posiadacza i innych
U¿ytkowników kart, o ile o nich powzi¹ù wiadomoœã, a w szczególnoœci numeru telefonu i adresu korespondencyjnego.
U¿ytkownik karty zobowi¹zany jest niezwùocznie zawiadomiã Bank o wszelkich zmianach swoich danych, a w szczególnoœci
numeru telefonu.
2. Zmiana danych osobowych, adresowych oraz cech dokumentu to¿samoœci Posiadacza lub innego U¿ytkownika karty
odbywa siê na zasadach opisanych w Regulaminie rachunku.
3. W przypadku zmiany danych identyfikacyjnych U¿ytkownika karty umieszczonych na karcie, Posiadacz zobowi¹zany jest
przekazaã na piœmie nowy wzór podpisu U¿ytkownika karty stanowi¹cy wzór podpisu zùo¿onego na rewersie karty.
§ 35
W celach dowodowych oraz w celu podnoszenia jakoœci oferowanych usùug, Bank zastrzega sobie prawo do nagrywania
rozmów telefonicznych przeprowadzanych z Posiadaczem lub U¿ytkownikami kart.
§ 36
1. Wszelkie spory wynikaj¹ce z niniejszej Umowy Posiadacz mo¿e kierowaã do S¹du Polubownego (Arbitra¿owego)
dziaùaj¹cego przy Zwi¹zku Banków Polskich ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa. Procedurê postêpowania przed
S¹dem Polubownym reguluje Regulamin S¹du Polubownego (Arbitra¿owego) przy Zwi¹zku Banków Polskich dostêpny na
stronie internetowej Zwi¹zku Banków Polskich (www.zbp.pl).
2. W razie w¹tpliwoœci lub kwestii spornych zwi¹zanych z realizacj¹ Umowy, Posiadacz lub U¿ytkownik karty mo¿e zwróciã
siê o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
3. Po wyczerpaniu postêpowania reklamacyjnego w Banku lub nie uzyskania od Banku w terminie 30 dni odpowiedzi na
swoj¹ skargê, Posiadacz ma prawo zùo¿yã wniosek na piœmie o rozstrzygniêcie sporu w zakresie roszczeñ pieniê¿nych,
których wartoœã nie przekracza 8000 zù wynikaj¹cych z niewykonania lub nienale¿ytego wykonania przez Bank Umowy
bezpoœrednio do Bankowego Arbitra Konsumenckiego dziaùaj¹cego przy Zwi¹zku Banków Polskich ul. Kruczkowskiego 8,
00-380 Warszawa. Procedurê postêpowania przed Arbitrem Bankowych reguluje Regulamin Bankowego Arbitra¿u
Konsumenckiego dostêpny na stronie internetowej Zwi¹zku Banków Polskich (www.zbp.pl).
4. Posiadacz ma prawo wnieœã do Komisji Nadzoru Finansowego skargê na dziaùanie Banku, je¿eli to dziaùanie narusza
przepisy prawa, w formie pisemnej na adres Pl. Powstañców Warszawy 1, 00-950 Warszawa lub drog¹ elektroniczn¹ na
formularzu w sposób okreœlony na stronie www.knf.gov.pl.
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5. Bank ponosi odpowiedzialnoœã za prawidùow¹ realizacjê transakcji na zasadach okreœlonych w §18 Regulaminu.
Nie wyù¹cza to prawa Posiadacza do odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 37
1. Umowê zawiera siê w jêzyku polskim, w tym te¿ jêzyku strony porozumiewaj¹ siê w okresie obowi¹zywania Umowy.
2. Sposób porozumiewania siê miêdzy Bankiem i Posiadaczem lub U¿ytkownikiem karty, w tym sposób skùadania dyspozycji
przez Posiadacz lub U¿ytkownika karty oraz sposób przekazywania informacji przez Bank, zostaù wskazany
w poszczególnych przypadkach w Umowie, w tym w Regulaminie.
3. W trakcie obowi¹zywania Umowy, Posiadacz mo¿e w ka¿dym czasie ¿¹daã udostêpnienia postanowieñ niniejszej Umowy
w tym zaù¹czników do Umowy oraz Regulaminu, a tak¿e informacji o adresach placówek Banku oraz agentów Banku,
w których prowadzona jest dziaùalnoœã, maj¹cych znaczenie do celów porozumiewania siê z Bankiem, o której mowa w § 2
pkt 2 Regulaminu w postaci papierowej lub na trwaùym noœniku informacji, a tak¿e za swoj¹ zgod¹ poczt¹ elektroniczn¹.
Z zastrze¿eniem, ¿e jeœli tak stanowi Umowa to Posiadacz przyjmuje do wiadomoœci, ¿e ma prawo wgl¹du do treœci
zawartej Umowy, w postaci elektronicznej, podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym, dostêpnej
w elektronicznym repozytorium Banku pod adresem internetowym wskazanym w Umowie. Dostêp do Umowy mo¿liwy
bêdzie po wprowadzeniu identyfikatora i zatwierdzeniu hasùem, które Bank udostêpniù Posiadaczowi w tej Umowie.
4. W okresie obowi¹zywania Umowy Posiadacz mo¿e w ka¿dym czasie ¿¹daã udostêpnienia mu w uzgodniony sposób
informacji dotycz¹cych wykonanych transakcji. Za przekazanie informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym,
Bank mo¿e pobieraã opùaty, jeœli Bank ju¿ takie informacje przekazaù w danym miesi¹cu lub Posiadacz ¿¹da dostarczenia
tych informacji za pomoc¹ innych ni¿ okreœlone w Umowie œrodków porozumiewania siê, a tak¿e, gdy s¹ to inne
informacje ni¿ te, które Bank ma obowi¹zek dostarczyã zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
§ 38
W sprawach nieuregulowanych Umow¹, w tym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin rachunku oraz powszechnie
obowi¹zuj¹ce przepisy prawa polskiego, a w szczególnoœci: Prawa bankowego, Kodeksu cywilnego, ustawy o usùugach
pùatniczych.
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