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wydawania i u¿ywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A.
REGULAMIN

Warszawa, lipiec r.2013
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Regulamin wydawania i u¿ywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A., zwany dalej �Regulaminem�, okre�la zasady wydawania i u¿ywania kart
kredytowych Banku Pocztowego S.A., zasady rozliczania operacji dokonanych przy ich u¿yciu, inne us³ugi �wiadczone przez Bank Pocztowy S.A. zwi¹zane
z tymi kartami oraz zasady sk³adania reklamacji. Ponadto Regulamin reguluje zasady zmiany oprocentowania, Taryfy i kursów walutowych, a tak¿e
rozwi¹zaniaUmowyokartê kredytow¹.

Przezu¿ytewniniejszymRegulaminieokre�lenianale¿yrozumieæ:
1) -procedurawyra¿ania zgodyprzezU¿ytkownikakarty lubprzezBanknadokonanieoperacji przy u¿yciukarty,
2) - Bank Pocztowy S.A. z siedzib¹ w Bydgoszczy, nadzorowany przez Komisjê Nadzoru Finansowego, wydawca karty; informacja o adresach

placówek Banku oraz agentówBanku, w którychprowadzona jest dzia³alno�æ,maj¹cych znaczenie do celówporozumiewania siê z Bankiem dostêpna
jestna stronie internetowejBankuorazbezpo�redniowmiejscuprowadzeniadzia³alno�ci,

3) - urz¹dzenieumo¿liwiaj¹cedokonaniewyp³at gotówki i dodatkowo innychoperacji przyu¿yciukarty,
4) - us³ugi umo¿liwiaj¹ce KlientomBankudostêpdo informacji dotycz¹cych ich rachunków i innych produktówwBankuoraz

sk³adanie wniosków i dyspozycji dotycz¹cych tych rachunków i produktów, za po�rednictwem kana³ów: internetowego (us³uga Pocztowy24), SMS
(us³ugaPocztowySMS) lubtelefonicznego(us³ugaTelekonto), nawarunkachokre�lonychwumowieo�wiadczenieus³ugdrog¹elektroniczn¹,

5) - 3-cyfrowy kod zabezpieczaj¹cy naniesiony na rewersie karty, u¿ywanydo potwierdzania autentyczno�ci karty podczas dokonywania operacji
bez fizycznegoprzedstawieniakarty:poprzez Internet, telefonicznie lubdrog¹pocztow¹,

6) - powtarzalny, miesiêczny okres, po zakoñczeniu którego Bank generuje Wyci¹g; termin koñca cyklu rozliczeniowego (termin
generowania Wyci¹gu) dla danego Posiadacza przypada na dzieñ miesi¹ca okre�lony we wniosku o wydanie karty, przy czym je¿eli dzieñ ten
przypadnie na sobotê lub dzieñ ustawowo wolny od pracy, wówczas za termin koñca cyklu rozliczeniowego przyjmuje siê poprzedzaj¹cy dzieñ
roboczy,

7) -elektroniczneurz¹dzenie stanowi¹ce czê�æ terminalaPOS lubbankomatu s³u¿¹cedoprzeprowadzania operacji zbli¿eniowych,
8) - moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od �rodków pieniê¿nych, którymi obci¹¿ony zosta³ lub uznany

rachunekkarty,
9) - kwota limitukredytowegopomniejszonao kwotyoperacji dokonanychprzyu¿yciu karty oraznaliczonychop³at, prowizji

i odsetek, powiêkszonaokwotywp³atdokonanychna rachunekkarty,dostêpnaprzyu¿yciu karty,
10) - dzieñ tygodniaodponiedzia³kudopi¹tku, zwy³¹czeniemdni ustawowowolnychodpracydla Banku,
11) - serwis obs³ugi telefonicznej Klientów Banku; numery telefonów infolinii podane s¹ na stronie internetowej Banku, w materia³ach

informacyjnychdotycz¹cych kartyoraznakarcie,
12) - kartakredytowawydanaprzezBanknapodstawieUmowy,g³ówna lubdodatkowa,
13) - kartawydanaPosiadaczowi (Kredytobiorcy),
14) -kartawydanaosobiewskazanejprzez Posiadacza,
15) - ustalana indywidualnie przez Bank maksymalna kwota, do wysoko�ci której Posiadacz mo¿e siê zad³u¿yæ wobec Banku z tytu³u

korzystaniaz kartyg³ównej i kartdodatkowych, zuwzglêdnieniemnaliczonychprzezBankop³at,prowizji i odsetek,
16) - limity ograniczaj¹ce kwoty lub liczbê operacji dokonanych dan¹ kart¹ w jednostce czasu, okre�lone w celu podwy¿szenia

bezpieczeñstwau¿ytkowania karty,
17) - zap³ataza zakupione towary lubus³ugi, wyp³ata gotówki lubinnaczynno�æ,o którejmowawRegulaminie, dokonaneprzyu¿yciu karty,
18) - zap³ata za zakupionetowary lubus³ugi,dokonanaprzyu¿yciukarty,
19) -wyp³atagotówkidokonanaprzyu¿yciukarty,
20) - operacja dokonana przy u¿yciu karty z wbudowan¹ anten¹ zbli¿eniow¹ polegaj¹ca na realizacji operacji poprzez zbli¿enie

karty do czytnika zbli¿eniowego bez konieczno�ci innego potwierdzania operacji przez U¿ytkownika karty (za pomoc¹ PIN lub poprzez z³o¿enie
podpisunadowodzie dokonaniaoperacji),

21) - miêdzynarodowa organizacja p³atnicza, z której znakiem akceptacji zosta³awydana karta i która po�redniczy w realizacji oraz
rozliczeniuoperacji,

22) - poufny numer s³u¿¹cy do identyfikacji U¿ytkownika karty podczas dokonywania operacji przy u¿yciu karty w POS-ach i bankomatach, znany
wy³¹cznieU¿ytkownikowikarty,wydawany iprzekazywanyU¿ytkownikowikartywsposóbuniemo¿liwiaj¹cy jegopoznanieprzez inneosoby,

23) -oddzia³Banku lub innaplacówkaoperacyjnaBanku, obs³uguj¹caKlientów;wykazwszystkichplacówekBanku, ichadresów igodzin
otwarcia jestdostêpnyna stronie internetowejBanku,

24) - elektronicznyterminal kasowy lub inneurz¹dzenies³u¿¹cedoprzeprowadzaniaoperacji wpunkciehandlowo-us³ugowym lubkasiebanku,
25) - osoba fizyczna bêd¹ca rezydentem w rozumieniu Prawa dewizowego, o pe³nej zdolno�ci do czynno�ci prawnych, z któr¹ Bank zawar³

Umowê,
26) -punkt,w którym realizowanajest operacja,
27) - prowadzony przez Bank rachunek techniczny w walucie polskiej s³u¿¹cy do rozliczania transakcji dokonywanych kart¹, na którym

ksiêgowane s¹ operacje oraz op³aty, prowizje i odsetki nale¿ne Bankowi na podstawie Umowy, a tak¿e dokonywane sp³aty zad³u¿enia; do tego
rachunkuprzypisana jestkartag³ówna i kartydodatkowe; numer tego rachunkupodany jestprzyprzekazaniu kartyoraznaWyci¹gu,

28) - prowadzonyprzezBank rachunekoszczêdno�ciowo-rozliczeniowy, któregoposiadaczem lubwspó³posiadaczem jest Posiadacz,
29) - stronaBankuumiejscowionawsieci internetowejpodadresemwww.pocztowy.pl,
30) - �Taryfa op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A." dla Klientów detalicznych w zakresie dotycz¹cym kart

kredytowych,obowi¹zuj¹ca nadzieñpobieraniaop³at iprowizji,
31) - nieprzewidziane zdarzenie niezale¿ne od stronUmowy spowodowane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, któremu niemo¿na by³o zapobiec,w tym

dzia³aniew³adzpañstwowych, zamieszki,wojna, strajk, atak terrorystyczny, katastrofa,
32) - umowaokartê kredytow¹wrazz niniejszymRegulaminem iTaryf¹ bêd¹caumow¹ocharakterze ramowymwrozumieniu ustawy ous³ugach

p³atniczych,okre�laj¹caprawa iobowi¹zkiPosiadaczaorazBanku, zawieranamiêdzy tymipodmiotami,
33) - sp³ata zad³u¿enia na rachunek karty realizowana automatycznie przez Bank ze wskazanego ROR na podstawie

dyspozycji Posiadacza,
34) -ustawaous³ugachp³atniczych zdnia19 sierpnia2011 r. (Dz.U.Nr 199poz.1175zpó�. zm.),
35) - Posiadacz lubU¿ytkownik kartydodatkowej,
36) - osoba fizyczna, maj¹ca nie mniej ni¿ 13 lat, bêd¹ca rezydentem w rozumieniu Prawa dewizowego, upowa¿niona

przez Posiadacza do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza operacji okre�lonych w Umowie, której zosta³a wydana karta dodatkowa i której
daneidentyfikacyjne zosta³y umieszczonenakarcie,

37) - zestawienie operacji zrealizowanych przy u¿yciu karty g³ównej i kart dodatkowych oraz nale¿nych Bankowi odsetek, prowizji i op³at,
obejmuj¹ce okres danego cyklu rozliczeniowego, zawieraj¹ce informacjê o zad³u¿eniu, wymaganej kwocie sp³aty i terminie sp³aty, a tak¿e inne
informacjewymaganezgodnie zustaw¹ous³ugachp³atniczych,
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38) - wskazana na Wyci¹gu kwota, któr¹ Posiadacz zobowi¹zany jest sp³aciæ w okre�lonym przez Bank terminie p³atno�ci,
stanowi¹caniewiêcejni¿5%przyznanego limitukredytowego,aleniemniej ni¿ 50z³ iniewiêcejni¿ kwotazad³u¿enia,

39) - czasowewstrzymaniemo¿liwo�ci realizacji operacji przy u¿yciukarty,
40) - kwotawykorzystanego limitu kredytowego,
41) - trwa³ewstrzymaniemo¿liwo�ci realizacji operacjiprzyu¿yciukarty.

1. Karta s³u¿y do wykorzystania �rodków z tytu³u przyznanego limitu kredytowego, poprzez realizacjê operacji, o których mowa jest w niniejszym
Regulaminie.

2. Karta jestw³asno�ci¹Banku.
3. Posiadacz jest zobowi¹zany zapoznaæU¿ytkownikówkart dodatkowych z tre�ci¹Umowy,w tymRegulaminu, orazponosi pe³n¹ odpowiedzialno�æwobec

Banku zaprzestrzeganieprzezU¿ytkownikówkartdodatkowych ichpostanowieñ.
4. Posiadacz ponosi odpowiedzialno�æ z tytu³u u¿ywania wszystkich kart wydanych w ramach Umowy w zakresie okre�lonym w Umowie, w tym

wRegulaminie.
5. Posiadacz mo¿ewydawaæ dyspozycje oraz uzyskiwaæ informacje w zakresie karty g³ównej i rachunku karty oraz wszystkich kart dodatkowych wydanych

dokartyg³ównej.
6. U¿ytkownik karty dodatkowejmo¿ewydawaædyspozycje orazuzyskiwaæ informacje jedyniewzakresiewydanejmukartydodatkowej.
7. Pisemne dyspozycje dotycz¹ce karty lub Umowy, o których mowa jest w Regulaminie, Posiadacz lub U¿ytkownik karty dodatkowej sk³ada w placówce

Banku lubprzesy³anaadresBanku.
8. Korzystanie z us³ug bankowo�ci elektronicznej, o których mowa jest w Regulaminie, mo¿liwe bêdzie po wprowadzeniu przez Bank tych us³ug dla kart

kredytowych, pod warunkiem zawarcia pomiêdzy Posiadaczem/U¿ytkownikiem karty dodatkowej a Bankiem umowy o �wiadczenie us³ug drog¹
elektroniczn¹.

9. Ilekroæ w Regulaminie mowa jest o pisemnym powiadomieniu przekazywanym przez Bank, rozumie siê przez to powiadomienie przes³ane 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 z Posiadaczem we wniosku o wydanie karty lub w terminie pó�niejszym. W przypadku braku mo¿liwo�ci technicznych
dokonaniapowiadomieniawustalonej z Posiadaczem formie Bankmo¿edokonaæpowiadomienia drog¹pocztow¹naadres korespondencyjnywskazany
przez Posiadacza,nie stanowitonaruszeniapostanowieñUmowy.

1. Warunkiemubieganiasiêokartê g³ówn¹ jestz³o¿eniewnioskuowydaniekartyorazprzed³o¿eniedokumentówwymaganychprzezBank.
2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wydanie karty g³ównej Bank zawiera z Posiadaczem Umowê. Zawarcie Umowy jest warunkiem

wydaniakarty.
3. Posiadaczmo¿eubiegaæ siêowydaniekartdodatkowychdlawskazanychprzez siebieosób, sk³adaj¹cwniosekowydanie kartydodatkowej.
4. Wniosek o wydanie karty dodatkowej mo¿e zostaæ z³o¿ony przez Posiadacza przy sk³adaniu wniosku o kartê g³ówn¹ lub w terminie pó�niejszym po

zawarciuUmowy.Wniosekowydaniekartydodatkowejwymagazachowania formypisemnej i stanowi za³¹cznikdoUmowy.
5. Wramach jednejUmowyka¿demuU¿ytkownikowikartyBankwydaje tylkojedn¹kartê.
6. Bank ma prawo do odmowy wydania karty bez uzasadnienia swojej decyzji, z wyj¹tkiem sytuacji, gdy bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa

nak³adaj¹ naBankobowi¹zekuzasadnienia takiej decyzji.

1. Karta jestwa¿nadoostatniegodniamiesi¹cawskazanegonakarcie.
2. Kartydodatkowewydawanes¹ z tymsamymterminemwa¿no�ci, cokartag³ówna.

1. Kartê oraz PIN Bank wysy³a U¿ytkownikowi karty odrêbnymi przesy³kami pocztowymi (listownie) na adres korespondencyjny wskazany we wniosku
owydanie karty.

2. Wsytuacji brakudorêczeniaprzesy³ki z kart¹ lubprzesy³ki zPINwci¹gu30dni kalendarzowychod:
1) datyzawarciaUmowy -wprzypadku kartyg³ównej lubkartydodatkowej, owydaniektórej Posiadaczwyst¹pi³wraz zzawarciemUmowy,
2) datyz³o¿eniawnioskuokartêdodatkow¹-wprzypadkukartydodatkowej,owydaniektórej Posiadaczwyst¹pi³ pozawarciuUmowy,
Posiadacz lub U¿ytkownik karty powinien skontaktowaæ siê z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii lub osobi�cie w placówce Banku w celu
ustalenia powodównieotrzymaniaprzesy³ki i dalszego trybupostêpowania.

3. Wprzypadku:
1) nieotrzymaniaprzesy³ki zPINwci¹gu30dni kalendarzowychoddatyotrzymania karty,
2) otrzymaniauszkodzonej koperty zPIN,
Posiadacz lub U¿ytkownik karty zobowi¹zany jest niezw³ocznie powiadomiæ o takim fakcie Bank, telefonicznie pod numerem infolinii lub osobi�cie
wplacówceBanku.WmiejscepoprzedniegoPINBankwydanowyPIN.

4. Niezw³ocznie po otrzymaniu karty U¿ytkownik kartyzobowi¹zany jest do z³o¿eniawwyznaczonymmiejscu nakarciewsposób trwa³ypodpisu zgodnego
zewzorempodpisunaUmowie.

5. Wydana przez Bank karta jest nieaktywna tzn. nie mo¿na ni¹ dokonywaæ operacji. Kartê aktywuje U¿ytkownik karty zgodnie ze szczegó³ow¹ informacj¹,
któr¹Bankprzekazujewraz zkart¹.

6. Niedokonanieaktywacji kartynie zwalniaPosiadaczaodobowi¹zkuponoszeniaop³at za kartê,wwysoko�ciokre�lonejwTaryfie.
7. W przypadku nieodebrania karty g³ównej przez U¿ytkownika karty pomimo prawid³owego wys³ania jej przez Bank i niezg³oszenia siê po ni¹ w terminie

60 dni od dnia otrzymania przez Bank zwróconej przesy³ki z kart¹, Bank ma prawo do wypowiedzenia Umowyw trybie okre�lonymw § 39 Regulaminu.
Wprzypadku,gdynie zosta³aodebrana zgodnie zpostanowieniami zdaniapoprzedzaj¹cegokarta dodatkowa,Bankmaprawodozastrze¿enia tej karty.

1. Wprzypadku:
1) uszkodzeniakarty,
2) zmianydanych identyfikacyjnychU¿ytkownikakartywydrukowanychna karcie,
na wniosek Posiadacza lub U¿ytkownika karty dodatkowej, z³o¿ony pisemnie w Banku lub telefonicznie pod numerem infolinii, Bank wydaje now¹
kartêonowymnumerze.

2. OtrzymanieprzezBankwniosku,o którymmowawust. 1, jest równoznaczne zzastrze¿eniemprzezBankdotychczasowej karty.
3. Przekazanienowej karty odbywasiêna zasadach, októrychmowaw§6.
4. Nowakartawydawanajest z terminemwa¿no�cipoprzedniej karty.
5. Dotychczasow¹ kartê U¿ytkownik karty ma obowi¹zek zniszczyæ w sposób trwa³y, uniemo¿liwiaj¹cy pos³ugiwanie siê t¹ kart¹. W przypadku

niezniszczeniakartyPosiadaczponosi odpowiedzialno�æzaoperacje dokonane t¹kart¹.

1. Przedup³ywemterminuwa¿no�ci karty Bankautomatyczniewznawia kartê, z zastrze¿eniemust.2, 4, 9 i 10 niniejszegoparagrafu.
2. Karta nie zostanie wznowiona, je�li Posiadacz lub U¿ytkownik karty dodatkowej z³o¿y w Banku rezygnacjê ze wznowienia karty, na co najmniej 50 dni

przed up³ywem terminu wa¿no�ci dotychczasowej karty. Rezygnacja mo¿e zostaæ z³o¿ona pisemnie, telefonicznie pod numerem infolinii lub za
po�rednictwemus³ugbankowo�ci elektronicznej (poudostêpnieniu przezBank takiej funkcjonalno�ciwdanejus³udze).

3. Wznowieniekartyg³ównejoznaczaprzed³u¿enieobowi¹zywaniaUmowydo terminuwa¿no�ciwznowionej karty.
4. RezygnacjaPosiadaczazewznowieniakartyg³ównejoznacza, ¿eniezostan¹wznowione tak¿ekartydodatkowe.
5. Przekazaniewznowionejkartyodbywa siê nazasadach,októrychmowaw§6, z uwzglêdnieniempostanowieñust. 6 i 7niniejszegoparagrafu.
6. Kartawznowionazachowujedotychczasowynumer iPIN, z zastrze¿eniemust. 7.
7. W uzasadnionych przypadkach, z powodów technicznych lub zwi¹zanych z bezpieczeñstwem karty Bank mo¿e wznowiæ kartê z nowym numerem

inowymPIN.
8. Pootrzymaniuwznowionej kartydotychczasow¹kartênale¿y zniszczyæ,wsposóbuniemo¿liwiaj¹cypos³ugiwanie siê t¹kart¹.

wymagana kwota sp³aty

zablokowaniekarty
zad³u¿enie
zastrze¿enie karty

§ 3

Rozdzia³ 2
Wydanie karty i wznowienie karty

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8
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9. Bankmaprawodoniewznowienia karty g³ównej, a tym samymnieprzed³u¿aniaUmowy,wnastêpuj¹cychprzypadkach:
1) podjêcia przez Bank decyzji o rezygnacji z wydawnictwa kart bêd¹cych przedmiotem Umowy z powodu ich nierentowno�ci lub zast¹pienia

dotychczasowej karty bêd¹cejprzedmiotemUmowynowymproduktem, któryniemo¿ebyæobs³ugiwanynadotychczasowychzasadach,
2) utraty przezPosiadacza zdolno�cikredytowej,
3) wyst¹pieniaokoliczno�ciokre�lonychw§39ust.5 Regulaminu.
Odecyzji dotycz¹cejniewznowienia kartyBankpowiadamiaPosiadaczapisemnieniepó�niej ni¿na60dni przedup³ywemterminuwa¿no�ci karty.

10. Wprzypadku rezygnacji zewznowienia kartyg³ównej przezPosiadacza lubdecyzji o niewznowieniu karty g³ównejprzez BankPosiadacz zobowi¹zany jest
do sp³aty ca³ego wykorzystanego limitu kredytowego wraz z nale¿nymi Bankowi odsetkami, prowizjami i op³atami najpó�niej w ostatnim dniu
obowi¹zywaniaUmowypodrygoremwszczêciaprzez Bankpostêpowaniawindykacyjnego lubegzekucyjnego.

1. U¿ytkownik karty zobowi¹zany jestdo:
1) zabezpieczenia karty przedutrat¹, zniszczeniemlubuszkodzeniem,
2) przechowywaniakarty iochronyPIN zzachowaniemnale¿ytej staranno�ci,
3) nieprzechowywania kartyrazemzPIN,
4) niezw³ocznegozg³oszeniaBankowiutratykarty, zniszczenia karty lubwej�ciawposiadanie informacji o PINprzezosobênieuprawnion¹,
5) nieudostêpniania karty lub PIN osobom nieuprawnionym (nikt i w ¿adnych okoliczno�ciach nie ma prawa domagaæ siê od U¿ytkownika karty

ujawnieniaPIN lub jego czê�ci),
6) nieujawnianiadanychumieszczonychnakarciewcelach innychni¿dokonanieoperacji lubzg³oszenie utratykarty.

2. Posiadacz zobowi¹zany jest do monitorowania obci¹¿eñ rachunku karty w zakresie dokonanych operacji i natychmiastowego zg³aszania do Banku
wszelkich niezgodno�ci i nieprawid³owo�ci.

3. Posiadacz ponosiodpowiedzialno�æ zanieprzestrzeganiepostanowieñust. 1 przezU¿ytkownikówkartdodatkowych.

1. Kart¹maprawopos³ugiwaæsiêwy³¹cznieU¿ytkownik karty,wokresiewa¿no�ci kartywskazanymnakarcie.
2. U¿ytkownik karty zobowi¹zany jestdopos³ugiwaniasiê kart¹ zgodnie zpostanowieniamiUmowy,w tymRegulaminu.
3. U¿ytkownik kartymaprawopos³ugiwaæsiê kart¹wy³¹czniedo celówniezwi¹zanych zdzia³alno�ci¹ gospodarcz¹.

1. Kart¹mo¿nadokonywaæ operacji dowysoko�cidostêpnegolimitukredytowego,przy zachowaniu limitów transakcyjnych,o którychmowa jestw§17.
2. Przy u¿yciu karty mo¿na dokonywaæ operacji bezgotówkowych (p³atno�ci), operacji gotówkowych (wyp³at gotówki) lub korzystaæ z innych us³ug

dostêpnychdlakart,wkraju i za granic¹:
1) wPOS ibankomatachoznaczonych znakiemakceptacji umieszczonymnakarcie,
2) bez fizycznegoprzedstawieniakarty:

a) przez Internet,
b) telefonicznie,
c) drog¹pocztow¹.

3. Operacje realizowanes¹wwalucie kraju,wktóryms¹dokonywane, lub innejwalucie, któr¹ oferuje punkthonoruj¹cykartê.
4. Wprzypadku, gdy punkt honoruj¹cy kartê oferuje dokonanie operacji w innej walucie, ni¿ waluta kraju,w którym dokonywana jest operacja, U¿ytkownik

karty powinienotrzymaæ informacje o kursiewalutowym i op³atach zwi¹zanych z t¹ operacj¹ stosowanych przez ten punkt bezpo�redniow tympunkcie.
Bank mo¿e nie dysponowaæ informacj¹ o zastosowanych przez dany punkt op³atach oraz kursie walutowym. Uznaje siê, ¿e skorzystanie przez
U¿ytkownika karty z us³ugi przeliczeniawaluty w danympunkcie jest równoznaczne zwyra¿eniem zgody na zastosowane przez ten punkt op³aty lubkurs
walutowy.

5. Bank realizujedyspozycjedotycz¹ceoperacjiwoparciuonumerkarty, który stanowiunikatowy identyfikatorkarty.
6. Operacjê uwa¿asiê zaautoryzowan¹przezU¿ytkownikakarty, je¿eliU¿ytkownik kartywyrazi³ zgodênawykonanieoperacji poprzez:

1) wprowadzeniePIN lubz³o¿eniepodpisunadowodziedokonaniaoperacji -wprzypadkuoperacji dokonywanejwPOS,
2) wprowadzeniePIN-wprzypadkuoperacji dokonywanejwbankomacie,
3) zbli¿enie kartydo czytnikazbli¿eniowego-wprzypadkuoperacji zbli¿eniowej,
4) podanie numeru karty, daty wa¿no�ci karty oraz ewentualnie dodatkowych danych uwidocznionych na karcie: imienia i nazwiska lub CVV2

-wprzypadkuoperacji dokonywanychbez fizycznegoprzedstawienia karty:przez Internet, telefonicznie lubdrog¹pocztow¹.
7. Podpis U¿ytkownika karty z³o¿ony na dowodzie dokonania operacji powinien byæ zgodny ze wzorem podpisu z³o¿onym na karcie oraz na Umowie.

Z³o¿enieprzezU¿ytkownikakartypodpisu innego,ni¿wzórna karcie,nie zwalniaPosiadacza zodpowiedzialno�ci zadokonan¹operacjê.
8. Odmowa wprowadzenia PIN, brak wzoru podpisu na karcie, odmowa z³o¿enia podpisu na dowodzie dokonania operacji lub z³o¿enie podpisu innego ni¿

wzórnakarciemog¹byæpowodemodmowydokonaniaoperacji przezpunkthonoruj¹cykartê.
9. Podczas dokonywania operacji w POS U¿ytkownik karty mo¿e, w celu zapewnienia bezpieczeñstwa operacji, zostaæ poproszony o okazanie dokumentu

stwierdzaj¹cego jego to¿samo�æ.Nieokazanie dokumentumo¿ebyæpowodemodmowydokonaniaoperacji.
10. Odmomentudokonania autoryzacji operacjiprzezU¿ytkownikakarty niemo¿nawycofaætej autoryzacjianiodwo³aæoperacji.
11. U¿ytkownik karty powinienprzechowaædowóddokonaniaoperacjiw celuweryfikacji prawid³owo�ci rozliczeniaoperacji na rachunkukarty.

1. W przypadku otrzymania przez Bank zapytania dotycz¹cego operacji, Bank udziela zgody (autoryzacji) na dokonanie tej operacji do wysoko�ci
dostêpnego limitu kredytowego, zuwzglêdnieniemlimitówtransakcyjnychdladanego typuoperacji.

2. Udzielaj¹c autoryzacji Bank ustanawia na rachunku karty blokadê autoryzacyjn¹ na kwotê odpowiadaj¹c¹ kwocie operacji, na któr¹ zosta³a udzielona
autoryzacja. W przypadku, gdy operacja dokonywana jest w walucie innej ni¿ z³oty, wysoko�æ kwoty objêtej blokad¹ autoryzacyjn¹ mo¿e ró¿niæ siê od
kwoty obci¹¿enia rachunku karty, gdy¿ kwota operacji mo¿e byæ przeliczona przez organizacjê kartow¹ lub przez Bank po innym kursie walutowym na
potrzeby autoryzacji, apo innym na potrzeby rozliczenia operacji. Ró¿nicapomiêdzy kwot¹ blokady autoryzacyjnej oraz kwot¹ rozliczonej operacjimo¿e
byæprzyczyn¹przekroczenia limitukredytowego.

3. Kwota operacji, na któr¹ zosta³a udzielona autoryzacja przezBank, pomniejszawysoko�ædostêpnego limitu kredytowegodoczasu rozliczenia operacji na
rachunkukarty, alenied³u¿ejni¿ przez7dni.

4. Je¿eli w terminie okre�lonym w ust. 3 nie zostanie dokonane rozliczenie operacji, nastêpuje rozwi¹zanie blokady autoryzacyjnej i dostêpny limit
kredytowyzostajepowiêkszonyokwotênierozliczonejoperacji.

5. Brak blokady autoryzacyjnej lub jej rozwi¹zanie z powodu up³ywu terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, przed terminem rozliczenia
operacji na rachunkukartyniezwalniaPosiadacza zobowi¹zkuutrzymywania saldadostêpnegolimitu kredytowegowwysoko�ci zapewniaj¹cejpokrycie
zrealizowanychoperacji oraz nale¿nychBankowiop³at iprowizji.

6. Nie wszystkie operacje, w tymw szczególno�ci operacje zbli¿eniowe, s¹ przesy³ane do Banku doautoryzacji. Dokonanie operacji nieautoryzowanej przez
Bank nie skutkuje za³o¿eniemblokady autoryzacyjnej, a operacja taka pomniejszawysoko�æ dostêpnego limitukredytowegoodmomentu rozliczenia tej
operacji na rachunkukarty.

1. Kart¹mo¿nadokonywaæ operacji przez ca³¹dobêz zastrze¿eniemust. 2-4.
2. Bank zastrzega sobie prawo do przeprowadzania modernizacji i konserwacji technicznych systemu obs³uguj¹cego karty, podczas których mo¿e byæ

niemo¿liwe lub utrudnione wykonywanie operacji. O planowanych terminach przerw lub utrudnieñ w obs³udze kart Bank powiadamia U¿ytkowników
kartpoprzezumieszczenie informacjina stronie internetowej Bankuorazudziela informacji zapo�rednictwem infolinii.

3. Bank zastrzegasobieprawodoodmowywykonaniaoperacjiwnastêpuj¹cychprzypadkach:
1) podanianieprawid³owegoPIN,
2) podania nieprawid³owego numeru karty, daty wa¿no�ci karty, imienia i nazwiska lub CVV2 - w przypadku operacji niewymagaj¹cych fizycznego

przedstawienia karty,

Rozdzia³ 3
Bezpieczeñstwo i ochrona karty

§ 9

Rozdzia³ 4
Pos³ugiwanie siê kart¹ i wykorzystanie limitu kredytowego

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13
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3) niewystarczaj¹cejwysoko�cidostêpnegolimitu kredytowego lub limitów transakcyjnych,
4) próbydokonaniaoperacji przy u¿yciukarty niewa¿nej, nieaktywnej, zastrze¿onej lubzablokowanej,
5) gdywymagaj¹ tegoprzepisy prawa.

4. O odmowie wykonania operacji i je�li to mo¿liwe, o przyczynie odmowy, Bank informuje U¿ytkownika karty poprzez wy�wietlenie lub przekazanie
komunikatu w punkcie honoruj¹cym kartê, chyba ¿e poinformowania o odmowie lub jej przyczynach zabraniaj¹ przepisy prawa lub orzeczenia
uprawnionychorganów.

5. Bank ponosi odpowiedzialno�æ za skutki nieprawid³owego wykonania operacji lub odmowy dokonania operacji na zasadach okre�lonych w Kodeksie
cywilnymorazwustawieous³ugachp³atniczych.

1. Ka¿daoperacjagotówkowa lubbezgotówkowadokonanakart¹ zmniejszadostêpny limitkredytowy.
2. Nale¿neBankowiprowizje,op³aty i odsetki zmniejszaj¹ dostêpny limit kredytowy ipobierane s¹ zgodniez trybemokre�lonymw§22.
3. Ka¿dawp³ata na rachunek karty zwiêksza dostêpny limit kredytowy. Zwiêkszenie dostêpnego limitu kredytowego w zwi¹zku z wp³at¹ na rachunekkarty

nastêpuje niepó�niej ni¿ dogodziny 23:00nastêpnegodniaroboczegopodniuotrzymaniawp³aty przezBank.

1. Zad³u¿enie Posiadaczawobec Banku z tytu³u korzystania z karty g³ównej i kart dodatkowych, z uwzglêdnieniem naliczonych przez Bank op³at, prowizji i
odsetek, nie powinnoprzekraczaæ wysoko�ci przyznanego limitu kredytowego. Posiadacz zobowi¹zany jest monitorowaæ saldo zad³u¿enia na rachunku
karty.

2. W przypadku przekroczenia przyznanego limitu kredytowego Bank pobiera op³atê zgodnie z Taryf¹. Op³ata pobierana jest w dniu wystawieniaWyci¹gu,
za ka¿dycykl rozliczeniowy,wktórymwyst¹pi³oprzekroczenie limitu.

3. Wprzypadkuprzekroczenia limitukredytowegoPosiadacz zobowi¹zany jest donatychmiastowej sp³atykwotyprzekroczenia.

1. Posiadacz mo¿e z³o¿yæ wniosek o zmianê limitu kredytowego. Wniosek o zwiêkszenie limitu kredytowego nale¿y z³o¿yæ w placówce Banku. Wniosek
ozmniejszenie limitukredytowegomo¿naz³o¿yæpodnumerem infolinii lubpisemniewBanku.

2. W przypadku wniosku o zwiêkszenie limitu kredytowego Posiadacz mo¿e zostaæ poproszony o przed³o¿enie w Banku dokumentów dotycz¹cych jego
aktualnej sytuacji finansowej. Informacjê o rodzajuwymaganych dokumentów, w zale¿no�ci od �ród³a dochodów, Posiadacz mo¿e uzyskaæw placówce
Banku,atak¿epodnumerem infoliniiBanku.

3. O podjêtej decyzji i nowej wysoko�ci limitu kredytowego Bank powiadamia Posiadacza pisemnie. Bank ma prawo do odmowy zwiêkszenia limitu
kredytowego bez uzasadnienia swojej decyzji, z wyj¹tkiem sytuacji, gdy bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa nak³adaj¹ na Bank obowi¹zek
uzasadnienia takiej decyzji.

4. Zmianalimitu kredytowego, októrejmowa jestwniniejszymparagrafie,niewymagazawarcia aneksudoUmowy.

1. W celu podwy¿szenia bezpieczeñstwa u¿ytkowania karty Bank i Posiadacz ustalaj¹ nastêpuj¹ce limity transakcyjne ograniczaj¹ce kwoty lub liczbê
operacji dokonanychdan¹kart¹w jednostceczasu:

2. Bankdokonujezmianywysoko�ci lubrodzajulimitówtransakcyjnych, októrychmowawustêpiepoprzedzaj¹cym,wnastêpuj¹cychprzypadkach:
1) zmianyprzepisówprawawtymzakresie,
2) zmianyprzepisóworganizacji kartowej, zeznakiemktórejwydawana jest karta, którewymuszaj¹ zmianyw tymzakresie,
3) zuzasadnionychprzyczynzwi¹zanych zbezpieczeñstwemoperacji,
4) zmiany funkcjonalno�ci produktuw zwi¹zku ze zmianami technologicznymi, które uniemo¿liwiaj¹ utrzymaniedotychczasowych limitów i wymuszaj¹

wzwi¹zkuztymzmianywtymzakresie.
3. Szczegó³owy trybwprowadzania zmianwarunkówUmowywzakresie limitów transakcyjnychokre�la §37.

1. Podczas realizacji operacjiwbankomacie,wprzypadku:
1) wprowadzaniab³êdnegoPIN,
2) próbyu¿ycia zastrze¿onej,zablokowanej lubniewa¿nej karty,
3) nieprawid³owejobs³ugibankomatu, np. nieodebrania kartywodpowiednimczasie,
4) awarii bankomatu,
kartamo¿ezostaæzatrzymanawbankomacie.

2. W przypadku zatrzymania wa¿nej karty w bankomacie, U¿ytkownik karty zobowi¹zany jest niezw³ocznie zg³osiæ ten fakt do Banku, telefonicznie pod
numerem infolinii lubosobi�ciewplacówceBanku.

1. Trzykrotne kolejne wprowadzenie nieprawid³owego PIN, nawet w ró¿nych urz¹dzeniach i w ró¿nych terminach, spowoduje zablokowanie karty. W celu
odblokowania karty Posiadacz lub U¿ytkownik karty dodatkowej powinien skontaktowaæ siê z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii, osobi�cie w
placówce Banku lub z³o¿yæ dyspozycjê za po�rednictwem us³ug bankowo�ci elektronicznej (po udostêpnieniu przez Bank takiej funkcjonalno�ci w danej
us³udze).

2. W przypadku zapomnienia PIN Posiadacz lub U¿ytkownik karty dodatkowej powinien z³o¿yæ w Banku wniosek o wydanie nowego PIN. Wniosek nale¿y
z³o¿yæ telefonicznie pod numerem infolinii, w placówce Banku lub za po�rednictwem us³ug bankowo�ci elektronicznej (po udostêpnieniu przez Bank
takiej funkcjonalno�ciwdanejus³udze). BankprzekazujenowyPINdrog¹pocztow¹,naadreskorespondencyjnyU¿ytkownikakarty.

1. U¿ytkownik karty mo¿e dokonaæ zmiany PIN w bankomatach wybranych sieci, zgodnie z informacj¹ przekazan¹ przez Bank w odrêbnych materia³ach
informacyjnych.

2. ZmianaPINwymagau¿ycia karty orazwprowadzeniadotychczasowegoPIN.

1. Momentemotrzymania przezBank zlecenia rozliczenia operacji zrealizowanej przy u¿yciu karty jest dzieñ roboczy,w którymBank otrzyma³ od podmiotu
po�rednicz¹cego w rozliczeniu operacji informacjê umo¿liwiaj¹c¹ rozliczenie tej operacji. Dzieñ otrzymania powy¿szej informacji jest niezale¿ny od
Banku.

2. Bank rozliczaoperacjêna rachunkukarty oraznale¿ne op³aty iprowizje z tytu³uoperacji najpó�niejwnastêpnymdniu roboczympodniu otrzymaniaprzez
Bankzleceniadotycz¹cegooperacji.

3. Wszystkie operacje dokonane w z³otych jak i w innych walutach, rozliczane s¹ przez Bank na rachunku karty w z³otych, przy czym przeliczenie na z³ote
w przypadku operacji dokonanych w innej walucie ni¿ z³oty nastêpuje za po�rednictwem waluty rozliczeniowej, któr¹ jest euro, zgodnie z trybem
okre�lonymwust. 4 i 5.

4. Operacje dokonanewwalucie innej ni¿ z³oty lub euro przeliczane s¹ przezorganizacjê kartow¹ na euro, zgodnie z kursem stosowanymwdniu rozliczenia
operacji przez tê organizacjê, adowarto�ci operacji doliczana jestautomatyczniemar¿a zaprzewalutowanieoperacji zgodnie zTaryf¹.

5. Kwoty operacji dokonanych w euro oraz kwoty wyliczone zgodnie z ust. 4 przeliczane s¹ na z³ote wed³ug referencyjnego kursu walutowego sprzeda¿y
dewiz Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzib¹ we Wroc³awiu, obowi¹zuj¹cego w momencie rozliczenia operacji na rachunku karty. Zmiana warto�ci
referencyjnego kursu walutowego dokonywana jest bez uprzedzenia, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zmiany tego kursu przez Bank
ZachodniWBKS.A.Kurs tenpodawany jest:
1) naWyci¹gach -wopisie szczegó³ówoperacji, doktórejprzeliczeniadanykurs zosta³ zastosowany,
2) na stronie internetowejBankuoraznastronie internetowejBankuZachodniegoWBK (www.bzwbk.pl),
3) na ka¿de ¿¹danie Posiadacza lub U¿ytkownika karty dodatkowej z³o¿one telefonicznie pod numerem infolinii, bezpo�rednio w placówce Banku lub

pisemniepodadresemBanku.

§ 14

§ 15

§ 16

§ 17

§ 18

§ 19

§ 20

Rozdzia³ 5
Rozliczanie operacji i kurs walutowy

§ 21

Dzienny limit warto�ci operacji gotówkowych 5000 z³, ale nie wiêcej ni¿ dostêpny limit kredytowy

Dzienny limit liczbowy wyp³at gotówki 5

Maksymalna warto�æ transakcji zbli¿eniowej 50 z³
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Rozdzia³ 6
Naliczanie op³at, prowizji i odsetek

§ 22

Rozdzia³ 7
Przekazywanie informacji o operacjach oraz sp³ata zad³u¿enia

§ 23

§ 24

§ 25

1. Op³aty,prowizje i odsetki zmniejszaj¹wysoko�ædostêpnegolimitukredytowego istanowi¹ podlegaj¹cesp³aciezad³u¿eniePosiadaczawobecBanku.
2. Bankpobieraop³aty i prowizjez tytu³uUmowyzgodnie z zasadamiokre�lonymiwUmowie.
3. W ostatnim dniu cyklu rozliczeniowego Bank rozlicza odsetki naliczone od niesp³aconej kwoty zad³u¿enia od dnia zaksiêgowania operacji na rachunku

kartydodnia sp³aty ca³o�ci zad³u¿eniaz tytu³u tej operacji, zzastrze¿eniem§23ust. 11 i 12.
4. Naliczanie odsetek odbywa siê w oparciu o zasadê 365/360 (lub 366/360 w roku przestêpnym), co oznacza przyjêcie faktycznej liczby dni w okresie

obrachunkowymwstosunkudo 360dniw rokuobrachunkowym.

1. Informacjeo:
1) rozliczonych przez Bank operacjach dokonanych przy u¿yciu kart, umo¿liwiaj¹ce Posiadaczowi zidentyfikowanie operacji i punktu honoruj¹cego

kartê,
2) kwocieoperacjiw z³otych,
3) kwocie operacji w walucie, w której zosta³a dokonana operacja, kwocie operacji w walucie rozliczeniowej oraz zastosowanym przez Bank kursie

walutowym, je¿eli operacja wi¹za³a siê z przeliczeniemwaluty, kwocie wszelkich op³at i prowizji z tytu³u operacji oraz innych op³atach wynikaj¹cych
Umowywraz z ichwyszczególnieniem,

4) naliczonychodsetkach,
5) sp³atach zad³u¿eniazaksiêgowanychna rachunkukarty,
6) daciewaluty zastosowanejprzy obci¹¿eniu/uznaniu rachunkukarty,
7) ca³kowitymzad³u¿eniu,wymaganej kwocie sp³aty i terminiewymaganej sp³aty,
przekazywanes¹przezBanknaWyci¹gach.

2. Wyci¹gi s¹wysy³ane razwmiesi¹cupozakoñczeniu cyklu rozliczeniowegokarty:
1) drog¹pocztow¹naadreskorespondencyjnywskazanyprzezPosiadacza,
lub
2) drog¹ elektroniczn¹, naadrespocztyelektronicznej Posiadacza,
zgodnie z dyspozycj¹ Posiadacza dotycz¹c¹ terminu koñca cyklu rozliczeniowego oraz sposobu wysy³ki Wyci¹gów i innej korespondencji, z³o¿on¹ we
wnioskuowydaniekarty lub z³o¿on¹w terminiepó�niejszym.

3. NawniosekPosiadaczaBankprzesy³akopiêWyci¹guw formiepapierowejnaadreskorespondencyjnyPosiadacza.
4. DatawystawianiaWyci¹gów (termin koñca cyklu rozliczeniowego)mo¿e zostaæ zmieniona nawniosek Posiadacza na inn¹ spo�ródproponowanychprzez

Bank. Wniosek o zmianê daty wystawiania Wyci¹gów mo¿e zostaæ z³o¿ony telefonicznie za po�rednictwem infolinii, w placówce Banku lub w za
po�rednictwemus³ugbankowo�ci elektronicznej (poudostêpnieniu przezBank takiej funkcjonalno�ciwdanejus³udze).

5. Zad³u¿enie powsta³e wwyniku pos³ugiwania siê kart¹ g³ówn¹ i kartami dodatkowymi powinno byæ sp³acane na rachunek karty, którego numer podany
jest na Wyci¹gu, w wysoko�ci i terminie podanych na Wyci¹gu. Termin wymaganej sp³aty wynosi 24 dni kalendarzowe od dnia zakoñczenia cyklu
rozliczeniowego. Je¿eli termin wymaganej sp³aty przypada na sobotê lub dzieñ ustawowo wolny od pracy, za termin wymaganej sp³aty przyjmuje siê
pierwszydzieñroboczynastêpuj¹cypo tymdniuwolnym.

6. Sp³aty zad³u¿eniamo¿nadokonaæw formie:
1) gotówkowej - np.wplacówkachpocztowych, kasachBanku i innychbanków,
2) bezgotówkowej.

7. Posiadacz zobowi¹zany jestdodokonaniawp³aty conajmniejwymaganejkwoty sp³atywskazanejnaWyci¹gu.
8. Sp³atêuwa¿a siê zadokonan¹wdniu jejwp³ywudoBanku, zzastrze¿eniem§14ust. 3.
9. Wp³acona kwota jest zaliczanana sp³atêposzczególnychczê�ci zad³u¿eniawnastêpuj¹cej kolejno�ci:

1) odsetki,
2) prowizje,
3) op³aty,
4) operacjegotówkowe -wkolejno�ci chronologicznejwgdatyksiêgowania,
5) operacjebezgotówkowe -wkolejno�ci chronologicznejwgdatyksiêgowania,
przy czym zawsze przed aktualnym zad³u¿eniem pokrywane jest zad³u¿enie z poprzedniego Wyci¹gu je�li nie zosta³o sp³acone - zgodnie z kolejno�ci¹
okre�lon¹powy¿ej.

10. Posiadacz ma prawo do wcze�niejszej sp³aty ca³o�ci lub czê�ci zad³u¿enia - przed terminem sp³aty okre�lonymnaWyci¹gu.W takim przypadku Bank nie
pobieraodsetek odoperacji objêtychwcze�niejsz¹sp³at¹oddniadokonania sp³aty, z zastrze¿eniemust.11 i 12.

11. Sp³ata ca³o�ci zad³u¿enia nie pó�niej ni¿ w terminie sp³aty okre�lonym na Wyci¹gu skutkuje nieobci¹¿eniem rachunku karty odsetkami od zad³u¿enia
ztytu³uoperacji bezgotówkowych.

12. W przypadku niesp³acenia ca³o�ci zad³u¿enia w terminie sp³aty okre�lonym naWyci¹gu, odsetki od operacji bezgotówkowych dokonanych w ostatnim
cyklu rozliczeniowymzostan¹wykazanedopieronakolejnymWyci¹gu.

13. W przypadku sp³aty kwoty wy¿szej ni¿ kwota zad³u¿enia, nadp³ata nie podlega oprocentowaniu. �rodki z tytu³u nadp³aty w okresie obowi¹zywania
Umowymog¹zostaæwykorzystanewy³¹cznie poprzez dokonanieoperacjiprzyu¿yciukarty.

1. NieotrzymanieWyci¹gu zprzyczynniezale¿nychodBankunie zwalniaPosiadaczazobowi¹zku terminowej sp³aty zobowi¹zañwynikaj¹cych zUmowy.
2. W przypadku nieotrzymaniaWyci¹guw terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakoñczenia cyklu rozliczeniowego Posiadacz powinien skontaktowaæ

siê z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii lub osobi�cie w placówce Banku w celu uzyskania informacji o terminie sp³aty, wysoko�ci zad³u¿enia
iwymaganejkwocie sp³aty.

1. Posiadacz, który jestposiadaczem lubwspó³posiadaczemRORwBankumo¿ekorzystaæzus³ugi automatycznej sp³atywwybranejopcji sp³aty:
1) wymaganejkwotysp³aty, lub
2) ca³ego zad³u¿enia.

2. Dyspozycjêw³¹czeniaus³ugi automatycznej sp³atyPosiadaczmo¿ez³o¿yæwraz zwnioskiemokartê lubwterminie pó�niejszym.
3. Posiadaczmawprawowokresie obowi¹zywaniaUmowyzrezygnowaæ zus³ugi automatycznej sp³aty lubdokonaæ zmianywybranejopcji sp³aty.
4. Dyspozycjê w³¹czenia lub wy³¹czenia us³ugi automatycznej sp³aty lub zmianê opcji sp³aty Posiadacz mo¿e z³o¿yæ telefoniczne pod numerem infolinii,

wplacówceBanku lubzapo�rednictwemus³ugbankowo�cielektronicznej (poudostêpnieniuprzezBank takiej funkcjonalno�ciwdanejus³udze).
5. W przypadku wypowiedzenia Umowy, z dniem nastêpnym po dniu z³o¿enia tego wypowiedzenia us³uga automatycznej sp³aty zostaje wy³¹czona,

aPosiadacz zobowi¹zany jestdo dokonania samodzielnej sp³aty zad³u¿enia.
6. Posiadacz, który korzysta z us³ugi automatycznej sp³aty, zobowi¹zany jest zapewniæ na ROR przez ca³y dzieñ sp³aty wskazany na ostatnimWyci¹gu jako

terminwymaganej sp³aty,odpowiedni¹ kwotê �rodkównasp³atê zad³u¿enia, zgodnie zwybran¹opcj¹automatycznej sp³aty.
7. W przypadku w³¹czonej us³ugi automatycznej sp³aty ca³o�ci zad³u¿enia w dniu wymaganej sp³aty zostanie pobrana z ROR i wp³acona na rachunek karty

kwota równa kwocie zad³u¿enia z ostatniego Wyci¹gu, pod warunkiem, ¿e na ROR bêdzie wystarczaj¹ce saldo �rodków. Je¿eli saldo �rodków bêdzie
niewystarczaj¹ce na sp³atê ca³o�ci kwoty zad³u¿enia z ostatniegoWyci¹gu, z ROR zostanie pobrana wymagana (minimalna) kwota sp³aty z ostatniego
Wyci¹gu, podwarunkiem,¿e saldo �rodkównaRORbêdziewystarczaj¹cenapobraniewymaganej kwotysp³aty.

8. Wprzypadkuw³¹czonej us³ugi automatycznej sp³atywymaganej kwoty sp³aty wdniuwymaganej sp³aty zostanie pobrana z ROR i wp³aconana rachunek
karty kwota równa wymaganej kwocie sp³aty z ostatniego Wyci¹gu, pod warunkiem, ¿e saldo �rodków na ROR bêdzie wystarczaj¹ce na pobranie
wymaganej kwoty sp³aty.

9. Automatyczna sp³ata realizowana jest niezale¿nie od tego, czy Posiadacz dokonauprzednio samodzielnej sp³aty zad³u¿enia.Wprzypadku, gdy Posiadacz
korzysta z us³ugi automatycznej sp³aty i dokona samodzielnej sp³aty zad³u¿enia, mo¿e doj�æ do sytuacji podwójnego uznania rachunku karty z tytu³u
sp³aty tegozad³u¿enia.Wprzypadkusp³atywy¿szejni¿ kwota zad³u¿enia zastosowaniema§23ust. 13.

10. Posiadacz mo¿e odwo³aæ zlecenie sp³aty zad³u¿enia w ramach us³ugi automatycznej sp³aty sk³adaj¹c dyspozycjê wy³¹czenia us³ugi nie pó�niej ni¿ do
koñcadnia roboczegopoprzedzaj¹cegodzieñwymaganej sp³aty, którejdotyczyodwo³ywanezlecenie.
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11. Wprzypadkuodmowywykonania zlecenia sp³aty zad³u¿eniaw ramachus³ugi automatycznej sp³aty, Bank powiadamiaPosiadacza oodmowiewykonania
tego zlecenia i je�li tomo¿liwe, o przyczynach odmowypoprzezwys³anie wiadomo�ci SMS na numer telefonu komórkowegowskazany przez Posiadacza
lub telefonicznie za po�rednictwem infolinii. W przypadku braku mo¿liwo�ci powiadomienia poprzez SMS lub powiadomienia telefonicznego, Bank
powiadamia Posiadacza pisemnie.Wprzypadku, gdyodmowawykonaniazleceniaby³a uzasadniona, np.wprzypadkuniewystarczaj¹cego salda �rodków
naROR,Bankmo¿ezapowiadomieniepobieraæop³aty, zgodnie zTaryf¹.

Bank przed terminem wymaganej sp³aty wysy³a na numer telefonu komórkowego wskazany przez Posiadacza bezp³atn¹ wiadomo�æ SMS z informacj¹
o zbli¿aj¹cym siê terminie wymaganej sp³aty oraz wymaganej kwocie sp³aty z ostatniego Wyci¹gu. Wiadomo�æ wysy³ana jest niezale¿nie od tego, czy na
rachunekkarty zosta³adokonanauprzednio sp³ata zad³u¿enia.

1. W przypadku niesp³acenia wymaganej kwoty sp³aty w wyznaczonym terminie Bank podejmuje dzia³ania monituj¹ce, za które mo¿e pobieraæ op³aty
wwysoko�ci i na zasadachokre�lonychwUmowie:
1) telefonicznie powiadamiaPosiadaczaozaleg³o�ciachwsp³aciezad³u¿enia,
2) wysy³a drog¹ pocztow¹ upomnienia/wezwania do sp³aty zad³u¿enia, z zastrze¿eniem, ¿e wysy³ka upomnieñ/wezwañ realizowana jest w odstêpach

czasowych umo¿liwiaj¹cych dokonanie wp³aty �rodkówna sp³atê wymaganej kwoty sp³aty, a sp³atawymaganej kwoty sp³aty powoduje zaniechanie
wys³ania kolejnegoupomnienia/wezwania.

2. Informacjaozaleg³o�ciw sp³acie zad³u¿eniaprzekazywana jest równie¿naWyci¹gu.
3. Odsetkiodnale¿no�ciprzeterminowanychnaliczanes¹ jedyniewprzypadkuokre�lonymw§39ust. 13.
4. Niedokonanie wp³aty wymaganej kwoty sp³aty w wyznaczonym terminiemo¿e skutkowaæ zablokowaniem karty przez Bank, z zastrze¿eniem § 39 ust. 5

pkt3.

1. W przypadku stwierdzenia utraty, kradzie¿y, przew³aszczenia albo nieuprawnionego u¿ycia karty lub nieuprawnionego dostêpu do karty U¿ytkownik
karty zobowi¹zany jestdoniezw³ocznego zg³oszeniatego faktudoBanku,celemzastrze¿enia karty.

2. Zg³oszeniazastrze¿enia kartynale¿ydokonaæ:
1) telefonicznie pod czynnymca³odobowonumerem do zastrzegania kart podanymna karcie,wmateria³ach informacyjnychprzekazanychwraz zkart¹

orazna stronie internetowejBanku, lub
2) zapo�rednictwemus³ugbankowo�ci elektronicznej (poudostêpnieniuprzezBank takiej funkcjonalno�ciwdanejus³udze).

3. Wprzypadkubrakumo¿liwo�ci dokonania zg³oszenia zastrze¿eniaw trybie, o którymmowawust. 2, Posiadacz lubU¿ytkownikkarty dokonuje zg³oszenia
osobi�cie, zachowuj¹cformêpisemn¹,wdowolnejplacówce Banku.

4. Bankmaprawoza¿¹daæodPosiadaczapisemnegopotwierdzenia zg³oszenia,o którymmowawust. 2,wraz zopisemokoliczno�ci tegozdarzenia.
5. Wprzypadkupodejrzeniakradzie¿ykarty lubnieuprawnionegou¿ycia kartyU¿ytkownik karty zobowi¹zany jestzg³osiæ ten faktnaPolicjê.

1. Karta zastrze¿ona nie mo¿e byæ u¿ywana. W przypadku odzyskania takiej karty nale¿y j¹ zniszczyæ w sposób trwa³y, uniemo¿liwiaj¹cy pos³ugiwanie siê
kart¹.Wprzypadkuniezniszczenia karty Posiadaczponosiodpowiedzialno�æ zaoperacjedokonane t¹ kart¹.

2. O fakcie odzyskania karty zastrze¿onej Posiadacz lub U¿ytkownik karty dodatkowej powinien niezw³ocznie powiadomiæ Bank, potwierdzaj¹c
jednocze�nie zniszczenie tej karty.

1. Je¿eli karta zostanie zastrze¿ona przez U¿ytkownika karty, w jej miejsce wydana zostanie nowa karta o nowym numerze. Przekazanie nowej karty
U¿ytkownikowikartyodbywasiêna zasadach, o którychmowaw§6.

2. Now¹kartêBankwydaje z terminemwa¿no�ci poprzedniejkarty.
3. U¿ytkownik karty ma prawo rezygnacji z wydania nowej karty wmiejsce karty zastrze¿onej. Rezygnacjê nale¿y zg³osiæ wraz ze zg³oszeniem zastrze¿enia

karty. W przypadku karty g³ównej rezygnacja taka poci¹ga za sob¹ obowi¹zek wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza w formie pisemnej zgodnie
ztrybemokre�lonymw§39ust. 6-7oraz skutkuje zastrze¿eniemkart dodatkowych.

1. Bankmaprawodozablokowania lub zastrze¿enia karty:
1) zuzasadnionychprzyczynzwi¹zanych zbezpieczeñstwemkarty,
2) wzwi¹zkuzpodejrzeniemnieuprawnionegou¿ycia karty lubumy�lnegodoprowadzeniadonieautoryzowanejoperacji,
3) z powodu zwiêkszenia ryzyka utraty przez Posiadacza zdolno�ci kredytowej, w tym w przypadku niedokonania wp³aty wymaganej kwoty sp³aty

wwyznaczonym terminie,o którymmowaw§23ust. 5, pomimo up³ywu dodatkowego terminuwskazanegowupomnieniu lubwezwaniu do zap³aty
wys³anymprzezBank.

2. O zablokowaniu lub zastrze¿eniu karty Bank powiadamia Posiadacza przed jej zablokowaniem/ zastrze¿eniem, a je¿eli nie jest to mo¿liwe, niezw³ocznie
po jej zablokowaniu/ zastrze¿eniu. Powiadomienie dokonywane jest telefonicznie, a w przypadku braku mo¿liwo�ci powiadomienia telefonicznego,
pisemnie, z zastrze¿eniemust.3.

3. Bank niepowiadamia Posiadacza o dokonanej blokadzie lub zastrze¿eniu karty, je¿eli wymagaj¹ tego wzglêdybezpieczeñstwa lub jest to zabronione na
mocyodrêbnychprzepisówprawa.

4. Bankodblokowujekartê lubwymieniakartênanow¹, je¿eliprzesta³y istnieæpodstawydoutrzymaniablokady.

1. Posiadacz, który ma zastrze¿enia dotycz¹ce us³ug �wiadczonych przez Bank lub uzyska informacje o zaistnieniu okoliczno�ci budz¹cych zastrze¿enia
zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ Banku, mo¿e z³o¿yæ reklamacjê w celu umo¿liwienia rozpatrzenia reklamacji przez Bank z uwzglêdnieniem postanowieñ
niniejszegoRozdzia³u.

2. Posiadacz zobowi¹zany jest domonitorowania informacji przekazywanych przez Bank w zakresie dokonanych operacji i niezw³ocznego powiadamiania
Banku ostwierdzonychnieautoryzowanychprzezU¿ytkownika karty, niedokonanych lubnieprawid³owo rozliczonychoperacjach. Powiadomienia nale¿y
dokonaæwdrodze reklamacji.

3. Je¿eli Posiadacznie dokonapowiadomienia,o którymmowa jestwust. 2, w terminie 13miesiêcyoddniadokonania nieautoryzowanych lubniew³a�ciwie
rozliczonychoperacji b¹d�oddnia,wktórymoperacjamia³abyæwykonana, roszczeniaPosiadaczawzglêdemBankuz tytu³u tych operacjiwygasaj¹.

4. Postanowieñust. 3niestosujesiêwprzypadku, gdyBanknieudostêpni³ Posiadaczowi informacjio operacjach, zgodniez §23ust. 1 i 2Regulaminu.
5. Reklamacje Posiadacz, z zastrze¿eniem ust. 7, mo¿e sk³adaæ: pisemnie, telefonicznie pod numerem infolinii, poczt¹ elektroniczn¹ na adres e-mail:

informacja@pocztowy.pl lub zapo�rednictwemus³ugbankowo�cielektronicznej(poudostêpnieniuprzezBanktakiej funkcjonalno�ciwdanej us³udze).
6. Na ¿yczenie Posiadacza Bank potwierdza przyjêcie reklamacji zg³oszonej w sposób inny ni¿ pisemna, w trybie z nim ustalonym. Przyjmuje siê, ¿e

potwierdzeniem przyjêcia reklamacji jest wskazanie Posiadaczowi numeru reklamacji nadanego w momencie jej rejestracji przez Bank, o ile Strony nie
postanowi³y inaczej.

7. Reklamacjedotycz¹ceoperacji, zewzglêdunawymaganiaprocesureklamacyjnegopozaBankiem,wymagaj¹ zachowania formypisemnej.
8. Bank mo¿e zwróciæ siê do Posiadacza o przekazanie do Banku kopii dowodu dokonania operacji lub innego dokumentu wskazuj¹cego na zasadno�æ

reklamacji.
9. W przypadku reklamacji dotycz¹cej operacji zrealizowanej przy u¿yciu karty dodatkowej, Bankmo¿e wymagaæ z³o¿enia na pisemnej reklamacji podpisu

U¿ytkownikakartydodatkowej.
10. Bank rozpatrujereklamacjeniezw³oczniepo ichprzyjêciu.
11. Z zastrze¿eniem ust. 3 oraz § 33, w przypadku stwierdzenia przez Bank wyst¹pienia operacji nieautoryzowanej przez U¿ytkownika karty Bank zwraca

niezw³ocznie na rachunek karty kwotê operacji orazkwotypobranychw zwi¹zku operacj¹op³at,prowizji i odsetek, przywracaj¹c rachunek karty do stanu,
jaki istnia³by,gdybyniemia³amiejscaoperacja nieautoryzowanaprzezU¿ytkownika karty.

12. W przypadku uznania zasadno�ci reklamacji, Bank koryguje kwotê obci¹¿enia rachunku karty oraz kwoty pobranych lub nale¿nych op³at, prowizji
iodsetek.

13. O wyniku przeprowadzonego postêpowania reklamacyjnego Bank niezw³ocznie powiadamia Posiadacza w formie pisemnej lub w innej formie
uzgodnionej zPosiadaczem.

§ 26

§ 27

Rozdzia³ 8
Zastrze¿enie lub blokada karty

§ 28

§ 29

§ 30

§ 31

Rozdzia³ 9
Reklamacje i odpowiedzialno�æ

§ 32

mailto:informacja@pocztowy.pllubzapo�rednictwemus�ugbankowo�cielektronicznej(poudost�pnieniuprzezBanktakiejfunkcjonalno�ciwdanejus�udze).


§ 33

§ 34

§ 35

Rozdzia³ 10
Zmiana warunków Umowy

§ 36

1. Posiadacz odpowiada za operacje nieautoryzowane przez U¿ytkownika karty do wysoko�ci równowarto�ci w walucie polskiej 150 euro, ustalonej przy
zastosowaniu kursu �redniego og³aszanego przez Narodowy Bank Polski (NBP) obowi¹zuj¹cego w dniu wykonania operacji, je¿eli nieautoryzowana
operacja jest skutkiem:
1) pos³u¿eniasiê kart¹utracon¹przezU¿ytkownikakarty lub skradzion¹U¿ytkownikowi karty,
2) przyw³aszczenia karty lub jej nieuprawnionego u¿yciaw wyniku naruszenia przez U¿ytkownika karty obowi¹zków, o których mowa jest w § 9 ust. 1

Regulaminu.
2. Posiadacz odpowiada za operacje nieautoryzowane przez U¿ytkownika karty w pe³nej wysoko�ci, je�li U¿ytkownik karty doprowadzi³ do nich umy�lnie

albowwynikuumy�lnego lubbêd¹cego skutkiem ra¿¹cegoniedbalstwanaruszenia co najmniej jednego z obowi¹zków, o którychmowa jest w §9ust. 1,
§ 10ust. 2 oraz§28ust. 1 Regulaminu.

3. Po dokonaniu zg³oszenia zastrze¿enia karty, o którym mowa jest w § 28, lub w przypadku niezapewnienia przez Bankmo¿liwo�ci dokonania w ka¿dym
czasie tego zg³oszenia, Posiadacz nie odpowiada za operacje nieautoryzowane przez U¿ytkownika karty, chyba ¿e U¿ytkownik karty doprowadzi³
umy�lnie donieautoryzowanej operacji.

1. Posiadaczmo¿e ¿¹daæod Banku zwrotu kwoty autoryzowanej przez U¿ytkownika karty operacji zainicjowanej przez punkt honoruj¹cy kartê lub za jego
po�rednictwem, któr¹zosta³ obci¹¿ony rachunekkarty, je¿eli:
1) wmomencieautoryzacjiprzezU¿ytkownikakarty nie zosta³aokre�lonadok³adnakwotaoperacji oraz
2) kwota operacji jest wy¿sza ni¿ kwota, jakiej U¿ytkownik karty móg³ siê spodziewaæ, uwzglêdniaj¹c rodzaj i warto�æ wcze�niejszych operacji

zrealizowanychprzezU¿ytkownikakarty, postanowieniaUmowy i istotnedlasprawyokoliczno�ci.
2. Na ¿¹danie Banku Posiadacz zobowi¹zany jest przedstawiæ okoliczno�ci faktyczne wskazuj¹ce na spe³nienie warunków okre�lonych w ust. 1. Dla

wykazania spe³nienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Posiadacz nie mo¿e powo³ywaæ siê na przyczyny zwi¹zane z wymian¹ walut, je¿eli do
ustalenia kursuwalutowegozosta³ zastosowany referencyjny kurswalutowy,uzgodnionyzBankiem.

3. Zwrot,októrymmowajestwust. 1,obejmujepe³n¹kwotêoperacji, któr¹ zosta³ obci¹¿ony rachunekkarty.
4. PosiadaczniemaprawadozwrotukwotyautoryzowanejprzezU¿ytkownika kartyoperacji zainicjowanej przezpunkthonoruj¹cykartê,gdy:

1) U¿ytkownik kartyudzieli³ zgodynawykonanieoperacjibezpo�rednioBankowi lub
2) informacja o przysz³ej operacji zosta³a dostarczona Posiadaczowi przez Bank lub punkt honoruj¹cy kartê, w sposób ustalony z Bankiem lub tym

punktem, na co najmniej 4 tygodnie przed terminem wykonania operacji lub by³a udostêpniana Posiadaczowi przez Bank lub punkt honoruj¹cy
kartê,wsposóbustalonyznimprzezokres conajmniej4 tygodni przedterminemwykonaniaoperacji.

5. Posiadaczmo¿ewyst¹piæozwrot, októrymmowa jestust. 1,w terminie8 tygodnioddniawykonaniaoperacji.
6. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania ¿¹dania zwrotu Bank dokonuje zwrotu pe³nej kwoty operacji lub podaje uzasadnienie odmowy

dokonania zwrotu,wskazuj¹corgany, do którychPosiadaczmo¿e siê odwo³aæ, je�li nie zgadzasiêzprzedstawionymprzezBankuzasadnieniem.

1. Bank ponosi odpowiedzialno�æ wobec Posiadacza za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie zlecenia dotycz¹cego operacji lub wp³aty na rachunek
karty.Wprzypadkuniewykonania lubnienale¿ytegowykonania zleceniaBankniezw³oczniekoryguje stan �rodkównarachunku karty, przywracaj¹c je do
stanu, jaki istnia³by, gdyby nie mia³omiejsca niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie zlecenia. Odpowiedzialno�æ Banku okre�lona powy¿ej obejmuje
tak¿eop³atyorazodsetki, którymi zosta³obci¹¿onyPosiadaczw rezultacieniewykonania lubnienale¿ytegowykonaniazlecenia.

2. W przypadku niewykonanego lub nienale¿ycie wykonanego zlecenia, o którym mowa w ustêpie poprzedzaj¹cym, Bank na wniosek Posiadacza
podejmujeniezw³oczne staraniawceluprze�ledzenia transakcji p³atniczej, którejdotyczy³o zlecenie, i powiadamiaPosiadaczao jejwyniku.

3. Odpowiedzialno�æ Banku za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie transakcji p³atniczej jest wy³¹czona w przypadku si³y wy¿szej lub je¿eli
niewykonanie lubnienale¿ytewykonanie transakcjiwynikaz innychprzepisówprawa.

1. Bank zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian warunków Umowy w zakresie oprocentowania, Taryfy lub postanowieñ Regulaminu na zasadach
okre�lonychwUmowie.

2. Wysoko�æ oprocentowania zad³u¿enia jest ustalana w oparciu o stopê kredytu lombardowego NBP, zgodnie z algorytmem (wzorem) okre�lonym
w Umowie i ulega zmianie wprzypadku zmianywysoko�ci stopy kredytu lombardowego NBP, z dniemwej�ciaw ¿ycie Uchwa³y Rady Polityki Pieniê¿nej.
Aktualna warto�æ stopy kredytu lombardowego podawana jest w komunikacie Rady Polityki Pieniê¿nej oraz zamieszczona jest na stronie internetowej
NBP. Stopa kredytu lombardowego NBP jest stop¹ referencyjn¹, w zwi¹zku, z czym o ka¿dorazowej zmianie stopy oprocentowana zad³u¿enia Posiadacz
zostanie niezw³ocznie poinformowany za po�rednictwem strony internetowej Banku (www.pocztowy.pl) oraz na Wyci¹gach. Informacja o wysoko�ci
stopykredytu lombardowegoudostêpnianajest równie¿wplacówkachBanku.

3. Niezale¿nie odwarunków zmiany oprocentowania, o którychmowa jest w ust. 2, Bank zastrzega sobie prawo do czasowegoobni¿ania oprocentowania
w ramach promocji. O obni¿eniu oprocentowania w zwi¹zku z promocj¹ Bank powiadamia Posiadaczy niezw³ocznie za po�rednictwem strony
internetowejBankuoraznaWyci¹gach.

4. Rodzajorazwysoko�æop³at iprowizjiza czynno�ci zwi¹zanez realizacj¹UmowyBankustala bior¹cpoduwagênastêpuj¹ceczynniki:
1) wewnêtrzne koszty obs³ugi,
2) koszty us³ug �wiadczonych przez podmioty zewnêtrzne w zwi¹zku z realizacj¹ Umowy, w tym ceny energii, po³¹czeñ telekomunikacyjnych, us³ug

pocztowych i rozliczeñmiêdzybankowych,
3) wska�nik cen towarów ius³ugkonsumpcyjnychpublikowanyprzezG³ównyUrz¹dStatystyczny,
4) wysoko�æ przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at nagród z zysku, og³aszany przez G³ówny Urz¹d

Statystyczny,
5) zakres i/lub formê�wiadczonychus³ugzwi¹zanych zUmow¹,
6) wymagan¹do realizacjiUmowyfunkcjonalno�æw zakresieproduktówius³ugni¹objêtychorazwymaganiasystemowewtymzakresie,
7) obowi¹zuj¹ceprzepisyprawa,
8) dobrepraktyki sektorabankowego lub finansowegowynikaj¹ce z rekomendacji i zaleceñorganównadzoruorazZwi¹zkuBankówPolskich.

5. Bankz zastrze¿eniemust. 7dokonujezmianywysoko�ciop³at iprowizjiwTaryfiewprzypadku:
1) wzrostu lub obni¿enia cen towarów i us³ug o co najmniej 0,5% liczone rok do roku, bior¹c pod uwagê miesiêczne wska�niki cen towarów i us³ug

konsumpcyjnychpublikowaneprzezG³ównyUrz¹dStatystyczny, analizowanewokresiepó³rocznym,
2) wzrostu lub obni¿enia wysoko�ci przeciêtnegomiesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at nagród z zysku, og³aszanego

miesiêcznie przezG³ównyUrz¹dStatystyczny, oconajmniej 1%, liczone rokdo roku,analizowanewokresiepó³rocznym,
3) zmianyobowi¹zuj¹cychprzepisówprawa,maj¹cychwp³ywnawysoko�æop³at iprowizji stosowanychprzezBank,
4) wzrostu lub obni¿enia kosztów obs³ugi produktów i us³ug zwi¹zanych zUmow¹wwyniku zmiany cen rozliczeñmiêdzybankowych lub zmianyop³at

ponoszonych przez Bankw zwi¹zku z wykonywaniemUmowy przez podmioty zewnêtrzne, o co najmniej 1% w stosunku do kosztów z tego tytu³u
obowi¹zuj¹cychwpoprzednimokresiepó³rocznym,

5) zwiêkszenia lub zmniejszeniawzakresieuzgodnionymzPosiadaczemzakresu i/lub formy �wiadczonychus³ugzwi¹zanychzUmow¹,
6) zmiany praktyk sektora bankowego lub finansowego wynikaj¹cej z rekomendacji i zaleceñ organów nadzoru, Zwi¹zku BankówPolskich lub innego

uprawnionegoorganu,maj¹c¹wp³ywnawysoko�æop³at iprowizji stosowanychprzezBank.
6. Bank dokonuje analizy czynników, o których mowa w ust. 5, w terminie 45 dni od zakoñczenia ka¿dego pó³rocza kalendarzowego. Je¿eli w wyniku tej

analizy zostanie stwierdzone zaistnienie przes³anekdo zmiany op³at i prowizji, Bank dokonuje odpowiednio podwy¿szenia lub obni¿enia obowi¹zuj¹cej
op³aty/prowizji, na któr¹ ten dany czynnik ma bezpo�redni lub po�redni wp³yw w zakresie adekwatnym do wp³ywu tych zmian na wysoko�æ
dotychczasowychop³at/prowizji zadan¹us³ugê.

7. Bank mo¿e podj¹æ decyzjê o niepodwy¿szaniu op³at lub prowizji pomimo zaistnienia przes³anek do ich podwy¿szenia, ale zastrzega sobie wówczas
prawo do uwzglêdnienia wzrostu wska�ników okre�lonych w ust. 5 pkt 1) i 2) za ten okres przy kolejnej zmianie op³at/prowizji, dokonanej zgodnie
zpostanowieniamiust. 6.
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8. Bankzastrzegasobiemo¿liwo�æwprowadzenianowychop³at iprowizjiwTaryfiewprzypadku:
1) zwiêkszeniawgranicachuzgodnionychzPosiadaczemzakresui/lub formy �wiadczonychus³ugzwi¹zanychzUmow¹,
2) zmianyobowi¹zuj¹cychprzepisówprawanak³adaj¹cychnaBankdodatkoweobowi¹zki zwi¹zanezzawarciem lubrealizacj¹Umowy,
3) zmiany praktyk sektora bankowego lub finansowego wynikaj¹cej z rekomendacji i zaleceñ organów nadzoru, Zwi¹zku BankówPolskich lub innego

uprawnionegoorganu, nak³adaj¹cychnaBankdodatkoweobowi¹zkizwi¹zane zzawarciemlubrealizacj¹Umowy.
9. Wysoko�æ op³at odpowiadaæ bêdzie faktycznie ponoszonym przez Bank z tego tytu³u kosztom i faktycznej pracoch³onno�ci czynno�ci, za któr¹ jest

pobieranaop³ata.
10. Niezale¿nie odwarunkówzmianyop³at i prowizji, o którychmowawust. 5, Bank zastrzega sobieprawodo czasowegoobni¿ania op³at i prowizjiw ramach

promocji, z zastrze¿eniem prawa wprowadzenia po zakoñczeniu trwania promocji dla produktów objêtych promocj¹, op³at i prowizji w wysoko�ci
obowi¹zuj¹cejdladanegoproduktuwokresie nieobjêtympromocj¹.

11. ZmianRegulaminuBankdokonujewprzypadku:
1) zmiany w ofercie Banku, a w szczególno�ci rozszerzenia zakresu us³ug lub produktów lub ulepszenia istniej¹cych us³ug lub produktów objêtych

Regulaminem,
2) zmiany warunków wydawania i funkcjonowania kart na rynku polskim lub miêdzynarodowym zwi¹zanych z postêpem technologicznym

lubzmianamiwprzepisach organizacji kartowej,
3) zmianyprzepisówprawawzakresieobjêtymRegulaminem,
4) dostosowania siê Banku do dobrych praktyk sektora bankowego lub finansowego wynikaj¹cych z rekomendacji i zaleceñ organów nadzoru

orazZwi¹zkuBankówPolskichwzakresieobjêtymRegulaminem.
12. Szczegó³owy trybwprowadzania zmianwarunkówUmowyokre�la§ 37.

1. WszelkiezmianyUmowywymagaj¹ zawarciaaneksudoUmowywformiepisemnej pod rygoremniewa¿no�ci, zwy³¹czeniem:
1) zmian,októrychmowaw§16, §17ust. 2,§21ust. 5, §36i§ 39ust.13,
2) zmiandanychosobowychlubadresowychPosiadacza lubU¿ytkownikakartydodatkowej,
3) zmianwynikaj¹cych zobowi¹zkudostosowaniaUmowydobezwzglêdnieobowi¹zuj¹cychprzepisówprawa.

2. O proponowanych zmianach Umowy Bank informuje Posiadacza pisemnie nie pó�niej ni¿ 2 miesi¹ce przed proponowan¹ dat¹ ich wej�cia w ¿ycie,
z zastrze¿eniem § 16 oraz ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. Ponadto, informacja o zmianach dostêpna bêdzie na stronie internetowej Banku oraz
wplacówkachBanku iwplacówkachpocztowych.

3. Bank dokonuje bez uprzedzenia zmian stopy oprocentowania, o którychmowa jest w § 36 ust. 2 i 3 oraz § 39 ust. 13 oraz zmian referencyjnych kursów
walutowych, októrychmowa jestw§21ust. 5.

4. Je¿eli przed proponowan¹ dat¹ wej�cia w ¿ycie zmian Posiadacz nie zg³osi sprzeciwuwobec proponowanych zmian, którychwprowadzenie nie wymaga
zawarciaaneksu doUmowy,uznaje siê, ¿e Posiadaczwyrazi³nanie zgodê.

5. Posiadacz ma prawo, przed dat¹ proponowanego wej�cia w ¿ycie zmian, wypowiedzieæ Umowê ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia op³at
ztego tytu³u, z zastrze¿eniem§39ust. 10-16Regulaminu.

6. W przypadku, gdy Posiadacz przed proponowan¹ dat¹ wej�cia w ¿ycie zmian zg³osi sprzeciw wobec proponowanych zmian, Umowa wygasa z dniem
poprzedzaj¹cymdzieñwej�ciaw ¿ycieproponowanych zmianbezponoszeniaop³at z tego tytu³u, z zastrze¿eniem§39ust. 10-16 Regulaminu.

7. Posiadaczmaobowi¹zekniezw³ocznie zapoznaæU¿ytkownikówkart dodatkowychz tre�ci¹ zmienionychpostanowieñRegulaminu.

1. Posiadacz ma prawo, na podstawie ustawy o elektronicznych instrumentach p³atniczych odst¹piæ od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania
pierwszej karty, je¿eli nie dokonano¿adnejoperacji przyu¿yciu tej karty.

2. Posiadacz ma prawo, na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim, bez podania przyczyny odst¹piæ od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia
Umowy lub od dnia dostarczenia wszystkich elementów Umowy wymaganych zgodnie z ustaw¹ o kredycie konsumenckim, sk³adaj¹c o�wiadczenie
zgodne ze wzorem stanowi¹cym za³¹cznik do Umowy i sp³acaj¹c niezw³ocznie zobowi¹zania powsta³e w wyniku realizacji operacji przy u¿yciu karty
g³ównej i kart dodatkowychoraznale¿neodsetki, aleniepó�niejni¿w terminie30dnioddnia z³o¿eniao�wiadczeniaoodst¹pieniuodUmowy.

3. Je¿eli Bank nie dope³ni³ obowi¹zków w zakresie dostarczenia Posiadaczowi informacji wymaganych zgodnie ustaw¹ o us³ugach p³atniczych, Posiadacz
mo¿e odst¹piæod Umowyw ka¿dymczasie, nie pó�niej jednak ni¿w terminie 30 dni od dnia otrzymaniawymaganych informacji, sp³acaj¹c niezw³ocznie
zobowi¹zania powsta³e w wyniku realizacji operacji przy u¿yciu karty g³ównej i kart dodatkowych oraz nale¿ne odsetki, ale nie pó�niej ni¿ w terminie
30dnioddnia z³o¿eniao�wiadczeniao odst¹pieniuodUmowy.

4. Odst¹pienie powinno zostaæ dokonane w formie pisemnej i dostarczone na adres Banku wskazany we wzorze odst¹pienia, przy czym dla zachowania
terminu wa¿no�ci odst¹pienia wystarczaj¹ce jest wys³anie o�wiadczenia na adres Banku lub z³o¿enie o�wiadczenia w placówce Banku przed up³ywem
tego terminu.

5. Wprzypadkach, o którychmowawust. 1 - 3,Bankzwracaop³aty zwi¹zanezwydaniem iobs³ug¹kartyg³ównej i kart dodatkowych, o ileop³atytakie zosta³y
pobrane.

6. Je¿eli Posiadacz korzysta z us³ug dodatkowych zwi¹zanych z kart¹ na podstawie umowy zawartej miêdzy Bankiem a podmiotem �wiadcz¹cym tê us³ugê,
odst¹pienieodUmowystaje siê skuteczne tak¿ewobecumowyous³ugêdodatkow¹.

7. W przypadku odst¹pienia od Umowy przez Posiadacza zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Umowa uwa¿ana jest za niezawart¹, a Strony
zobowi¹zane s¹dozwrotuwzajemnych �wiadczeñ zgodniezpostanowieniamininiejszegoparagrafu.

8. Po dokonaniu odst¹pienia odUmowykarty nale¿y zniszczyæ w sposób trwa³y, uniemo¿liwiaj¹cypos³ugiwanie siê nimi.W przypadkuniezniszczenia karty
Posiadacz ponosiodpowiedzialno�æ zaoperacjedokonanet¹ kart¹.

1. Rozwi¹zanieUmowynastêpujewprzypadku:
1) wypowiedzeniaUmowyprzezPosiadacza- zdniemup³ywuokresuwypowiedzenia,
2) wypowiedzeniaUmowyprzezBank - zdniemup³ywuokresuwypowiedzenia,
3) �mierciPosiadacza lubutraty przezniegope³nej zdolno�ci doczynno�ciprawnych,
4) porozumienia Strono rozwi¹zaniuUmowy - zdniemustalonymprzezStronywtymporozumieniu.

2. Rezygnacja Posiadacza z karty g³ównej jest równoznaczna zwypowiedzeniem Umowy i powinna zostaæ dokonanaw formie pisemnej, zgodnie z ust. 6-7
niniejszegoparagrafu.

3. Rezygnacja z karty dodatkowej nie stanowi wypowiedzenia Umowy i mo¿e zostaæ dokonana przez Posiadacza lub U¿ytkownika karty dodatkowej
telefoniczniepodnumerem infolinii lubpisemnie.WtakimprzypadkuBankzastrzegakartê dodatkow¹.

4. Posiadaczmo¿ewypowiedzieæUmowêwka¿dymczasie.
5. Bankmo¿ewypowiedzieæUmowêwnastêpuj¹cychprzypadkach:

1) ujawnienia, ¿e informacje lub dokumenty przekazane przez Posiadacza w zwi¹zku z zawarciem i realizacj¹ Umowy s¹ niezgodne ze stanem
faktycznym,

2) naruszenia przez Posiadacza lub U¿ytkownika karty dodatkowej postanowieñ Umowy i Regulaminu w zakresie bezpieczeñstwa i ochrony karty,
októrychmowa jestw§9ust. 1Regulaminu,

3) niesp³acenia wwyznaczonych terminachpe³nych wymaganych kwot sp³aty wykazanych wWyci¹gach za co najmniej dwa cykle rozliczeniowe, mimo
pisemnegowezwaniaprzezBankdo sp³aty zaleg³ychnale¿no�ciw terminieniekrótszymni¿7dniodotrzymaniawezwania,

4) nieodebrania kartyg³ównejprzezPosiadaczaw terminieokre�lonymw§6ust.7,
5) gdyrachunek kartyniewykazujewci¹gu6 kolejnychmiesiêcy ¿adnychobrotówpozanaliczaniemprowizji i op³at.

6. Rozwi¹zanieUmowywdrodzewypowiedzeniaprzez jedn¹ze Stronnastêpujew formiepisemnej, z zachowaniem30-dniowegookresuwypowiedzenia.
7. Sk³adaj¹c wypowiedzenie Umowy Posiadacz zobowi¹zany jest z³o¿yæ dyspozycjê dotycz¹c¹ sposobu wyp³aty �rodków z tytu³u ewentualnej nadp³aty,

októrejmowa jestw§23ust. 13, podaj¹c, o iletomo¿liwe,numer rachunkubankowego,na którymaj¹ zostaæprzekazane �rodkipo rozwi¹zaniuUmowy.
8. WypowiedzenieUmowyprzezPosiadaczauwa¿asiêza skuteczniedorêczonezchwil¹ jegodorêczeniawBanku lub jegoplacówce.

§ 37

Rozdzia³ 11
Odst¹pienie od Umowy, wypowiedzenie oraz rozwi¹zanie Umowy

§ 38

§ 39
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9. WypowiedzenieUmowyBankprzesy³adoPosiadaczadrog¹pocztow¹ (listownie)na adreskorespondencyjny.
10. W przypadku rozwi¹zania Umowy Posiadacz jest zobowi¹zany do sp³aty ca³ego wykorzystanego limitu kredytowego wraz z nale¿nymi Bankowi

odsetkami, prowizjami i op³ataminajpó�niejwostatnimdniu obowi¹zywaniaUmowypod rygoremwszczêcia przez Bankpostêpowaniawindykacyjnego
lubegzekucyjnego.

11. Op³aty i prowizje z tytu³u �wiadczenia us³ug na podstawie Umowy pobierane okresowo s¹ nale¿ne Bankowi jedynie za okres obowi¹zywania Umowy.
Op³aty iprowizje uiszczanezgórywprzypadku rozwi¹zaniaUmowypodlegaj¹proporcjonalnemu zwrotowi.

12. Rozwi¹zanie Umowy nie zwalnia Posiadacza z obowi¹zku rozliczenia wszelkich zobowi¹zañ finansowych wynikaj¹cych z u¿ywania kart wydanych
wramachUmowytak¿epoustaniuobowi¹zywaniaUmowy.

13. Od dnia nastêpuj¹cego po up³ywie okresu obowi¹zywania Umowy Bank pobiera od ca³o�ci zad³u¿enia, z wy³¹czeniem zad³u¿enia z tytu³u naliczonych
odsetek, odsetki odnale¿no�ci przeterminowanychwwysoko�ci czterokrotno�ci stopy kredytu lombardowegoNBPwskali roku. Ka¿da zmianawysoko�ci
stopy kredytu lombardowegoNBPpowodujeautomatyczn¹ zmianêwysoko�ci oprocentowaniazad³u¿enia przeterminowanego.Aktualnawarto�æ stopy
kredytu lombardowego podawana jest w komunikacie Rady Polityki Pieniê¿nej oraz zamieszczona jest na stronie internetowej NBP. Stopa kredytu
lombardowego NBP jest stop¹ referencyjn¹, w zwi¹zku z czym o ka¿dorazowej zmianie rocznej stopy oprocentowania zad³u¿enia przeterminowanego
Posiadacz zostanieniezw³ocznie poinformowanyzapo�rednictwemstronyinternetowejBankuoraznaWyci¹gach.

14. Wprzypadkuwyst¹pienianadp³aty na rachunkukartywdniu rozwi¹zaniaUmowyBankprzeka¿e �rodkiz tytu³unadp³aty na rachunekbankowywskazany
w dyspozycji, o której mowa jest w ust. 7. W przypadku braku wskazania takiego rachunku Bank przeka¿e �rodki z tytu³u nadp³aty na ROR lub rachunek
oszczêdno�ciowy Posiadacza prowadzony w Banku, o ile taki ROR/rachunek wystêpuje, a w przypadku braku wy¿ej wymienionych rachunków Bank
przeksiêguje �rodki na rachunek technicznyw Banku i niezw³ocznie powiadomi Posiadacza o kwocie nadp³atyorazmo¿liwo�ci jej wyp³atywplacówkach
Banku.

15. W przypadku podjêcia przez Bank dzia³añ w celu odzyskania nale¿no�ci, Posiadacz ponosi koszty postêpowania windykacyjnego, s¹dowego
iegzekucyjnegookre�lonewUmowie.

16. W przypadku rozwi¹zania Umowy Bank zastrzega karty wydane w ramach Umowy. Karty nale¿y zniszczyæ w sposób trwa³y, uniemo¿liwiaj¹cy
pos³ugiwanie siê nimi.WprzypadkuniezniszczeniakartyPosiadaczponosiodpowiedzialno�æ zaoperacje dokonane t¹kart¹.

1. Bank mo¿e udostêpniaæ na rzecz Posiadacza lub U¿ytkownika karty dodatkowej us³ugi lub produkty zwi¹zane z kart¹, w tym ubezpieczenia, zwane
dalej�us³ugami dodatkowymi�.W przypadku, gdy us³ugi lubprodukty, o którychmowawzdaniu poprzedzaj¹cym, s¹ odp³atne i wi¹¿¹ siê z kart¹ wydan¹
U¿ytkownikowikartydodatkowej,wniosekoichudostêpnienie sk³adaPosiadacz.

2. Informacje o us³ugach dodatkowych, w tym warunki ich �wiadczenia, dostarczone bêd¹ przed zawarciem Umowy lub, w przypadku us³ug
wprowadzanych po zawarciu Umowy, w terminie pó�niejszym wraz zWyci¹giem, b¹d�w formie oddzielnego powiadomienia oraz udostêpniane bêd¹
na stronie internetowejBanku.

3. Przed przyst¹pieniem do korzystania z us³ug dodatkowych Posiadacz lub U¿ytkownik karty dodatkowej zobowi¹zani s¹ zapoznaæ siê z warunkami
�wiadczenia tychus³ug.

4. W przypadku us³ug dodatkowych, którymi objêcie nie jest zwi¹zane z jak¹kolwiek odp³atno�ci¹ ponoszon¹ przez osobê objêt¹ t¹ us³ug¹, Posiadacz lub
U¿ytkownik karty dodatkowej mo¿e byæ objêty us³ug¹ dodatkow¹ bez konieczno�ci sk³adania dodatkowego o�wiadczenia woli, o ile taki tryb wynika
zumowyBankuz podmiotem�wiadcz¹cymtêus³ugê.

5. W przypadku us³ug dodatkowych opcjonalnych, wyra¿enie zgody przez U¿ytkownika karty na objêcie dan¹ us³ug¹ lub rezygnacja z tej us³ugi
dokonywane s¹ w sposób okre�lony w szczegó³owych warunkach �wiadczenia tej us³ugi. Wyra¿enie zgody na objêcie us³ug¹ opcjonaln¹ jest
równoznacznez akceptacj¹warunków �wiadczenia tejus³ugi.

6. U¿ytkownik karty korzystaj¹cyzus³ugdodatkowychzobowi¹zuje siê doprzestrzeganiaprzepisówdotycz¹cychtychus³ug.
7. Warunkiem korzystania z wybranych us³ug dodatkowychmo¿e byæ wyra¿enie zgody naudostêpnianie danych osobowych Posiadacza lub U¿ytkownika

kartydodatkowejpodmiotomwspó³pracuj¹cymzBankiemwzakresie �wiadczenia us³ugdodatkowych.
8. Bank, z zastrze¿eniemust. 4, mo¿e pobieraæ lub naliczaæ na rzecz podmiotu �wiadcz¹cego us³ugê op³aty, zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ Taryf¹.Wprowadzenie

zmianwTaryfiew zwi¹zkuzwprowadzeniemlubzmian¹us³ugdodatkowychdokonywane jest zgodnie z trybemokre�lonymw§37.
9. O zmianie warunków �wiadczenia us³ug dodatkowych przez podmioty �wiadcz¹ce te us³ugi Bank powiadamia Posiadacza pisemnie oraz zamieszcza

informacjena stronie internetowejBanku.

W celach dowodowych oraz w celu podnoszenia jako�ci obs³ugi oraz oferowanych us³ug, Bank ma prawo do nagrywania rozmów telefonicznych
przeprowadzanychzPosiadaczem lubU¿ytkownikamikartdodatkowych.

1. Posiadacz zobowi¹zany jest do niezw³ocznego zawiadomienia Banku o wszelkich zmianach danych Posiadacza i U¿ytkowników kart dodatkowych, o ile
o nich powzi¹³ wiadomo�æ, zamieszczonych we wnioskach o wydanie kart, a w szczególno�ci adresu korespondencyjnego i numeru telefonu.
U¿ytkownik karty dodatkowej zobowi¹zany jest niezw³ocznie zawiadomiæ Bank o wszelkich zmianach swoich danych, a w szczególno�ci adresu
korespondencyjnego inumeru telefonu.

2. Wprowadzenie przez Posiadacza lub U¿ytkownika karty dodatkowej zmian danych osobowych wymaga dla swej wa¿no�ci formy pisemnego
o�wiadczeniaPosiadacza/U¿ytkownika kartydodatkowej,podpisanego zgodnie zewzorempodpisunaUmowie.

3. W przypadku zmiany danych identyfikacyjnych U¿ytkownika karty umieszczonych na karcie, Posiadacz zobowi¹zany jest przekazaæ na pi�mie nowy
wzórpodpisuU¿ytkownikakarty stanowi¹cywzórpodpisu z³o¿onegonakarcie.

1. Posiadacz ma prawo z³o¿yæ, powyczerpaniu postêpowania reklamacyjnego w Banku lubnie uzyskania od Banku w terminie 30 dni odpowiedzi na swoj¹
skargê, wniosek na pi�mie o rozstrzygniêcie sporu w zakresie roszczeñ pieniê¿nych, których warto�æ nie przekracza 8000 z³, wynikaj¹cych
z niewykonania lub nienale¿ytego wykonania przez Bank Umowy, bezpo�rednio do Bankowego Arbitra Konsumenckiego dzia³aj¹cego przy Zwi¹zku
Banków Polskich ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa. Procedurê postêpowania przed Arbitrem Bankowym reguluje Regulamin Bankowego
Arbitra¿uKonsumenckiegodostêpnyna stronie internetowej Zwi¹zkuBankówPolskich (www.zbp.pl).

2. Wzakresie skarg i reklamacji zwi¹zanychzUmow¹Posiadaczmo¿ezwróciæsiê tak¿eopomocdoMiejskich iPowiatowychRzecznikówKonsumenta.
3. Posiadacz maprawownie�æ do Komisji Nadzoru Finansowego skargê nadzia³anieBanku, je¿eli todzia³anie narusza przepisy prawa,w formiepisemnej na

adresPl. PowstañcówWarszawy1,00-950Warszawalubdrog¹ elektroniczn¹na formularzu iw sposóbokre�lonyna stroniewww.knf.gov.pl.
4. Spory mog¹ce wynikn¹æ z realizacji Umowy nierozwi¹zane w sposób polubowny lub w sposób okre�lony w ust. 1 rozpatrywaæ bêdzie w³a�ciwy s¹d

powszechny.
5. Organemnadzoruw³a�ciwymwsprawachochronykonsumentów jestUrz¹dOchronyKonkurencji i Konsumentów.

1. Umowêzawierasiêw jêzykupolskim,w tym te¿ jêzykuStronyporozumiewaj¹siêwokresieobowi¹zywaniaUmowy.
2. Sposób porozumiewania siê miêdzy Bankiem i U¿ytkownikiem karty, w tym sposób sk³adania dyspozycji przez U¿ytkownika karty oraz sposób

przekazywania informacjiprzez Bank, zosta³wskazanyposzczególnychprzypadkachwUmowie,w tymwRegulaminie.
3. Wokresie obowi¹zywaniaUmowyPosiadaczmo¿ewka¿dym czasie ¿¹daæbezp³atnie udostêpnienia postanowieñUmowyw tymza³¹cznikówdoUmowy

oraz Regulaminu, a tak¿e informacji o adresach placówek Banku oraz agentów Banku, w których prowadzona jest dzia³alno�æ, maj¹cych znaczenie do
celów porozumiewania siê z Bankiem, o której mowa w § 2 pkt 2 Regulaminu, w postaci papierowej lub na innym trwa³ym no�niku informacji, sk³adaj¹c
dyspozycjê telefoniczn¹podnumerem infolinii lubpisemniewBanku.

4. Wokresie obowi¹zywaniaUmowyPosiadaczmo¿ewka¿dym czasie ¿¹daæudostêpnieniamuwuzgodniony sposób informacji dotycz¹cychwykonanych
operacji. Za przekazanie informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym, Bank mo¿e pobieraæ op³aty, je�li Bank ju¿ takie informacje przekaza³
wdanymmiesi¹cu lubPosiadacz ¿¹da dostarczenia tych informacji za pomoc¹ innych ni¿ okre�lonewUmowie �rodków porozumiewania siê, a tak¿e gdy
s¹ to inne informacjeni¿ te, które Bankmaobowi¹zekdostarczyæzgodnie zobowi¹zuj¹cymiprzepisamiprawa.

W sprawach nieuregulowanych Umow¹, w tym Regulaminem, zastosowanie maj¹ ogólnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, a w szczególno�ci: Prawa
bankowego, Kodeksu cywilnego, ustawy o kredycie konsumenckim, ustawy o us³ugach p³atniczych oraz ustawy o elektronicznych instrumentach
p³atniczych.

Rozdzia³ 12
Us³ugi dodatkowe

§ 40

Rozdzia³ 13
Postanowienia koñcowe

§ 41

§ 42

§ 43

§ 44

§ 45
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