REGULAMIN
wydawania i u¿ywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A.
Warszawa, lipiec 2013 r.
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin wydawania i u¿ywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A., zwany dalej „Regulaminem”, okreœla zasady wydawania i u¿ywania kart
kredytowych Banku Pocztowego S.A., zasady rozliczania operacji dokonanych przy ich u¿yciu, inne us³ugi œwiadczone 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
rozwi¹zania Umowy o kartê kredytow¹.
§2
Przez u¿yte w niniejszym Regulaminie okreœlenia nale¿y rozumieæ:
1) autoryzacja - procedura wyra¿ania zgody przez U¿ytkownika karty lubprzez Bank na dokonanie operacji 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 dzia³alnoœæ, maj¹cych znaczenie do celów porozumiewania siê z Bankiem dostêpna
jest na stronie internetowej Banku oraz bezpoœrednio w miejscu prowadzenia dzia³alnoœci,
3) bankomat - urz¹dzenie umo¿liwiaj¹ce dokonanie wyp³at gotówki i dodatkowo innych operacji przy u¿yciu karty,
4) bankowoœæ elektroniczna - us³ugi umo¿liwiaj¹ce Klientom Banku dostêp do informacji dotycz¹cych ich rachunków i innych produktów w Banku oraz
sk³adanie wniosków i dyspozycji dotycz¹cych tych rachunków i produktów, za poœrednictwem kana³ów: internetowego (us³uga Pocztowy24), SMS
(us³uga PocztowySMS) lub telefonicznego (us³uga Telekonto), na warunkach okreœlonych w umowie o œwiadczenie us³ug drog¹ elektroniczn¹,
5) CVV2 - 3-cyfrowy kod zabezpieczaj¹cy naniesiony na rewersie karty, u¿ywany do potwierdzania autentycznoœci karty podczas dokonywania operacji
bez fizycznego przedstawienia karty: poprzez Internet, telefonicznie lub drog¹ pocztow¹,
6) cykl rozliczeniowy - powtarzalny, miesiêczny okres, po zakoñczeniu którego Bank generuje Wyci¹g; termin koñca cyklu rozliczeniowego (termin
generowania Wyci¹gu) dla danego Posiadacza przypada na dzieñ miesi¹ca okreœlony 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) czytnik zbli¿eniowy -elektroniczne urz¹dzenie stanowi¹ce czêœæ terminala POS lub bankomatu s³u¿¹ce do przeprowadzania operacji zbli¿eniowych,
8) data waluty - moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od œrodków pieniê¿nych, którymi obci¹¿ony zosta³ lub uznany
rachunek karty,
9) dostêpny limit kredytowy - kwota limitu kredytowego pomniejszona o kwoty operacji dokonanych przy u¿yciu karty oraz naliczonych op³at, prowizji
i odsetek, powiêkszona o kwoty wp³at dokonanych na rachunek karty, dostêpna przy u¿yciu karty,
10) dzieñ roboczy - dzieñ tygodnia od poniedzia³ku do pi¹tku, z wy³¹czeniem dni ustawowo wolnych od pracy dla Banku,
11) infolinia - serwis obs³ugi telefonicznej Klientów Banku; numery telefonów infolinii podane s¹ na stronie internetowej Banku, w materia³ach
informacyjnych dotycz¹cych karty oraz na karcie,
12) karta - kartakredytowa wydana przez Bank na podstawie Umowy, g³ówna lub dodatkowa,
13) karta g³ówna - karta wydana Posiadaczowi (Kredytobiorcy),
14) karta dodatkowa -karta wydana osobie wskazanej przez Posiadacza,
15) limit kredytowy - ustalana indywidualnie przez Bank maksymalna kwota, do wysokoœci której Posiadacz mo¿e siê zad³u¿yæ wobec Banku z tytu³u
korzystania z karty g³ównej i kart dodatkowych, z uwzglêdnieniem naliczonychprzez Bank op³at, prowizji i odsetek,
16) limity transakcyjne - limity ograniczaj¹ce kwoty lub liczbê operacji dokonanych dan¹ kart¹ w jednostce czasu, okreœlone w celu podwy¿szenia
bezpieczeñstwa u¿ytkowania karty,
17) operacja - zap³ata za zakupione towary lub us³ugi, wyp³ata gotówki lubinna czynnoœæ, o której mowaw Regulaminie, dokonane przy u¿yciu karty,
18) operacja bezgotówkowa - zap³ata za zakupione towary lub us³ugi, dokonanaprzy u¿yciu karty,
19) operacja gotówkowa - wyp³ata gotówkidokonana przy u¿yciu karty,
20) operacja zbli¿eniowa - operacja dokonana przy u¿yciu karty z wbudowan¹ anten¹ zbli¿eniow¹ polegaj¹ca na realizacji operacji poprzez zbli¿enie
karty do czytnika zbli¿eniowego bez koniecznoœci innego potwierdzania operacji przez U¿ytkownika karty (za pomoc¹ PIN lub poprzez z³o¿enie
podpisu na dowodzie dokonania operacji),
21) organizacja kartowa - miêdzynarodowa organizacja p³atnicza, z której znakiem akceptacji zosta³a wydana karta i która poœredniczy w realizacji oraz
rozliczeniu operacji,
22) PIN - poufny numer s³u¿¹cy do identyfikacji U¿ytkownika karty podczas dokonywania operacji przy u¿yciu karty w POS-ach i bankomatach, znany
wy³¹cznie U¿ytkownikowi karty, wydawany i przekazywany U¿ytkownikowi karty w sposób uniemo¿liwiaj¹cy jego poznanie przez inne osoby,
23) placówka Banku - oddzia³ Banku lub inna placówka operacyjna Banku, obs³uguj¹ca Klientów; wykaz wszystkich placówek Banku,ich adresów i godzin
otwarcia jest dostêpny na stronie internetowej Banku,
24) POS - elektroniczny terminal kasowy lub inne urz¹dzenie s³u¿¹ce do przeprowadzania operacji w punkcie handlowo-us³ugowym lub kasie banku,
25) Posiadacz - osoba fizyczna bêd¹ca rezydentem w rozumieniu Prawa dewizowego, o pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych, z któr¹ Bank zawar³
Umowê,
26) punkt honoruj¹cykartê - punkt,w którym realizowana jest operacja,
27) rachunek karty - 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
rachunku przypisana jest karta g³ówna i karty dodatkowe; numer tego rachunku podany jest przy przekazaniu karty oraz naWyci¹gu,
28) ROR - prowadzony przez Bank rachunek oszczêdnoœciowo-rozliczeniowy, którego posiadaczem lub wspó³posiadaczem jest Posiadacz,
29) strona internetowa Banku - strona Banku umiejscowiona w sieci internetowej pod adresem www.pocztowy.pl,
30) Taryfa - „Taryfa op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A." dla Klientów detalicznych w zakresie dotycz¹cym kart
kredytowych, obowi¹zuj¹ca na dzieñ pobierania op³at i prowizji,
31) si³a wy¿sza - nieprzewidziane zdarzenie niezale¿ne od stron Umowy spowodowane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, któremu nie mo¿na by³o zapobiec, w tym
dzia³anie w³adz pañstwowych, zamieszki,wojna, strajk, atak terrorystyczny, katastrofa,
32) Umowa - umowa o kartê kredytow¹ wraz z niniejszym Regulaminem iTaryf¹ bêd¹ca umow¹ o charakterze ramowym w rozumieniu ustawy o us³ugach
p³atniczych, okreœlaj¹ca prawa i obowi¹zki Posiadacza oraz Banku, zawierana miêdzy tymi podmiotami,
33) us³uga automatycznej sp³aty - sp³ata zad³u¿enia na rachunek karty realizowana automatycznie przez Bank ze wskazanego ROR na podstawie
dyspozycji Posiadacza,
34) ustawa o us³ugach p³atniczych - ustawa o us³ugach p³atniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199 poz. 1175 z póŸ. zm.),
35) U¿ytkownik karty - Posiadacz lubU¿ytkownik karty dodatkowej,
36) U¿ytkownik karty dodatkowej - 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 okreœlonych w Umowie, której zosta³a wydana karta dodatkowa i której
dane identyfikacyjne zosta³y umieszczone na karcie,
37) Wyci¹g - 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
informacje wymagane zgodnie z ustaw¹ o us³ugach p³atniczych,
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38) wymagana kwota sp³aty - wskazana na Wyci¹gu kwota, któr¹ Posiadacz zobowi¹zany jest sp³aciæ w okreœlonym przez Bank terminie p³atnoœci,
stanowi¹ca nie wiêcej ni¿ 5% przyznanego limitu kredytowego, ale nie mniej ni¿ 50 z³ i nie wiêcej ni¿ kwota zad³u¿enia,
39) zablokowanie karty - czasowe wstrzymanie mo¿liwoœci realizacji operacji przy u¿yciu karty,
40) zad³u¿enie - kwota wykorzystanego limitu kredytowego,
41) zastrze¿enie karty - trwa³e wstrzymanie mo¿liwoœci realizacji operacjiprzy u¿yciu karty.
§3
Karta s³u¿y do wykorzystania œrodków z tytu³u przyznanego limitu kredytowego, poprzez realizacjê operacji, o których mowa jest w niniejszym
Regulaminie.
Karta jest w³asnoœci¹ Banku.
Posiadacz jest zobowi¹zany zapoznaæ U¿ytkowników kart dodatkowych z treœci¹ Umowy, w tym Regulaminu, oraz ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoœæ wobec
Banku za przestrzeganie przez U¿ytkowników kart dodatkowych ich postanowieñ.
Posiadacz ponosi odpowiedzialnoœæ z tytu³u u¿ywania wszystkich kart wydanych w ramach Umowy w zakresie okreœlonym w Umowie, w tym
w Regulaminie.
Posiadacz mo¿e wydawaæ dyspozycje oraz uzyskiwaæ informacje w zakresie karty g³ównej i rachunku karty oraz wszystkich kart dodatkowych wydanych
do karty g³ównej.
U¿ytkownik karty dodatkowej mo¿e wydawaæ dyspozycje oraz uzyskiwaæ informacje jedynie w zakresie wydanej mu karty dodatkowej.
Pisemne dyspozycje dotycz¹ce karty lub Umowy, o których mowa jest w Regulaminie, Posiadacz lub U¿ytkownik karty dodatkowej sk³ada w placówce
Banku lub przesy³a na adres Banku.
Korzystanie z us³ug bankowoœci 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 œwiadczenie us³ug drog¹
elektroniczn¹.
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 póŸniejszym. W przypadku braku mo¿liwoœci technicznych
dokonania powiadomienia w ustalonej z Posiadaczem formie Bank mo¿e dokonaæ powiadomienia drog¹ pocztow¹ na adres korespondencyjny wskazany
przez Posiadacza, nie stanowito naruszenia postanowieñ Umowy.
Rozdzia³ 2
Wydanie karty i wznowienie karty
§4
Warunkiem ubiegania siê o kartê g³ówn¹ jest z³o¿enie wniosku o wydanie karty oraz przed³o¿enie dokumentów wymaganych przez Bank.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wydanie karty g³ównej Bank zawiera z Posiadaczem Umowê. Zawarcie Umowy jest warunkiem
wydania karty.
Posiadacz mo¿e ubiegaæ siê o wydanie kart dodatkowych dla wskazanych przez siebie osób, sk³adaj¹c wniosek o wydanie karty dodatkowej.
Wniosek o wydanie karty dodatkowej mo¿e zostaæ z³o¿ony przez Posiadacza przy sk³adaniu wniosku o kartê g³ówn¹ lub w terminie póŸniejszym po
zawarciu Umowy.Wniosek o wydanie karty dodatkowej wymaga zachowania formy pisemnej i stanowi za³¹cznik do Umowy.
W ramach jednej Umowy ka¿demu U¿ytkownikowi karty Bank wydaje tylko jedn¹ kartê.
Bank ma prawo do odmowy wydania karty bez uzasadnienia swojej decyzji, z wyj¹tkiem sytuacji, gdy bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa
nak³adaj¹ na Bank obowi¹zek uzasadnienia takiej decyzji.
§5
Karta jest wa¿na do ostatniego dnia miesi¹ca wskazanego na karcie.
Karty dodatkowe wydawane s¹ z tym samym terminem wa¿noœci, co karta g³ówna.
§6
Kartê oraz PIN Bank wysy³a U¿ytkownikowi karty odrêbnymi przesy³kami pocztowymi (listownie) na adres korespondencyjny wskazany we wniosku
o wydanie karty.
W sytuacji braku dorêczenia przesy³ki z kart¹ lub przesy³ki z PIN w ci¹gu 30 dni kalendarzowych od:
1) daty zawarcia Umowy - w przypadku karty g³ównej lub karty dodatkowej, o wydanie której Posiadacz wyst¹pi³ wraz z zawarciem Umowy,
2) daty z³o¿enia wniosku o kartê dodatkow¹ - w przypadku karty dodatkowej, o wydanie której Posiadacz wyst¹pi³ po zawarciu Umowy,
Posiadacz lub U¿ytkownik karty powinien skontaktowaæ siê z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii lub osobiœcie w placówce Banku w celu
ustalenia powodów nieotrzymania przesy³kii dalszego trybu postêpowania.
W przypadku:
1) nieotrzymania przesy³ki z PIN w ci¹gu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania karty,
2) otrzymania uszkodzonej koperty z PIN,
Posiadacz lub U¿ytkownik karty zobowi¹zany jest niezw³ocznie powiadomiæ o takim fakcie Bank, telefonicznie pod numerem infolinii lub osobiœcie
w placówce Banku.W miejsce poprzedniego PIN Bank wyda nowy PIN.
Niezw³ocznie po otrzymaniu karty U¿ytkownik karty zobowi¹zany jest do z³o¿enia w wyznaczonym miejscu na karcie w sposób trwa³y podpisu zgodnego
ze wzorem podpisu na Umowie.
Wydana przez Bank karta jest nieaktywna tzn. nie mo¿na ni¹ dokonywaæ operacji. Kartê aktywuje U¿ytkownik karty zgodnie ze szczegó³ow¹ informacj¹,
któr¹ Bank przekazuje wraz z kart¹.
Niedokonanie aktywacji karty nie zwalnia Posiadacza od obowi¹zku ponoszenia op³at za kartê, w wysokoœci okreœlonej wTaryfie.
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 Umowy w trybie okreœlonym w § 39 Regulaminu.
W przypadku, gdy nie zosta³a odebrana zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzaj¹cego karta dodatkowa, Bank ma prawo do zastrze¿enia tej karty.
§7
W przypadku:
1) uszkodzenia karty,
2) zmiany danych identyfikacyjnychU¿ytkownika karty wydrukowanych na karcie,
na wniosek Posiadacza lub U¿ytkownika karty dodatkowej, z³o¿ony pisemnie w Banku lub telefonicznie pod numerem infolinii, Bank wydaje now¹
kartê o nowym numerze.
Otrzymanie przez Bank wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z zastrze¿eniem przez Bank dotychczasowej karty.
Przekazanie nowej karty odbywa siê na zasadach, o których mowa w § 6.
Nowa karta wydawana jest z terminem wa¿noœci poprzedniej karty.
Dotychczasow¹ kartê U¿ytkownik karty ma obowi¹zek zniszczyæ w sposób trwa³y, uniemo¿liwiaj¹cy pos³ugiwanie siê t¹ kart¹. W przypadku
niezniszczenia karty Posiadacz ponosi odpowiedzialnoœæ za operacje dokonane t¹ kart¹.
§8
Przed up³ywem terminu wa¿noœci karty Bank automatycznie wznawia kartê, z zastrze¿eniem ust.2, 4, 9 i 10 niniejszego paragrafu.
Karta nie zostanie wznowiona, jeœli Posiadacz lub U¿ytkownik karty dodatkowej z³o¿y w Banku rezygnacjê ze wznowienia karty, na co najmniej 50 dni
przed up³ywem terminu wa¿noœci dotychczasowej karty. Rezygnacja mo¿e zostaæ z³o¿ona pisemnie, telefonicznie pod numerem infolinii lub za
poœrednictwem us³ug bankowoœci elektronicznej (po udostêpnieniu przez Bank takiej funkcjonalnoœci w danej us³udze).
Wznowienie karty g³ównej oznacza przed³u¿enie obowi¹zywania Umowy do terminu wa¿noœci wznowionej karty.
Rezygnacja Posiadacza ze wznowienia karty g³ównej oznacza, ¿e nie zostan¹ wznowione tak¿e karty dodatkowe.
Przekazanie wznowionej karty odbywa siê na zasadach, o których mowa w§ 6, z uwzglêdnieniem postanowieñ ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.
Karta wznowiona zachowuje dotychczasowy numer i PIN, z zastrze¿eniem ust. 7.
W uzasadnionych przypadkach, z powodów technicznych lub zwi¹zanych z bezpieczeñstwem karty Bank mo¿e wznowiæ kartê z nowym numerem
inowym PIN.
Po otrzymaniu wznowionej karty dotychczasow¹ kartê nale¿y zniszczyæ, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy pos³ugiwanie siê t¹ kart¹.
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9. Bank maprawo do niewznowienia karty g³ównej, a tym samym nieprzed³u¿ania 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 byæ obs³ugiwany na dotychczasowych zasadach,
2) utraty przez Posiadacza zdolnoœcikredytowej,
3) wyst¹pienia okolicznoœci okreœlonych w § 39 ust. 5 Regulaminu.
O decyzji dotycz¹cej niewznowienia karty Bank powiadamia Posiadacza pisemnie nie póŸniej ni¿ na 60 dni przed up³ywem terminu wa¿noœci karty.
10. W przypadku rezygnacji ze wznowienia karty g³ównej przez Posiadacza lub decyzji o niewznowieniu karty g³ównej przez Bank Posiadacz zobowi¹zany jest
do sp³aty ca³ego wykorzystanego limitu kredytowego wraz z nale¿nymi Bankowi odsetkami, prowizjami i op³atami najpóŸniej w ostatnim dniu
obowi¹zywania Umowy pod rygorem wszczêcia przez Bank postêpowania windykacyjnego lub egzekucyjnego.
Rozdzia³ 3
Bezpieczeñstwo i ochrona karty
§9
1. 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) niezw³ocznego zg³oszenia Bankowi utraty karty, zniszczenia karty lub wejœcia w posiadanie informacji o PIN przez osobê nieuprawnion¹,
5) nieudostêpniania karty lub PIN osobom nieuprawnionym (nikt i w ¿adnych okolicznoœciach nie ma prawa domagaæ siê od U¿ytkownika karty
ujawnienia PIN lub jego czêœci),
6) nieujawniania danych umieszczonych na karcie w celach innych ni¿ dokonanie operacji lub zg³oszenie utraty karty.
2. Posiadacz zobowi¹zany jest do monitorowania obci¹¿eñ rachunku karty w zakresie dokonanych operacji i natychmiastowego zg³aszania do Banku
wszelkich niezgodnoœci i nieprawid³owoœci.
3. Posiadacz ponosi odpowiedzialnoœæ za nieprzestrzeganie postanowieñ ust. 1 przez U¿ytkowników kart dodatkowych.
Rozdzia³ 4
Pos³ugiwanie siê kart¹ i wykorzystanie limitu kredytowego
§ 10
1. Kart¹ ma prawo pos³ugiwaæ siê wy³¹cznie U¿ytkownik karty, w okresie wa¿noœci karty wskazanym na karcie.
2. U¿ytkownik karty zobowi¹zany jest do pos³ugiwaniasiê kart¹ zgodnie z postanowieniamiUmowy, w tym Regulaminu.
3. U¿ytkownik karty ma prawo pos³ugiwaæ siê kart¹ wy³¹cznie do celów niezwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹.
§ 11
1. Kart¹ mo¿na dokonywaæ operacji do wysokoœci dostêpnego limitu kredytowego, przy zachowaniu limitów transakcyjnych, o których mowa jest w § 17.
2. Przy u¿yciu karty mo¿na dokonywaæ operacji bezgotówkowych (p³atnoœci), operacji gotówkowych (wyp³at gotówki) lub korzystaæ z innych us³ug
dostêpnych dla kart, w kraju i za granic¹:
1) w POS i bankomatach oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie,
2) bez fizycznego przedstawienia karty:
a) przez Internet,
b) telefonicznie,
c) drog¹ pocztow¹.
3. Operacje realizowane s¹ w walucie kraju, w którym s¹ dokonywane,lub innej walucie, któr¹ oferuje punkt honoruj¹cy kartê.
4. W przypadku, gdy punkt honoruj¹cy kartê oferuje dokonanie operacji w innej walucie, ni¿ waluta kraju, w którym dokonywana jest operacja, U¿ytkownik
karty powinien otrzymaæ informacje o kursie walutowym i op³atach zwi¹zanych z t¹ operacj¹ stosowanych przez ten punkt bezpoœrednio w tym punkcie.
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 przeliczenia waluty w danym punkcie jest równoznaczne z wyra¿eniem zgody na zastosowane przez ten punkt op³aty lub kurs
walutowy.
5. Bank realizuje dyspozycje dotycz¹ce operacjiw oparciu o numer karty, który stanowi unikatowy identyfikator karty.
6. Operacjê uwa¿a siê za autoryzowan¹ przez U¿ytkownika karty, je¿eli U¿ytkownik karty wyrazi³ zgodê na wykonanie operacji poprzez:
1) wprowadzenie PIN lub z³o¿enie podpisu na dowodzie dokonania operacji - w przypadku operacji dokonywanej w POS,
2) wprowadzenie PIN - w przypadku operacji dokonywanej w bankomacie,
3) zbli¿enie karty do czytnika zbli¿eniowego - w przypadku operacji zbli¿eniowej,
4) podanie numeru karty, daty wa¿noœci karty oraz ewentualnie dodatkowych danych uwidocznionych na karcie: imienia i nazwiska lub CVV2
- w przypadku operacji dokonywanych bez fizycznego przedstawienia karty: przez Internet, telefonicznie lubdrog¹ pocztow¹.
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¿enie przez U¿ytkownika karty podpisu innego, ni¿ wzórna karcie, nie zwalnia Posiadacza z odpowiedzialnoœci za dokonan¹ operacjê.
8. Odmowa wprowadzenia PIN, brak wzoru podpisu na karcie, odmowa z³o¿enia podpisu na dowodzie dokonania operacji lub z³o¿enie podpisu innego ni¿
wzór na karcie mog¹ byæ powodem odmowy dokonania operacji przez punkt honoruj¹cy kartê.
9. Podczas dokonywania operacji w POS U¿ytkownik karty mo¿e, w celu zapewnienia bezpieczeñstwa operacji, zostaæ poproszony o okazanie dokumentu
stwierdzaj¹cego jego to¿samoœæ. Nieokazanie dokumentu mo¿e byæ powodem odmowy dokonania operacji.
10. Od momentu dokonania autoryzacji operacjiprzez U¿ytkownika karty nie mo¿na wycofaæ tej autoryzacji ani odwo³aæ operacji.
11. U¿ytkownik karty powinien przechowaæ dowód dokonania operacji w celu weryfikacji prawid³owoœci rozliczenia operacji na rachunku karty.
§ 12
1. W przypadku otrzymania przez Bank zapytania dotycz¹cego operacji, Bank udziela zgody (autoryzacji) na dokonanie tej operacji do wysokoœci
dostêpnego limitu kredytowego, z uwzglêdnieniem limitów transakcyjnych dla danego typu operacji.
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, wysokoœæ 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, a po innym na potrzeby rozliczenia operacji. Ró¿nica pomiêdzy kwot¹ blokady autoryzacyjnej oraz kwot¹ rozliczonej operacji mo¿e
byæ przyczyn¹ przekroczenia limitu kredytowego.
3. Kwota operacji, na któr¹ zosta³a udzielona autoryzacja przez Bank, pomniejsza wysokoœæ dostêpnego limitu kredytowego do czasu rozliczenia operacji na
rachunku karty, ale nie d³u¿ej ni¿ przez 7 dni.
4. Je¿eli w terminie okreœlonym w ust. 3 nie zostanie dokonane rozliczenie operacji, nastêpuje rozwi¹zanie blokady autoryzacyjnej i dostêpny limit
kredytowy zostaje powiêkszony o kwotê nierozliczonej operacji.
5. Brak blokady autoryzacyjnej lub jej rozwi¹zanie z powodu up³ywu terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, przed terminem rozliczenia
operacji na rachunku karty nie zwalnia Posiadacza z obowi¹zku utrzymywania salda dostêpnego limitu kredytowego w wysokoœci zapewniaj¹cej pokrycie
zrealizowanych operacji oraz nale¿nych Bankowi op³at i prowizji.
6. Nie wszystkie operacje, w tym w szczególnoœci operacje zbli¿eniowe, s¹ przesy³ane do Banku do autoryzacji. Dokonanie operacji nieautoryzowanej przez
Bank nie skutkuje za³o¿eniem blokady autoryzacyjnej, a operacja taka pomniejsza wysokoœæ dostêpnego limitu kredytowego od momentu rozliczenia tej
operacji na rachunku karty.
§ 13
1. Kart¹ mo¿na dokonywaæ operacji przez ca³¹ dobê z zastrze¿eniem ust. 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
kart poprzez umieszczenie informacjina stronie internetowej Banku oraz udziela informacji za poœrednictwem infolinii.
3. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania operacji w nastêpuj¹cych przypadkach:
1) podania nieprawid³owego PIN,
2) podania nieprawid³owego numeru karty, daty wa¿noœci karty, imienia i nazwiska lub CVV2 - w przypadku operacji niewymagaj¹cych fizycznego
przedstawienia karty,
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3) niewystarczaj¹cej wysokoœci dostêpnego limitu kredytowego lub limitów transakcyjnych,
4) próby dokonania operacji przy u¿yciu karty niewa¿nej, nieaktywnej, zastrze¿onej lub zablokowanej,
5) gdy wymagaj¹ tego przepisy prawa.
O odmowie wykonania operacji 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
uprawnionychorganów.
Bank ponosi odpowiedzialnoœæ za skutki nieprawid³owego wykonania operacji lub odmowy dokonania operacji na zasadach okreœlonych w Kodeksie
cywilnym oraz w ustawie o us³ugach p³atniczych.
§ 14
Ka¿da operacjagotówkowa lub bezgotówkowa dokonana kart¹ zmniejsza dostêpny limitkredytowy.
Nale¿ne Bankowi prowizje, op³aty i odsetki zmniejszaj¹ dostêpny limit kredytowy ipobierane s¹ zgodnie z trybem okreœlonym w § 22.
Ka¿da wp³ata na rachunek karty zwiêksza dostêpny limit kredytowy. Zwiêkszenie dostêpnego limitu kredytowego w zwi¹zku z wp³at¹ na rachunek karty
nastêpuje nie póŸniej ni¿ do godziny 23:00 nastêpnego dnia roboczego po dniu otrzymania wp³aty przez Bank.
§ 15
Zad³u¿enie Posiadacza wobec Banku z tytu³u korzystania z karty g³ównej i kart dodatkowych, z uwzglêdnieniem naliczonych przez Bank op³at, prowizji i
odsetek, nie powinno przekraczaæ wysokoœci przyznanego limitu kredytowego. Posiadacz zobowi¹zany jest monitorowaæ saldo zad³u¿enia na rachunku
karty.
W przypadku przekroczenia przyznanego limitu kredytowego Bank pobiera op³atê zgodnie z Taryf¹. Op³ata pobierana jest w dniu wystawienia Wyci¹gu,
za ka¿dy cykl rozliczeniowy, w którym wyst¹pi³o przekroczenie limitu.
W przypadku przekroczenia limitu kredytowego Posiadacz zobowi¹zany jest do natychmiastowej sp³aty kwoty przekroczenia.
§ 16
Posiadacz mo¿e z³o¿yæ wniosek o zmianê limitu kredytowego. Wniosek o zwiêkszenie limitu kredytowego nale¿y z³o¿yæ w placówce Banku. Wniosek
o zmniejszenie limitu kredytowego mo¿na z³o¿yæ pod numerem infolinii lub pisemnie w Banku.
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 rodzaju wymaganych dokumentów, w zale¿noœci od Ÿród³a dochodów, Posiadacz mo¿e uzyskaæ w placówce
Banku, a tak¿e pod numerem infolinii Banku.
O podjêtej decyzji i nowej wysokoœci 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.
Zmiana limitu kredytowego, o której mowa jest w niniejszym paragrafie, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
§ 17
W celu podwy¿szenia bezpieczeñstwa u¿ytkowania karty Bank i Posiadacz ustalaj¹ nastêpuj¹ce limity transakcyjne ograniczaj¹ce kwoty lub liczbê
operacji dokonanych dan¹ kart¹ w jednostce czasu:
Dzienny limit wartoœci operacji gotówkowych
Dzienny limit liczbowy wyp³at gotówki
Maksymalna wartoœæ transakcji zbli¿eniowej

5000 z³, ale nie wiêcej ni¿ dostêpny limit kredytowy
5
50 z³

2. Bank dokonuje zmiany wysokoœci lub rodzaju limitów transakcyjnych, o których mowa w ustêpie poprzedzaj¹cym, w nastêpuj¹cych przypadkach:
1) zmiany przepisów prawa w tym zakresie,
2) zmiany przepisów organizacji kartowej, ze znakiem której wydawana jest karta, które wymuszaj¹ zmiany w tym zakresie,
3) z uzasadnionych przyczyn zwi¹zanych z bezpieczeñstwem operacji,
4) zmiany funkcjonalnoœci produktu w zwi¹zku ze zmianami technologicznymi, które uniemo¿liwiaj¹ utrzymanie dotychczasowych limitów i wymuszaj¹
w zwi¹zku z tym zmiany w tym zakresie.
3. Szczegó³owy tryb wprowadzania zmian warunków Umowy w zakresie limitów transakcyjnych okreœla § 37.
§ 18
1. Podczas realizacji operacji w bankomacie, w przypadku:
1) wprowadzania b³êdnego PIN,
2) próby u¿ycia zastrze¿onej,zablokowanej lub niewa¿nej karty,
3) nieprawid³owej obs³ugi bankomatu, np. nieodebrania karty w odpowiednim czasie,
4) awarii bankomatu,
karta mo¿e zostaæ zatrzymana w bankomacie.
2. W przypadku zatrzymania wa¿nej karty w bankomacie, U¿ytkownik karty zobowi¹zany jest niezw³ocznie zg³osiæ ten fakt do Banku, telefonicznie pod
numerem infolinii lub osobiœcie w placówce Banku.
§ 19
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, osobiœcie w
placówce Banku lub z³o¿yæ dyspozycjê za poœrednictwem us³ug bankowoœci elektronicznej (po udostêpnieniu przez Bank takiej funkcjonalnoœci 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 poœrednictwem us³ug bankowoœci elektronicznej (po udostêpnieniu przez Bank
takiej funkcjonalnoœci w danej us³udze). Bank przekazuje nowy PINdrog¹ pocztow¹, na adres korespondencyjny U¿ytkownika karty.
§ 20
1. U¿ytkownik karty mo¿e dokonaæ zmiany PIN w bankomatach wybranych sieci, zgodnie z informacj¹ przekazan¹ przez Bank w odrêbnych materia³ach
informacyjnych.
2. Zmiana PIN wymaga u¿ycia karty oraz wprowadzenia dotychczasowego PIN.
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Rozdzia³ 5
Rozliczanie operacji i kurs walutowy
§ 21
Momentem otrzymania przez Bank zlecenia rozliczenia operacji zrealizowanej przy u¿yciu karty jest dzieñ roboczy, w którym Bank otrzyma³ od podmiotu
poœrednicz¹cego w rozliczeniu operacji informacjê umo¿liwiaj¹c¹ rozliczenie tej operacji. Dzieñ otrzymania powy¿szej informacji jest niezale¿ny od
Banku.
Bank rozlicza operacjê na rachunku karty oraz nale¿ne op³aty i prowizje z tytu³u operacji najpóŸniej w nastêpnym dniu roboczym po dniu otrzymania przez
Bank zlecenia dotycz¹cego operacji.
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 poœrednictwem waluty rozliczeniowej, któr¹ jest euro, zgodnie z trybem
okreœlonym w ust. 4 i 5.
Operacje dokonane w walucie innej ni¿ z³oty lub euro przeliczane s¹ przez organizacjê kartow¹ na euro, zgodnie z kursem stosowanym w dniu rozliczenia
operacji przez tê organizacjê, a do wartoœci operacji doliczana jest automatycznie mar¿a za przewalutowanie operacji zgodnie zTaryf¹.
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 wartoœci
referencyjnego kursu walutowego dokonywana jest bez uprzedzenia, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zmiany tego kursu przez Bank
Zachodni WBK S.A. Kurs ten podawany jest:
1) na Wyci¹gach - w opisie szczegó³ów operacji, do której przeliczenia dany kurs zosta³ zastosowany,
2) na stronie internetowej Banku oraz na stronie internetowej Banku ZachodniegoWBK (www.bzwbk.pl),
3) na ka¿de ¿¹danie Posiadacza lub U¿ytkownika karty dodatkowej z³o¿one telefonicznie pod numerem infolinii, bezpoœrednio w placówce Banku lub
pisemnie pod adresem Banku.
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Rozdzia³ 6
Naliczanie op³at, prowizji i odsetek
§ 22
Op³aty, prowizje i odsetki zmniejszaj¹ wysokoœæ dostêpnego limitu kredytowego i stanowi¹ podlegaj¹ce sp³acie zad³u¿enie Posiadacza wobec Banku.
Bank pobiera op³aty i prowizje z tytu³u Umowy zgodnie z zasadami okreœlonymi w Umowie.
W ostatnim dniu cyklu rozliczeniowego Bank rozlicza odsetki naliczone od niesp³aconej kwoty zad³u¿enia od dnia zaksiêgowania operacji na rachunku
karty do dnia sp³aty ca³oœci zad³u¿eniaz tytu³u tej operacji, z zastrze¿eniem § 23 ust. 11 i 12.
Naliczanie odsetek odbywa siê w oparciu o zasadê 365/360 (lub 366/360 w roku przestêpnym), co oznacza przyjêcie faktycznej liczby dni w okresie
obrachunkowym w stosunku do 360 dni w roku obrachunkowym.
Rozdzia³ 7
Przekazywanie informacji o operacjach oraz sp³ata zad³u¿enia
§ 23

1. Informacje o:
1) rozliczonych przez Bank operacjach dokonanych przy u¿yciu kart, umo¿liwiaj¹ce Posiadaczowi zidentyfikowanie operacji i punktu honoruj¹cego
kartê,
2) kwocie operacji w 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 przeliczeniem waluty, kwocie wszelkich op³at i prowizji z tytu³u operacji oraz innych op³atach wynikaj¹cych
Umowy wraz z ich wyszczególnieniem,
4) naliczonych odsetkach,
5) sp³atach zad³u¿enia zaksiêgowanych na rachunku karty,
6) dacie waluty zastosowanej przy obci¹¿eniu/uznaniu rachunku karty,
7) ca³kowitym zad³u¿eniu, wymaganej kwocie sp³aty i terminie wymaganej sp³aty,
przekazywane s¹ przez Bank na Wyci¹gach.
2. Wyci¹gi s¹ wysy³ane raz w miesi¹cu po zakoñczeniu cyklu rozliczeniowego karty:
1) drog¹ pocztow¹ na adres korespondencyjny wskazany przez Posiadacza,
lub
2) drog¹ elektroniczn¹, na adres poczty elektronicznej Posiadacza,
zgodnie z dyspozycj¹ Posiadacza dotycz¹c¹ terminu koñca cyklu rozliczeniowego oraz sposobu wysy³ki Wyci¹gów i innej korespondencji, z³o¿on¹ we
wniosku o wydanie karty lub z³o¿on¹ w terminie póŸniejszym.
3. Na wniosek Posiadacza Bank przesy³a kopiê Wyci¹gu w formie papierowej na adres korespondencyjny Posiadacza.
4. Data wystawiania Wyci¹gów (termin koñca cyklu rozliczeniowego) mo¿e zostaæ zmieniona na wniosek Posiadacza na inn¹ spoœród proponowanych przez
Bank. Wniosek o zmianê daty wystawiania Wyci¹gów mo¿e zostaæ z³o¿ony telefonicznie za poœrednictwem infolinii, w placówce Banku lub w za
poœrednictwem us³ug bankowoœci elektronicznej (po udostêpnieniu przez Bank takiej funkcjonalnoœci w danej us³udze).
5. Zad³u¿enie powsta³e w wyniku pos³ugiwania siê kart¹ g³ówn¹ i kartami dodatkowymi powinno byæ sp³acane na rachunek karty, którego numer podany
jest na Wyci¹gu, w wysokoœci 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
pierwszy dzieñ roboczy nastêpuj¹cy po tym dniu wolnym.
6. Sp³aty zad³u¿enia mo¿na dokonaæ w formie:
1) gotówkowej - np. w placówkach pocztowych, kasach Banku i innych banków,
2) bezgotówkowej.
7. Posiadacz zobowi¹zany jest do dokonania wp³aty co najmniej wymaganej kwoty sp³aty wskazanej naWyci¹gu.
8. Sp³atê uwa¿a siê za dokonan¹ w dniu jej wp³ywu do Banku, z zastrze¿eniem § 14 ust. 3.
9. Wp³acona kwota jest zaliczana na sp³atê poszczególnych czêœci zad³u¿eniaw nastêpuj¹cej kolejnoœci:
1) odsetki,
2) prowizje,
3) op³aty,
4) operacje gotówkowe - w kolejnoœci chronologicznej wg daty ksiêgowania,
5) operacje bezgotówkowe - w kolejnoœci chronologicznej wg daty ksiêgowania,
przy czym zawsze przed aktualnym zad³u¿eniem pokrywane jest zad³u¿enie z poprzedniego Wyci¹gu jeœli nie zosta³o sp³acone - zgodnie z kolejnoœci¹
okreœlon¹ powy¿ej.
10. Posiadacz ma prawo do wczeœniejszej sp³aty ca³oœci lub czêœci zad³u¿enia - przed terminem sp³aty okreœlonym na Wyci¹gu. W takim przypadku Bank nie
pobiera odsetek od operacji objêtych wczeœniejsz¹ sp³at¹ od dnia dokonania sp³aty, z zastrze¿eniem ust.11 i 12.
11. Sp³ata ca³oœci zad³u¿enia nie póŸniej ni¿ w terminie sp³aty okreœlonym na Wyci¹gu skutkuje nieobci¹¿eniem rachunku karty odsetkami od zad³u¿enia
z tytu³u operacji bezgotówkowych.
12. W przypadku niesp³acenia ca³oœci zad³u¿enia w terminie sp³aty okreœlonym na Wyci¹gu, odsetki od operacji bezgotówkowych dokonanych w ostatnim
cyklu rozliczeniowym zostan¹ wykazane dopiero na kolejnym Wyci¹gu.
13. W przypadku sp³aty kwoty wy¿szej ni¿ kwota zad³u¿enia, nadp³ata nie podlega oprocentowaniu. Œrodki z tytu³u nadp³aty w okresie obowi¹zywania
Umowy mog¹ zostaæ wykorzystane wy³¹cznie poprzez dokonanie operacji przy u¿yciu karty.
§ 24
1. NieotrzymanieWyci¹gu z przyczyn niezale¿nych od Banku nie zwalnia Posiadacza z obowi¹zku terminowej sp³aty zobowi¹zañwynikaj¹cych z Umowy.
2. W przypadku nieotrzymania Wyci¹gu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakoñczenia cyklu rozliczeniowego Posiadacz powinien skontaktowaæ
siê z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii lub osobiœcie w placówce Banku w celu uzyskania informacji o terminie sp³aty, wysokoœci zad³u¿enia
iwymaganej kwocie sp³aty.
§ 25
1. Posiadacz, który jest posiadaczem lubwspó³posiadaczem ROR w Banku mo¿e korzystaæ z us³ugi automatycznej sp³aty w wybranej opcji sp³aty:
1) wymaganej kwoty sp³aty, lub
2) ca³ego zad³u¿enia.
2. Dyspozycjê w³¹czenia us³ugi automatycznej sp³aty Posiadacz mo¿e z³o¿yæ wraz z wnioskiem o kartê lub w terminie póŸniejszym.
3. Posiadacz ma w prawo w okresie obowi¹zywania Umowy zrezygnowaæ z us³ugi automatycznej sp³aty lubdokonaæ zmiany wybranej opcji sp³aty.
4. Dyspozycjê w³¹czenia lub wy³¹czenia us³ugi automatycznej sp³aty lub zmianê opcji sp³aty Posiadacz mo¿e z³o¿yæ telefoniczne pod numerem infolinii,
w placówce Banku lub za poœrednictwem us³ug bankowoœcielektronicznej (po udostêpnieniu przez Bank takiej funkcjonalnoœci w danej us³udze).
5. W przypadku wypowiedzenia Umowy, z dniem nastêpnym po dniu z³o¿enia tego wypowiedzenia us³uga automatycznej sp³aty zostaje wy³¹czona,
a Posiadacz zobowi¹zany jest do dokonania samodzielnej sp³aty zad³u¿enia.
6. Posiadacz, który korzysta z us³ugi automatycznej sp³aty, zobowi¹zany jest zapewniæ na ROR przez ca³y dzieñ sp³aty wskazany na ostatnim Wyci¹gu jako
termin wymaganej sp³aty, odpowiedni¹ kwotê œrodków na sp³atê zad³u¿enia, zgodnie z wybran¹opcj¹ automatycznej sp³aty.
7. W przypadku w³¹czonej us³ugi automatycznej sp³aty ca³oœci 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 œrodków. Je¿eli saldo œrodków bêdzie
niewystarczaj¹ce na sp³atê ca³oœci kwoty zad³u¿enia z ostatniego Wyci¹gu, z ROR zostanie pobrana wymagana (minimalna) kwota sp³aty z ostatniego
Wyci¹gu, pod warunkiem, ¿e saldo œrodków na ROR bêdzie wystarczaj¹ce na pobranie wymaganej kwoty sp³aty.
8. W przypadku w³¹czonej us³ugi automatycznej sp³aty wymaganej kwoty sp³aty w dniu wymaganej sp³aty zostanie pobrana z ROR i wp³acona na rachunek
karty kwota równa wymaganej kwocie sp³aty z ostatniego Wyci¹gu, pod warunkiem, ¿e saldo œrodków na ROR bêdzie wystarczaj¹ce na pobranie
wymaganej kwoty sp³aty.
9. Automatyczna sp³ata realizowana jest niezale¿nie od tego, czy Posiadacz dokona uprzednio samodzielnej sp³aty zad³u¿enia. W przypadku, gdy Posiadacz
korzysta z us³ugi automatycznej sp³aty i dokona samodzielnej sp³aty zad³u¿enia, mo¿e dojœæ do sytuacji podwójnego uznania rachunku karty z tytu³u
sp³aty tego zad³u¿enia.W przypadku sp³aty wy¿szej ni¿ kwota zad³u¿enia zastosowanie ma § 23 ust. 13.
10. Posiadacz mo¿e odwo³aæ zlecenie sp³aty zad³u¿enia w ramach us³ugi automatycznej sp³aty sk³adaj¹c dyspozycjê wy³¹czenia us³ugi nie póŸniej ni¿ do
koñca dnia roboczego poprzedzaj¹cego dzieñ wymaganej sp³aty, której dotyczy odwo³ywane zlecenie.
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11. W przypadku odmowy wykonania zlecenia sp³aty zad³u¿enia w ramach us³ugi automatycznej sp³aty, Bank powiadamia Posiadacza o odmowie wykonania
tego zlecenia i jeœli to mo¿liwe, o przyczynach odmowy poprzez wys³anie wiadomoœci SMS na numer telefonu komórkowego wskazany przez Posiadacza
lub telefonicznie za poœrednictwem infolinii. W przypadku braku mo¿liwoœci powiadomienia poprzez SMS lub powiadomienia telefonicznego, Bank
powiadamia Posiadacza pisemnie. W przypadku, gdy odmowa wykonania zlecenia by³a uzasadniona, np. w przypadku niewystarczaj¹cego salda œrodków
na ROR, Bank mo¿e za powiadomienie pobieraæ op³aty, zgodnie z Taryf¹.
§ 26
Bank przed terminem wymaganej sp³aty wysy³a na numer telefonu komórkowego wskazany przez Posiadacza bezp³atn¹ wiadomoœæ SMS z informacj¹
o zbli¿aj¹cym siê terminie wymaganej sp³aty oraz wymaganej kwocie sp³aty z ostatniego Wyci¹gu. Wiadomoœæ wysy³ana jest niezale¿nie od tego, czy na
rachunek karty zosta³a dokonana uprzednio sp³ata zad³u¿enia.
§ 27
1. W przypadku niesp³acenia wymaganej kwoty sp³aty w wyznaczonym terminie Bank podejmuje dzia³ania monituj¹ce, za które mo¿e pobieraæ op³aty
w wysokoœci i na zasadach okreœlonych w Umowie:
1) telefonicznie powiadamia Posiadacza o zaleg³oœciach w sp³acie zad³u¿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 œrodków na sp³atê wymaganej kwoty sp³aty, a sp³ata wymaganej kwoty sp³aty powoduje zaniechanie
wys³ania kolejnego upomnienia/wezwania.
2. Informacja o zaleg³oœci w sp³acie zad³u¿enia przekazywana jest równie¿ naWyci¹gu.
3. Odsetkiod nale¿noœci przeterminowanych naliczane s¹ jedynie w przypadku okreœlonym w § 39 ust. 13.
4. Niedokonanie wp³aty wymaganej kwoty sp³aty w wyznaczonym terminie mo¿e skutkowaæ zablokowaniem karty przez Bank, z zastrze¿eniem § 39 ust. 5
pkt 3.

1.
2.

3.
4.
5.
1.
2.
1.
2.
3.

1.

2.
3.
4.

Rozdzia³ 8
Zastrze¿enie lub blokada karty
§ 28
W przypadku stwierdzenia utraty, kradzie¿y, przew³aszczenia albo nieuprawnionego u¿ycia karty lub nieuprawnionego dostêpu do karty U¿ytkownik
karty zobowi¹zany jestdo niezw³ocznego zg³oszenia tego faktu do Banku,celem zastrze¿enia karty.
Zg³oszenia zastrze¿enia karty nale¿y dokonaæ:
1) telefonicznie pod czynnym ca³odobowo numerem do zastrzegania kart podanym na karcie, w materia³ach informacyjnych przekazanych wraz z kart¹
oraz na stronie internetowej Banku, lub
2) za poœrednictwem us³ug bankowoœci elektronicznej (po udostêpnieniu przez Bank takiej funkcjonalnoœci w danej us³udze).
W przypadku braku mo¿liwoœci dokonania zg³oszenia zastrze¿enia w trybie, o którym mowa w ust. 2, Posiadacz lub U¿ytkownik karty dokonuje zg³oszenia
osobiœcie, zachowuj¹cformê pisemn¹, w dowolnej placówce Banku.
Bank maprawo za¿¹daæ od Posiadacza pisemnego potwierdzenia zg³oszenia, o którym mowa w ust. 2, wraz z opisem okolicznoœci tego zdarzenia.
W przypadku podejrzenia kradzie¿y karty lub nieuprawnionego u¿ycia karty U¿ytkownik karty zobowi¹zany jest zg³osiæ ten fakt na Policjê.
§ 29
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.W przypadku niezniszczenia karty Posiadacz ponosi odpowiedzialnoœæ za operacje dokonane t¹ kart¹.
O fakcie odzyskania karty zastrze¿onej Posiadacz lub U¿ytkownik karty dodatkowej powinien niezw³ocznie powiadomiæ Bank, potwierdzaj¹c
jednoczeœnie zniszczenie tej karty.
§ 30
Je¿eli karta zostanie zastrze¿ona przez U¿ytkownika karty, w jej miejsce wydana zostanie nowa karta o nowym numerze. Przekazanie nowej karty
U¿ytkownikowi karty odbywa siê na zasadach, o których mowa w § 6.
Now¹ kartê Bank wydaje z terminem wa¿noœci poprzedniej karty.
U¿ytkownik karty ma prawo rezygnacji z wydania nowej karty w miejsce 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
z trybem okreœlonym w § 39 ust. 6-7 oraz skutkuje zastrze¿eniem kart dodatkowych.
§ 31
Bank maprawo 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 operacji,
3) z powodu zwiêkszenia ryzyka utraty przez Posiadacza zdolnoœci kredytowej, w tym w przypadku niedokonania wp³aty wymaganej kwoty sp³aty
w wyznaczonym terminie, o którym mowa w § 23 ust. 5, pomimo up³ywu dodatkowego terminu wskazanego w upomnieniu lub wezwaniu do zap³aty
wys³anym przez Bank.
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¿liwoœci powiadomienia telefonicznego,
pisemnie, z zastrze¿eniem ust.3.
Bank nie powiadamia Posiadacza o dokonanej blokadzie lub zastrze¿eniu karty, je¿eli wymagaj¹ tego wzglêdy bezpieczeñstwa lub jest to zabronione na
mocy odrêbnych przepisów prawa.
Bank odblokowuje kartê lub wymienia kartê na now¹, je¿eli przesta³y istnieæ podstawy do utrzymania blokady.

Rozdzia³ 9
Reklamacje i odpowiedzialnoœæ
§ 32
1. Posiadacz, który ma zastrze¿enia dotycz¹ce us³ug œwiadczonych przez Bank lub uzyska informacje o zaistnieniu okolicznoœci budz¹cych zastrze¿enia
zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ Banku, mo¿e z³o¿yæ reklamacjê w celu umo¿liwienia rozpatrzenia reklamacji przez Bank z uwzglêdnieniem postanowieñ
niniejszego Rozdzia³u.
2. Posiadacz zobowi¹zany jest do monitorowania informacji przekazywanych przez Bank w zakresie dokonanych operacji i niezw³ocznego powiadamiania
Banku o stwierdzonych nieautoryzowanych przez U¿ytkownika karty, niedokonanych lub nieprawid³owo rozliczonych operacjach. Powiadomienia nale¿y
dokonaæ w drodze reklamacji.
3. Je¿eli Posiadacz nie dokona powiadomienia, o którym mowa jest w ust. 2, w terminie 13 miesiêcy od dnia dokonania nieautoryzowanych lub niew³aœciwie
rozliczonych operacji b¹dŸ od dnia, w którym operacja mia³a byæ wykonana, roszczenia Posiadacza wzglêdem Banku z tytu³u tych operacji wygasaj¹.
4. Postanowieñ ust. 3 nie stosuje siê w przypadku, gdy Bank nie udostêpni³ Posiadaczowi informacjio operacjach, zgodnie z § 23 ust. 1 i 2 Regulaminu.
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 za poœrednictwem us³ug bankowoœcielektronicznej(po udostêpnieniu przez Banktakiej funkcjonalnoœci w danej 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. Reklamacje dotycz¹ce operacji, ze wzglêdu na wymagania procesu reklamacyjnego poza Bankiem, wymagaj¹ zachowania formy pisemnej.
8. Bank mo¿e zwróciæ siê do Posiadacza o przekazanie do Banku kopii dowodu dokonania operacji lub innego dokumentu wskazuj¹cego na zasadnoœæ
reklamacji.
9. W przypadku reklamacji dotycz¹cej operacji zrealizowanej przy u¿yciu karty dodatkowej, Bank mo¿e wymagaæ z³o¿enia na pisemnej reklamacji podpisu
U¿ytkownika karty dodatkowej.
10. Bank rozpatruje reklamacje niezw³ocznie po ich przyjêciu.
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 oraz kwoty pobranych w zwi¹zku operacj¹ op³at, prowizji i odsetek, przywracaj¹c rachunek karty do stanu,
jaki istnia³by, gdyby nie mia³a miejsca operacja nieautoryzowana przez U¿ytkownika karty.
12. W przypadku uznania zasadnoœci 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 z Posiadaczem.
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§ 33
1. Posiadacz odpowiada za operacje nieautoryzowane przez U¿ytkownika karty do wysokoœci równowartoœci w walucie polskiej 150 euro, ustalonej przy
zastosowaniu kursu œredniego og³aszanego przez Narodowy Bank Polski (NBP) obowi¹zuj¹cego w dniu wykonania operacji, je¿eli nieautoryzowana
operacja jest skutkiem:
1) pos³u¿enia siê kart¹ utracon¹ przez U¿ytkownika karty lub skradzion¹ U¿ytkownikowi karty,
2) przyw³aszczenia karty lub jej nieuprawnionego u¿ycia w 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 wysokoœci, jeœli U¿ytkownik karty doprowadzi³ do nich umyœlnie
albo w wyniku umyœlnego lub bêd¹cego skutkiem ra¿¹cego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowi¹zków, o których mowa jest w § 9 ust. 1,
§ 10 ust. 2 oraz § 28 ust. 1 Regulaminu.
3. Po dokonaniu zg³oszenia zastrze¿enia karty, o którym mowa jest w § 28, lub w przypadku niezapewnienia przez Bank mo¿liwoœci dokonania w ka¿dym
czasie tego zg³oszenia, Posiadacz nie odpowiada za operacje nieautoryzowane przez U¿ytkownika karty, chyba ¿e U¿ytkownik karty doprowadzi³
umyœlnie do nieautoryzowanej operacji.
§ 34
1. Posiadacz mo¿e ¿¹daæ od Banku zwrotu kwoty autoryzowanej przez U¿ytkownika karty operacji zainicjowanej przez punkt honoruj¹cy kartê lub za jego
poœrednictwem, któr¹ zosta³ obci¹¿ony rachunek karty, je¿eli:
1) w momencie autoryzacji przez U¿ytkownika karty nie zosta³a okreœlona dok³adna kwota operacji oraz
2) kwota operacji jest wy¿sza ni¿ kwota, jakiej U¿ytkownik karty móg³ siê spodziewaæ, uwzglêdniaj¹c rodzaj i wartoœæ wczeœniejszych operacji
zrealizowanych przez U¿ytkownika karty, postanowienia Umowy i istotne dla sprawy okolicznoœci.
2. Na ¿¹danie Banku Posiadacz zobowi¹zany jest przedstawiæ okolicznoœci faktyczne wskazuj¹ce na spe³nienie warunków okreœlonych 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 kursu walutowego zosta³ zastosowany referencyjny kurs walutowy, uzgodniony z Bankiem.
3. Zwrot, o którym mowa jest w ust. 1, obejmuje pe³n¹ kwotê operacji, któr¹ zosta³ obci¹¿ony rachunek karty.
4. Posiadacz nie ma prawa do zwrotu kwoty autoryzowanej przez U¿ytkownika karty operacji zainicjowanej przez punkt honoruj¹cy kartê, gdy:
1) U¿ytkownik karty udzieli³ zgody na wykonanie operacji bezpoœrednio Bankowi 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, w sposób ustalony z nim przez okres co najmniej 4 tygodni przed terminem wykonania operacji.
5. Posiadacz mo¿e wyst¹piæ o zwrot, o którym mowa jest ust. 1, w terminie 8 tygodniod dnia wykonania operacji.
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 których Posiadacz mo¿e siê odwo³aæ, jeœli nie zgadza siê z przedstawionym przez Bank uzasadnieniem.
§ 35
1. Bank ponosi odpowiedzialnoœæ wobec Posiadacza za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie zlecenia dotycz¹cego operacji lub wp³aty na rachunek
karty.W przypadku niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zlecenia Bank niezw³ocznie koryguje stan œrodków na rachunku karty, przywracaj¹c je do
stanu, jaki istnia³by, gdyby nie mia³o miejsca niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie zlecenia. Odpowiedzialnoœæ Banku okreœlona powy¿ej obejmuje
tak¿e op³aty oraz odsetki, którymi zosta³ obci¹¿ony Posiadacz w rezultacie niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zlecenia.
2. W przypadku niewykonanego lub nienale¿ycie wykonanego zlecenia, o którym mowa w ustêpie poprzedzaj¹cym, Bank na wniosek Posiadacza
podejmuje niezw³oczne starania w celu przeœledzenia transakcji p³atniczej, którejdotyczy³o zlecenie, i powiadamia Posiadaczao jej wyniku.
3. Odpowiedzialnoœæ Banku za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie transakcji p³atniczej jest wy³¹czona w przypadku si³y wy¿szej lub je¿eli
niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie transakcji wynikaz innych przepisów prawa.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Rozdzia³ 10
Zmiana warunków Umowy
§ 36
Bank zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian warunków Umowy w zakresie oprocentowania, Taryfy lub postanowieñ Regulaminu na zasadach
okreœlonych w Umowie.
Wysokoœæ oprocentowania zad³u¿enia jest ustalana w oparciu o stopê kredytu lombardowego NBP, zgodnie z algorytmem (wzorem) okreœlonym
w Umowie i ulega zmianie w przypadku zmiany wysokoœci stopy kredytu lombardowego NBP, z dniem wejœcia w ¿ycie Uchwa³y Rady Polityki Pieniê¿nej.
Aktualna wartoœæ 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 poœrednictwem strony internetowej Banku (www.pocztowy.pl) oraz na Wyci¹gach. Informacja o wysokoœci
stopy kredytu lombardowego udostêpniana jest równie¿ w placówkach Banku.
Niezale¿nie od warunków zmiany oprocentowania, o których mowa jest w ust. 2, Bank zastrzega sobie prawo do czasowego obni¿ania oprocentowania
w ramach promocji. O obni¿eniu oprocentowania w zwi¹zku z promocj¹ Bank powiadamia Posiadaczy niezw³ocznie za poœrednictwem strony
internetowej Banku oraz na Wyci¹gach.
Rodzaj oraz wysokoœæ op³at i prowizjiza czynnoœci zwi¹zane z realizacj¹ Umowy Bank ustala bior¹c pod uwagê nastêpuj¹ce czynniki:
1) wewnêtrzne koszty obs³ugi,
2) koszty us³ug œwiadczonych przez podmioty zewnêtrzne w zwi¹zku z realizacj¹ Umowy, w tym ceny energii, po³¹czeñ telekomunikacyjnych, us³ug
pocztowych i rozliczeñ miêdzybankowych,
3) wskaŸnik cen towarów i us³ug konsumpcyjnychpublikowany przez G³ówny Urz¹d Statystyczny,
4) wysokoœæ przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at nagród z zysku, og³aszany przez G³ówny Urz¹d
Statystyczny,
5) zakres i/lub formê œwiadczonych us³ug zwi¹zanych z Umow¹,
6) wymagan¹ do realizacji Umowy funkcjonalnoœæw zakresie produktów i us³ug ni¹ objêtych oraz wymaganiasystemowe w tym zakresie,
7) obowi¹zuj¹ce przepisy prawa,
8) dobre praktyki sektora bankowego lub finansowego wynikaj¹ce z rekomendacji i zaleceñ organów nadzoru oraz Zwi¹zku Banków Polskich.
Bank z zastrze¿eniem ust. 7 dokonuje zmiany wysokoœci op³at i prowizji wTaryfie w przypadku:
1) wzrostu lub obni¿enia cen towarów i us³ug o co najmniej 0,5% liczone rok do roku, bior¹c pod uwagê miesiêczne wskaŸniki cen towarów i us³ug
konsumpcyjnych publikowane przez G³ówny Urz¹d Statystyczny, analizowane w okresie pó³rocznym,
2) wzrostu lub obni¿enia wysokoœci przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at nagród z zysku, og³aszanego
miesiêcznie przez G³ówny Urz¹d Statystyczny, o co najmniej 1%, liczone rok do roku, analizowane w okresie pó³rocznym,
3) zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, maj¹cych wp³yw na wysokoœæ op³at i prowizji stosowanych przez Bank,
4) wzrostu lub obni¿enia kosztów obs³ugi produktów i us³ug zwi¹zanych z Umow¹ w wyniku zmiany cen rozliczeñ miêdzybankowych lub zmiany op³at
ponoszonych przez Bank w zwi¹zku z wykonywaniem Umowy przez podmioty zewnêtrzne, o co najmniej 1% w stosunku do kosztów z tego tytu³u
obowi¹zuj¹cych wpoprzednim okresie pó³rocznym,
5) zwiêkszenia lub zmniejszenia w zakresie uzgodnionym z Posiadaczem zakresu i/lub formy œwiadczonych us³ug zwi¹zanych z Umow¹,
6) zmiany praktyk sektora bankowego lub finansowego wynikaj¹cej z rekomendacji i zaleceñ organów nadzoru, Zwi¹zku Banków Polskich lub innego
uprawnionego organu, maj¹c¹ wp³yw na wysokoœæ op³at i prowizji stosowanych przez Bank.
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 przes³anek do zmiany op³at i prowizji, Bank dokonuje odpowiednio podwy¿szenia lub obni¿enia obowi¹zuj¹cej
op³aty/prowizji, na któr¹ ten dany czynnik ma bezpoœredni lub poœredni wp³yw w zakresie adekwatnym do wp³ywu tych zmian na wysokoœæ
dotychczasowych op³at/prowizji za dan¹ us³ugê.
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 wskaŸników okreœlonych w ust. 5 pkt 1) i 2) za ten okres przy kolejnej zmianie op³at/prowizji, dokonanej zgodnie
z postanowieniami ust. 6.
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8. Bank zastrzega sobie mo¿liwoœæ wprowadzenia nowych op³at i prowizji wTaryfie w przypadku:
1) zwiêkszenia w granicach uzgodnionychz Posiadaczem zakresu i/lub formy œwiadczonych us³ug zwi¹zanych z Umow¹,
2) zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów prawa nak³adaj¹cych na Bank dodatkowe obowi¹zki zwi¹zane z zawarciem lubrealizacj¹ Umowy,
3) zmiany praktyk sektora bankowego lub finansowego wynikaj¹cej z rekomendacji i zaleceñ organów nadzoru, Zwi¹zku Banków Polskich lub innego
uprawnionego organu, nak³adaj¹cych na Bank dodatkowe obowi¹zkizwi¹zane z zawarciem lub realizacj¹ Umowy.
9. Wysokoœæ op³at odpowiadaæ bêdzie faktycznie ponoszonym przez Bank z tego tytu³u kosztom i faktycznej pracoch³onnoœci czynnoœci, za któr¹ jest
pobierana op³ata.
10. Niezale¿nie od warunków zmiany op³at i prowizji, o których mowa w ust. 5, Bank zastrzega sobie prawo do czasowego obni¿ania op³at i prowizji w ramach
promocji, z zastrze¿eniem prawa wprowadzenia po zakoñczeniu trwania promocji dla produktów objêtych promocj¹, op³at i prowizji w wysokoœci
obowi¹zuj¹cej dla danego produktu w okresie nie objêtym promocj¹.
11. Zmian Regulaminu Bank dokonuje w przypadku:
1) zmiany w ofercie Banku, a w szczególnoœci 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
lub zmianami 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.
12. Szczegó³owy tryb wprowadzania zmian warunków Umowy okreœla§ 37.
§ 37
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagaj¹ zawarcia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewa¿noœci, z wy³¹czeniem:
1) zmian, o których mowa w § 16, § 17 ust. 2,§ 21 ust. 5, § 36 i § 39 ust.13,
2) zmian danych osobowychlub adresowych Posiadacza lub U¿ytkownika karty dodatkowej,
3) zmian wynikaj¹cych z obowi¹zku dostosowania Umowy do bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.
2. O proponowanych zmianach Umowy Bank informuje Posiadacza pisemnie nie póŸniej ni¿ 2 miesi¹ce przed proponowan¹ dat¹ ich wejœcia w ¿ycie,
z zastrze¿eniem § 16 oraz ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. Ponadto, informacja o zmianach dostêpna bêdzie na stronie internetowej Banku oraz
w placówkach Banku i w placówkach pocztowych.
3. Bank dokonuje bez uprzedzenia zmian stopy oprocentowania, o których mowa jest w § 36 ust. 2 i 3 oraz § 39 ust. 13 oraz zmian referencyjnych kursów
walutowych, o których mowa jest w § 21 ust. 5.
4. Je¿eli przed proponowan¹ dat¹ wejœcia w ¿ycie zmian Posiadacz nie zg³osi sprzeciwu wobec proponowanych zmian, których wprowadzenie nie wymaga
zawarcia aneksu do Umowy, uznaje siê, ¿e Posiadacz wyrazi³ na nie zgodê.
5. Posiadacz ma prawo, przed dat¹ proponowanego wejœcia w ¿ycie zmian, wypowiedzieæ Umowê ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia op³at
z tego tytu³u, z zastrze¿eniem § 39 ust. 10-16 Regulaminu.
6. W przypadku, gdy Posiadacz przed proponowan¹ dat¹ wejœcia w ¿ycie zmian zg³osi sprzeciw wobec proponowanych zmian, Umowa wygasa z dniem
poprzedzaj¹cym dzieñ wejœcia w ¿ycie proponowanych zmian bez ponoszenia op³at z tego tytu³u, z zastrze¿eniem § 39 ust. 10-16 Regulaminu.
7. Posiadacz ma obowi¹zek niezw³ocznie zapoznaæ U¿ytkowników kart dodatkowych z treœci¹ zmienionych postanowieñ Regulaminu.
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Rozdzia³ 11
Odst¹pienie od Umowy, wypowiedzenie oraz rozwi¹zanie Umowy
§ 38
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 ¿adnej operacji przy u¿yciu tej karty.
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 oœwiadczenie
zgodne ze wzorem stanowi¹cym za³¹cznik do Umowy i sp³acaj¹c niezw³ocznie zobowi¹zania powsta³e w wyniku realizacji operacji przy u¿yciu karty
g³ównej i kart dodatkowych oraz nale¿ne odsetki, ale nie póŸniej ni¿ w terminie 30 dni od dnia z³o¿enia oœwiadczenia o odst¹pieniu od Umowy.
Je¿eli Bank nie dope³ni³ obowi¹zków w zakresie dostarczenia Posiadaczowi informacji wymaganych zgodnie ustaw¹ o us³ugach p³atniczych, Posiadacz
mo¿e odst¹piæ od Umowy w ka¿dym czasie, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 30 dni od dnia otrzymania wymaganych informacji, sp³acaj¹c niezw³ocznie
zobowi¹zania powsta³e w wyniku realizacji operacji przy u¿yciu karty g³ównej i kart dodatkowych oraz nale¿ne odsetki, ale nie póŸniej ni¿ w terminie
30 dni od dnia z³o¿enia oœwiadczeniao odst¹pieniu od Umowy.
Odst¹pienie powinno zostaæ dokonane w formie pisemnej i dostarczone na adres Banku wskazany we wzorze odst¹pienia, przy czym dla zachowania
terminu wa¿noœci odst¹pienia wystarczaj¹ce jest wys³anie oœwiadczenia na adres Banku lub z³o¿enie oœwiadczenia w placówce Banku przed up³ywem
tego terminu.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 - 3, Bank zwraca op³aty zwi¹zane z wydaniem i obs³ug¹ karty g³ównej i kart dodatkowych, o ile op³aty takie zosta³y
pobrane.
Je¿eli Posiadacz korzysta z us³ug dodatkowych zwi¹zanych z kart¹ na podstawie umowy zawartej miêdzy Bankiem a podmiotem œwiadcz¹cym tê us³ugê,
odst¹pienie od Umowy staje siê skuteczne tak¿e wobec umowy o us³ugê dodatkow¹.
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.
Po dokonaniu odst¹pienia od Umowy karty nale¿y zniszczyæ w sposób trwa³y, uniemo¿liwiaj¹cy pos³ugiwanie siê nimi. W przypadku niezniszczenia karty
Posiadacz ponosi odpowiedzialnoœæ za operacje dokonane t¹ kart¹.
§ 39
Rozwi¹zanie Umowy nastêpuje w przypadku:
1) wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza - z dniem up³ywu okresu wypowiedzenia,
2) wypowiedzenia Umowy przez Bank - z dniem up³ywu okresu wypowiedzenia,
3) œmierci Posiadacza lub utraty przez niego pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych,
4) porozumienia Stron o rozwi¹zaniu Umowy - z dniem ustalonym przez Strony w tym porozumieniu.
Rezygnacja Posiadacza z karty g³ównej jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy i powinna zostaæ dokonana w formie pisemnej, zgodnie z ust. 6-7
niniejszego paragrafu.
Rezygnacja z karty dodatkowej nie stanowi wypowiedzenia Umowy i mo¿e zostaæ dokonana przez Posiadacza lub U¿ytkownika karty dodatkowej
telefonicznie pod numerem infolinii lub pisemnie.W takim przypadku Bank zastrzega kartê dodatkow¹.
Posiadacz mo¿e wypowiedzieæ Umowê w ka¿dym czasie.
Bank mo¿e wypowiedzieæ 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,
2) naruszenia przez Posiadacza lub U¿ytkownika karty dodatkowej postanowieñ Umowy i Regulaminu w zakresie bezpieczeñstwa i ochrony karty,
o których mowa jest w § 9 ust. 1 Regulaminu,
3) niesp³acenia w wyznaczonych terminach pe³nych wymaganych kwot sp³aty wykazanych w Wyci¹gach za co najmniej dwa cykle rozliczeniowe, mimo
pisemnego wezwania przez Bank do sp³aty zaleg³ych nale¿noœci w terminie nie krótszym ni¿ 7 dni od otrzymania wezwania,
4) nieodebrania karty g³ównej przez Posiadacza w terminie okreœlonym w § 6 ust.7,
5) gdy rachunek karty nie wykazuje w ci¹gu 6 kolejnych miesiêcy ¿adnych obrotów poza naliczaniem prowizji i op³at.
Rozwi¹zanie Umowy w drodze wypowiedzenia przez jedn¹ ze Stron nastêpuje w formie pisemnej, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
Sk³adaj¹c wypowiedzenie Umowy Posiadacz zobowi¹zany jest z³o¿yæ dyspozycjê dotycz¹c¹ sposobu wyp³aty œrodków z tytu³u ewentualnej nadp³aty,
o której mowa jest w § 23 ust. 13, podaj¹c, o ile to mo¿liwe, numer rachunku bankowego, na który maj¹ zostaæ przekazane œrodki po rozwi¹zaniu Umowy.
Wypowiedzenie Umowy przez Posiadacza uwa¿a siê za skutecznie dorêczone z chwil¹ jego dorêczenia wBanku lub jego placówce.
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9. Wypowiedzenie Umowy Bank przesy³a do Posiadacza drog¹pocztow¹ (listownie) na adres korespondencyjny.
10. W przypadku rozwi¹zania Umowy Posiadacz jest zobowi¹zany do sp³aty ca³ego wykorzystanego limitu kredytowego wraz z nale¿nymi Bankowi
odsetkami, prowizjami i op³atami najpóŸniej w ostatnim dniu obowi¹zywania Umowy pod rygorem wszczêcia przez Bank postêpowania windykacyjnego
lub egzekucyjnego.
11. Op³aty i prowizje z tytu³u œwiadczenia us³ug na podstawie Umowy pobierane okresowo s¹ nale¿ne Bankowi jedynie za okres obowi¹zywania Umowy.
Op³aty i prowizje uiszczane z góry w przypadku rozwi¹zaniaUmowy podlegaj¹ proporcjonalnemu zwrotowi.
12. Rozwi¹zanie Umowy nie zwalnia Posiadacza z obowi¹zku rozliczenia wszelkich zobowi¹zañ finansowych wynikaj¹cych z u¿ywania kart wydanych
w ramach Umowy tak¿e po ustaniu obowi¹zywania Umowy.
13. Od dnia nastêpuj¹cego po up³ywie okresu obowi¹zywania Umowy Bank pobiera od ca³oœci zad³u¿enia, z wy³¹czeniem zad³u¿enia z tytu³u naliczonych
odsetek, odsetki od nale¿noœci przeterminowanych w wysokoœci czterokrotnoœci stopy kredytu lombardowego NBP w skali roku. Ka¿da zmiana wysokoœci
stopy kredytu lombardowego NBP powoduje automatyczn¹ zmianê wysokoœci oprocentowania zad³u¿enia przeterminowanego. Aktualna wartoœæ 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 zostanie niezw³ocznie poinformowany za poœrednictwem strony internetowej Banku oraz na Wyci¹gach.
14. W przypadku wyst¹pienia nadp³aty na rachunku karty w dniu rozwi¹zania Umowy Bank przeka¿e œrodki z tytu³u nadp³aty na rachunek bankowy wskazany
w dyspozycji, o której mowa jest w ust. 7. W przypadku braku wskazania takiego rachunku Bank przeka¿e œrodki z tytu³u nadp³aty na ROR lub rachunek
oszczêdnoœciowy Posiadacza prowadzony w Banku, o ile taki ROR/rachunek wystêpuje, a w przypadku braku wy¿ej wymienionych rachunków Bank
przeksiêguje œrodki na rachunek techniczny w Banku i niezw³ocznie powiadomi Posiadacza o kwocie nadp³aty oraz mo¿liwoœci jej wyp³aty w placówkach
Banku.
15. W przypadku podjêcia przez Bank dzia³añ w celu odzyskania nale¿noœci, Posiadacz ponosi koszty postêpowania windykacyjnego, s¹dowego
iegzekucyjnego okreœlone w Umowie.
16. W przypadku rozwi¹zania Umowy Bank zastrzega karty wydane w ramach Umowy. Karty nale¿y zniszczyæ w sposób trwa³y, uniemo¿liwiaj¹cy
pos³ugiwanie siê nimi.W przypadku niezniszczenia karty Posiadacz ponosiodpowiedzialnoœæ za operacje dokonane t¹ kart¹.
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Rozdzia³ 12
Us³ugi dodatkowe
§ 40
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 lub produkty, o których mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym, s¹ odp³atne i wi¹¿¹ siê z kart¹ wydan¹
U¿ytkownikowi karty dodatkowej, wniosek o ich udostêpnienie sk³ada Posiadacz.
Informacje o us³ugach dodatkowych, w tym warunki ich œwiadczenia, dostarczone bêd¹ przed zawarciem Umowy lub, w przypadku us³ug
wprowadzanych po zawarciu Umowy, w terminie póŸniejszym wraz z Wyci¹giem, b¹dŸ w formie oddzielnego powiadomienia oraz udostêpniane bêd¹
na stronie internetowej Banku.
Przed przyst¹pieniem do korzystania z us³ug dodatkowych Posiadacz lub U¿ytkownik karty dodatkowej zobowi¹zani s¹ zapoznaæ siê z warunkami
œwiadczenia tych us³ug.
W przypadku us³ug dodatkowych, którymi objêcie nie jest zwi¹zane z jak¹kolwiek odp³atnoœci¹ ponoszon¹ przez osobê objêt¹ t¹ us³ug¹, Posiadacz lub
U¿ytkownik karty dodatkowej mo¿e byæ objêty us³ug¹ dodatkow¹ bez koniecznoœci sk³adania dodatkowego oœwiadczenia woli, o ile taki tryb wynika
z umowy Banku z podmiotem œwiadcz¹cym tê us³ugê.
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 okreœlony w szczegó³owych warunkach œwiadczenia tej us³ugi. Wyra¿enie zgody na objêcie us³ug¹ opcjonaln¹ jest
równoznaczne z akceptacj¹ warunków œwiadczenia tej us³ugi.
U¿ytkownik karty korzystaj¹cy z us³ug dodatkowych zobowi¹zuje siê do przestrzegania przepisów dotycz¹cych tych us³ug.
Warunkiem korzystania z wybranych us³ug dodatkowych mo¿e byæ wyra¿enie zgody na udostêpnianie danych osobowych Posiadacza lub U¿ytkownika
karty dodatkowej podmiotom wspó³pracuj¹cym z Bankiem w zakresie œwiadczenia us³ug dodatkowych.
Bank, z zastrze¿eniem ust. 4, mo¿e pobieraæ lub naliczaæ na rzecz podmiotu œwiadcz¹cego us³ugê op³aty, zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ Taryf¹. Wprowadzenie
zmian wTaryfie w zwi¹zku z wprowadzeniem lub zmian¹ us³ug dodatkowych dokonywane jest zgodnie z trybem okreœlonym w§ 37.
O zmianie warunków œwiadczenia us³ug dodatkowych przez podmioty œwiadcz¹ce te us³ugi Bank powiadamia Posiadacza pisemnie oraz zamieszcza
informacje na stronie internetowej Banku.

Rozdzia³ 13
Postanowienia koñcowe
§ 41
W celach dowodowych oraz w celu podnoszenia jakoœci obs³ugi oraz oferowanych us³ug, Bank ma prawo do nagrywania rozmów telefonicznych
przeprowadzanych z Posiadaczem lub U¿ytkownikami kart dodatkowych.
§ 42
1. Posiadacz zobowi¹zany jest do niezw³ocznego zawiadomienia Banku o wszelkich zmianach danych Posiadacza i U¿ytkowników kart dodatkowych, o ile
o nich powzi¹³ wiadomoœæ, zamieszczonych we wnioskach o wydanie kart, a w szczególnoœci adresu korespondencyjnego i numeru telefonu.
U¿ytkownik karty dodatkowej zobowi¹zany jest niezw³ocznie zawiadomiæ Bank o wszelkich zmianach swoich danych, a w szczególnoœci adresu
korespondencyjnego inumeru telefonu.
2. Wprowadzenie przez Posiadacza lub U¿ytkownika karty dodatkowej zmian danych osobowych wymaga dla swej wa¿noœci formy pisemnego
oœwiadczenia Posiadacza/U¿ytkownika karty dodatkowej, podpisanego zgodnie ze wzorem podpisu na Umowie.
3. W przypadku zmiany danych identyfikacyjnych U¿ytkownika karty umieszczonych na karcie, Posiadacz zobowi¹zany jest przekazaæ na piœmie nowy
wzór podpisu U¿ytkownika karty stanowi¹cy wzór podpisu z³o¿onego na karcie.
§ 43
1. Posiadacz ma prawo z³o¿yæ, po wyczerpaniu postêpowania reklamacyjnego w Banku lub nie uzyskania od Banku w terminie 30 dni odpowiedzi na swoj¹
skargê, wniosek na piœmie o rozstrzygniêcie sporu w zakresie roszczeñ pieniê¿nych, których wartoœæ nie przekracza 8000 z³, wynikaj¹cych
z niewykonania lub nienale¿ytego wykonania przez Bank Umowy, bezpoœrednio do Bankowego Arbitra Konsumenckiego dzia³aj¹cego przy Zwi¹zku
Banków Polskich ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa. Procedurê postêpowania przed Arbitrem Bankowym reguluje Regulamin Bankowego
Arbitra¿u Konsumenckiego dostêpny na stronie internetowej Zwi¹zku Banków Polskich (www.zbp.pl).
2. W zakresie skarg i reklamacji zwi¹zanych z Umow¹ Posiadacz mo¿e zwróciæsiê tak¿e o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
3. Posiadacz ma prawo wnieœæ do Komisji Nadzoru Finansowego skargê na dzia³anie Banku, je¿eli to dzia³anie narusza przepisy prawa, w formie pisemnej na
adres Pl. PowstañcówWarszawy 1, 00-950 Warszawa lub drog¹ elektroniczn¹ na formularzu i w sposób okreœlony na stronie www.knf.gov.pl.
4. Spory mog¹ce wynikn¹æ z realizacji Umowy nierozwi¹zane w sposób polubowny lub w sposób okreœlony w ust. 1 rozpatrywaæ bêdzie w³aœciwy s¹d
powszechny.
5. Organem nadzoru w³aœciwym w sprawach ochrony konsumentów jest Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
§ 44
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 U¿ytkownikiem karty, w tym sposób sk³adania dyspozycji przez U¿ytkownika karty oraz sposób
przekazywania informacji przez Bank, zosta³ wskazany poszczególnych przypadkach w Umowie,w tym wRegulaminie.
3. W okresie obowi¹zywania Umowy Posiadacz mo¿e w ka¿dym czasie ¿¹daæ bezp³atnie udostêpnienia postanowieñ Umowy w tym za³¹czników do Umowy
oraz Regulaminu, a tak¿e informacji o adresach placówek Banku oraz agentów Banku, w których prowadzona jest dzia³alnoœæ, maj¹cych znaczenie do
celów porozumiewania siê z Bankiem, o której mowa w § 2 pkt 2 Regulaminu, w postaci papierowej lub na innym trwa³ym noœniku informacji, sk³adaj¹c
dyspozycjê telefoniczn¹ pod numerem infolinii lub pisemnie w Banku.
4. W okresie obowi¹zywania Umowy Posiadacz mo¿e w ka¿dym czasie ¿¹daæ udostêpnienia mu w uzgodniony sposób informacji dotycz¹cych wykonanych
operacji. Za przekazanie informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym, Bank mo¿e pobieraæ op³aty, jeœli Bank ju¿ takie informacje przekaza³
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 dostarczyæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
§ 45
W sprawach nieuregulowanych Umow¹, w tym Regulaminem, zastosowanie maj¹ ogólnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, a w szczególnoœci: Prawa
bankowego, Kodeksu cywilnego, ustawy o kredycie konsumenckim, ustawy o us³ugach p³atniczych oraz ustawy o elektronicznych instrumentach
p³atniczych.
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