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Rozdzia 1. Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy „Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard
dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A.”, zwany dalej
regulaminem, okre la zasady wydawania, obs ugi oraz rozliczania operacji dokonywanych przy u yciu
mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard wydanych dla klientów instytucjonalnych.
§2
Poprzez u yte w regulaminie okre lenia nale y rozumie :
1) agent rozliczeniowy – bank lub instytucj kredytow prowadz
dzia alno okre lon w ustawie
o us ugach p atniczych, w zakresie zawierania umów z akceptantami o przyjmowanie zap aty
przy u yciu instrumentów p atniczych, w tym elektronicznych instrumentów p atniczych albo instytucj
atnicz , która uzyska a zezwolenie na prowadzenie takiej dzia alno ci;
2) agent rozliczeniowy banku – agenta rozliczeniowego, za po rednictwem którego bank dokonuje rozlicze
transakcji dokonanych przy u yciu elektronicznych instrumentów p atniczych wydanych przez bank;
3) akceptant – przedsi biorc , który zawar z agentem rozliczeniowym umow o przyjmowanie zap aty
przy u yciu elektronicznych instrumentów p atniczych;
4) autoryzacja - zgod u ytkownika karty na dokonanie operacji udzielon w sposób okre lony
w regulaminie lub umowie;
5) bank– Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Gorzowie Wielkopolskim;
6) bank spó dzielczy – bank spó dzielczy, który zawar z SGB-Bankiem S.A. umow o wspó pracy,
w zakresie wydawania kart p atniczych;
7) bankomat - urz dzenie umo liwiaj ce u ytkownikowi karty podejmowanie gotówki za pomoc karty
lub dodatkowo dokonywanie innych operacji;
8) dni robocze - wszystkie dni tygodnia, z wyj tkiem sobót oraz dni okre lonych w powszechnie
obowi zuj cych przepisach, jako dni wolne od pracy, w których bank prowadzi swoj dzia alno
i w którym dzia a system p atno ci;
9) karta – kart p atnicz wydan przez bank, o której mowa w regulaminie;
10) karta p atnicza – kart identyfikuj
jej wydawc i upowa nionego u ytkownika karty, uprawniaj
do wyp aty gotówki w bankomatach i oddzia ach banków oraz dokonywania zap aty za towary i us ugi
w formie bezgotówkowej;
11) karta przedp acona - kart wydan do rachunku karty, umo liwiaj
dokonywanie transakcji
do wysoko ci kwoty dost pnej, pomniejszonej o nierozliczone transakcje, z uwzgl dnieniem limitów
operacji gotówkowych i bezgotówkowych;
12) klient/ klient instytucjonalny – osob prawn lub jednostk organizacyjn nieposiadaj
osobowo ci
prawnej, o ile posiada zdolno
prawn , osob fizyczn prowadz
dzia alno
gospodarcz ,
w tym rolnika;
13) kwota dost pna - saldo rachunku karty pomniejszone o kwot nierozliczonych transakcji;
14) limit dzienny operacji bezgotówkowych – maksymaln , dzienn kwot operacji bezgotówkowych, które
mog by dokonywane w placówkach handlowych i us ugowych akceptuj cych karty;
15) limit dzienny wyp at gotówki - maksymaln , dzienn kwot operacji wyp at gotówkowych, które mog
by dokonywane w bankomatach i oddzia ach banków akceptuj cych karty;
16) MasterCard International (MasterCard) – organizacj p atnicz obs uguj
mi dzynarodowy system
akceptacji i rozliczania operacji dokonanych przy u yciu kart z logo Maestro/Cirrus/MasterCard;
17) odbiorca – osob , b
odbiorc rodków pieni nych stanowi cych przedmiot transakcji p atniczych,
o których mowa w regulaminie, w tym akceptanta;
18) operacja - czynno dokonan przy u yciu karty przez posiadacza karty albo u ytkownika karty,
w tym transakcj p atnicz ;
19) PIN (kod identyfikacyjny) - poufny, indywidualny kod s
cy do identyfikacji u ytkownika karty
korzystaj cego z urz dze
odczytuj cych informacje zawarte na pasku magnetycznym
lub mikroprocesorze karty;
20) placówka banku/oddzia – jednostk organizacyjn banku prowadz
obs ug klientów;
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21) posiadacz/posiadacz rachunku/posiadacz karty - klienta instytucjonalnego, z którym bank zawar
umow o prowadzenie rachunku rozliczeniowego oraz umow o kart ;
22) rachunek karty (rachunek karty przedp aconej) – rachunek p atniczy, techniczny, przyporz dkowany
do okre lonej karty, za pomoc którego karta jest zasilana rodkami pieni nymi oraz w ci ar
lub na dobro którego nast puj rozliczenia operacji dokonywanych przy u yciu karty, a tak e rozliczane
nale ne bankowi op aty i prowizje zwi zane z tymi operacjami, zgodnie z postanowieniami umowy;
23) rachunek rozliczeniowy - rachunek bie cy oraz pomocniczy w z otych, s
cy do gromadzenia
rodków pieni nych posiadacza rachunku oraz do przeprowadzania operacji zwi zanych
z dzia alno ci gospodarcz prowadzon przez posiadacza rachunku;
24) referencyjny kurs waluty – udost pniany przez SGB-Bank S.A wskazany w tabeli kurs sprzeda y
waluty euro aktualny na godzin 15.00 danego dnia;
25) reklamacja - zg oszenie bankowi przez posiadacza karty/u ytkownika karty zastrze
dotycz cych
us ug wiadczonych przez bank okre lonych w regulaminie lub jego dzia alno ci;
26) saldo/saldo rachunku karty – bie cy stan rodków pieni nych na rachunku karty;
27) SGB lub Spó dzielcza Grupa Bankowa – zrzeszenie, które tworz SGB-Bank S.A. oraz banki
spó dzielcze, które zawar y z nim umow zrzeszenia;
28) tabela – obowi zuj
w SGB-Banku S.A. tabel kursów walut dla dewiz publikowan na stronie
internetowej SGB-Banku S.A., pod adresem http://www.sgb.pl/kursy_walut;
29) taryfa – obowi zuj
w banku taryf prowizji i op at za czynno ci i us ugi bankowe;
30) transakcja p atnicza (transakcja/operacja) - zainicjowany przez posiadacza karty/u ytkownika karty
transfer lub wyp at rodków pieni nych;
31) transakcja p atnicza bezgotówkowa – dokonanie przy u yciu karty p atno ci bezgotówkowej za towary
i us ugi;
32) transakcja p atnicza wyp aty gotówki – dokonanie wyp aty gotówki przy u yciu karty;
33) terminal POS – urz dzenie elektroniczne dzia aj ce w trybie on-line umo liwiaj ce przeprowadzenie
transakcji gotówkowych i bezgotówkowych;
34) umowa/ umowa o kart – umow o kart przedp acon , o której mowa w regulaminie, zawart
pomi dzy bankiem a posiadaczem karty;
35) unikatowy identyfikator – kombinacj cyfr okre lon przez bank dla posiadacza karty, podawan
w transakcji p atniczej w celu identyfikacji rachunku karty; numer rachunku karty, numer rachunku;
36) us uga 3D-Secure/3D-Secure – us uga dodatkowego potwierdzania transakcji dokonywanych
bez fizycznego u ycia karty za po rednictwem sieci Internet, w serwisach internetowych oferuj cych
tego typu us ug , poprzez wprowadzenie przez posiadacza karty/u ytkownika karty osobistego has a,
które ustanowi dokonuj c rejestracji w us udze;
37) uwierzytelnienie – sprawdzenie autentyczno ci karty oraz mo liwo ci dokonania operacji, przy jej
yciu;
38) ytkownik karty - osob fizyczn , upowa nion przez posiadacza rachunku do dokonywania w jego
imieniu i na jego rzecz operacji przy u yciu karty, postanowienia regulaminu dotycz ce u ytkownika
karty odnosz si tak e do posiadacza karty, b cego osob fizyczn ;
39) wyci g z rachunku karty - zestawienie drukowane cyklicznie, uwzgl dniaj ce wszystkie operacje
dokonane przy u yciu karty rozliczone w ci gu danego okresu;
40) wydawca karty – bank;
41) wydawca licencjonowany – SGB-Bank S.A., na licencji którego wydawana jest karta;
42) zastrze enie karty – czynno polegaj
na nieodwo alnym uniemo liwieniu dokonywania operacji
przy u yciu karty;
43) zlecenie p atnicze – dyspozycj posiadacza karty/u ytkownika karty skierowan do banku zawieraj ca
polecenie wykonania transakcji p atniczej.
§3
1. Karta przedp acona jest elektronicznym instrumentem p atniczym, przy u yciu którego u ytkownik karty
mo e dysponowa kwot dost pn .
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2. Karta przedp acona MasterCard jest mi dzynarodow kart p atnicz , za pomoc której u ytkownik
karty mo e dokonywa w kraju i za granic transakcji p atniczych:
1) z fizycznym u yciem karty, wymagaj cych autoryzacji u ytkownika karty poprzez u ycie podpisu
lub prawid owego numeru PIN na potwierdzenie:
a)
atno ci za towary i us ugi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i us ugowych
akceptuj cych karty, wyposa onych w terminale POS,
b) wyp aty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie
i/lub rewersie karty;
2) bez fizycznego przedstawienia karty (operacje na odleg
), których autoryzacja polega na podaniu,
w zale no ci od wymaga odbiorcy, albo prawid owego numeru karty i daty wa no ci oraz ostatnich
trzech cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu (tzw. warto CVC2), a w przypadku serwisów
internetowych oferuj cych us ug 3D-Secure, po podaniu osobistego has a, nadanego zgodnie
z „Zasadami funkcjonowania us ugi 3D-Secure w SGB-Banku S.A. i zrzeszonych bankach
spó dzielczych”, które stanowi za cznik nr 1 do regulaminu, albo prawid owego numeru karty
i daty wa no ci:
a) operacje zap aty kart za zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie towary (operacje typu
mail order/telephone order – MOTO),
b) operacje zap aty za zakupiony towar za po rednictwem Internetu,
c) operacje zap aty za przysz e wiadczenia okresowe (np. p atno ci abonamentowe/cykliczne).
3. W przypadku dokonywania operacji na odleg
(zap aty za zamówienia pocztowe, telefoniczne
lub poprzez Internet) zaleca si korzystanie z us ug sprawdzonych firm dokonuj cych sprzeda y
na odleg
i przyjmuj cych p atno ci kartami oraz zachowanie szczególnych rodków bezpiecze stwa.
4. Posiadacz karty/u ytkownik karty nie powinien ujawnia numeru karty i daty jej wa no ci, je eli nie ma
pewno ci, w jaki sposób te dane mog zosta wykorzystane lub je eli istnieje mo liwo wej cia w ich
posiadanie przez osoby nieuprawnione.
§4
1. Karta jest w asno ci wydawcy karty i na jego danie, w przypadkach okre lonych w umowie
i regulaminie, posiadacz karty/u ytkownik karty jest zobowi zany zwróci kart do banku.
2. Kart mo e pos ugiwa si tylko u ytkownik karty.
Rozdzia 2. Wydawanie kart i numeru PIN
§5
Warunkiem wydania przedp aconej karty MasterCard jest:
1) posiadanie rachunku rozliczeniowego w banku;
2) podpisanie z bankiem umowy o kart przedp acon ;
3) uiszczenie op aty za kart w kwocie okre lonej w taryfie;
4) dokonanie wp aty na rachunek karty kwoty minimalnej okre lonej w taryfie, o ile jest wymagana przez
bank.

1.
2.
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5.

§6
Posiadacz karty nabywa kart w celu przekazania jej u ytkownikowi karty.
Posiadacz karty mo e naby na podstawie umowy dowoln ilo kart przedp aconych MasterCard.
ytkownikiem karty przedp aconej MasterCard mo e by osoba fizyczna, która uko czy a 18 lat.
Posiadacz karty podaje dane identyfikacyjne u ytkownika karty.
Za zobowi zania finansowe powsta e w wyniku pos ugiwania si kart odpowiada wy cznie posiadacz
karty.

§7
1. Po podpisaniu umowy karta wraz z kopert zawieraj
numer PIN wydawana jest posiadaczowi karty,
który wraz z regulaminem przekazuje je u ytkownikowi karty.
2. Karta jest aktywna od nast pnego dnia roboczego po podpisaniu umowy o kart i jej wydaniu (tj. po dniu
nabycia karty).
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3. Karta nabyta w celu podarowania innej osobie jest kart na okaziciela; w takim przypadku posiadacz
karty zobowi zany jest do przekazania u ytkownikowi karty niepodpisanej karty oraz koperty
z numerem PIN w stanie nienaruszonym.
4.
ytkownik karty przyjmuj c kart , wyra a zgod na przekazanie bankowi swoich danych osobowych
za po rednictwem posiadacza karty, w celu wykonania przez bank czynno ci niezb dnych do obs ugi
karty i dokonywania transakcji karta.
§8
1. PIN jest niezb dny przy korzystaniu z bankomatów oraz podczas dokonywania p atno ci w punktach
handlowo-us ugowych, w których wymagane jest potwierdzenie operacji przy u yciu PIN.
2. Kolejne trzy próby wprowadzania b dnego PIN powoduj zatrzymanie karty; w przypadku zatrzymania
karty posiadacz rachunku mo e zakupi now kart wraz z numerem PIN.
3. PIN wymaga szczególnej ochrony, w szczególno ci nie mo e by zapisywany na karcie,
przechowywany wraz z kart lub podawany do wiadomo ci osób trzecich.
4. Bank nie ma mo liwo ci odtworzenia numeru PIN w przypadku jego zagubienia, zapomnienia
lub nieotrzymania PIN przez u ytkownika karty.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, posiadacz karty nabywa now kart z nowym numerem PIN;
dotychczasowa karta powinna zosta zastrze ona.
6.
ytkownik karty mo e dokona zmiany PIN w bankomatach umo liwiaj cych dokonanie takiej
operacji.
§9
1. Karta wydawana jest na okres jednego roku, chyba e z informacji zawartej na karcie wynika inaczej.
2. Karta jest wa na do ostatniego dnia miesi ca okre lonego na karcie.
3. Karta nie jest automatycznie wznawiana na kolejny okres wa no ci; po zako czeniu wa no ci karty
posiadacz karty winien zwróci si do banku o wydanie nowej karty z nowym terminem wa no ci
i z nowym numerem PIN.
4. W przypadku, gdy karta utraci a wa no , posiadacz karty mo e pozosta e na rachunku karty rodki
wyp aci w oddziale w formie gotówkowej lub w formie przelewu na rachunek wskazany przez
posiadacza karty lub na rachunek nowej karty; wydanie nowej karty odbywa si na zasadach
okre lonych w § 5-8.
§ 10
1. W przypadku rezygnacji z korzystania z karty w okresie jej wa no ci, kart nale y zwróci do banku.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, rodki pozosta e na rachunku karty, zostan wyp acone
posiadaczowi karty w formie gotówkowej, b
w formie przelewu na wskazany przez posiadacza karty
rachunek.
§ 11
1. Posiadacz karty/u ytkownik karty jest zobowi zany do:
1) podj cia, z chwil otrzymania karty, niezb dnych rodków s
cych zapobie eniu naruszenia
indywidualnych zabezpiecze karty p atniczej (to jest samej karty, PIN, numeru karty, warto CVC2
karty, osobistego has a 3D-Secure), w tym przechowywania i ochrony karty p atniczej oraz PIN,
z zachowaniem nale ytej staranno ci, oraz ochrony karty i PIN przed kradzie , zgubieniem,
zniszczeniem lub uszkodzeniem;
2) nieprzechowywania karty razem z PIN;
3) nieudost pniania karty p atniczej, PIN oraz has a u ywanego w us udze 3D–Secure, osobom
nieuprawnionym;
4) niezw ocznego zg oszenia zniszczenia karty w placówce banku;
5) korzystania z karty zgodnie z regulaminem i umow ;
6) niezw ocznego zg oszenia utraty, kradzie y, przyw aszczenia albo nieuprawnionego u ycia karty
lub nieuprawnionego dost pu do karty, zgodnie z zasadami okre lonymi w § 21 ust. 1 i 2;
7) przechowywania dowodów dokonania operacji oraz innych dokumentów zwi zanych z transakcjami
i udost pniania ich bankowi w celu udokumentowania ewentualnej reklamacji.
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2. Karty nie nale y przechowywa w pobli u urz dze wytwarzaj cych promieniowanie elektromagnetyczne
oraz nie wystawia na bezpo rednie dzia anie promieni s onecznych, poniewa mo e to spowodowa jej
uszkodzenie.
3. Posiadacz karty zobowi zany jest tak e do bie cego monitorowania obci
rachunku karty w zakresie
dokonanych przy u yciu kart/y transakcji i zg aszania bankowi wszelkich stwierdzonych
nieprawid owo ci.
Rozdzia 3. Pos ugiwanie si kart
§ 12
1. Operacje dokonywane przy u yciu karty mog by dokonywane wy cznie:
1) przez u ytkownika karty;
2) do wysoko ci dost pnych rodków, z zastrze eniem limitów dziennych; standardowe limity dzienne
okre la za cznik nr 2 do regulaminu;
3) w okresie wa no ci karty.
2. Posiadacz karty/u ytkownik karty mo e w okresie wa no ci karty dokonywa zasilania rachunku karty
poprzez wp aty gotówkowe lub bezgotówkowe.
3. Wykorzystanie rodków dost pnych na rachunku karty jest mo liwe poprzez dokonywanie transakcji
gotówkowych i bezgotówkowych przy u yciu karty.
4. W przypadku rezygnacji z karty przez u ytkownika karty/posiadacza karty b
zastrze enia karty, rodki
dost pne na rachunku karty mo na wyp aci w kasie banku b
przela na inny wskazany przez
posiadacza karty rachunek.
§ 13
1. W danym dniu u ytkownik karty mo e dokona kart operacje do wysoko ci kwoty dost pnej,
pomniejszonej o nierozliczone operacje dokonane kartami, z uwzgl dnieniem limitów dziennych wyp at
gotówki i transakcji bezgotówkowych.
2. Aktualizacja kwot dost pnych, o których mowa w ust. 1, nast puje w danym dniu najpó niej
o godz. 20.30.
3. Ka dorazowe udzielenie autoryzacji i uwierzytelnienia w celu przeprowadzenia transakcji p atniczej
powoduje blokad dost pnych rodków w wysoko ci autoryzowanej kwoty na okres do 7 dni,
bez wzgl du na to, czy transakcja dosz a do skutku, przy czym blokada dost pnych rodków nie jest
warunkiem koniecznym do zrealizowania przez bank zleconej transakcji p atniczej.
4. Bank obci a rachunek karty kwot dokonanej transakcji w dniu otrzymania informacji o transakcji
atniczej od agenta rozliczeniowego banku (w dniu wp ywu transakcji do banku).
5. Je eli w ci gu 7 dni od daty dokonania transakcji przez u ytkownika karty bank nie otrzyma informacji
o transakcji p atniczej od agenta rozliczeniowego banku, blokada zostaje zniesiona; w takim przypadku,
obci enie rachunku karty kwot transakcji oraz odpowiednimi prowizjami nast pi po up ywie
7-dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzaj cym, w dniu faktycznego otrzymania przez
bank informacji o transakcji p atniczej od agenta rozliczeniowego banku; ka da transakcja dokonana
kart oraz prowizje naliczone przez bank powoduj zmniejszenie dost pnych rodków.
6. Transakcje dokonywane przy u yciu karty w kasach banków uznawane s za transakcje gotówkowe.
§ 14
Podczas dokonywania p atno ci kart , akceptant mo e da od u ytkownika karty p atniczej okazania
dokumentu stwierdzaj cego to samo , a u ytkownik karty jest zobowi zany taki dokument okaza .
§ 15
1. Akceptant mo e odmówi dokonania transakcji, w szczególno ci gdy:
1) karta utraci a wa no ;
2) karta zosta a zastrze ona;
3) wyst pi a niezgodno podpisu na karcie z podpisem na dokumencie obci eniowym;
4) zosta wprowadzony b dny PIN, o ile operacja wymaga a jej potwierdzenia za pomoc PIN;
6

5)

ytkownik karty odmówi okazania dokumentu stwierdzaj cego to samo , w przypadku opisanym
w § 14 albo
6) stwierdzono pos ugiwanie si kart przez osob nieuprawnion ;
7) wyst pi brak uwierzytelnienia.
2. Akceptant mo e zatrzyma kart w przypadku:
1) sytuacji opisanych w ust. 1;
2) otrzymania polecenia zatrzymania karty przez agenta rozliczeniowego.
§ 16
1. Bank nie mo e odmówi wykonania autoryzowanego zlecenia p atniczego, z zastrze eniem ust. 2.
2. Bank odmawia wykonania autoryzowanej transakcji p atniczej, w przypadku gdy zosta y naruszone
przez posiadacza karty/u ytkownika karty postanowienia umowy lub mo liwo albo obowi zek wynika
z powszechnie obowi zuj cych przepisów.
Rozdzia 4. Rozliczanie operacji
§ 17
1. Momentem otrzymania zlecenia p atniczego z onego przy u yciu karty przez bank jest moment
otrzymania informacji o transakcji p atniczej od agenta rozliczeniowego banku.
2. Bank obci a rachunek karty kwot transakcji dokonanych przy u yciu karty oraz wynikaj cych z tego
tytu u op at i prowizji w dniu otrzymania informacji o transakcji p atniczej od agenta rozliczeniowego
banku (w dniu wp ywu informacji o transakcji p atniczej do banku).
3. Obci enie rachunku karty z tytu u rozliczania operacji dokonanych w kraju i za granic , op at i prowizji
zwi zanych z u ywaniem karty, dokonywane jest w z otych.
4. W dniu rozliczenia transakcji (obci enia rachunku karty kwotami zrealizowanych transakcji) posiadacz
karty/u ytkownik karty zobowi zany jest posiada na rachunku karty kwot dost pn w wysoko ci
zapewniaj cej pokrycie zrealizowanych transakcji dokonanych przy u yciu karty, a tak e pokrycie
wszelkich op at i prowizji nale nych bankowi z tytu u u ytkowania karty.
5. Je eli w wyniku pos ugiwania si kart powstanie na rachunku karty zad enie bez zgody banku,
posiadacz karty winien natychmiast sp aci powsta e zad enie.
6. Posiadacz karty dokonuj c wp aty na rachunek karty powinien uwzgl dni fakt, i rachunek karty jest
uznawany w momencie wp ywu rodków do banku na rachunek karty; wp ata w z otych dokonana
w banku na rachunek karty zostanie udost pniona na rachunku karty w tym samym dniu roboczym.
7. W przypadku przelewu krajowego lub wp aty, o której mowa w ust. 6, wymagane i wystarczaj ce jest
podanie numeru rachunku karty; numer ten podany jest na wyci gu z karty udost pnianym posiadaczowi
karty; w przypadku przelewu mi dzynarodowego wymagane jest tak e podanie mi dzynarodowego
literowego kodu banku.
8. Podstaw identyfikacji rachunku karty jest wy cznie jego numer lub numer i literowy kod banku.
§ 18
1. Walut rachunku karty jest z oty.
2. Operacje dokonywane w z otych rozliczane s w z otych.
3. Operacje dokonywane w euro przeliczane s na z ote w dniu przetworzenia przez agenta
rozliczeniowego banku operacji otrzymanej od agenta rozliczeniowego, wed ug referencyjnego kursu
waluty.
4. Operacje dokonane w walucie innej ni euro i z oty przeliczane s na euro przez i wed ug kursów
odpowiedniej organizacji p atniczej, które podane s w zestawieniu transakcji i na stronie internetowej
organizacji p atniczej, nast pnie z euro na z ote w dniu przetworzenia przez agenta rozliczeniowego
banku operacji otrzymanej od agenta rozliczeniowego, wed ug referencyjnego kursu waluty.
5. Do rozliczenia transakcji, o których mowa w ust. 3 i 4, przyjmowany jest referencyjny kurs waluty
z poprzedniego dnia roboczego ni dzie obci enia rachunku karty.
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§ 19
1. Bank udost pnia odpowiednio posiadaczowi karty/u ytkownikowi karty miesi cznie wyci g z rachunku
karty.
2. Wyci g z rachunku karty zawiera m.in.:
1) informacje umo liwiaj ce posiadaczowi rachunku/u ytkownikowi karty identyfikacj transakcji
atniczych rozliczonych w danym miesi cu, za który zosta sporz dzony wyci g z rachunku, w tym
informacje o miejscu dokonania transakcji p atniczej, a tak e numerze karty, któr dokonano
transakcj p atnicz ;
2) kwot transakcji p atniczej w walucie, której obci ono/uznano rachunek karty;
3) kwot op at i prowizji;
4) kurs walutowy zastosowany w danej transakcji przez bank oraz kwot transakcji przed/po
przeliczeniu walut, je li transakcja wi za a si z przeliczeniem waluty;
5) dat transakcji oraz dat waluty.
3. Wyci g z rachunku karty, o którym mowa w ust. 1, wysy any jest poczt na adres korespondencyjny
wskazany przez posiadacza karty/u ytkownika karty, w terminie do 7 dni roboczych po zako czeniu
miesi ca lub posiadacz karty/u ytkownik karty mo e odebra wyci g w oddziale prowadz cym rachunek
karty, chyba e strony ustal inny sposób dostarczania wyci gu.
4. W przypadku, gdy posiadacz zobowi za si do odbierania wyci gów w oddziale, oddzia przechowuje
nieodebrane wyci gi przez okres 3 miesi cy od daty sporz dzenia; po up ywie tego okresu nieodebrane
wyci gi bankowe s niszczone.
5. Posiadacz karty/u ytkownik karty jest obowi zany niezw ocznie zg osi nieotrzymanie lub nieudost pnienie
wyci gu z rachunku karty, nie pó niej jednak ni w terminie 14 dni po zako czeniu miesi ca, którego wyci g
dotyczy.
6. Posiadacz karty/u ytkownik karty jest zobowi zany sprawdza przeprowadzone transakcje z wykazanymi
w wyci gu i zg osi bankowi niezgodno ci w wyci gu z rachunku karty.
7. W przypadku stwierdzenia przez posiadacza karty/u ytkownika karty nieautoryzowanych, niewykonanych
lub nienale ycie wykonanych transakcji p atniczych posiadacz karty/u ytkownik karty uprawniony jest
do z enia reklamacji w trybie i na zasadach okre lonych w § 31.
8. Je eli posiadacz karty/u ytkownik karty nie z y reklamacji w terminie 90 dni od dnia obci enia
rachunku karty albo od dnia, w którym transakcja p atnicza mia a zosta wykonana, roszczenia
posiadacza karty z tytu u nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienale ycie wykonanych transakcji
atniczych wygasaj .
Rozdzia 5. Zastrzeganie kart. Zasady odpowiedzialno ci
§ 20
Karta mo e zosta zastrze ona przez:
1) bank, w przypadkach okre lonych w regulaminie;
2) posiadacza karty/u ytkownika karty.
§ 21
1. W przypadku utraty, kradzie y, przew aszczenia albo nieuprawnionego u ycia karty lub nieuprawnionego
dost pu do karty, jej posiadacz/u ytkownik powinien niezw ocznie telefonicznie zastrzec kart , podaj c
numer karty.
2. Zastrze enie, o którym mowa w ust. 1, mo na dokonywa u agenta rozliczeniowego banku telefonicznie
przez ca dob , przez siedem dni w tygodniu:
1) z kraju – tel. 22 515-31-50;
2) z zagranicy – tel. 00 48 22 515-31-50.
3. Numery telefonów, o których mowa w ust. 2, dost pne s w komunikacie zamieszczonym w placówkach
banku, materia ach informacyjnych banku lub na stronie internetowej banku.
4. Bank zastrzega sobie prawo zmiany agenta rozliczeniowego lub zmiany numerów, pod którymi
dokonywane s zastrze enia kart; w razie skorzystania z tego uprawnienia, bank powiadomi posiadacza
karty o dokonanej zmianie w sposób okre lony w § 34 ust. 3.
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5. Zastrze enie, o którym mowa w ust. 1 i 2, dokonane jest do ko ca terminu wa no ci karty, powoduj c
niemo liwo dalszego pos ugiwania si kart .
6. Zastrze enie karty nie mo e by odwo ane.
7. Posiadacz karty/u ytkownik karty obowi zany jest potwierdzi telefoniczne zastrze enie, o którym
mowa w ust. 1, w ci gu 7 dni roboczych, w oddziale prowadz cym rachunek karty; na z onym
dokumencie bank potwierdza przyj cie zastrze enia.
8. W przypadku utraty karty oraz jej zastrze enia, posiadacz karty mo e wyst pi o wydanie nowej karty.
9. Po dokonaniu zastrze enia karty bank wydaje, na wniosek posiadacza karty now kart w miejsce
utraconej; karta zostanie wydana wraz z nowym numerem PIN.
10. Na wniosek z ony przez posiadacza karty bank w ci gu 18 miesi cy od dnia dokonania zg oszenia,
o którym mowa w ust. 1 i 2, potwierdza dokonanie zg oszenia, jak równie na wniosek udost pnia kopi
nagrania rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 i 2, je eli mia a ona miejsce.
§ 22
1. Posiadacz karty/u ytkownik karty zobowi zany jest do zniszczenia odzyskanej karty, która uprzednio
zosta a zastrze ona.
2. Posiadacz karty/u ytkownik karty nie mo e pos ugiwa si odzyskan kart , która uprzednio zosta a
zastrze ona.
§ 23
1. Bank uprawniony jest do zastrze enia karty:
1) z uzasadnionych przyczyn zwi zanych z bezpiecze stwem karty, w szczególno ci w przypadku:
a) podejrzenia skopiowania karty,
b) podejrzenia nielegalnego wykorzystywania podst pnie zdobytych danych karty;
2) w zwi zku z podejrzeniem nieuprawnionego u ycia karty lub umy lnego doprowadzenia
do nieautoryzowanej transakcji p atniczej;
3) w innych przypadkach wskazanych w regulaminie.
2. Bank informuje posiadacza o zamiarze zastrze enia karty, przed jej zastrze eniem, a je eli nie jest to
mo liwe – niezw ocznie po jej zastrze eniu, telefonicznie lub pisemnie.
3. Bank nie przekazuje informacji o zastrze eniu, je eli przekazanie tej informacji by oby nieuzasadnione
ze wzgl dów bezpiecze stwa lub zabronione na mocy odr bnych przepisów.
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, na wniosek posiadacza, bank wydaje now kart , chyba i przyczyna
le ca po stronie u ytkownika karty lub posiadacza karty, z powodu której zastrze ono kart , nie usta a.
§ 24
1. Bank odpowiada, z zastrze eniem ust. 2 oraz § 25-26, za szkod wynik z niewykonania
lub nienale ytego wykonania umowy o kart , chyba e niewykonanie lub nienale yte wykonanie umowy
jest nast pstwem okoliczno ci, za które bank nie ponosi odpowiedzialno ci.
2. Bank odpowiada, z zastrze eniem § 28, w przypadku wyst pienia nieautoryzowanej przez u ytkownika
karty transakcji p atniczej i zobowi zany jest przywróci obci ony rachunek karty do stanu, jaki
istnia by, gdyby nieautoryzowana transakcja p atnicza nie mia a miejsca.
§ 25
Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne szkody wynikaj ce z niewykonania lub nienale ytego
wykonania przez posiadacza karty lub u ytkownika karty, obowi zków okre lonych w umowie o kart
lub regulaminie.
§ 26
W przypadku rozwi zania lub wyga ni cia umowy posiadacz karty/u ytkownik karty odpowiada,
na zasadach okre lonych w umowie i regulaminie, za transakcje dokonane w czasie obowi zywania umowy,
a nierozliczone przed dat jej rozwi zania lub wyga ni cia.
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§ 27
1. Posiadacza karty obci aj operacje dokonane przez u ytkowników kart oraz osoby, którym posiadacz
karty/u ytkownik karty udost pni kart lub ujawni PIN lub has o u ywane w us udze 3D-Secure.
2. Posiadacz karty ponosi odpowiedzialno za autoryzowane transakcje p atnicze oraz inne autoryzowane
operacje okre lone w umowie lub regulaminie, dokonane przy u yciu karty.
3. Posiadacza karty obci aj nieautoryzowane transakcje p atnicze w pe nej wysoko ci, je li nieautoryzowana
transakcja jest skutkiem:
1) pos enia si utracon lub skradzion kart lub
2) przyw aszczenia karty lub jej nieuprawnionego u ycia b cego wynikiem niedochowania
obowi zków okre lonych w § 21 ust. 1.
4. Posiadacz karty odpowiada za nieautoryzowane transakcje w pe nej wysoko ci, je eli posiadacz karty/
ytkownik karty doprowadzi do nich umy lnie albo w wyniku umy lnego lub b cego skutkiem
ra cego niedbalstwa naruszenia przez posiadacza karty lub u ytkownika karty co najmniej jednego
z obowi zków okre lonych w § 11 ust. 1 pkt 1-6.
5. Posiadacza karty obci aj operacje dokonane po dokonaniu zg oszenia zgodnie z § 21 ust. 1, je li
dosz o do nich z winy umy lnej odpowiednio posiadacza karty/u ytkownika karty.
6. Po dokonaniu zastrze enia posiadacz karty nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje p atnicze,
chyba e posiadacz karty lub u ytkownik karty doprowadzi umy lnie do nieautoryzowanej transakcji.
§ 28
Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za skutki wynikaj ce z:
1) odmowy akceptacji karty przez akceptanta lub odmow wyp aty gotówki z przyczyn niezale nych
od banku;
2) wadliwego funkcjonowania bankomatu lub terminala POS nienale cych do banku;
3) niew ciwej obs ugi bankomatu przez u ytkownika karty lub pos ugiwanie si kart przeterminowan
lub uszkodzon ;
4) niepodpisania karty przez jej u ytkownika;
5) udost pnienia karty, PIN lub has a u ywanego w us udze 3D-Secure osobom trzecim lub umo liwienia
im wej cia w posiadanie karty, PIN lub has a u ywanego w us udze 3D-Secure lub dokonania przez te
osoby operacji;
6) operacji dokonanych przy u yciu prawid owego PIN po fakcie zg oszenia utraty karty, je li dosz o
do nich z winy umy lnej u ytkownika karty;
7) zastrze enia karty przez posiadacza karty/u ytkownika karty;
8) operacji dokonanych po zg oszeniu zastrze enia, je li dosz o do nich z winy umy lnej posiadacza karty
lub u ytkownika karty;
9) uszkodzenia lub ca kowitego zniszczenia karty;
10) nieodebrania gotówki lub karty z bankomatu;
11) niezg oszenia przez posiadacza karty zmiany danych osobowych, w szczególno ci adresu
do korespondencji;
12) zmiany przez u ytkownika karty PIN na dowolnie wybrany numer;
13) nieprawid owego przeprowadzenia operacji przez placówk handlowo-us ugow ;
14) zaniechania przez u ytkownika karty post powania okre lonego w § 21;
15) pos ugiwania si kart niezgodnie z umow o kart , regulaminem lub niezgodnie z obowi zuj cymi
przepisami prawa.
§ 29
Bank nie odpowiada za szkody powsta e z przyczyn niezale nych od banku, w tym w szczególno ci
spowodowane:
1) dzia aniem si y wy szej – obejmuj ce m. in. strajki, katastrofy naturalne, rozruchy, dzia ania wojenne lub
2) decyzj organów w adzy publicznej lub przepisem prawa ogólnie obowi zuj cym;
3) opó nieniem wynikaj cym z awarii nienale cych do banku: systemów komputerowych, systemów
zasilania, czy lub sieci telekomunikacyjnych, w tym opó nieniem wynikaj cym z dzia ania podmiotów
wiadcz cych us ugi telekomunikacyjne lub pocztowe;
10

4) nieuprawnionym dzia aniem osób trzecich w zakresie modyfikacji materia ów i informacji zamieszczanych
na stronach internetowych banku, w odniesieniu do których przys uguj bankowi autorskie prawa
maj tkowe lub prawo do korzystania.
§ 30
Posiadacz karty ponosi odpowiedzialno za szkod , jak bank poniesie, je eli wskutek post powania
posiadacza karty/u ytkownika karty sprzecznego z umow lub regulaminem:
1) bank zobowi zany b dzie do naprawienia szkody poniesionej przez osob trzeci ;
2) bank zobowi zany b dzie - na mocy orzeczenia lub decyzji s du lub innego organu w adzy publicznej do poniesienia kosztów lub wydatków, których nie musia by ponosi , gdyby odpowiednio posiadacz
karty/u ytkownik karty post powa zgodnie z postanowieniami umowy i regulaminu;
3) na bank na ony zostanie na mocy orzeczenia lub decyzji s du lub innego organu w adzy publicznej
obowi zek okre lonego dzia ania lub zaniechania, który nie ci
by na banku, gdyby odpowiednio
posiadacza karty/u ytkownika karty post powa zgodnie z postanowieniami umowy i regulaminu.
Rozdzia 6. Reklamacje

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

§ 31
Posiadacz karty/u ytkownik karty zobowi zany jest na bie co sprawdza prawid owo wykonania
przez bank zleconych transakcji p atniczych z onych w placówce banku oraz przy u yciu karty.
W przypadku niewykonania lub nienale ytego wykonania zlece , o których mowa w ust. 1,
stwierdzenia nieautoryzowanych transakcji lub posiadania zastrze
dotycz cych us ug wiadczonych
przez bank lub jego dzia alno ci, posiadacz karty/u ytkownik karty mo e z
reklamacj .
Reklamacja winna by z ona niezw ocznie, bezpo rednio po stwierdzeniu niezgodno ci w obci eniu
lub uznaniu rachunku karty albo w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zestawienia operacji
lub powzi cia wiadomo ci o innym zdarzeniu daj cym powód do z enia reklamacji, z zastrze eniem
§ 19 ust. 8.
Reklamacja mo e by z ona w formie:
1) pisemnej;
2) listownie lub faksem na adres/numer faksu placówki banku prowadz cej rachunek lub innej dowolnej
placówki banku, której adres znajduje si na stronie internetowej banku lub siedziby banku;
3) za po rednictwem poczty elektronicznej na adres podany na stronie internetowej banku,
przy czym reklamacje dotycz ce kart winny by zg aszane wy cznie w formie pisemnej - osobi cie
w dowolnej placówce lub siedzibie banku albo listownie.
Klient mo e z
reklamacj w placówce banku prowadz cej rachunek lub innej dowolnej placówce
banku oraz w siedzibie banku.
Reklamacja winna by z ona na formularzu dost pnym w banku oraz na stronie internetowej banku
lub w formie wskazanej w ust. 4, ze wskazaniem wszystkich niezb dnych informacji potrzebnych
do rozpatrzenia reklamacji.
Bank mo e zwróci si do posiadacza karty/u ytkownika karty z pro
o z enie dodatkowych
wyja nie dotycz cych zdarzenia, którego reklamacja dotyczy, a tak e o dor czenie dodatkowych
dokumentów, s
cych do wykazania zasadno ci reklamacji.
W przypadku z enia przez posiadacza karty/u ytkownika karty reklamacji w formie pisemnej
w placówce banku, faksem lub za po rednictwem poczty elektronicznej, bank na danie posiadacza
karty/u ytkownika karty przekazuje potwierdzenie z enia reklamacji w sposób uzgodniony klientem
lub poczt elektroniczn .
Bank odpowiada na reklamacj niezw ocznie, jednak nie pó niej ni w terminie 30 dni od dnia
otrzymania reklamacji.
W przypadku konieczno ci podj cia przez bank czynno ci dodatkowych niezb dnych do rozpatrzenia
reklamacji, termin ten mo e ulec wyd eniu do 90 dni od daty wp ywu do banku reklamacji.
W przypadku braku mo liwo ci udzielenia odpowiedzi na z on reklamacj w terminie okre lonym
w ust. 9 lub ust. 10 bank:
1) wyja nia przyczyny opó nienia;
2) wskazuje okoliczno ci, które musz zosta ustalone;
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3)

wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie mo e by d szy ni termin
wskazany w ust. 10, z zastrze eniem ust. 12.
12. W przypadku transakcji dokonanych kart p atnicz poza granicami kraju i wymagaj cych konieczno ci
uzyskania informacji od organizacji zajmuj cej si rozliczeniem transakcji wykonywanych przy u yciu
kart p atniczych - je eli w terminie, o którym mowa w ust. 10, bank nie otrzyma wi cego stanowiska
od agenta rozliczeniowego - po up ywie 90 dni od daty wp ywu reklamacji bank warunkowo uznaje
rachunek reklamowan kwot ; w przypadku, gdy post powanie reklamacyjne wyka e, e reklamacja
jest nies uszna, bank ma prawo obci
rachunek karty ponownie reklamowan kwot ; bank informuje
posiadacza karty/u ytkownika karty o warunkowym uznaniu rachunku karty w formie pisemnej
lub innej formie uzgodnionej z klientem.
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, bank informuje posiadacza karty/u ytkownika karty
o rozstrzygni ciu reklamacji niezw ocznie po otrzymaniu odpowiedzi od organizacji zajmuj cej si
rozliczeniem transakcji wykonywanych przy u yciu kart p atniczych, nie pó niej ni w terminie 7 dni.
14. Bank przekazuje informacj o rozstrzygni ciu reklamacji klienta w formie pisemnej lub innej formie
uzgodnionej z klientem.
§ 32
W przypadku zasadno ci zg oszonej reklamacji bank uznaje rachunek karty w dniu uznania reklamacji.
Rozdzia 7. Taryfa prowizji i op at
§ 33
1. Za czynno ci zwi zane z funkcjonowaniem kart bank b dzie pobiera op aty i prowizje zgodnie z taryf ,
z której wyci g posiadacz karty otrzymuje przy zawieraniu umowy.
2. Obowi zuj ca taryfa jest publicznie udost pniona w placówkach banku, w formie komunikatu na tablicy
og osze oraz w postaci elektronicznej na stronie internetowej banku.
3. Bank uprawniony jest do zmiany taryfy, w razie zaistnienia jednej z wymienionych przes anek:
1) zmiany o co najmniej 1 punkt bazowy (0,01 punktu procentowego) wska nika zmiany cen i us ug
og aszanego przez Prezesa GUS;
2) zmiany o co najmniej 1 punkt bazowy (0,01 punktu procentowego) cennika us ug wiadczonych
przez Krajow Izb Rozliczeniow S.A.;
3) zmiany o co najmniej 1 punkt bazowy (0,01 punktu procentowego) cen energii lub taryf
telekomunikacyjnych;
4) zmiany o co najmniej 1 punkt bazowy (0,01 punktu procentowego) wysoko ci op at pobieranych
od banku przez inne instytucje, z us ug których bank korzysta przy wykonywaniu czynno ci
zwi zanych ze wiadczeniem us ug obj tych umow ;
5) zmiany zakresu lub formy realizacji okre lonych czynno ci w ramach wykonywania obowi zków
okre lonych w umowie lub regulaminie;
6) zmiany powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa w zakresie, w jakim wp ywaj one na koszt
us ug wiadczonych przez bank na podstawie umowy,
w zakresie wynikaj cym z tej zmiany.
4. O wprowadzonych zmianach bank zawiadamia posiadacza karty.
5. Posiadacz karty mo e nie wyrazi zgody na zmian taryfy, sk adaj c bankowi o wiadczenie o odmowie
przyj cia zmian w terminie okre lonym przez bank, jednak e nie krótszym ni 7 dni od dnia ich
otrzymania lub dnia, w którym posiadacz karty móg zapozna si z ich tre ci .
6. Odmowa przyj cia wprowadzanych zmian, z ona przez posiadacza karty, jest równoznaczna
z wypowiedzeniem przez posiadacza karty umowy i powoduje jej rozwi zanie z up ywem okresu
wypowiedzenia; okres wypowiedzenia wynosi miesi c.
7. Je eli, w terminie okre lonym w ust. 5, posiadacza karty nie odmówi przyj cia wprowadzonej przez
bank zmiany, uznaje si , e zmiana zosta a przez niego przyj ta i obowi zuje strony od dnia wskazanego
w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie.
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Rozdzia 8. Zmiana umowy o kart i regulaminu
§ 34
1. Posiadacz karty mo e dokona zmiany:
1) danych podanych w umowie, w tym:
a) zmiany firmy,
b) zmiany imion lub nazwisk,
c) zmiany siedziby,
d) zmiany adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji,
e) rodzaju, serii i numeru dokumentu to samo ci,
f) zmiany numeru telefonu,
g) zmiany adresu e-mail;
2) sposobu i zasad wysy ania przez bank powiadomie ;
3) wysoko ci: limitu dziennych wyp aty gotówki i limitu dziennych operacji bezgotówkowych
obowi zuj cych u ytkownika karty;
4) sposobu generowania i udost pniania wyci gu z rachunku karty,
sk adaj c pisemne o wiadczenie, podpisane zgodnie ze wzorem podpisu na wniosku i dostarczenie go
do placówki banku prowadz cej rachunek karty.
2. Bank uprawniony jest do zmiany numeracji rachunku karty z przyczyn technicznych oraz z uwagi
na zmian przepisów prawa, w zakresie numeracji rachunków bankowych zgodnych z standardami
mi dzynarodowymi; o zmianie numeracji rachunków bank informuje posiadacza karty, w terminie
jednego miesi ca przed wprowadzeniem zmian.
3. O wprowadzonych zmianach, o których mowa w ust. 2, oraz o zmianach regulaminu i w innych
przypadkach okre lonych w regulaminie, bank zawiadamia posiadacza karty w formie pisemnej na adres do korespondencji podany przez posiadacza karty w umowie, chyba e regulamin lub umowa
przewiduj inny sposób komunikacji.
§ 35
1. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie z wa nych przyczyn.
2. Za wa ne przyczyny uznaje si :
1) wprowadzenie zmian w powszechnie obowi zuj cych przepisach prawa reguluj cych dzia alno
sektora bankowego lub wiadczenie przez banki us ug, w tym zmiany obowi zuj cych bank zasad
dokonywania czynno ci bankowych lub czynno ci faktycznych zwi zanych z dzia alno ci bankow ,
w zakresie dotycz cym kart przedp aconych;
2) wprowadzenie nowej interpretacji przepisów reguluj cych dzia alno
sektora bankowego
lub wiadczenie przez banki us ug wynikaj cej z orzecze s dów, w tym s dów Wspólnoty
Europejskiej, decyzji, rekomendacji lub zalece Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru
Finansowego lub innych w ciwych w tym zakresie organów lub urz dów kontrolnych, w tym
organów i urz dów Unii Europejskiej, w zakresie dotycz cym kart przedp aconych;
3) zmiany obowi zuj cych bank zasad wydawania kart p atniczych i wykonywania operacji przy ich
yciu wskutek zmian wprowadzonych przez któr kolwiek organizacj p atnicz ;
4) dostosowanie do koniecznych zmian w systemach teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych
banku lub innych podmiotów, z us ug których bank korzysta lub b dzie korzysta przy wykonywaniu
czynno ci bankowych lub czynno ci faktycznych zwi zanych z dzia alno ci bankow , w zakresie
dotycz cym kart przedp aconych;
5) zmiany rozwi za organizacyjno-technicznych dotycz cych wykonywania przez bank czynno ci
bankowych lub czynno ci faktycznych zwi zanych z dzia alno ci bankow , w szczególno ci
maj cych na celu wzrost bezpiecze stwa danych obj tych tajemnic bankow w zakresie
dotycz cym kart przedp aconych;
6) zmiany zakresu lub formy realizacji czynno ci bankowych lub czynno ci faktycznych zwi zanych
z dzia alno ci bankow , w zakresie dotycz cym kart przedp aconych;
7) zmiany oferowanych przez bank us ug, w tym zmiany dotycz ce wiadczenia us ug w zakresie
prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart p atniczych i wykonywania operacji przy ich
yciu.
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3. Posiadacz karty mo e nie wyrazi zgody na zmian , sk adaj c bankowi o wiadczenie o odmowie
przyj cia zmian w terminie okre lonym przez bank, jednak e nie krótszym ni 7 dni od dnia ich
otrzymania lub dnia, w którym posiadacz karty móg zapozna si z ich tre ci .
4. Posiadacz karty mo e z
o wiadczenie o odmowie przyj cia zmian, o których mowa w ust. 1,
przy u yciu elektronicznych kana ów dost pu, pod warunkiem zapewnienia prawid owej identyfikacji
posiadacza karty, je eli sk adanie takich o wiadcze mie ci si w udost pnionym przez bank zakresie
funkcjonalno ci danego kana u dost pu.
5. Odmowa przyj cia wprowadzanych zmian, z ona przez posiadacza karty, jest równoznaczna
z wypowiedzeniem przez posiadacza karty umowy i powoduje jej rozwi zanie z up ywem okresu
wypowiedzenia; okres wypowiedzenia okre la § 38 ust. 2.
6. Je eli, w terminie okre lonym w ust. 3, posiadacza karty nie odmówi przyj cia wprowadzonej przez
bank zmiany, uznaje si , e zmiana zosta a przez niego przyj ta i obowi zuje strony od dnia wskazanego
w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie.
§ 36
1. Wszelkie dane firmowe lub osobowe posiadacza karty/u ytkownika karty, obejmuj ce w szczególno ci:
1) firm ;
2) imi i nazwisko;
3) adres siedziby;
4) adres zamieszkania;
5) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
6) REGON;
7) PESEL;
8) rodzaj, seri i numer dokumentu to samo ci;
9) dat urodzenia;
10) adres do korespondencji;
11) numer telefonu;
12) obywatelstwo;
13) dane dotycz ce rezydencji podatkowej lub dewizowej;
14) adres poczty elektronicznej;
15) sposób dor czania korespondencji,
a tak e inne dane wskazane przez posiadacza karty/u ytkownika karty lub wymagane o wiadczenia tych
osób, sk adane s na odr bnych formularzach i wykorzystywane przez bank, jako obowi zuj ce
do wszystkich umów zawieranych z bankiem; wype niony formularz z danymi firmowymi lub osobowymi
stanowi integraln cz umowy o kart , w zakresie regulowanym niniejszym paragrafem.
2. Za skuteczne uznaje si dor czenie przez bank korespondencji na adres korespondencyjny,
a w przypadku jego braku – odpowiednio na adres siedziby lub adres zamieszkania, wskazany
w formularzu opisanym w ust. 1.
3. Postanowienia ust. 2, stosuje si odpowiednio do dor cze korespondencji drog elektroniczn na adres
elektroniczny wskazany przez posiadacza karty/u ytkownika karty.
4. Posiadacz karty/u ytkownik karty zobowi zany jest niezw ocznie zawiadomi bank o ka dej zmianie
jakichkolwiek danych firmy lub osobowych podanych przez siebie i zamieszczonych w formularzu
oraz przedstawi stosowne dokumenty potwierdzaj ce ich zmian .
5. Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za skutki niedochowania obowi zku, o którym mowa w ust. 4.
Rozdzia 9. Rozwi zanie i wyga ni cie umowy o kart
§ 37
Umowa o kart ulega rozwi zaniu w przypadku wypowiedzenia umowy przez któr kolwiek ze stron,
z up ywem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia.
§ 38
1. Ka da ze stron mo e rozwi za umow o kart w ca ci lub w cz ci z zachowaniem okresu
wypowiedzenia, przy czym bank mo e wypowiedzie umow z powodów wskazanych w umowie.
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2. Termin wypowiedzenia umowy wynosi jeden miesi c.
3. Bieg wypowiedzenia umowy rozpoczyna si od dnia nast pnego po dniu dor czenia drugiej stronie
wiadczenia o wypowiedzeniu.
4.
wiadczenie o wypowiedzeniu umowy o kart bank przesy a posiadaczowi karty na ostatni podany
przez niego adres do korespondencji; korespondencj uwa a si za dor czon po up ywie terminu
do odebrania przesy ki zgodnie z zasadami wiadczenia us ug operatora pocztowego, za po rednictwem
którego zosta nadany list/przesy ka.
5. Wypowiadaj c umow , bank wzywa posiadacza karty do zwrotu wydanych kart.
6. W przypadku nieuregulowania wymagalnych nale no ci wobec banku, bank wszczyna wobec
posiadacza karty post powanie egzekucyjne.
§ 39
W przypadku, gdy posiadacz karty/u ytkownik karty decyduje si w okresie wa no ci karty zrezygnowa
z jej u ywania, posiadacz karty jest zobowi zany pisemnie powiadomi o tym bank i zniszczy kart .
§ 40
Umowa o kart wygasa:
1) wskutek up ywu terminu, na jaki zosta a zawarta – z dniem utraty wa no ci ostatniej karty wydanej
w ramach umowy;
2) wskutek up ywu terminu wypowiedzenia;
3) w razie mierci posiadacza karty - osoby fizycznej – z dniem jego mierci;
4) wskutek likwidacji posiadacza karty - osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadaj cej
osobowo ci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno prawn .
§ 41
1. W przypadku zastrze enia karty wydanej u ytkownikowi karty, o fakcie zastrze enia bank powiadamia
równie posiadacza karty.
2. W razie rozwi zania lub wyga ni cia umowy bank zastrzega wszystkie wydane na podstawie umowy
karty, w dniu z enia o wiadczenia o rozwi zaniu/wypowiedzeniu umowy przez posiadacza karty
lub wys ania wypowiedzenia umowy przez bank lub wyga ni cia umowy, najpó niej nast pnego dnia
po otrzymaniu informacji o wyst pieniu zdarzenia powoduj cego wyga ni cie umowy.
§ 42
1. Posiadacz karty/u ytkownik karty, zobowi zany jest niezw ocznie powiadomi bank o utracie
dokumentu to samo ci, w celu jego zastrze enia.
2. Zastrze enie oraz odwo anie zastrze enia dokumentu to samo ci dokonywane jest:
1) w placówce banku:
a) pisemnie,
b) telefonicznie, z tym e zastrze enie telefoniczne nale y potwierdzi na pi mie w ci gu 7 dni; brak
potwierdzenia na pi mie we wskazanym terminie lub brak zgodno ci tre ci zg oszenia pisemnego
z telefonicznym skutkuje odwo aniem zastrze enia dokumentu to samo ci;
2) za po rednictwem elektronicznych kana ów dost pu – w formie i w sposób w ciwy dla danego
kana u dost pu, je eli aktualny zakres funkcjonalno ci danego kana u umo liwia dokonywanie
lub odwo ywanie zastrze .
§ 43
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie maj powszechnie obowi zuj ce
przepisy prawa, z zastrze eniem i nie maj zastosowania postanowienia Dzia u II lub Dzia u III ustawy
o us ugach p atniczych, w zakresie wskazanym w art. 33 tej ustawy, o ile umowa lub regulamin nie stanowi
inaczej.
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Za cznik nr 1
do „Regulaminu funkcjonowania mi dzynarodowych
przedp aconych kart p atniczych MasterCard
dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A.”

Zasady funkcjonowania us ugi 3D-Secure
w SGB-Banku S.A. i zrzeszonych bankach spó dzielczych
§1
1. Us uga 3D-Secure jest us ug dodatkowego potwierdzania transakcji dokonywanych w serwisach
internetowych oferuj cych tego typu us ug , poprzez wprowadzenie osobistego has a, zdefiniowanego
podczas aktywacji w us udze.
2. Us uga 3D-Secure funkcjonuje pod nazw MasterCard Secure Code lub Verified by VISA i dost pna jest
w serwisach internetowych certyfikowanych przez VISA i MasterCard.
3. Warunkiem korzystania z us ugi 3D-Secure przy dokonywaniu transakcji w Internecie jest jej dost pno
w danym serwisie internetowym.
4. W przypadku udost pnienia przez bank mo liwo ci dokonywania kart operacji na odleg
,
tj. bez fizycznego przedstawienia karty, przy operacjach zap aty za towar zakupiony za po rednictwem
Internetu, autoryzacja posiadacza karty/u ytkownika karty polega na podaniu, w zale no ci od wymaga
odbiorcy:
1) w przypadku sklepów internetowych oferuj cych us ug 3D-Secure – prawid owego numeru karty,
daty wa no ci i ostatnich trzech cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu (tzw. CVV2/CVC2)
oraz dodatkowego has a, o którym mowa w § 2 ust. 6;
2) w przypadku sklepów internetowych, które nie udost pni y us ugi 3D-Secure – prawid owego
numeru karty, daty wa no ci i ostatnich trzech cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu
(tzw. CVV2/CVC2) albo prawid owego numeru karty i daty wa no ci.
Rejestracja i korzystanie 3D-Secure
§2
1. Korzystanie z us ugi 3D-Secure jest dost pne dla posiadacza karty/u ytkownika karty, który dokona
uprzednio aktywacji us ugi.
2. Posiadacz karty/u ytkownik karty aktywuje us ug 3D-Secure przed dokonaniem pierwszej transakcji
w Internecie lub podczas dokonywania zakupów w serwisach internetowych, które j wdro y.
3. Aktywacja us ugi 3D-Secure dokonywana jest tylko raz i wymaga od posiadacza karty/u ytkownika
karty potwierdzenia swojej to samo ci poprzez podanie danych osobowych, którymi dysponuje bank.
4. Posiadacz karty/u ytkownik karty Maestro, Visa Electron lub Visa Business Electron podczas aktywacji
us ugi 3D-Secure powinien poda dodatkowo has o tymczasowe przekazane przez bank; celem
otrzymania has a tymczasowego posiadacz karty, który chce aktywowa us ug 3D-Secure i nie posiada
has a tymczasowego, winien skontaktowa si z bankiem.
5. Posiadacz karty/u ytkownik karty innej ni wymienione w ust. 4 dokonuje aktywacji us ugi na zasadach
okre lonych w ust. 3.
6. W trakcie aktywacji us ugi 3D-Secure posiadacz karty/u ytkownik karty, zobowi zany jest do ustalenia
osobistego has a, wykorzystywanego do autoryzowania transakcji dokonywanych w Internecie.
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§3
1.

2.

W trakcie aktywacji us ugi 3D-Secure posiadacz karty/u ytkownik karty, poza ustaleniem has a,
o którym mowa § 2 ust. 6, zobowi zany jest równie do okre lenia wiadomo ci PAM (Personal
Assurance Message).
PAM jest komunikatem, wy wietlanym przy dokonywaniu transakcji w Internecie, jako potwierdzenie
autentyczno ci strony, na której posiadacz karty/u ytkownik karty dokonuje autoryzacji
przeprowadzanej transakcji.
Odpowiedzialno
§4

1. Posiadacz karty/u ytkownik karty zobowi zany jest do :
1) przechowywania i ochrony has a osobistego u ywanego w us udze 3D-Secure, z zachowaniem
nale ytej staranno ci, w sposób uniemo liwiaj cy dost p do has a osobom trzecim;
2) nieprzechowywania karty razem z has em osobistym u ywanym w us udze 3D-Secure;
3) nieudost pniania has a osobistego u ywanego w us udze 3D-Secure osobom nieuprawnionym.
2. Posiadacza rachunku obci aj transakcje dokonane przez u ytkowników kart oraz osoby, którym
posiadacz karty/u ytkownik karty udost pni kart lub ujawni has o u ywane w us udze 3D-Secure.
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Za cznik nr 2
do „Regulaminu funkcjonowania mi dzynarodowych
przedp aconych kart p atniczych MasterCard
dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A.”

Standardowe limity dzienne wyp at gotówki i operacji bezgotówkowych

Rodzaj karty
MasterCard

Dzienny limit
wyp at gotówki
1.500 z
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Dzienny limit
transakcji bezgotówkowych
3.000 z

