
 
Notatka dotycząca zmian w zakresie kart debetowych MasterCard  

do Regulaminu rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych 

 

Wprowadza się jako obowiązujące zmiany do Regulaminu:  

 

- w § 2 pkt 23) dotychczasowy zapis: 

23) karta debetowa/karta – międzynarodowa karta płatnicza VISA Classic Debetowa,  wydawana przez Bank; 

otrzymuje brzmienie:  

23) karta debetowa/karta – międzynarodowa karta płatnicza VISA lub MasterCard, wydawana przez Bank; 

 

- w § 2 pkt 78) dotychczasowy zapis: 

78) VISA/Organizacja płatnicza VISA – międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych 

przy użyciu kart VISA; 

otrzymuje brzmienie:  

78) Organizacja płatnicza – organizacja międzynarodowa Visa lub MasterCard, której członkami są instytucje 

finansowe tworzące system rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart; 

 

- w § 64 ust.2 dotychczasowy zapis: 

2. Nie wszystkie transakcje zakupu w punkcie handlowo-usługowym dokonane przy użyciu karty są autoryzowane. 

Limity, do wysokości których nie ma obowiązkowej autoryzacji, ustalane są przez organizację VISA oraz 

instytucję obsługującą i rozliczającą punkt handlowo-usługowy. 

otrzymuje brzmienie:  

2. Nie wszystkie transakcje zakupu w punkcie handlowo-usługowym dokonane przy użyciu karty są autoryzowane. 

Limity, do wysokości których nie ma obowiązkowej autoryzacji, ustalane są przez organizację VISA lub 

MasterCard oraz instytucję obsługującą i rozliczającą punkt handlowo-usługowy. 

 

- w § 64 ust.6 dotychczasowy zapis: 

6. Użytkownik karty autoryzuje wykonanie transakcji poprzez: 

1) wprowadzenie numeru PIN – w przypadku transakcji dokonywanych w bankomatach oraz w terminalach 

elektronicznych POS w punktach handlowo - usługowych i w bankach, które wymagają takiego rodzaju 

akceptacji; 

2) złożenie na dowodzie dokonania transakcji podpisu zgodnego z wzorem na karcie - w przypadku transakcji 

dokonywanych w terminalach elektronicznych POS w punktach handlowo - usługowych i w terminalach 

elektronicznych POS w pozostałych bankach; 

3) podanie numeru karty oraz daty jej ważności i opcjonalnie kodu CVV2 – w przypadku płatności 

dokonywanych na odległość, np. poprzez Internet, pocztę, telefon oraz dodatkowo Hasła 3D Secure w 

sytuacji udostępniania przez akceptanta zabezpieczenia 3D Secure; 

4) udostępnienie numeru karty za pomocą środków komunikacji zdalnej – przy transakcjach zbliżeniowych. 

otrzymuje brzmienie: 

6. Użytkownik karty autoryzuje wykonanie transakcji z użyciem karty w ramach silnego uwierzytelnienia poprzez: 

1) wprowadzenie kodu PIN – w przypadku transakcji dokonywanych w bankomatach oraz w terminalach 

elektronicznych POS w punktach handlowo - usługowych i w bankach, które wymagają takiego rodzaju 

akceptacji; 

2) podanie numeru karty oraz daty jej ważności i opcjonalnie kodu CVV2/CVC2 (kod CVV2/CVC2 stanowi 

trzycyfrowy numer umieszczony na rewersie karty, używany do autoryzacji transakcji) – w przypadku 

płatności dokonywanych na odległość, np. poprzez Internet, telefon oraz zastosowanie zabezpieczenia 3D 

Secure w sytuacji udostępniania przez akceptanta zabezpieczenia 3D Secure; 

3) zbliżenie karty, posiadającej funkcjonalność zbliżeniową, do czytnika zbliżeniowego, dla transakcji 

zbliżeniowych, jeśli akceptant nie wymaga potwierdzenia transakcji poprzez wprowadzenie kodu PIN; 

4) zbliżenie karty, posiadającej funkcjonalność zbliżeniową, do bankomatu i wprowadzenie kodu PIN – w 

bankomatach oznaczonych znakiem płatności zbliżeniowych. 

 

- w § 65 ust.12 dotychczasowy zapis: 

12. W przypadku utraty karty za granicą, po skontaktowaniu się z lokalnym ośrodkiem VISA, Użytkownik karty może 

otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w banku uczestniczącym w systemie VISA. Posiadacz rachunku poniesie 

koszty powyższej usługi zgodnie z opłatą określoną w Taryfie. 

otrzymuje brzmienie:  



12. W przypadku utraty karty za granicą, po skontaktowaniu się z lokalnym ośrodkiem VISA lub MasterCard, 

Użytkownik karty może otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w banku uczestniczącym w systemie VISA lub 

MasterCard. Posiadacz rachunku poniesie koszty powyższej usługi zgodnie z opłatą określoną w Taryfie. 

 

- w § 66 dodaje się ust.1 o brzmieniu: 

1. Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dokonywane kartami z logo organizacji płatniczej MasterCard w innej 

walucie niż waluta rachunku bankowego, przeliczane są na EUR według kursu obowiązującego w organizacji 

płatniczej w dniu rozliczenia transakcji, a następnie są przeliczane na walutę rachunku bankowego po kursie 

sprzedaży pieniądza obowiązującym w Banku w dniu poprzedzającym rozliczenie transakcji. Obciążenie karty 

jest dokonywane w walucie rachunku bankowego. Aktualne podstawowe kursy walut obowiązujące w Banku, 

wraz z podaniem daty i godziny, od której obowiązują, dostępne są w placówce Banku oraz na stronie 

internetowej Banku. 

z kolei dotychczasowe ust od 1 do 5 otrzymują numerację od 2 do 6.  

 

- w § 68 ust.1 dotychczasowy zapis: 

1. Stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty lub nieuprawnionego 

dostępu do karty Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jednej z podanych niżej jednostek: 

1) telefonicznie w Infolinii Banku tel.: 48 86 215 50 50  

2) telefonicznie korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (+48 828 828 828) 

3) za pośrednictwem portalu kartowego; 

4) osobiście lub telefonicznie w Banku wydającym karty VISA;  

5) osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.  

otrzymuje brzmienie: 

1. Stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty lub nieuprawnionego 

dostępu do karty Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jednej z podanych niżej jednostek: 

6) telefonicznie w Infolinii Banku tel.: 48 86 215 50 50  

7) telefonicznie korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (+48 828 828 828) 

8) za pośrednictwem portalu kartowego; 

9) osobiście lub telefonicznie w Banku wydającym karty VISA lub MasterCard;  

10) osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA lub MasterCard.  

 

- w § 68 dodaje się ust.6 i 7 o brzmieniu: 

6. W przypadku złożenia zawiadomienia o kradzieży karty, Posiadacz rachunku/Użytkownik karty powinien 

złożyć oświadczenie o okolicznościach kradzieży i potwierdzenie zgłoszenia kradzieży wydane przez Policję. 

7. W przypadku utraty lub zgubienia karty za granicą, po zgłoszeniu tego faktu pod numerem telefonu podanym w 

Umowie i na rewersie karty, Użytkownik karty VISA może otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w wybranym 

banku uczestniczącym w systemie VISA. 

 

- w § 69 dodaje się ust.6 o brzmieniu: 

6. Odpowiedzialność posiadacza karty z funkcją zbliżeniową zostaje ograniczona do 50 euro, w przypadku 

dokonania nieautoryzowanych transakcji przestępczych przy wykorzystaniu karty zbliżeniowej. 

A dotychczasowy ust. 6 otrzymuje nr 7 , a kolejne ustępy odpowiednio o 1 więcej.  

 

Zmiany obowiązują od 11maja  2019 r.  

 


