
 
Notatka dotycząca zmian do Regulaminu kart kredytowych business 

 

Wprowadza się jako obowiązujące zmiany do Regulaminu:  

- § 2 dodaje się pkt 10) o brzmieniu: 

10) dostawca usług – dostawca usług określonych w § 2 pkt. 53-55 oraz dostawca świadczący wyłącznie usługę 

określoną w § 2 pkt 53 spełniający wymagania ustawy o usługach płatniczych; 

a dotychczasowy pkt 10) otrzymuje nr 11)  

 

- § 2 pkt 13) dotychczasowy zapis:  

13) Hasło 3D Secure – przesłane w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez 

Kredytobiorcę/Użytkownika karty  numer telefonu komórkowego – jednorazowe hasło służące do identyfikacji 

Użytkownika karty i akceptacji jego dyspozycji w ramach potwierdzenia transakcji internetowych z 

wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure; 

otrzymuje brzmienie: 

13) Hasło 3D Secure – przesłane - w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez 

Kredytobiorcę/Użytkownika karty krajowy numer telefonu komórkowego – jednorazowe hasło służące do 

identyfikacji Kredytobiorcy/Użytkownika karty i uwierzytelnienia jego dyspozycji w ramach potwierdzenia 

transakcji internetowych z wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure; 

 

- § 2 dodaje się pkt 24 i 25) o brzmieniu: 

24) kod SMS – jednorazowy kod, służący do autoryzacji dyspozycji oraz transakcji płatniczych składanych w 

usłudze bankowości elektronicznej oraz transakcji kartą w Internecie;  

25) kod uwierzytelnienia – czterocyfrowy kod wykorzystywany w procesie silnego uwierzytelnienia ustanawiany 

samodzielnie przez Kredytobiorcę/Użytkownika karty w portalu kartowym dla płatności kartą w Internecie;  

a dotychczasowy nr 24 i 25 otrzymuje nr 26 i 27 

 

- § 2 pkt 37) dotychczasowy zapis:  

37) rachunek karty – rachunek prowadzony w złotych polskich w Banku dla każdej karty głównej, służący do 

ewidencji i rozliczania kwot wynikających z krajowych i zagranicznych transakcji dokonanych przy użyciu karty 

głównej i kart dodatkowych wydanych do tego rachunku karty, a także prowizji, opłat, odsetek i realizowanych przez 

Bank usług powodujących zmianę jego salda zadłużenia oraz kwot spłaty zadłużenia; 

otrzymuje brzmienie: 

37) rachunek karty – rachunek płatniczy prowadzony w złotych polskich w Banku dla każdej karty głównej, służący 

do ewidencji i rozliczania kwot wynikających z krajowych i zagranicznych transakcji dokonanych przy użyciu karty 

głównej i kart dodatkowych wydanych do tego rachunku karty, a także prowizji, opłat, odsetek i realizowanych przez 

Bank usług powodujących zmianę jego salda zadłużenia oraz kwot spłaty zadłużenia; 

 

- § 2 dodaje się pkt 41) o brzmieniu: 

41) silne uwierzytelnienie – uwierzytelnienie zapewniające ochronę poufności danych w oparciu o zastosowanie co 

najmniej dwóch elementów należących do kategorii: 

a) wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie Kredytobiorca/Użytkownik karty, 

b) posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie Kredytobiorca/Użytkownik karty,  

c) cechy charakterystyczne Kredytobiorcy/Użytkownika karty,  

będących integralną częścią tego uwierzytelnienia oraz niezależnych w taki sposób, że naruszenie jednego z 

tych elementów nie osłabia wiarygodności pozostałych; 

a dotychczasowy nr 41 otrzymuje nr 42 

 

- w § 2 dodaje się pkt 53), 54), 55) o brzmieniu: 

53) Usługa dostępu do informacji o rachunku – usługa on-line, polegająca na dostarczeniu skonsolidowanych 

informacji dotyczących: 

1) rachunku płatniczego Kredytobiorcy prowadzonego u innego dostawcy, albo  

2) rachunków płatniczych Kredytobiorcy prowadzonych u innego dostawcy albo u więcej niż jednego dostawcy; 

54) Usługa inicjowania transakcji płatniczej – usługa polegająca na zainicjowaniu zlecenia płatniczego przez 

dostawcę świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej na wniosek Kredytobiorcy z rachunku 

płatniczego Kredytobiorcy prowadzonego przez innego dostawcy; 



55) Usługa potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatniczym – usługa polegająca na potwierdzeniu 

dostawcy wydającemu instrumenty płatnicze oparte na karcie płatniczej kwoty niezbędnej do wykonania 

transakcji płatniczej realizowanej w oparciu o tę kartę; 

a dotychczasowy nr 53-55 otrzymują nr 56-58 

 

- § 2  pkt. 62)  dotychczasowy zapis: 

62) zabezpieczenie 3D Secure/3D Secure – sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu 

przez Kredytobiorcę/ Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa; MasterCard – pod 

nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który 

stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących 

korzystanie z tego typu zabezpieczenia; 

otrzymuje brzmienie: 

62) zabezpieczenie 3D Secure/3D Secure – sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na 

udzieleniu poprawnej odpowiedzi na zdefiniowane przez Użytkownika karty w portalu kartowym pytanie na 

potrzeby uwierzytelnienia transakcji płatniczych kartą w Internecie oraz podaniu przez Kredytobiorcę/ 

Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa; MasterCard – pod nazwą MasterCard 

SecureCode/ Identity Check) otrzymanego na zdefiniowany w Banku krajowy numer telefonu komórkowego, 

który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących 

korzystanie z tego typu zabezpieczenia; 

 

- w § 15  ust 1  dotychczasowy zapis: 

1. Wszelkie dyspozycje wykonania transakcji z użyciem karty lub w ciężar rachunku karty będą autoryzowane 

przez Kredytobiorcę/Użytkownika karty poprzez jeden z poniższych sposobów: 

1) złożenie podpisu na dowodzie dokonania transakcji u niektórych akceptantów oraz w niektórych placówkach 

banków; 

2) wprowadzenie kodu PIN – u akceptantów, w bankomatach oraz w placówkach banków; 

3) podanie numeru karty oraz daty jej ważności i opcjonalnie kodu CVV2/CVC2 – w przypadku płatności 

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

udostępniania przez akceptanta  zabezpieczenia 3D Secure; 

4) zbliżenie karty posiadającej funkcjonalność zbliżeniową  do czytnika zbliżeniowego dla transakcji 

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

złożenie na dowodzie dokonania transakcji podpisu, zgodnego z podpisem na karcie; 

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

bankomatach oznaczonych znakiem płatności zbliżeniowych; 

6) złożenie dyspozycji dokonania przelewu środków z rachunku karty w placówce, za pośrednictwem Infolinii 

Banku. 

otrzymuje brzmienie: 

2. Wszelkie dyspozycje wykonania transakcji z użyciem karty lub w ciężar rachunku karty będą autoryzowane w 

ramach silnego uwierzytelnienia przez Kredytobiorcę/Użytkownika karty poprzez jeden z poniższych sposobów: 

1) wprowadzenie kodu PIN – u akceptantów, w bankomatach oraz w placówkach banków; 

2) podanie numeru karty oraz daty jej ważności i opcjonalnie kodu CVV2/CVC2 – w przypadku płatności 

dokonywanych na odległość, np. poprzez Internet, telefon oraz zastosowanie 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; 

5) złożenie dyspozycji dokonania przelewu środków z rachunku karty w placówce, za pośrednictwem Infolinii 

Banku. 

 

- w § 16  dodaje się ust. 5 o brzmieniu: 

5. Skorzystanie po raz pierwszy z funkcjonalności zbliżeniowej kartą z taką funkcjonalnością wymaga wykonania 

transakcji stykowej z użyciem kodu PIN. 

a kolejne ust. otrzymują numeracje od 6-8 

 

- dodaje się § 18  Dostawcy usług o brzmieniu: 

1. Skorzystanie z usług określonych w § 2 pkt. 53-55 oferowanych przez dostawców usług nie wymaga zgody 

Banku. 

2. Z usług, wskazanych § 2 pkt. 53-55 może korzystać Kredytobiorca/ Użytkownika karty, o ile posiada dostęp on-

line do danego rachunku płatniczego. 

3. Bank za zgodą Kredytobiorcy/ Użytkownika karty może  przekazywać: 

1) informację inne niż wymagane na podstawie niniejszego Regulaminu i wynikające z Ustawy o usługach 

płatniczych, 

2) informacje z większą częstotliwością, niż jest wymagana na podstawie Ustawy o usługach płatniczych, 



3) informacje wymagane na podstawie przepisów Ustawy o usługach płatniczych za pomocą środków 

porozumiewania się innych niż określonych w umowie ramowej. 

Bank może pobierać opłaty za przekazywanie informacji określonych w niniejszym punkcie zgodnie z Taryfą. 

4. Kredytobiorca/ Użytkownik karty może korzystać z usług określonych w § 2 ust. 1 pkt. 53-55 oferowanych przez 

dostawców usług, zgodnie z nadanymi uprawnieniami do usługi bankowości elektronicznej. 

5. W przypadku transakcji płatniczej inicjowanej przez dostawcę usług, Bank stosuje zasady rozpatrywania 

reklamacji, zgodnie z § 37.  

6. Bank nie dokonuje blokady środków pieniężnych na rachunku płatniczym płatnika w związku z realizacją usługi 

określonej w § 2 pkt. 55, bez względu na walutę transakcji. 

 

- dodaje się § 19  Silne uwierzytelnienie o brzmieniu: 

1. Bank stosuje silne uwierzytelnianie Kredytobiorcy/ Użytkownika karty, w przypadku gdy płatnik:  

1) uzyskuje dostęp do swojego rachunku w trybie on-line;  

2) inicjuje elektroniczną transakcję płatniczą;  

3) przeprowadza za pomocą kanału zdalnego czynność, która może wiązać się z ryzykiem oszustwa 

związanego z wykonywanymi usługami płatniczymi lub innych nadużyć. 

2. Bank stosuje silne uwierzytelnianie Kredytobiorcy/  Użytkownika karty obejmujące elementy, które dynamicznie 

łączą transakcję płatniczą z określoną kwotą transakcji oraz określonym odbiorcą. 

3. Bank stosuje silne uwierzytelnienie dla usług określonych w § 2 pkt. 53-55, zgodnie z zasadami określonymi w 

niniejszym paragrafie. 

4. Zgoda Kredytobiorcy/ Użytkownika karty na wykonanie transakcji płatniczej udzielana jest zgodnie z umową 

między dostawcą usług a tym Kredytobiorcą/ Użytkownikiem karty, z wyjątkiem usługi określonej w § 2 pkt. 55, 

na którą Kredytobiorca/  

Użytkownik karty wyraża zgodę w systemie bankowości elektronicznej Banku. 

5. Wycofanie zgody, o której mowa w ust. 4 dotyczy wszystkich niewykonanych transakcji płatniczych na moment 

otrzymania przez Bank uwierzytelnienia wycofania zgody. 

6. W przypadku braku realizacji usług, określonych w § 2 pkt. 53-55 Bank poinformuje Kredytobiorcę/ Użytkownika 

karty, inicjującego usługę, o odmowie realizacji usługi wraz z podaniem przyczyny odmowy.  

7. W przypadku kiedy Bank, pomimo istnienia takiego obowiązku nie wymaga silnego uwierzytelnienia 

Kredytobiorcy/ Użytkownika karty, Kredytobiorca/ Użytkownik karty nie ponosi odpowiedzialności za 

nieautoryzowane transakcje płatnicze, chyba że Użytkownik karty działał umyślnie. 

8. W przypadku wykorzystania danych biometrycznych jako elementu silnego uwierzytelnienia, ich zastosowanie 

oraz rodzaj uzależnione są od możliwości technicznych urządzenia mobilnego Kredytobiorcy/ Użytkownika 

karty. Rodzaj wykorzystywanych przez Bank danych biometrycznych oraz wymagania techniczne dotyczące 

urządzeń mobilnych wykorzystywanych do silnego uwierzytelnienia przy użyciu danych biometrycznych 

Kredytobiorcy/ Użytkownika określone są na stronie internetowej Banku. 

9. Kredytobiorca/ Użytkownik karty korzystający z urządzenia mobilnego wykorzystywanego do logowania do 

usługi bankowości elektronicznej oraz korzystający z tego urządzenia w ramach silnego uwierzytelnienia jest 

zobowiązany do przechowywania tego urządzenia z zachowaniem należytej staranności, w sposób 

zabezpieczający przed jego utratą oraz dostępem osobom nieuprawnionym oraz w sposób zabezpieczający 

przed jego przejęciem przez osoby nieuprawnione. 

10. Bank, zgodnie z ustawą o usługach płatniczych,  nie stosuje silnego uwierzytelnienia w następujących 

przypadkach: 

1) usług świadczonych przez dostawców usług technicznych, wspierających świadczenie usług płatniczych, 

jeżeli nie wchodzą oni w posiadanie środków pieniężnych będących przedmiotem transakcji płatniczej, 

2) transakcji płatniczych przeprowadzanych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, dokonywanych obok 

usług telekomunikacyjnych na rzecz użytkownika końcowego, doliczanych do należności za usługi 

telekomunikacyjne, zgodnie z wymaganiami ustawy o usługach płatniczych, 

3) transakcji zbliżeniowych, zgodnie z limitem transakcji zbliżeniowych, 

4) inicjowania transakcji płatniczej dla zaufanych odbiorców w bankowości elektronicznej, o ile Kredytobiorca/ 

Użytkownik karty uzyskał dostęp do swojego rachunku w trybie on-line z użyciem silnego uwierzytelnienia 

Kredytobiorcy/ Użytkownika karty, 

5) realizacji przelewów między rachunkami własnymi Kredytobiorcy w Banku, 

6) inicjowania transakcji płatniczej kartą dla zdefiniowanych w portalu kartowym zaufanych odbiorców. 

z kolei dotychczasowy § 18-19 otrzymuje nr 20-21  

Kolejne paragrafy otrzymują numerację od 22 do 46  

 

- w § 37 skreśla się ust. od 5 do 7 o brzmieniu: 

5. Bank udziela odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni kalendarzowych od 

daty otrzymania reklamacji. 

6. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank informuje Kredytobiorcę/Użytkownika 

karty o przyczynie opóźnienia i wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywany termin 

udzielenia odpowiedzi. 



7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, termin rozpatrzenia reklamacji przez Bank i udzielenia odpowiedzi nie 

może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. 

z kolei dodaje się nowy ust. 5 o brzmieniu: 

5. Bank rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, tj.: 

1) Dla reklamacji związanych z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty kredytowej w terminie 

nie późniejszym niż 15  dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji 

nie będzie możliwe w terminie 15 dni roboczych z uwagi na złożoność sprawy, Bank poinformuje o 

tym na piśmie Kredytobiorcę/ Użytkownika karty, wskazując przyczynę opóźnienia i okoliczności, które 

muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji, przewidywany termin jej rozpatrzenia i udzielenia 

odpowiedzi który nie może być dłuższy niż 35 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji; 

2) dla pozostałych reklamacji (związanych ze świadczeniem usług innych niż wymienione w ust. 5 pkt 1) 

w terminie nie późniejszym niż 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie 

będzie możliwe w terminie 30 dni z uwagi na złożoność sprawy, Bank poinformuje o tym na piśmie 

Kredytobiorcy/ Użytkownika karty, wskazując przyczynę  opóźnienia i okoliczności, które musza zostać 

ustalone dla rozpatrzenia reklamacji, przewidywany termin jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi, 

który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia złożenia reklamacji.  

 

Dotychczasowe ust. 8 i 9 otrzymują numeracje 6 i 7  

 

Aktualizuje się odwołania w Regulaminie:  

- § 11 ust. 9 odwołanie do § 39 – powinno być do § 41; 

- § 26 ust. 6 odwołanie do § 27 – powinno być do § 29; 

- § 29 ust. 4 odwołanie do § 40 – powinno być do § 42; 

- § 30 ust. 1 odwołanie do § 25 – powinno być do § 27; 

- § 38 ust. 4 odwołanie do § 35 – powinno być do § 37; 

- § 39 ust. 1 odwołanie do § 38 – powinno być do § 40; 

 

Aneks wchodzi  w życie z dniem 11 maja 2019 r. 

 


