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Rozdzia³ 1 5.Posiadacz karty mo¿e odst¹piæ od umowy w terminie nie mo¿e byæ u¿ywana i powinna zostaæ zwrócona do 
14 dni od dnia otrzymania pierwszej karty, o ile nie dokona³ PKO BP SA. Postanowienia ogólne
¿adnej operacji przy u¿yciu tej karty. Rozdzia³ 4§ 1. 

6.Posiadacz karty mo¿e, bez podania przyczyny, odst¹piæ od U¿ywanie karty i wykorzystanie limitu kredytowegoRegulamin wydawania i u¿ywania karty kredytowej 
umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, sk³adaj¹c PKO BP SA, zwany dalej „Regulaminem”, okreœla zasady § 14.
oœwiadczenie o odst¹pieniu od umowy i sp³acaj¹c wydawania i u¿ywania kart kredytowych w Powszechnej Kasie Kart¹ mo¿e siê pos³ugiwaæ wy³¹cznie Posiadacz karty lub 
jednoczeœnie zobowi¹zania powsta³e przy u¿yciu karty.Oszczêdnoœci Banku Polskim Spó³ce Akcyjnej. U¿ytkownik karty.

7.W przypadkach okreœlonych w ust. 5 i 6, PKO BP SA zobo-§ 2. § 15.
wi¹zuje siê do zwrotu op³aty za wydanie karty, o ile op³ata taka U¿yte w Regulaminie okreœlenia oznaczaj¹: 1.Karta s³u¿y do:
zosta³a pobrana. Op³ata ta mo¿e zostaæ pomniejszona o koszty 1) PKO BP SA – Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank 1)realizowania operacji w kraju i za granic¹, z zastrze¿eniem wyprodukowania i wys³ania karty.Polski Spó³kê Akcyjn¹, ust. 2,

§ 4.2) cykl rozliczeniowy – powtarzalny miesiêczny okres, 2)korzystania z funkcji depozytowej bankomatów w zakresie 
Posiadacz karty, z wy³¹czeniem Posiadacza studenckiej karty rozpoczynaj¹cy siê w dniu okreœlonym w materia³ach wyznaczonym w Komunikacie; termin wykonania 
kredytowej, mo¿e ubiegaæ siê o wydanie kolejnej karty:informacyjnych dorêczonych wraz z kart¹, a koñcz¹cy siê dyspozycji depozytowych sk³adanych w bankomatach 

1)dla siebie, innej ni¿ pierwsza wydana mu karta (inny rodzaj w nastêpnym miesi¹cu z up³ywem dnia poprzedzaj¹cego PKO BP SA nie mo¿e przekroczyæ 4 dni roboczych,
karty lub znak akceptacji), lub pocz¹tkowy dzieñ cyklu, 3)realizacji innych us³ug dostêpnych przy u¿yciu karty.

2)dla osób przez siebie wskazanych, pod warunkiem 3) dzieñ rozliczeniowy – ostatni dzieñ cyklu rozliczeniowego, 2.Komunikat okreœla karty, które nie s³u¿¹ do realizacji operacji 
ukoñczenia przez te osoby 13 roku ¿ycia.w którym sporz¹dzane jest zestawienie operacji, dokonywanych przez Internet oraz operacji realizowanych 

§ 5.4) dzieñ zaewidencjonowania operacji – dzieñ, w którym telefonicznie lub pisemnie.
1.Karta kredytowa studencka mo¿e zostaæ wydana osobie, kwoty operacji zostan¹ zarejestrowane na rachunku, § 16.

która jest studentem i nie ukoñczy³a 26 roku ¿ycia.5) dzieñ zaewidencjonowania sp³aty – dzieñ, w którym 1.Posiadacz karty zostanie poinformowany o wysokoœci 
2.Karta kredytowa studencka nie zostanie wznowiona albo kwoty sp³aty ca³oœci lub czêœci zad³u¿enia zostan¹ przyznanych limitów w materia³ach informacyjnych, które 

wydana po uniewa¿nieniu poprzedniej karty, jeœli Posiadacz zarejestrowane na rachunku, otrzyma wraz z kart¹. 
karty albo U¿ytkownik karty utraci³ status studenta lub 6) karta – kartê kredytow¹ wydan¹ przez PKO BP SA 2.Limit kredytowy, pomniejszony o kwoty dokonanych 
ukoñczy³ 26 rok ¿ycia.Posiadaczowi karty albo U¿ytkownikowi karty, operacji, odsetek, op³at i prowizji nale¿nych PKO BP SA 

§ 6. 7) Komunikat – Komunikat dla Posiadaczy kart, podawany do z tytu³u u¿ywania kart oraz powiêkszony o dokonane wp³aty 
W przypadku wydania karty kredytowej z przejêtym zad³u¿e-wiadomoœci w placówkach PKO BP SA lub na stronie z tytu³u sp³aty zad³u¿enia, stanowi dostêpny limit kredytowy.
niem z innego banku:internetowej www.pkobp.pl, 3.Posiadacz karty mo¿e wykorzystywaæ œrodki finansowe 

1)Posiadacz karty zobowi¹zany jest do rozwi¹zania umowy 8) limit kredytowy – ustalan¹ przez PKO BP SA indywidualnie w wysokoœci nie przekraczaj¹cej przyznanego mu limitu 
dotychczas posiadanej karty kredytowej w innym banku dla Posiadacza karty dopuszczaln¹ kwotê, do wysokoœci kredytowego. 
w terminie 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku w PKO BP SA,której mo¿e on zad³u¿yæ siê z tytu³u operacji dokonywa- 4.Je¿eli zosta³a wydana kolejna karta, Posiadacz karty lub 

nych przy u¿yciu kart, z uwzglêdnieniem op³at, prowizji i od- 2)PKO BP SA uznaje rachunek karty kredytowej w innym U¿ytkownik karty mo¿e wykorzystywaæ œrodki finansowe 
setek obci¹¿aj¹cych rachunek, banku kwot¹ zad³u¿enia powsta³ego przy u¿yciu tej karty, przy jej u¿yciu do wysokoœci limitu, okreœlonego przez 

jednak nie wiêksz¹ ni¿ limit kredytowy przyznany w PKO 9) limit karty – kwotê okreœlon¹ przez Posiadacza karty, Posiadacza karty dla tej karty. Je¿eli Posiadacz karty nie 
BP SA oraz obci¹¿a t¹ kwot¹ rachunek karty kredytowej w wysokoœci nie przekraczaj¹cej limitu kredytowego, okreœli limitu karty, wówczas Posiadacz karty lub U¿ytkownik 
w PKO BP SA,do której Posiadacz karty lub U¿ytkownik karty mo¿e za- karty korzysta z tej karty w ramach limitu kredytowego. 

d³u¿yæ siê, 3)dokonanie uznania rachunku karty kredytowej w innym 5.Posiadacz karty mo¿e okreœliæ dzienny limit wyp³aty gotówki 
banku i obci¹¿enia rachunku karty kredytowej 10) dzienny limit wyp³aty gotówki – kwotê, która mo¿e byæ dla karty.
w PKO BP SA stanowi operacjê,okreœlona przez Posiadacza karty, do wysokoœci której § 17.

mo¿na dokonywaæ operacji gotówkowych przy u¿yciu 4)je¿eli przyznany limit kredytowy w PKO BP SA nie pokrywa 1.PKO BP SA mo¿e podwy¿szyæ kwotê limitu kredytowego na 
karty, ca³oœci zad³u¿enia w innym banku, Posiadacz karty wniosek Posiadacza karty. PKO BP SA zastrzega sobie 

zobowi¹zany jest do sp³acenia pozosta³ej czêœci 11) minimalna kwota do zap³aty – kwotê wykazan¹ prawo odmowy podniesienia limitu kredytowego bez 
zad³u¿enia z w³asnych œrodków, w tym z tytu³u operacji, w zestawieniu operacji, któr¹ Posiadacz karty zobo- podania przyczyny.
które nie zosta³y rozliczone.wi¹zany jest sp³aciæ tak, aby najpóŸniej w terminie sp³aty 2.PKO BP SA mo¿e jednostronnie podwy¿szyæ wysokoœæ 

zosta³a ona zaewidencjonowana na rachunku, § 7. limitu kredytowego, informuj¹c o tym fakcie niezw³ocznie 
12) PIN – poufny kod identyfikacyjny Posiadacza karty lub Kartê niezw³ocznie po jej otrzymaniu, podpisuje (ale nie Posiadacza karty. Posiadacz karty mo¿e nie wyraziæ zgody 

U¿ytkownika karty, w formie drukowanej) osoba, dla której ta karta zosta³a na zmianê, informuj¹c o tym PKO BP SA.
wydana. Podpis powinien byæ zgodny ze wzorem podpisu 13) U¿ytkownik karty – osobê fizyczn¹, której wydano kartê, 3.PKO BP SA ma prawo do jednostronnego obni¿enia 
dostarczonym do PKO BP SA.upowa¿nion¹ przez Posiadacza karty do dokonywania wysokoœci limitu kredytowego w przypadku nieterminowej 

w jego imieniu i na jego rzecz operacji okreœlonych § 8. sp³aty zad³u¿enia przez Posiadacza karty lub stwierdzenia 
w Regulaminie, 1.Termin wa¿noœci karty okreœlaj¹ miesi¹c i rok umieszczone zagro¿enia jego terminowej sp³aty, informuj¹c o tym fakcie 

14) Posiadacz karty – osobê fizyczn¹ posiadaj¹c¹ pe³n¹ na jej awersie. Karta jest wa¿na do ostatniego dnia tego niezw³ocznie Posiadacza karty.
zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, maj¹c¹ miejsce zamel- miesi¹ca w³¹cznie. § 18.
dowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kartê 2.Karty zostan¹ wznowione z nowym terminem wa¿noœci, o ile Strony ustalaj¹ nastêpuj¹ce sposoby dorêczenia Posia-
sta³ego pobytu, dokonuj¹c¹ w swoim imieniu i na swoj¹ Posiadacz karty nie wyda innej dyspozycji, najpóŸniej na daczowi karty przez PKO BP SA informacji o zmianie limitu 
rzecz operacji okreœlonych w Regulaminie, z któr¹ 45 dni przed up³ywem terminu wa¿noœci ka¿dej z kart. kredytowego:
PKO BP SA zawar³ umowê i której wyda³ kartê wraz z PIN, 3.PIN do wznowionej karty nie ulega zmianie. 1)przesy³k¹ listow¹ na wskazany przez Posiadacza karty 

15) rachunek – rachunek prowadzony przez PKO BP SA, § 9. adres korespondencyjny,
zwi¹zany z rozliczaniem operacji dokonanych przez 1.PIN i nieaktywna karta zostan¹ dorêczone najpóŸniej 2)za pomoc¹ œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ:
Posiadacza karty lub U¿ytkowników kart przy u¿yciu kart w terminie 14 dni roboczych nastêpuj¹cych po dniu a) poczt¹ elektroniczn¹, oraz nale¿nych PKO BP SA op³at, prowizji i odsetek, a zawarcia umowy. b) przez wyœwietlenie odsy³acza do dokumentów w pos-tak¿e sp³at¹ zad³u¿enia, 2.U¿ycie karty uwarunkowane jest dokonaniem jej aktywacji taci elektronicznej na stronie internetowej.16) Taryfa –Taryfê prowizji i op³at bankowych w PKO BP SA, w sposób okreœlony przez PKO BP SA. § 19.17) termin sp³aty – dzieñ, do którego minimalna kwota do 3.Brak aktywacji karty nie zwalnia Posiadacza karty z obo- Posiadacz karty lub U¿ytkownik karty jest zobowi¹zany, przy zap³aty z tytu³u zad³u¿enia musi zostaæ zaewidencjo- wi¹zku sp³aty nale¿noœci okreœlonych w Taryfie. dokonywaniu operacji, do okazania dokumentu stwier-nowana na rachunku,

dzaj¹cego to¿samoœæ na ¿yczenie pracownika punktu Rozdzia³ 318) operacja – wyp³atê gotówki lub dokonanie p³atnoœci za 
realizuj¹cego operacjê, z wy³¹czeniem operacji dokony-towary lub us³ugi przy u¿yciu karty, w tym równie¿ Zasady bezpieczeñstwa
wanych przez Internet, realizowanych telefonicznie lub realizowanie p³atnoœci bez fizycznego u¿ycia karty, § 10. pisemnie.w szczególnoœci: operacji internetowych, zamówieñ 

Posiadacz karty lub U¿ytkownik karty zobowi¹zany jest do: § 20.telefonicznych lub pocztowych oraz inne us³ugi dostêpne 
1)przechowywania karty i ochrony PIN, z zachowaniem 1.PKO BP SA, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przy u¿yciu karty, dokonane w ciê¿ar limitu kredytowego,

nale¿ytej starannoœci, w szczególnoœci w miejscach ogól- kieruj¹c siê ochron¹ interesów Posiadacza karty lub 19) wniosek – wniosek o wydanie karty,
nie dostêpnych, interesów PKO BP SA, ma prawo do:20) umowa – umowê o wydanie i u¿ywanie karty,

2)nie przechowywania karty razem z PIN, 1)uniewa¿nienia lub zablokowania karty,21) Wnioskodawca – osobê fizyczn¹, która wnioskuje 
3)niezw³ocznego zg³oszenia PKO BP SA utraty lub znisz- 2)nie wydania karty.o wydanie karty,

czenia karty, zgodnie z § 11, 2.PKO BP SA uniewa¿nia karty tak¿e na wniosek Posiadacza 22) zestawienie operacji – zestawienie sporz¹dzone 
4)nie udostêpnienia karty i PIN osobom nieuprawnionym. karty.w dniu rozliczeniowym, okreœlaj¹ce w szczególnoœci 

§ 21.§ 11. wysokoœæ bie¿¹cego zad³u¿enia Posiadacza karty, 
Po dokonaniu uniewa¿nienia karty, PKO BP SA mo¿e wydaæ 1.W przypadku utraty lub zniszczenia karty nale¿y niezw³ocz-wynikaj¹cego z zaewidencjonowanych operacji, sp³at 
now¹ kartê z nowym PIN.nie zg³osiæ ten fakt:zad³u¿enia oraz nale¿nych PKO BP SA op³at, prowizji 

i odsetek, a tak¿e okreœlaj¹ce wysokoœæ i termin sp³aty 1)telefonicznie pod numerami telefonów wskazanymi Rozdzia³ 5minimalnej kwoty do zap³aty. w materia³ach informacyjnych przes³anych wraz z kart¹, 
Odpowiedzialnoœæ stron

2)osobiœcie w dowolnym oddziale PKO BP SA,Rozdzia³ 2
§ 22.3)w inny uzgodniony sposób. Wydanie karty

1.Posiadacza karty obci¹¿aj¹ operacje dokonane przez 2.Potwierdzeniem przyjêcia zg³oszenia faktu utraty karty lub jej 
§ 3. osoby, którym Posiadacz karty lub U¿ytkownik karty zniszczenia jest podanie przez pracownika PKO BP SA 

1.Karta jest w³asnoœci¹ PKO BP SA. udostêpni³ kartê lub ujawni³ PIN.imienia i nazwiska oraz daty i godziny przyjêcia zg³oszenia 
2.Karta wydawana jest po zawarciu umowy miêdzy Posiada- 2.Do czasu zg³oszenia utraty karty, Posiadacz karty osobie zg³aszaj¹cej utratê lub zniszczenie karty.

czem karty a PKO BP SA. odpowiada za zobowi¹zania finansowe powsta³e § 12. 
3.Wnioskodawca zobowi¹zany jest do dostarczenia do w wyniku operacji dokonanych przy u¿yciu utraconej karty, 

PKO BP SA mo¿e zwróciæ siê do Posiadacza karty o pisemne PKO BP SA wzoru podpisu Posiadacza karty lub U¿ytko- do kwoty stanowi¹cej równowartoœæ w z³otych 150 euro, 
potwierdzenie faktu utraty karty.wnika karty. przeliczonej wed³ug œredniego kursu og³oszonego przez 

§ 13. Narodowy Bank Polski, obowi¹zuj¹cego w dniu dokonania 4.PKO BP SA nie jest zobowi¹zany do podania przyczyn 
Je¿eli karta zg³oszona jako utracona zostanie odnaleziona, zg³oszenia. Ograniczenie to nie dotyczy operacji, do których odmowy wydania karty.

Obowi¹zuje od dnia 29 lutego 2008 r.
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dosz³o z winy Posiadacza karty lub U¿ytkownika karty, operacji, Posiadacz karty ma prawo do zg³oszenia 4.Strony ustalaj¹ sposoby dorêczenia Posiadaczowi karty 
w szczególnoœci, gdy nie dope³ni³ on obowi¹zków reklamacji w formie pisemnej na w³aœciwym formularzu. informacji o zmianach, o których mowa w ust. 3, w sposób 
okreœlonych w § 10 lub gdy nie dokona³ zg³oszenia okreœlony w § 18.2.Reklamacje, o których mowa w ust. 1, nale¿y sk³adaæ 
niezgodnoœci kwestionowanych operacji ujêtych w ci¹gu 14 dni od daty otrzymania zestawienia operacji i nie 5.W zwi¹zku ze zmianami, o których mowa w ust. 3, Posiadacz 
w zestawieniu operacji albo b³êdów lub innych nie- póŸniej ni¿ 60 dni od dnia dokonania operacji, odrêbnie dla karty ma prawo wypowiedzenia umowy. Termin 
prawid³owoœci w przeprowadzeniu rozliczenia, w terminie, ka¿dej kwestionowanej operacji. wypowiedzenia umowy wynosi jeden miesi¹c, o ile 
o którym mowa w § 32 ust. 2. Posiadacz karty nie ustali krótszego terminu, ale nie 3.PKO BP SA rozpatruje reklamacje niezw³ocznie. 

3.Od momentu zg³oszenia utraty karty PKO BP SA przejmuje krótszego ni¿ 7 dni i liczony jest od dnia dorêczenia 4.Z³o¿enie reklamacji nie zwalnia Posiadacza karty 
odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania finansowe powsta³e wypowiedzenia na adres wskazany przez PKO BP SA. z obowi¹zku dokonania sp³aty zad³u¿enia wykazanego na 
w wyniku operacji dokonanych przy u¿yciu utraconej karty, 6.W przypadku, gdy Posiadacz karty nie wypowie umowy zestawieniu operacji.
chyba, ¿e do operacji dosz³o z winy umyœlnej Posiadacza w trybie okreœlonym w ust. 5, zmiany Regulaminu § 33.
karty lub U¿ytkownika karty. i Taryfy obowi¹zuj¹ od dnia podanego w informacji 1.Po wstêpnym rozpatrzeniu reklamacji, PKO BP SA mo¿e 

§ 23. przes³anej do Posiadacza karty.tymczasowo uznaæ rachunek kwot¹ reklamacji oraz 
Na ¿yczenie Posiadacza karty, PKO BP SA mo¿e przej¹æ pobranymi od niej op³atami i prowizjami. Rozdzia³ 11odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania finansowe Posiadacza 2.W przypadku, gdy nast¹pi³o uznanie, o którym mowa Wypowiedzenie oraz rozwi¹zanie umowykarty, powsta³e przed zg³oszeniem utraty karty, w wyniku w ust. 1, a postêpowanie reklamacyjne wyka¿e, ¿e § 40.operacji dokonanych przy u¿yciu utraconej karty do kwoty zg³oszona reklamacja jest niezasadna, PKO BP SA obci¹¿a 

Rozwi¹zanie umowy nastêpuje w przypadku:stanowi¹cej równowartoœæ w z³otych 150 euro, przeliczonej ponownie rachunek kwot¹ nieuznanej reklamacji oraz 
1)wypowiedzenia umowy przez Posiadacza karty,wed³ug œredniego kursu og³oszonego przez Narodowy Bank nale¿nych prowizji i op³at, skorygowan¹ o wysokoœæ 

Polski, obowi¹zuj¹cego w dniu dokonania zg³oszenia, chyba, 2)wypowiedzenia umowy przez PKO BP SA,odsetek nale¿nych PKO BP SA. 
¿e do operacji dosz³o w wyniku zawinionego dzia³ania lub 3)œmierci Posiadacza karty. 3.W sytuacji, gdy reklamacja jest uznana za zasadn¹, 
zaniechania Posiadacza karty lub U¿ytkownika karty. § 41.a wczeœniej nie nast¹pi³o uznanie, o którym mowa w ust. 1, 

§ 24. Rezygnacja przez Posiadacza karty z kart wydanych do rach-PKO BP SA uznaje rachunek Posiadacza po zakoñczeniu 
1.PKO BP SA nie odpowiada za szkody wynik³e z powodu unku stanowi wypowiedzenie umowy.postêpowania reklamacyjnego kwot¹ reklamowanej 

dzia³ania si³y wy¿szej. operacji, powiêkszon¹ o pobrane przez PKO BP SA § 42.
2.PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialnoœci za: prowizje i odsetki. Uznanie nastêpuje z dat¹ pierwotnego Posiadacz karty mo¿e wypowiedzieæ umowê w ka¿dym 

1)odmowê realizacji operacji w punktach handlowo- obci¹¿enia. czasie. Termin wypowiedzenia umowy wynosi jeden miesi¹c 
us³ugowych, placówkach pocztowych, bankomatach  § 34. i liczy siê od dnia nastêpnego po dorêczeniu wypowiedzenia 
innych banków lub oddzia³ach innych banków, do PKO BP SA, chyba, ¿e Posiadacz karty okreœli termin  W przypadku reklamacji dotycz¹cych operacji dokonanych 

2)zastosowanie przez punkt akceptuj¹cy kartê waluty krótszy, lecz nie krótszy ni¿ 7 dni.kart¹, która zosta³a zg³oszona jako utracona, Posiadacz karty 
rozliczeniowej innej ni¿ wykazana na potwierdzeniu powinien z³o¿yæ zawiadomienie o przestêpstwie do organów § 43.
operacji. œcigania. Potwierdzenie zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ do 1.PKO BP SA mo¿e wypowiedzieæ umowê tylko z wa¿nych 

Rozdzia³ 6 reklamacji. powodów, w szczególnoœci, gdy Posiadacz karty lub 
Zasady rozliczania operacji Rozdzia³ 9 U¿ytkownik karty ra¿¹co narusza postanowienia 

§ 25. Op³aty, prowizje i oprocentowanie Regulaminu lub umowy, b¹dŸ te¿ w przypadku utraty 
Operacje bezgotówkowe dokonane przy u¿yciu karty zdolnoœci kredytowej Posiadacza karty. PKO BP SA, mo¿e § 35. 
obci¹¿aj¹ rachunek z dniem ich zaewidencjonowania na tak¿e wypowiedzieæ umowê w przypadku wycofania PKO BP SA pobiera nale¿ne odsetki, op³aty i prowizje przez 
rachunku, natomiast operacje gotówkowe z dniem ich produktu z oferty PKO BP SA.obci¹¿enie rachunku zgodnie z zasadami i wed³ug stawek 
dokonania 2.W przypadku, gdy Posiadacz karty zalega ze sp³at¹ dwóch okreœlonych w umowie i Taryfie.§ 26. 

minimalnych kwot do zap³aty, wypowiedzenie jest poprze-§ 36.1.Wszystkie operacje dokonane w walucie obcej oraz op³aty 
dzone wezwaniem do zap³aty w terminie 7 dni pod rygorem Wysokoœæ szacunkowego ca³kowitego kosztu kredytu oraz obci¹¿aj¹ce rachunek, o których mowa w § 35, wyra¿one 
wypowiedzenia umowy. wysokoœæ szacunkowej ³¹cznej kwoty wszystkich kosztów w walucie obcej, przeliczane s¹, w zale¿noœci od typu karty, 

3.Termin wypowiedzenia umowy, wynosi jeden miesi¹c wraz z odsetkami, prowizji i op³at bankowych, któr¹ Posiadacz przez organizacjê p³atnicz¹ na euro wed³ug kursu i zasad 
i liczony jest od dnia nastêpuj¹cego po dniu dorêczenia karty obowi¹zany jest ponieœæ w zwi¹zku z zawart¹ umow¹, stosowanych przez tê organizacjê. 
wypowiedzenia Posiadaczowi karty.mo¿e ulec zmniejszeniu albo zwiêkszeniu i zale¿y w szczegól-2.Operacje, o których mowa w ust. 1 oraz operacje dokonane 

§ 44. noœci od: wysokoœci i terminu sp³aty zad³u¿enia, stawki w euro zostan¹ przeliczone przez PKO BP SA na z³ote 
1.Niedokonanie wp³aty minimalnej kwoty do zap³aty mo¿e oprocentowania oraz od rodzaju operacji (gotówkowe lub wed³ug kursu sprzeda¿y dla dewiz z tabeli kursowej 

spowodowaæ zablokowanie karty. bezgotówkowe), których dokonanie wp³ynê³o na powstanie PKO BP SA z dnia zaewidencjonowania operacji.
zad³u¿enia. 2.Niedokonanie wp³aty dwóch minimalnych kwot do zap³aty § 27.

mo¿e spowodowaæ uniewa¿nienie kart wydanych do § 37.Zestawienia operacji dorêczane s¹ Posiadaczowi karty, 
rachunku oraz wypowiedzenie przez PKO BP SA umowy.1.W ostatnim dniu cyklu rozliczeniowego, PKO BP SA rozlicza w sposób z nim uzgodniony.

3.W przypadku niedokonania przez Posiadacza karty sp³aty odsetki naliczone od niesp³aconej kwoty zad³u¿enia:§ 28.
minimalnej kwoty do zap³aty w terminie wskazanym w zesta-1)dla operacji gotówkowych – od dnia dokonania operacji 1.Posiadacz karty zobowi¹zany jest do dokonania wp³aty co 
wieniu operacji lub niedokonania sp³aty ca³oœci zad³u¿enia do dnia poprzedzaj¹cego dzieñ zaewidencjonowania najmniej minimalnej kwoty do zap³aty.
po up³ywie terminu wypowiedzenia umowy, PKO BP SA ma sp³aty ca³oœci zad³u¿enia (w³¹cznie),2.Zad³u¿enie powsta³e w wyniku pos³ugiwania siê kartami prawo do potr¹cenia kwoty wymagalnego zad³u¿enia, ze 2)dla operacji bezgotówkowych – od dnia zaewiden-powinno byæ sp³acane na rachunek o numerze podanym na œrodków zgromadzonych na rachunku oszczêdnoœciowo-cjonowania operacji na rachunku do dnia poprze-zestawieniu operacji w wysokoœci i terminie – podanych na rozliczeniowym Posiadacza karty.dzaj¹cego dzieñ zaewidencjonowania sp³aty ca³oœci zestawieniu operacji. Sp³atê uwa¿a siê za dokonan¹ z chwil¹ 

4.PKO BP SA powiadamia Posiadacza karty o dokonaniu zad³u¿enia. zaewidencjonowania jej na rachunku.
potr¹cenia.2.Sp³ata ca³oœci zad³u¿enia przez Posiadacza karty w terminie § 29. 

§ 45.sp³aty okreœlonym na zestawieniu operacji, skutkuje 1.W przypadku dokonania wp³aty z tytu³u sp³aty zad³u¿enia 
1.W przypadku wypowiedzenia umowy przez któr¹kolwiek ze nieobci¹¿aniem rachunku odsetkami od zad³u¿enia z tytu³u w danym cyklu rozliczeniowym, przewy¿szaj¹cej zad³u¿enie 

stron, PKO BP SA uniewa¿nia karty wydane do rachunku operacji bezgotówkowych zrealizowanych przy u¿yciu karty.na rachunku, Posiadacz karty lub U¿ytkownik karty mo¿e 
i mo¿e ¿¹daæ od Posiadacza karty zwrotu w oddziale 3.Posiadacz karty ma prawo do wczeœniejszej sp³aty ca³oœci korzystaæ ze œrodków finansowych w wysokoœci przyz-
PKO BP SA wszystkich kart, nie póŸniej ni¿ w terminie zad³u¿enia przed dniem wskazanym na zestawieniu nanego mu limitu kredytowego, powiêkszonych o kwotê 
rozwi¹zania umowy. operacji. W takim przypadku PKO BP SA nie pobiera stanowi¹c¹ nadp³atê zad³u¿enia.

2.W przypadku braku zwrotu kart w oddziale, Posiadacz karty odsetek od operacji gotówkowych objêtych wczeœniejsz¹ 2.Nadp³aty dokonane w danych cyklach rozliczeniowych nie 
odpowiada za zobowi¹zania finansowe powsta³e w wyniku sp³at¹ od dnia dokonania sp³aty.podlegaj¹ oprocentowaniu.
dokonania operacji przy u¿yciu niezwróconych kart.§ 38. § 30.

3.Rozwi¹zanie umowy nie zwalnia Posiadacza karty Wp³acona kwota jest zaliczana na sp³atê poszczególnych 1.Nieotrzymanie zestawienia operacji z przyczyn niezale¿nych z obowi¹zku rozliczenia wszelkich zobowi¹zañ finansowych czêœci zad³u¿enia w nastêpuj¹cej kolejnoœci:od PKO BP SA, nie zwalnia Posiadacza karty z obowi¹zku wynikaj¹cych z u¿ywania kart wydanych do rachunku.1)koszty PKO BP SA postêpowania s¹dowego i egzeku-terminowej sp³aty zobowi¹zañ zwi¹zanych z obs³ug¹ karty.
4.W przypadku niedokonania sp³aty ca³oœci zad³u¿enia cyjnego prowadzone w celu odzyskania nale¿noœci,2.W przypadku nieotrzymania zestawienia operacji w terminie w terminie wypowiedzenia umowy, PKO BP SA ma prawo 2)prowizje i op³aty, 7 dni roboczych od zakoñczenia cyklu rozliczeniowego, dochodziæ swoich nale¿noœci. 3)odsetki od zad³u¿enia przeterminowanego, Posiadacz karty powinien zatelefonowaæ pod numer 
5.Od dnia nastêpuj¹cego po up³ywie tego terminu, 4)zad³u¿enie przeterminowane z tytu³u kredytu, telefonu wskazany w materia³ach informacyjnych przes³a-

PKO BP SA pobiera od ca³oœci zad³u¿enia (z wy³¹czeniem 5)odsetki bie¿¹ce, nych wraz z kart¹, w celu uzyskania informacji o terminie 
kwoty naliczonych odsetek) odsetki od nale¿noœci sp³aty oraz wysokoœci minimalnej kwoty do zap³aty. 6)zad³u¿enie z tytu³u kredytu (dokonane operacje przeterminowanych.

w kolejnoœci chronologicznej wed³ug daty ich zaewide-Rozdzia³ 7 6.W przypadku podjêcia przez PKO BP SA dzia³añ ncjonowania na rachunku).Ogólne zasady sp³aty ratalnej zmierzaj¹cych do odzyskania nale¿noœci, Posiadacz karty 
§ 31. ponosi koszty postêpowania s¹dowego i egzekucyjnego.Rozdzia³ 10

1.Na ¿yczenie Posiadacza karty, sp³ata zad³u¿enia z tytu³u Zmiany postanowieñ Regulaminu oraz Taryfy Rozdzia³ 12dokonania danej operacji mo¿e zostaæ roz³o¿ona na równe § 39. Postanowienia koñcowemiesiêczne raty. 1.PKO BP SA mo¿e dokonywaæ zmian Regulaminu, § 46.2.Kwota operacji roz³o¿onej na raty, zmniejszy dostêpny limit w szczególnoœci, je¿eli nastêpuje zmiana oferty produktowej 
Posiadacz karty zobowi¹zuje siê do udzielania na proœbê kredytowy ale nie zostanie wliczona do kwoty zad³u¿enia karty kredytowej w PKO BP SA, w wyniku zmian przepisów 
PKO BP SA wyjaœnieñ i udostêpniania aktualnych powsta³ego z tytu³u u¿ywania karty. Kwota ustalonej raty prawa oraz zmian warunków wydawania i funkcjonowania 
dokumentów dotycz¹cych uzyskiwanych dochodów oraz zostanie doliczona do minimalnej kwoty do zap³aty. kart p³atniczych na rynku polskim lub na rynku miêdzy-
zobowi¹zañ finansowych.3.Posiadacz karty zostanie poinformowany o planie sp³aty rat narodowym.

§ 47.oraz o wysokoœci oprocentowania na pierwszym zesta- 2.PKO BP SA zastrzega sobie prawo zmiany wysokoœci 
1.Posiadacz karty zobowi¹zuje siê do powiadomienia wieniu operacji otrzymanym po z³o¿eniu dyspozycji sp³aty pobieranych prowizji i op³at bankowych okreœlonych 

PKO BP SA o wszelkich zmianach danych, w szczególnoœci ratalnej w PKO BP SA. w Taryfie, w szczególnoœci w przypadkach:
o zmianach adresowych lub zmianie numeru telefonu.4.Operacje objête systemem sp³aty ratalnej bêd¹ opro- 1)zmiany poziomu inflacji w wysokoœci podawanej do 

2.Je¿eli Posiadacz karty nie dope³ni obowi¹zku powiado-centowane zgodnie ze stawk¹ oprocentowania okreœlon¹ publicznej wiadomoœci przez G³ówny Urz¹d Statystyczny,
mienia o zmianie adresu, w tym adresu poczty dla systemu sp³aty ratalnej od dnia zaewidencjonowania 2)wzrostu kosztów obs³ugi karty w wyniku zmiany cen 
elektronicznej, wys³anie korespondencji do Posiadacza operacji objêtych systemem sp³aty ratalnej. energii, kosztów po³¹czeñ telekomunikacyjnych, us³ug 
karty pod ostatni znany PKO BP SA adres powoduje skutek 5.Posiadacz karty mo¿e dokonaæ wczeœniejszej sp³aty pocztowych, rozliczeñ miêdzybankowych, zmiany op³at 
dorêczenia. zad³u¿enia wynikaj¹cego z kredytu ratalnego. ponoszonych w zwi¹zku z wykonywaniem umowy 

§ 48.6.Szczegó³owe warunki skorzystania ze sp³aty ratalnej za poœrednictwem innych firm wspó³pracuj¹cych 
W sprawach nieuregulowanych w umowie i Regulaminie maj¹ okreœlone s¹ w Komunikacie. z PKO BP SA oraz w wyniku wprowadzenia nowych 
zastosowanie powszechnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.7.Termin wejœcia us³ugi w ¿ycie zostanie okreœlony w Komu- przepisów prawnych,

nikacie. 3)kosztów nowych us³ug rozszerzaj¹cych zakres korzysta-
Rozdzia³ 8 nia z kart. 

Tryb zg³aszania i rozpatrywania reklamacji 3.Zmiany Regulaminu i Taryfy dokonywane w czasie obo-
wi¹zywania umowy, s¹ dorêczane Posiadaczowi karty wraz § 32.
z podaniem dnia ich wejœcia w ¿ycie.1.W przypadku stwierdzenia niezgodnoœci w zestawieniu 
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