WYKAZ ZMIAN W REGULAMINIE WYDAWANIA
I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA
Poza zmianami zaprezentowanymi w poniższej tabeli (zestawieniu):
1) zmianie uległa numeracja poszczególnych jednostek redakcyjnych (paragrafów, ustępów, punktów itd.),
Zmiany

Podstawa prawna

Podstawa faktyczna

Było: § 1 ust. 3
„3. Zasady świadczenia usługi bankowości
elektronicznej oraz usługi bankowości
telefonicznej, zasady składania oświadczeń
przez Posiadacza karty lub Użytkownika
karty oraz zasady obsługi Posiadacza
karty lub Użytkownika karty przez PKO
Bank Polski SA za pośrednictwem aplikacji
mobilnej w ramach usługi bankowości
elektronicznej, które były dotychczas
uregulowane w Szczegółowych warunkach
obsługi produktów bankowych w aplikacji
mobilnej IKO w PKO Banku Polskim SA
określają „Szczegółowe warunki
świadczenia usługi bankowości
elektronicznej i usługi bankowości
telefonicznej oraz składania oświadczeń w
PKO Banku Polskim S.A”.”

Jest: § 1 ust. 3
Zmiana porządkowa
„3. Zasady świadczenia usługi bankowości
elektronicznej oraz usługi bankowości
telefonicznej, zasady składania oświadczeń
przez Posiadacza karty lub Użytkownika
karty oraz zasady obsługi Posiadacza
karty lub Użytkownika karty przez PKO
Bank Polski SA za pośrednictwem aplikacji
mobilnej w ramach usługi bankowości
elektronicznej, określają „Szczegółowe
warunki świadczenia usługi bankowości
elektronicznej i usługi bankowości
telefonicznej oraz składania oświadczeń w
PKO Banku Polskim S.A”.”

Dostosowanie do zmienionej
zawartości przywoływanego
dokumentu

Było: § 2 pkt. 10
„10) karta – kartę kredytową wydaną przez
PKO Bank Polski SA Posiadaczowi karty
albo Użytkownikowi karty, przy użyciu
której można dokonywać transakcji,”

Jest: § 2 pkt. 10
Zmiana porządkowa
„10) karta – kartę kredytową wydaną przez
PKO Bank Polski SA Posiadaczowi karty
albo Użytkownikowi karty, przy użyciu
której można dokonywać transakcji
niezależnie od formy w jakiej występuje, a
Posiadacz karty lub Użytkownik karty
zdecydował się z niej korzystać,”

Dostosowanie do
potencjalnych możliwości
technologicznych

Było: § 2 pkt. 11
„11) kod CVV2/CVC2 – trzycyfrowy kod
umieszczony na rewersie karty, służący do
potwierdzania transakcji wykonywanych
bez fizycznego użycia karty,”

Jest: § 2 ust. 11
„11) kod CVV2/CVC2 – trzycyfrowy kod,
służący do potwierdzania transakcji
wykonywanych bez fizycznego użycia
karty,”

Zmiana porządkowa

Doprecyzowanie postanowień,
dostosowanie do potencjalnych
możliwości technologicznych

Było: § 2 pkt. 18
„18) polecenie przelewu (przelew) –
usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4
ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu
wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA
i polecenia przelewu w walucie obcej.
Polecenie przelewu oznacza transakcję
bezgotówkową dokonywaną przez
Posiadacza karty albo Użytkownika karty
z rachunku za pośrednictwem usługi
bankowości elektronicznej lub usługi
bankowości telefonicznej na rachunek
prowadzony w innym banku,”

Jest: § 2 pkt. 18
„18) polecenie przelewu (przelew) –
usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4
ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu
wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA
i polecenia przelewu w walucie obcej.
Polecenie przelewu oznacza transakcję
bezgotówkową dokonywaną przez
Posiadacza karty albo Użytkownika karty
z rachunku na rachunek prowadzony przez
innego dostawcę usług płatniczych,”

Zmiana porządkowa

Dostosowanie postanowień

Było: § 2 pkt 19
„19) polecenie przelewu wewnętrznego
(przelew wewnętrzny) – usługa inicjowana
przez płatnika, polegająca na umożliwieniu
przekazania środków pieniężnych między
rachunkami płatniczymi prowadzonymi
przez tego samego dostawcę. Polecenie
przelewu wewnętrznego oznacza
transakcję bezgotówkową dokonywaną
przez Posiadacza karty albo Użytkownika
karty z rachunku za pośrednictwem usługi
bankowości elektronicznej lub usługi
bankowości telefonicznej na rachunek
prowadzony w PKO Banku Polskim SA,
inny niż rachunek karty kredytowej
prowadzony przez PKO Bank Polski SA,”

Jest: § 2 pkt 19
Zmiana porządkowa
„polecenie przelewu wewnętrznego
(przelew wewnętrzny) – usługa inicjowana
przez płatnika, polegająca na umożliwieniu
przekazania środków pieniężnych między
rachunkami płatniczymi prowadzonymi
przez tego samego dostawcę. Polecenie
przelewu wewnętrznego oznacza
transakcję bezgotówkową dokonywaną
przez Posiadacza karty albo Użytkownika
karty z rachunku na rachunek prowadzony
w PKO Banku Polskim SA, inny niż
rachunek karty kredytowej prowadzony
przez PKO Bank Polski SA,”

Dostosowanie postanowień
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Było: § 2 pkt 26
Jest: § 2 pkt 26
„26) transakcja bezgotówkowa (operacja
„26) transakcja bezgotówkowa (operacja
bezgotówkowa) – wydanie polecenia
bezgotówkowa) – wydanie polecenia
przelewu, polecenia przelewu
przelewu, polecenia przelewu
wewnętrznego, dokonanie płatności za
wewnętrznego, dokonanie płatności za
towary lub usługi za pośrednictwem usługi towary lub usługi za pośrednictwem
bankowości elektronicznej, kiedy
usługi bankowości elektronicznej, kiedy
transakcja inicjowana jest przez
transakcja inicjowana jest przez
Posiadacza karty lub Użytkownika karty za Posiadacza karty lub Użytkownika karty
pośrednictwem stron internetowych i
za pośrednictwem stron internetowych i
aplikacji sprzedawców, zlecenie
aplikacji sprzedawców, zlecenie
jednorazowego polecenia przekazania
jednorazowego polecenia przekazania
środków przed aktywacją karty, dokonanie środków złożone podczas zawierania
płatności za towary lub usługi w punktach umowy, dokonanie płatności za towary
usługowo-handlowych przy użyciu karty,
lub usługi w punktach usługowow tym również realizowanie płatności bez
handlowych przy użyciu karty, w tym
fizycznego użycia karty,”
również realizowanie płatności bez
fizycznego użycia karty,”
Było: § 2 pkt 29
„29) umowa – umowę o wydanie i
używanie karty łączącą Posiadacza karty z
PKO Bankiem Polskim SA, regulującą
zasady przyznawania limitu kredytowego
oraz wydania i używania karty,”
Było: § 2 pkt 30
„30) uwierzytelnienie - weryfikację przez
PKO Bank Polski SA tożsamości
Posiadacza karty albo Użytkownika karty
lub ważności stosowanego instrumentu
płatniczego łącznie z zastosowaniem
indywidulanych danych
uwierzytelniających,”

Zmiana porządkowa

Doprecyzowanie postanowień

Jest: § 2 pkt 29
Zmiana porządkowa
„29) umowa – umowę o wydanie i
używanie karty łączącą Posiadacza karty z
PKO Bankiem Polskim SA, regulującą
zasady przyznawania i wykorzystywania
limitu kredytowego oraz wydania i
używania karty,”

Doprecyzowanie postanowień

Brak

Zmiana porządkowa

Usunięcie nadmiarowego
postanowienia

Zmiana porządkowa

Usunięcie nadmiarowego
postanowienia

Było: § 2 pkt 31
„31) usługa bankowości telefonicznej –
usługa polegająca na dostępie do
rachunku płatniczego przez telefon za
pośrednictwem infolinii dostawcy,
umożliwiająca w szczególności
sprawdzenie salda rachunku płatniczego
lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do
rachunku; wykaz i opis usług dostępnych
za pośrednictwem usługi bankowości
telefonicznej publikowany jest w
Komunikacie oraz na stronie internetowej
PKO Banku Polskiego SA (www.pkobp.pl),”

Brak

Było: § 7 ust. 1
„1. Termin ważności karty określają
miesiąc i rok umieszczone na karcie. Karta
jest ważna do ostatniego dnia tego
miesiąca włącznie.”

Jest: § 7 ust. 1
Zmiana porządkowa
„1. Termin ważności karty określają
miesiąc i rok, może być on umieszczony na
karcie lub udostępniony w serwisie
internetowym oraz aplikacji mobilnej w
ramach usługi bankowości elektronicznej.
Karta jest ważna do ostatniego dnia tego
miesiąca włącznie.”

Doprecyzowanie postanowień,
dostosowanie do potencjalnych
możliwości technologicznych

Było: § 8 pkt 1
„1. Nieaktywna karta zostanie doręczona
w terminie 14 dni roboczych
następujących po dniu zawarcia umowy.”

Jest: § 8 ust. 1
„1. Karta w tradycyjnej formie zostanie
doręczona w terminie 14 dni roboczych
następujących po dniu zawarcia umowy.
Karta taka jest nieaktywna. Brak
aktywacji karty nie zwalnia Posiadacza
karty z obowiązku spłaty należności
określonych w Taryfie.

Zmiana porządkowa

Doprecyzowanie postanowień,
dostosowanie do potencjalnych
możliwości technologicznych

Było: § 8 pkt 2
„2. Brak aktywacji karty nie zwalnia
Posiadacza karty z obowiązku spłaty
należności określonych w Taryfie.”

Jest: § 8 pkt 2
„2. Karta w innej formie niż tradycyjna, z
zastrzeżeniem § 51, będzie dostępna
niezwłocznie po zawarciu umowy w
serwisie internetowym oraz aplikacji
mobilnej w ramach usługi bankowości
elektronicznej.”

Zmiana porządkowa

Doprecyzowanie postanowień,
dostosowanie do potencjalnych
możliwości technologicznych

Było: §15 ust. 1
„1. Limit kredytowy zostanie postawiony

Jest: § 15 ust. 1
„1. Limit kredytowy zostanie udostępniony

Zmiana porządkowa

Doprecyzowanie postanowień,
dostosowanie do potencjalnych
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do dyspozycji Posiadacza karty najpóźniej
z dniem otrzymania przez niego karty.”

Posiadaczowi karty z chwilą zawarcia
umowy. Transakcje kartą w formie
tradycyjnej mogą być dokonywane po
otrzymaniu karty i jej aktywacji.”

możliwości technologicznych

Było: § 16 ust. 2
Jest: § 16 ust. 2
Zmiana porządkowa
„2. Posiadacz karty albo Użytkownik karty
„2. Posiadacz karty albo Użytkownik karty
wyraża zgodę na wykonanie transakcji
wyraża zgodę na wykonanie transakcji
(autoryzuje transakcję) transakcji w co
(autoryzuje transakcję) w co najmniej
najmniej jeden z podanych niżej sposobów jeden z podanych niżej sposobów tj.
tj. poprzez:
poprzez:
1) wprowadzenie PIN i użycie przycisku
1) wprowadzenie PIN i użycie przycisku
potwierdzającego dokonanie transakcji – w potwierdzającego dokonanie transakcji –
bankomatach oraz terminalach
w bankomatach oraz terminalach
elektronicznych,
elektronicznych,
2) złożenie podpisu na dowodzie
2) podanie wymaganych danych np.:
wykonania transakcji w terminalu,
numeru karty, daty jej ważności, kodu
3) podanie wymaganych danych np.:
CVC2/CVV2 lub kodu 3D-Secure
numeru karty, daty jej ważności, kodu
w przypadku transakcji wykonywanych
CVC2/CVV2 lub kodu 3D-Secure w
na odległość tj. bez fizycznego
przypadku transakcji wykonywanych na
przedstawienia karty lub loginu i hasła lub
odległość tj. bez fizycznego przedstawienia użycie przycisku potwierdzającego
karty lub loginu i hasła lub użycie
dokonanie transakcji,
przycisku potwierdzającego dokonanie
3) zbliżenie karty albo urządzenia
transakcji,
mobilnego z nośnikiem zbliżeniowym do
4) zbliżenie karty albo urządzenia
terminala elektronicznego z czytnikiem
mobilnego z nośnikiem zbliżeniowym do
zbliżeniowym,
terminala elektronicznego z czytnikiem
4) fizyczne użycie karty w terminalu
zbliżeniowym,
samoobsługowym bez konieczności
5) fizyczne użycie karty w terminalu
potwierdzania transakcji PIN lub
samoobsługowym bez konieczności
podpisem,
potwierdzania transakcji PIN lub
5)złożenie
podpisu
na
dowodzie
podpisem.”
wykonania transakcji w terminalu.”

Zmiana redakcyjna

Było: § 27
Jest: § 27
„1. Wszystkie transakcje dokonane kartą ze „Transakcje zrealizowane przy użyciu karty
znakiem akceptacji Mastercard w walucie
dokonane
w walutach
obcych
są
obcej, innej niż euro przeliczane są na euro przeliczane przez organizacje płatnicze,
przez organizację płatniczą Mastercard
której znak akceptacji znajduje się na
według kursów z dnia przetworzenia
karcie (Visa albo Mastercard) na walutę
transakcji, stosowanych przez organizację
polską
według
kursów
z dnia
płatniczą Mastercard, dostępnych na
przetworzenia transakcji, stosowanych
stronie internetowej www.pkobp.pl. Dzień
przez organizację płatniczą, dostępnych
przetworzenia transakcji przez organizację
na stronie internetowej www.pkobp.pl.
płatniczą Mastercard jest prezentowany na Dzień przetworzenia transakcji przez
zestawieniu transakcji płatniczych.
organizację płatniczą jest prezentowany
2. Transakcje przeliczane na euro, o
na zestawieniu transakcji płatniczych.”
których mowa w ust. 1, oraz transakcje
dokonane w euro kartą ze znakiem
akceptacji Mastercard zostaną przeliczone
przez PKO Bank Polski SA na złote według
kursu sprzedaży dla dewiz z tabeli kursowej
PKO Banku Polskiego SA z dnia
zaewidencjonowania transakcji, dostępnej
na stronie internetowej www.pkobp.pl.
3. Transakcje zrealizowane przy użyciu
karty wydanej ze znakiem akceptacji Visa
dokonane w walutach obcych są
przeliczane przez organizację płatniczą Visa
na walutę polską według kursów z dnia
przetworzenia transakcji, stosowanych
przez organizację płatniczą Visa,
dostępnych na stronie internetowej
www.pkobp.pl. Dzień przetworzenia
transakcji przez organizację płatniczą Visa
jest prezentowany na zestawieniu
transakcji płatniczych.”

Zmiana zasad rozliczania
transakcji dokonanych kartami
Mastercard w walucie innej niż
polska

Było: § 45 ust 1
„1. Posiadacz karty może wypowiedzieć
umowę w każdym czasie. Termin
wypowiedzenia umowy wynosi jeden
miesiąc i liczony jest od dnia
następującego po dostarczeniu pisemnego
wypowiedzenia do PKO Banku Polskiego
SA.”

§ 42 ust. 1 pkt 5
Regulaminu wydawania i
używania karty
kredytowej PKO BP SA,
zmiana porządkowa

Jest: § 45 ust. 1
Zmiana porządkowa
„1. Posiadacz karty może wypowiedzieć
umowę w każdym czasie. Termin
wypowiedzenia umowy wynosi jeden
miesiąc i liczony jest od dnia
następującego po dostarczeniu pisemnego
wypowiedzenia do PKO Banku Polskiego
SA w tym przy wykorzystaniu
funkcjonalności usługi bankowości
elektronicznej o ile Bank udostępni taką
funkcjonalność.”

Doprecyzowanie postanowień,
dostosowanie do potencjalnych
możliwości technologicznych
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Brak

Jest: §51
„Karta w innej formie niż tradycyjna
dostępna będzie od dnia podanego w
Komunikacie.”

Zmiana porządkowa

Dostosowanie do
potencjalnych możliwości
technologicznych

4

