Karty płatnicze

– co warto o nich wiedzieć

Karta debetowa
Karta jest bezpośrednio powiązana z Twoim kontem
bankowym. Możesz nią płacić w sklepie i wypłacać
gotówkę z bankomatu, lecz nie więcej, niż masz na koncie. Możesz też uzgodnić z bankiem maksymalną kwotę, którą jednego dnia można zapłacić kartą lub pobrać
z bankomatu.

Karta kredytowa
Jest to przyznawany przez bank kredyt w postaci plastikowej karty płatniczej. Karta ta nie jest powiązana z żadnym
rachunkiem bankowym. Oznacza to, że płatności wykonywane kartą kredytową pomniejszają przyznany kredyt,
a nie Twoje pieniądze na koncie. Pamiętaj, że kredyt
musi być spłacony w wyznaczonym okresie – w przeciwnym razie zapłacisz od niego odsetki.

Karta obciążeniowa
Inaczej zwana z angielskiego kartą „charge” charakteryzuje się tym, że wysokość płatności tą kartą zależy od
regularnych wpłat pieniędzy na Twoje konto w banku.
Pieniądze za zakupy tą kartą pobierane są z konta dopiero na koniec miesiąca, a nie za każdym razem, kiedy nią płacisz. Łączy ona pewne cechy karty debetowej
i kredytowej.

Karta wirtualna
Jest to karta przeznaczona do płatności w Internecie,
która nie posiada fizycznej formy plastiku. Otrzymujesz
od banku tylko numer, datę ważności i kod CVV2/CVC2
– dane potrzebne do dokonania płatności w Internecie.
Żeby z niej skorzystać, wpłacasz na rachunek karty tyle,
ile chcesz wydać na dane zakupy w Internecie.

Jak zastrzec kartę

		
		

W przypadku utraty karty
zablokuj ją jak najszybciej,
dzwoniąc pod numer:

Możliwości
■

■

■

Kartą zapłacisz za zakupy i usługi w ponad 250 tysiącach miejsc w Polsce oraz w wielu miejscach na całym
świecie, a także w Internecie.
Kartą możesz wypłacić gotówkę w prawie 19 tysiącach
bankomatów w kraju oraz w ponad 2 milionach bankomatów na świecie.
Z kartą możesz czuć się bezpiecznie. Nawet jeśli zostanie skradziona, Twoje pieniądze są chronione przez
bank.

Porady
■

■

■

Dokładnie zapoznaj się z umową i regulaminem karty.
Jeżeli czegoś nie rozumiesz, zapytaj w swoim banku.
Gdy wypłacasz gotówkę z bankomatu, korzystaj
z karty debetowej (brak opłat).
Jeżeli masz kartę kredytową i nie chcesz płacić dodatkowych opłat lub odsetek, nie używaj jej do wypłacania gotówki z bankomatu, tylko płać nią za zakupy
i spłacaj kredyt w wyznaczonym terminie.

Przy bankomacie
■

■

■

Jeżeli bankomat „połknie” Twoją kartę, zadzwoń na
numer umieszczony na bankomacie i zgłoś to do swojego banku.
Jeżeli źle wprowadziłeś swój kod PIN, zawsze możesz
to poprawić lub zrezygnować z operacji, używając
klawisza do anulowania (żółty lub pomarańczowy)
lub rezygnacji (czerwony).
Gdy bankomat nie wypłacił wszystkich pieniędzy,
zareklamuj to w swoim banku.

Zgubiłeś swoją kartę
■

■

■
■

Bezzwłocznie zastrzeż kartę, podając imię, nazwisko
i numer karty. Poproś swój bank o potwierdzenie zgłoszenia (wraz z dokładną datą i godziną).
Zgłoś zgubienie czy kradzież na policji, weź ze sobą
kopię zgłoszenia.
Poproś swój bank o wydanie nowej karty.
Jeżeli po zastrzeżeniu odzyskasz utraconą kartę, nie
używaj jej, zniszcz ją lub zwróć do swojego banku.

Karta płatnicza to:
■

■

■

wygoda
bezpieczeństwo
szybkość

Ważne numery
■

Numer infolinii Twojego banku:

..............................................................................................
■

Numer telefonu Twojego oddziału banku:

.............................................................................................
■

Numer telefonu do zastrzeżeń podany przez Twój bank:

.............................................................................................
■

Numery Twoich kart (bez dat ważności i kodu PIN)

..............................................................................................

