REGULAMIN
wielowalutowe karty płatnicze debetowe MasterCard wydawane do
Eurokont
§ 1.1.

Regulamin określa warunki funkcjonowania wielowalutowych kart płatniczych
debetowych MasterCard, wydawanych do Eurokont prowadzonych w złotych.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
postanowienia „Regulaminu rachunków bankowych Banku Pekao S.A. dla osób
fizycznych” wraz z załącznikami oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§ 2.

Użytym w niniejszym Regulaminie określeniom nadaje się znaczenie przyjęte w
Regulaminie, o którym mowa w § 1 ust.2, z zastrzeżeniem poniższych definicji:
1) Eurokonto – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych (PLN),
2) Eurokonto Walutowe – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony
dla Posiadacza Eurokonta w jednej z następujących walut obcych: EUR, USD,
CHF lub GBP,
3) karta – wielowalutowa karta płatnicza debetowa MasterCard wydawana do
Eurokont prowadzonych w PLN na rzecz Posiadaczy pełnoletnich oraz
posiadających pełną zdolność do czynności prawnych:
a) karta MasterCard Debit FX - do Eurokont: INTRO, Optymalne, Aktywne,
Aktywne Plus, Mobilne, NET, Standard, Plus, Niebieskie i Srebrne,
b) karta MasterCard Debit Gold FX - do Eurokont Premium oraz Premium
Plus,
c) dla Klientów Bankowości Prywatnej, którzy zawarli z Bankiem odrębną
umowę, dotyczącą obsługi w ramach Bankowości Prywatnej możliwe jest
wydanie kart, o których mowa w pkt a) i b) do Eurokonta Prestiżowego,
4) Regulamin – „Regulamin wielowalutowe karty płatnicze debetowe MasterCard
wydawane do Eurokont”,
5) Regulamin rachunków – „Regulamin rachunków bankowych Banku Pekao
S.A. dla osób fizycznych”, wraz z załącznikami,
6) transakcja kartą – transakcja płatnicza zainicjowana przez Posiadacza/
Użytkownika lub przez beneficjenta (Odbiorcę):
a) wypłata gotówki w bankomatach Banku,
b) wypłata gotówki w bankomatach, w urzędach pocztowych oraz w bankach
oznaczonych znakiem systemu płatniczego umieszczonego na karcie,
c) zapłata za nabywane towary i usługi dokonywana:
- u
akceptantów
oznaczonych
znakiem
systemu
płatniczego
umieszczonego na karcie,
- bez fizycznego przedstawienia karty, np.: za zamówienia składane
telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem Internetu;
zapłata za nabywane towary i usługi oraz wypłata gotówki może być
realizowana w trybie transakcji zbliżeniowej, tj. transakcji dokonanej kartą z
funkcją płatności zbliżeniowych (oznaczoną na kartach symbolem „ ”), w
terminalu płatniczym/ bankomacie zaopatrzonym w czytnik zbliżeniowy,
7) Umowa – Umowa Generalna – „Umowa Eurokonta oraz karty debetowej, usługi
Pekao24 i zawierania umów o produkty bankowe za pośrednictwem usługi
Pekao24”,
8) 3-D Secure („MasterCard Secure Code” dla kart MasterCard) - dodatkowe
zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie, u akceptantów

1

oferujących korzystanie z tego rodzaju zabezpieczenia. Rezygnacja z użycia
3-D Secure u akceptantów oferujących to zabezpieczenie uniemożliwia
przeprowadzenie transakcji:
3-D Secure jest realizowane:
a) w przypadku klientów korzystających z usługi Pekao24 przy użyciu
mechanizmów autoryzacyjnych tej usługi,
b) w przypadku klientów nie korzystających z usługi Pekao24 – przy użyciu
jednorazowych kodów operacji wysyłanych przez Bank na numer telefonu
komórkowego wskazany przez klienta, zarejestrowany w bazach danych
Banku – po złożeniu dyspozycji wysyłania kodów w jednostce Banku lub za
pośrednictwem Centrum.
§ 3.1.
2.

3.

4.

5.

§ 4.1.

2.

3.
4.

5.

Bank wysyła kartę, w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy/ Aneksu, na wskazany
przez Posiadacza adres do korespondencji.
PIN do karty jest udostępniany telefonicznie Posiadaczowi/ Użytkownikowi, który po
otrzymaniu przesyłki z kartą powinien skontaktować się z Bankiem pod numerem
telefonu oraz w sposób opisany w folderze, z którym została dostarczona karta.
Posiadacz, zawierając Umowę w zakresie kart, może złożyć pisemną dyspozycję
przesłania przez Bank koperty z PIN do karty na wskazany przez Posiadacza adres
do korespondencji; rezygnując tym samym z możliwości uzyskania PIN
telefonicznie.
Posiadacz/ Użytkownik jest zobowiązany podpisać kartę niezwłocznie po jej
otrzymaniu, w sposób trwały. Podpis na karcie powinien być zgodny ze wzorem
podpisu złożonym w Karcie Klienta Banku. Posiadacz/Użytkownik powinien
posługiwać się podpisem zgodnym ze wzorem podpisu przy dokonywaniu transakcji
kartą autoryzowanych poprzez złożenie podpisu.
Wysyłana karta jest nieaktywna. Posługiwanie się kartą jest możliwe po jej
uaktywnieniu poprzez dokonanie prawidłowej transakcji kartą przy użyciu PIN, z
zastrzeżeniem że nie jest możliwe uaktywnienie karty poprzez dokonanie transakcji
zbliżeniowej z PIN.
Podstawową walutą karty jest złoty polski (PLN), w którym jest prowadzone
Eurokonto Posiadacza. Do karty nie mogą być przypisane Eurokonta w PLN, inne
niż to do którego karta została wydana.
Jeśli dla Posiadacza prowadzone są w Banku Eurokonta Walutowe w walucie Euro
(EUR) lub w dolarach USA (USD), lub w funtach angielskich (GBP), lub we frankach
szwajcarskich (CHF) może on zlecić przypisanie do karty jednego lub kilku
wybranych przez siebie, lub każdego z tych Eurokont Walutowych, w celu
rozliczania transakcji dokonywanych w tych walutach bezpośrednio na właściwym
Eurokoncie Walutowym, z uwzględnieniem postanowień ust.3 oraz § 5 i 6.
Do jednej karty może być przypisane tylko jedno Eurokonto Walutowe w danej
walucie obcej.
W przypadku wydawania kart dla współposiadacza Eurokonta wspólnego lub dla
Użytkowników do każdej z tych kart mogą być przypisane takie same lub inne
Eurokonta Walutowe jak dla karty Posiadacza, z zastrzeżeniem że do karty
Użytkownika mogą być przypisane tylko te Eurokonta Walutowe Posiadacza, do
których Użytkownikowi zostało udzielone pełnomocnictwo rodzajowe.
Pisemną dyspozycję w sprawie przypisania do karty Eurokonta Walutowego
(jednego lub kilku dostępnych) może złożyć:
1) Posiadacz przy zawieraniu Umowy/Aneksu w sprawie wydania karty dla siebie
lub dla Użytkownika, lub w innym dogodnym dla siebie terminie,
2) Użytkownik – tylko w odniesieniu do karty Użytkownika, w dogodnym dla siebie
terminie.
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§ 5.1.

2.

3.

4.
§ 6.1.
2.
3.

4.

5.

6.

§ 7.1.
2.

Transakcje kartą (gotówkowe i bezgotówkowe) mogą być dokonywane w kraju i za
granicą do wysokości salda/ limitu Eurokonta – odpowiednio prowadzonego w PLN
lub Eurokonta Walutowego, z uwzględnieniem ust. 2, 3 i 4 oraz § 6 i 7.
Dzienne limity wypłat gotówkowych przy użyciu kart wynoszą odpowiednio:
1) dla karty MasterCard Debit FX - 3 000 złotych lub równowartość tej kwoty w
innej walucie,
2) dla karty MasterCard Debit Gold FX - 15 000 złotych lub równowartość tej kwoty
w innej walucie.
Miesięczny limit gotówkowych wypłat kartami MasterCard Debit FX oraz MasterCard
Debit Gold FX wynosi 30 000 złotych lub równowartość tej kwoty w innej walucie.
Miesięczny limit obowiązuje od 25 dnia miesiąca do 24 dnia następnego miesiąca
włącznie.
Dzienny limit wypłat gotówkowych może być zmieniony na pisemny wniosek
Posiadacza zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rachunków.
Transakcje dokonywane kartą, gotówkowe i bezgotówkowe, są rozliczane zgodnie z
ust. 2-6.
Kwoty transakcji dokonywanych w złotych obciążają Eurokonto prowadzone w PLN.
Kwoty transakcji dokonywanych w walutach obcych – odpowiednio:
1) obciążają (bez przeliczeń) Eurokonto Walutowe, jeśli do karty jest przypisane
Eurokonto Walutowe w walucie, w której została dokonana transakcja i na
Eurokoncie Walutowym są wystarczające środki na pokrycie całej kwoty
transakcji,
2) obciążają w całości Eurokonto prowadzone w PLN po przeliczeniu kwoty
transakcji na złote jeśli:
a) do karty jest przypisane Eurokonto Walutowe w walucie transakcji, ale nie
ma na nim wystarczających środków na pokrycie całej kwoty transakcji lub
b) do karty nie jest przypisane Eurokonto Walutowe w walucie transakcji, lub
c) transakcja została dokonana w walucie innej niż: EUR, USD, GBP lub CHF.
Bank odmawia wykonania autoryzowanej transakcji jeżeli:
1) do karty jest przypisane Eurokonto Walutowe w walucie transakcji ale brak na
nim środków na pokrycie całej kwoty transakcji przy jednoczesnym braku
wystarczających środków na pokrycie całej kwoty transakcji na Eurokoncie
prowadzonym w PLN,
2) do karty nie jest przypisane Eurokonto Walutowe w walucie transakcji, a na
Eurokoncie prowadzonym w PLN brak wystarczających środków na pokrycie
całej kwoty transakcji,
3) transakcja jest dokonywana w walucie innej niż: EUR, USD, GBP lub CHF a na
Eurokoncie prowadzonym w PLN brak wystarczających środków na pokrycie
całej kwoty transakcji.
Transakcje, o których mowa w ust.3 pkt 2, dokonane w walutach obcych, są
przeliczane w dniu dokonania transakcji z waluty w jakiej transakcja została
dokonana na dolary amerykańskie (USD), a następnie na złote, według kursów
obowiązujących w systemie MasterCard.
Bank obciąża Eurokonto prowadzone w PLN równowartością złotową kwot
transakcji dokonanych w walutach obcych, przeliczonych zgodnie z
postanowieniami ust.5.
Karty MasterCard Debit FX i MasterCard Debit Gold FX posiadają funkcję płatności
zbliżeniowych, oznaczoną na karcie symbolem „
”.
Dla transakcji zbliżeniowych dokonywanych kartą stosowane są następujące limity:
1) limit kwotowy pojedynczej transakcji zbliżeniowej online, powyżej którego
wymagana jest autoryzacja transakcji poprzez wprowadzenie PIN lub złożenie
podpisu na wydrukowanym dowodzie sprzedaży – limit ten dla Polski wynosi 50
złotych; szczegółowe informacje o limitach kwotowych transakcji zbliżeniowych
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3.
4.

§ 8.

w innych krajach publikowane są na stronie internetowej Banku
www.pekao.com.pl.
2) limit liczbowy transakcji zbliżeniowych online – wynosi 4 transakcje dziennie,
3) limit kwotowy transakcji zbliżeniowych offline stosowany jest dla transakcji w
złotych (PLN) - gdy wartość kolejnych transakcji offline przekracza łącznie limit
150 złotych, dokonanie kolejnej transakcji w trybie offline nie jest możliwe,
4) limit liczbowy transakcji zbliżeniowych offline stosowany jest dla transakcji w
innej walucie niż złoty (PLN) - gdy liczba kolejnych transakcji offline przekracza
łącznie limit 5 transakcji, dokonanie kolejnej transakcji w trybie offline nie jest
możliwe.
Wypłaty gotówkowe z bankomatów dokonywane kartą w trybie zbliżeniowym
wymagają autoryzacji poprzez wprowadzenie PIN, niezależnie od kwoty wypłaty.
Funkcja płatności zbliżeniowej może zostać wyłączona lub ponownie włączona na
wniosek Posiadacza/ Użytkownika, zgodnie z postanowieniami Regulaminu
rachunków.
Bank ma prawo do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, w trakcie trwania
Umowy na zasadach określonych w Regulaminie rachunków dla zmiany
powołanego Regulaminu rachunków. O dokonanej zmianie Bank informuje
Posiadacza w terminie i trybie określonych w Regulaminie rachunków.

Warszawa, 2015

Bank Pekao S.A.
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