Zakres zmian w regulaminach kart płatniczych Banku Gospodarstwa Krajowego
obowiązujących od dnia 18 listopada 2015r.
Regulamin Karta BGK-VISA Business
§ 1 ust. 3 i 4 – dotychczasowe brzmienie:
„3. Bank, działając zgodnie z art.16 i art. 33 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199,
poz.1175, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą UP, nie stosuje do transakcji płatniczych realizowanych przy użyciu kart
BGK-VISA Business w państwach członkowskich przepisów Działu II oraz art. 34-37, art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46
ust. 2-5, art. 47-48 i art. 144-146 Ustawy UP, w miejsce których zastosowanie mają postanowienia niniejszego
Regulaminu, Regulaminu świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanego dalej
Regulaminem UP, oraz innych regulaminów dotyczących produktów i usług Banku.
4. Termin określony w art. 44 ust.2 Ustawy zastępuje się terminem określonym w § 48 niniejszego Regulaminu.”
nowe brzmienie:
„3. Bank, działając zgodnie z art.16 i art. 33 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 873, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą UP”, nie stosuje do transakcji płatniczych realizowanych przy użyciu kart
BGK-VISA Business w państwach członkowskich przepisów tej ustawy wyłączonych ze stosowania w Banku
Regulaminem świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „Regulaminem UP”.
W miejsce wyłączonych przepisów Ustawy UP zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz
Regulaminu UP.
4. Termin określony w art. 44 ust.2 Ustawy UP zastępuje się terminem określonym w § 48 niniejszego Regulaminu.”
§ 2 w ust.1 dodaje się pkt 28 w brzmieniu:
28) zniszczenie karty – nieodwracalne uszkodzenie karty w sposób uniemożliwiający jej wykorzystanie oraz odczytanie
danych zapisanych na karcie, w szczególności przez przecięcie karty wzdłuż paska magnetycznego oraz dodatkowo w
poprzek mikroprocesora.
§ 6 – 8 dotychczasowe brzmienie:
„§6
W przypadku podjęcia przez Bank decyzji o wydaniu karty zawierana jest Umowa, do której Wnioskodawca składa
oświadczenie o poddaniu się egzekucji, określające kwotę zadłużenia z tytułu używania karty, do której Bank może
wystawić tytuł egzekucyjny, oraz termin, do którego Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności temu tytułowi,
przy czym kwota zadłużenia określana jest jako dwukrotność łącznego limitu transakcji, przyznanego dla wszystkich kart
oraz odsetek od zadłużenia przeterminowanego, liczonych za 6 (sześć) miesięcy.
§7
Bank, po podjęciu decyzji, o której mowa w §6, przygotowuje kartę oraz odpowiadający karcie PIN, który wraz z kartą jest
dostępny do odbioru w Oddziale prowadzącym rachunek Posiadacza karty, w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia
Wniosku.
§8
Wnioskodawca po zawarciu Umowy staje się Posiadaczem karty i z chwilą odebrania z Banku pierwszej karty ponosi
wobec Banku odpowiedzialność za transakcje płatnicze dokonane przy użyciu karty.”
nowe brzmienie:
„§ 6.
1. W przypadku podjęcia przez Bank decyzji o wydaniu karty zawierana jest Umowa, z zastrzeżeniem § 8.
2. Bank, po podjęciu decyzji, o której mowa w ust.1, przygotowuje kartę oraz odpowiadający karcie PIN, który wraz z
kartą jest dostępny do odbioru w Oddziale prowadzącym rachunek Posiadacza karty, w terminie 14 dni roboczych od
daty złożenia Wniosku.
§ 7.
Wnioskodawca po zawarciu Umowy staje się Posiadaczem karty i z chwilą odebrania z Banku pierwszej karty ponosi
wobec Banku odpowiedzialność za transakcje płatnicze dokonane przy użyciu karty.
§ 8.
Bank zastrzega sobie prawo uwarunkowania zawarcia Umowy od przedłożenia przez Posiadacza karty zaakceptowanego
przez Bank zabezpieczenia, w szczególności w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową, na kwotę zabezpieczającą
ryzyko Banku z tytułu braku spłaty zadłużenia wynikającego z używania kart wydanych na podstawie Umowy. Kwotę
zabezpieczenia Bank ustala zgodnie z wewnętrznymi procedurami Banku, w oparciu o łączny limit transakcji.”
§ 10 ust.2 dotychczasowe brzmienie:
„2. Wydanie kolejnej karty lub zmiana limitu karty wymaga zawarcia aneksu do Umowy, a w przypadku zwiększenia
łącznego limitu transakcji, również złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji na zaktualizowaną kwotę zadłużenia,
zgodnie z § 6.”
nowe brzmienie:
„2. Wydanie kolejnej karty wymaga zawarcia aneksu do Umowy, a dodatkowo, w przypadku zwiększenia łącznego limitu
transakcji, wymaga zwiększenia kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 8.”;
§ 15 ust. 5 dotychczasowe brzmienie:
„5. Posiadacz karty/Użytkownik karty powinien zwrócić do Oddziału prowadzącego rachunek poprzednią kartę, której
termin ważności upłynął. W przypadku niezwrócenia tej karty do Banku, Posiadacz karty odpowiada za skutki
wynikające z tego faktu, w szczególności doprowadzenie do zablokowania możliwości użycia karty wznowionej.”
nowe brzmienie:
„5. Posiadacz karty lub Użytkownik karty zobowiązany jest zniszczyć dotychczas używaną kartę, w tym kartę, której termin
ważności upłynął, w sposób określony w niniejszym Regulaminie.”
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w § 16 ust. 2 dotychczasowe brzmienie:
„2 Warunkiem otrzymania duplikatu jest zwrot dotychczasowej karty w momencie złożenia wniosku o wydanie duplikatu
karty lub odbioru duplikatu.”
nowe brzmienie:
„2. Po odbiorze duplikatu karty Posiadacz karty lub Użytkownik karty zobowiązany jest zniszczyć dotychczas używaną
kartę w sposób określony w niniejszym Regulaminie.”
§ 25 dotychczasowe brzmienie:
„§25
1. Rezygnacja z używania karty w okresie jej ważności, wymaga pisemnego oświadczenia Posiadacza karty oraz zwrotu
karty do Oddziału.
2. Zwrot karty bez pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust.1, nie zwalnia Posiadacza karty z odpowiedzialności za
transakcje płatnicze dokonane przy użyciu karty do czasu złożenia wyżej wymienionego oświadczenia.
3. Rezygnacja z jednej z kart wydanych Posiadaczowi karty, gdy pozostałe karty są w użyciu, nie stanowi wypowiedzenia
Umowy, natomiast skutkuje odwołaniem upoważnienia udzielonego Użytkownikowi karty, której dotyczy rezygnacja.
4. Zwrot karty potwierdzany jest na Wniosku przez Użytkownika karty lub osobę dokonującą zwrotu z upoważnienia
Posiadacza karty.
5. Zwracana karta powinna być przecięta wzdłuż paska magnetycznego przez ¾ jej długości przez Użytkownika karty lub
pracownika Banku w obecności osoby dokonującej zwrotu.”
nowe brzmienie:
„§ 25.
1. Rezygnacja z używania karty w okresie jej ważności wymaga pisemnego oświadczenia Posiadacza karty.
2. Zwrot karty bez pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust.1, nie stanowi rezygnacji z używania karty i nie
zwalnia Posiadacza karty z odpowiedzialności za transakcje płatnicze dokonane przy użyciu karty do czasu złożenia
wyżej wymienionego oświadczenia.
3. Rezygnacja z jednej z kart wydanych Posiadaczowi karty, gdy pozostałe karty są w użyciu, nie stanowi wypowiedzenia
Umowy, natomiast skutkuje odwołaniem upoważnienia, o którym mowa w § 9 ust.1, udzielonego Użytkownikowi karty,
której dotyczy rezygnacja.
4. Zwracana karta powinna być zniszczona w sposób określony w niniejszym Regulaminie przez Użytkownika karty lub
pracownika Banku w obecności osoby dokonującej zwrotu.”
§ 44 dotychczasowe brzmienie:
„§44
1. Transakcje płatnicze przy użyciu karty są realizowane w walucie kraju, w którym są dokonywane.
2. Wszystkie transakcje płatnicze dokonywane w kraju oraz za granicą rozliczane są przez Bank w PLN.
3. Transakcje płatnicze dokonane za granicą przeliczane są na PLN przez VISA z zastosowaniem procedur i kursu
obowiązującego w systemie VISA, przy czym Bank nie korzysta z opłaty dodatkowej do stosowanego kursu VISA
(Enterconversionfee = 0%).
4. Obciążenie rachunku transakcjami płatniczymi dokonanymi za granicą następuje według kursu VISA z dnia rozliczenia
transakcji w systemie VISA. Informacje o zastosowanych kursach VISA w rozliczeniu transakcji są udostępniane na
stronie internetowej VISA. Aktualny adres strony internetowej VISA udostępniany jest przez Bank w formie Komunikatu
Banku.”
nowe brzmienie:
1. Transakcje płatnicze przy użyciu karty są realizowane w walucie kraju, w którym są dokonywane, z zastrzeżeniem
ust. 5.
2. Wszystkie transakcje płatnicze dokonywane w kraju oraz za granicą rozliczane są przez Bank w PLN.
3. Transakcje płatnicze dokonane za granicą przeliczane są na PLN przez VISA z zastosowaniem procedur i kursu
obowiązującego w systemie VISA, przy czym Bank nie korzysta z opłaty dodatkowej do stosowanego kursu VISA
(Enter conversion fee = 0%).
4. Obciążenie rachunku transakcjami płatniczymi dokonanymi za granicą następuje według kursu VISA z dnia
rozliczenia transakcji w systemie VISA. Informacje o zastosowanych kursach VISA w rozliczeniu transakcji są
udostępniane na stronie internetowej VISA. Aktualny adres strony internetowej VISA udostępniany jest przez Bank w
formie Komunikatu Banku.
5. W przypadku, gdy akceptant oferuje realizację transakcji płatniczej w innej walucie niż waluta kraju, w którym
transakcja jest dokonywana, Użytkownik karty zobowiązany jest, przed autoryzacją transakcji, zapoznać się
z udostępnionymi przez akceptanta informacjami o kursie przeliczenia waluty oraz opłatach mających zastosowanie
przy realizacji transakcji płatniczej na warunkach oferowanych przez akceptanta. Autoryzacja transakcji płatniczej
realizowanej na warunkach oferowanych przez akceptanta oznacza zgodę Użytkownika karty na zastosowane przy
realizacji tej transakcji kurs przeliczeniowy waluty oraz opłaty.
w § 45 dodaje się ust.6 w brzmieniu:
„6. Bank nie posiada informacji o opłatach lub prowizjach, których może żądać akceptant w ramach swojej oferty, w tym
także oferty, o której mowa w § 44 ust.5. Autoryzacja transakcji płatniczej lub innej operacji realizowanej na warunkach
oferowanych przez akceptanta oznacza zgodę Użytkownika karty na poniesienie opłat lub prowizji stosowanych przy
realizacji tej transakcji lub operacji.”
***
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Regulamin Karta BGK-VISA Business Officium
§ 1 ust. 3 i 4 – dotychczasowe brzmienie:
„3. Bank, działając zgodnie z art.16 i art. 33 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199,
poz. 1175, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą UP, nie stosuje do transakcji płatniczych realizowanych przy użyciu kart
BGK-VISA Business Officium w państwach członkowskich przepisów Działu II oraz art. 34-37, art. 40 ust. 3 i 4,
art. 45, art. 46 ust. 2-5, art. 47-48 i art. 144-146 Ustawy UP, w miejsce których zastosowanie mają postanowienia
niniejszego Regulaminu, Regulaminu świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanego dalej
Regulaminem UP, oraz innych regulaminów dotyczących produktów i usług Banku.
4. Termin określony w art. 44 ust.2 Ustawy zastępuje się terminem określonym w § 49 niniejszego Regulaminu.”
nowe brzmienie:
„3. Bank, działając zgodnie z art.16 i art. 33 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 873, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą UP”, nie stosuje do transakcji płatniczych realizowanych przy użyciu kart
BGK-VISA Business Officium w państwach członkowskich przepisów tej ustawy wyłączonych ze stosowania w Banku
Regulaminem świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „Regulaminem UP”.
W miejsce wyłączonych przepisów Ustawy UP zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz
Regulaminu UP.
4. Termin określony w art. 44 ust.2 Ustawy UP zastępuje się terminem określonym w § 49 niniejszego Regulaminu.”
w § 2 w ust.1 dodaje się pkt 30 w brzmieniu:
„30) zniszczenie karty – nieodwracalne uszkodzenie karty w sposób uniemożliwiający jej wykorzystanie oraz odczytanie
danych zapisanych na karcie, w szczególności przez przecięcie karty wzdłuż paska magnetycznego oraz dodatkowo
w poprzek mikroprocesora.”
§ 6 – 8 dotychczasowe brzmienie:
„§6
W przypadku podjęcia przez Bank decyzji o wydaniu karty zawierana jest Umowa, do której Wnioskodawca składa
oświadczenie o poddaniu się egzekucji, określające kwotę zadłużenia z tytułu używania karty, do której Bank może
wystawić tytuł egzekucyjny, oraz termin, do którego Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności temu tytułowi,
przy czym kwota zadłużenia określana jest jako dwukrotność łącznego limitu transakcji, przyznanego dla wszystkich kart
oraz odsetek od zadłużenia przeterminowanego, liczonych za 6 (sześć) miesięcy.
§7
Bank, po podjęciu decyzji, o której mowa w §6, przygotowuje kartę oraz odpowiadający karcie PIN, który wraz z kartą jest
dostępny do odbioru w Oddziale obsługującym Posiadacza karty, w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia Wniosku.
§8
Wnioskodawca po zawarciu Umowy staje się Posiadaczem karty i z chwilą odebrania z Banku pierwszej karty ponosi
wobec Banku odpowiedzialność za transakcje płatnicze dokonane przy użyciu karty.”
nowe brzmienie:
„§ 6.
1. W przypadku podjęcia przez Bank decyzji o wydaniu karty zawierana jest Umowa, z zastrzeżeniem § 8.
2. Bank, po podjęciu decyzji, o której mowa w ust.1, przygotowuje kartę oraz odpowiadający karcie PIN, który wraz z
kartą jest dostępny do odbioru w Oddziale prowadzącym rachunek Posiadacza karty, w terminie 14 dni roboczych od
daty złożenia Wniosku.
§ 7.
Wnioskodawca po zawarciu Umowy staje się Posiadaczem karty i z chwilą odebrania z Banku pierwszej karty ponosi
wobec Banku odpowiedzialność za transakcje płatnicze dokonane przy użyciu karty.
§ 8.
Bank zastrzega sobie prawo uwarunkowania zawarcia Umowy od przedłożenia przez Posiadacza karty zaakceptowanego
przez Bank zabezpieczenia, w szczególności w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową, na kwotę zabezpieczającą
ryzyko Banku z tytułu braku spłaty zadłużenia wynikającego z używania kart wydanych na podstawie Umowy. Kwotę
zabezpieczenia Bank ustala zgodnie z wewnętrznymi procedurami Banku, w oparciu o łączny limit transakcji.”;
§ 10 ust.2 - dotychczasowe brzmienie:
„2. Wydanie kolejnej karty lub zmiana limitu karty wymaga zawarcia aneksu do Umowy, a w przypadku zwiększenia
łącznego limitu transakcji, również złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji na zaktualizowaną
kwotę zadłużenia, zgodnie z §6.”
nowe brzmienie:
„2. Wydanie kolejnej karty wymaga zawarcia aneksu do Umowy, a dodatkowo, w przypadku zwiększenia łącznego limitu
transakcji, wymaga zwiększenia kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 8.”
§ 15 ust. 5 - dotychczasowe brzmienie:
„5. Posiadacz karty/Użytkownik karty powinien zwrócić do Oddziału prowadzącego rachunek poprzednią kartę, której
termin ważności upłynął. W przypadku niezwrócenia tej karty do Banku, Posiadacz karty odpowiada za skutki
wynikające z tego faktu, w szczególności doprowadzenie do zablokowania możliwości użycia karty wznowionej.”
nowe brzmienie:
„5. Posiadacz karty lub Użytkownik karty zobowiązany jest zniszczyć dotychczas używaną kartę, w tym kartę, której termin
ważności upłynął w sposób określony w niniejszym Regulaminie.”
§ 16 ust. 2 - dotychczasowe brzmienie:
„2. Warunkiem otrzymania duplikatu jest zwrot dotychczasowej karty w momencie złożenia wniosku o wydanie duplikatu
karty lub odbioru duplikatu.”
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nowe brzmienie:
„2. Po odbiorze duplikatu karty Posiadacz karty lub Użytkownik karty zobowiązany jest zniszczyć dotychczas używaną
kartę w sposób określony w niniejszym Regulaminie.”
§ 25 dotychczasowe brzmienie:
„§25
1. Rezygnacja z używania karty w okresie jej ważności, wymaga pisemnego oświadczenia Posiadacza karty oraz zwrotu
karty do Oddziału.
2. Zwrot karty bez pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust.1, nie zwalnia Posiadacza karty z odpowiedzialności za
transakcje płatnicze dokonane przy użyciu karty do czasu złożenia wyżej wymienionego oświadczenia.
3. Rezygnacja z jednej z kart wydanych Posiadaczowi karty, gdy pozostałe karty są w użyciu, nie stanowi wypowiedzenia
Umowy, natomiast skutkuje odwołaniem upoważnienia udzielonego Użytkownikowi karty, której dotyczy rezygnacja.
4. Zwrot karty potwierdzany jest na Wniosku przez Użytkownika karty lub osobę dokonującą zwrotu z upoważnienia
Posiadacza karty.
5. Zwracana karta powinna być przecięta wzdłuż paska magnetycznego przez ¾ jej długości przez Użytkownika karty lub
pracownika Banku w obecności osoby dokonującej zwrotu.”
nowe brzmienie:
„§ 25.
1. Rezygnacja z używania karty w okresie jej ważności wymaga pisemnego oświadczenia Posiadacza karty.
2. Zwrot karty bez pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust.1, nie stanowi rezygnacji z używania karty i nie
zwalnia Posiadacza karty z odpowiedzialności za transakcje płatnicze dokonane przy użyciu karty do czasu złożenia
wyżej wymienionego oświadczenia.
3. Rezygnacja z jednej z kart wydanych Posiadaczowi karty, gdy pozostałe karty są w użyciu, nie stanowi wypowiedzenia
Umowy, natomiast skutkuje odwołaniem upoważnienia, o którym mowa w § 9 ust.1, udzielonego Użytkownikowi karty,
której dotyczy rezygnacja.
4. Zwracana karta powinna być zniszczona w sposób określony w niniejszym Regulaminie przez Użytkownika karty lub
pracownika Banku w obecności osoby dokonującej zwrotu.”
§ 45 dotychczasowe brzmienie:
„§45
1. Transakcje płatnicze przy użyciu karty są realizowane w walucie kraju, w którym są dokonywane.
2. Wszystkie transakcje płatnicze dokonywane w kraju oraz za granicą rozliczane są przez Bank w PLN.
3. Transakcje płatnicze dokonywane zagranicą przeliczane są na PLN przez VISA z zastosowaniem procedur i kursu
obowiązującego w systemie VISA, przy czym Bank nie korzysta z opłaty dodatkowej do stosowanego kursu VISA (Enter
conversion fee = 0%).
4. Obciążenie rachunku transakcjami płatniczymi dokonanymi za granicą następuje według kursu VISA z dnia rozliczenia
transakcji w systemie VISA. Informacje o zastosowanych kursach VISA w rozliczeniu transakcji są udostępniane na
stronie internetowej VISA. Aktualny adres strony internetowej VISA udostępniany jest przez Bank w formie Komunikatu
Banku.”
nowe brzmienie:
„§ 45.
1. Transakcje płatnicze przy użyciu karty są realizowane w walucie kraju, w którym są dokonywane, z zastrzeżeniem
ust. 5.
2. Wszystkie transakcje płatnicze dokonywane w kraju oraz za granicą rozliczane są przez Bank w PLN.
3. Transakcje płatnicze dokonane za granicą przeliczane są na PLN przez VISA z zastosowaniem procedur i kursu
obowiązującego w systemie VISA, przy czym Bank nie korzysta z opłaty dodatkowej do stosowanego kursu VISA
(Enter conversion fee = 0%).
4. Obciążenie rachunku transakcjami płatniczymi dokonanymi za granicą następuje według kursu VISA z dnia rozliczenia
transakcji w systemie VISA. Informacje o zastosowanych kursach VISA w rozliczeniu transakcji są udostępniane na
stronie internetowej VISA. Aktualny adres strony internetowej VISA udostępniany jest przez Bank w formie
Komunikatu Banku.
5. W przypadku, gdy akceptant oferuje realizację transakcji płatniczej w innej walucie niż waluta kraju, w którym
transakcja jest dokonywana, Użytkownik karty zobowiązany jest, przed autoryzacją transakcji, zapoznać się z
udostępnionymi przez akceptanta informacjami o kursie przeliczenia waluty oraz opłatach mających zastosowanie przy
realizacji transakcji płatniczej na warunkach oferowanych przez akceptanta. Autoryzacja transakcji płatniczej
realizowanej na warunkach oferowanych przez akceptanta oznacza zgodę Użytkownika karty na zastosowane przy
realizacji tej transakcji kurs przeliczeniowy waluty oraz opłaty.”
w § 46 dodaje się ust.7 w brzmieniu:
„7. Bank nie posiada informacji o opłatach lub prowizjach, których może żądać akceptant w ramach swojej oferty, w tym
także oferty, o której mowa w § 45 ust.5. Autoryzacja transakcji płatniczej lub innej operacji realizowanej na
warunkach oferowanych przez akceptanta oznacza zgodę Użytkownika karty na poniesienie opłat lub prowizji
stosowanych przy realizacji tej transakcji lub operacji.”
***
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Regulamin Karta BGK-VISA Business Debit
§ 1 ust. 3 – dotychczasowe brzmienie:
„3. Bank, działając zgodnie z art. 16 i art. 33 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011 r. Nr
199, poz.1175, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą UP, nie stosuje do transakcji płatniczych realizowanych przy użyciu
kart BGK-VISA Business Debit w państwach członkowskich przepisów Działu II oraz art. 34-37, art. 40 ust. 3 i 4, art.
45, art. 46 ust. 2-5, art. 47-48, art. 51 i art.144-146 Ustawy UP, w miejsce których zastosowanie mają postanowienia
niniejszego Regulaminu, Regulaminu świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanego dalej
Regulaminem UP, oraz innych regulaminów dotyczących produktów i usług Banku.”
nowe brzmienie:
„3. Bank, działając zgodnie z art.16 i art. 33 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 873, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą UP”, nie stosuje do transakcji płatniczych realizowanych przy użyciu kart
BGK-VISA Business Debit w państwach członkowskich przepisów tej ustawy wyłączonych ze stosowania w Banku
Regulaminem świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „Regulaminem UP”.
W miejsce wyłączonych przepisów zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu UP.”
w § 2 w ust.1 dodaje się pkt 25 w brzmieniu:
„25) zniszczenie karty – nieodwracalne uszkodzenie karty w sposób uniemożliwiający jej wykorzystanie oraz odczytanie
danych zapisanych na karcie, w szczególności przez przecięcie karty wzdłuż paska magnetycznego oraz dodatkowo w
poprzek mikroprocesora.”
§ 5 i 6 dotychczasowe brzmienie:
„§5
1. W przypadku podjęcia przez Bank decyzji o wydaniu karty zawierana jest Umowa, do której Wnioskodawca składa
oświadczenie o poddaniu się egzekucji określające kwotę zadłużenia z tytułu używania karty, do której Bank może
wystawić tytuł egzekucyjny oraz termin, do którego Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności temu tytułowi.
2. Wysokość kwoty, o której mowa w ust. 1, uzależniona jest od liczby wydanych do rachunku bankowego kart i stanowi
dwukrotność iloczynu maksymalnej wysokości limitu dziennego wypłaty gotówki określonego przez Bank w Komunikacie
Banku oraz liczby wszystkich kart wydanych do rachunku.
§6
1. Bank, po podjęciu decyzji, o której mowa w §5 ust.1, przygotowuje kartę oraz odpowiadający karcie PIN, który wraz z
kartą jest dostępny do odbioru w Oddziale prowadzącym rachunek Posiadacza karty, w terminie 14 dni roboczych od
daty złożenia Wniosku.
2. Wnioskodawca po zawarciu Umowy staje się Posiadaczem karty i z chwilą odebrania z Banku pierwszej karty ponosi
wobec Banku odpowiedzialność za transakcje płatnicze dokonane przy użyciu karty.”
nowe brzmienie:
„§ 5.
1. W przypadku podjęcia przez Bank decyzji o wydaniu karty zawierana jest Umowa.
2. Bank, po podjęciu decyzji, o której mowa w ust.1, przygotowuje kartę oraz odpowiadający karcie PIN, który wraz z
kartą jest dostępny do odbioru w Oddziale prowadzącym rachunek Posiadacza karty, w terminie 14 dni roboczych od
daty złożenia Wniosku.
§ 6.
Wnioskodawca po zawarciu Umowy staje się Posiadaczem karty i z chwilą odebrania z Banku pierwszej karty ponosi
wobec Banku odpowiedzialność za transakcje płatnicze dokonane przy użyciu karty.”;
§ 8 ust. 2- dotychczasowe brzmienie:
„2. Wydanie kolejnej karty wymaga zawarcia aneksu do Umowy oraz złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji na
zaktualizowaną kwotę zadłużenia, zgodnie z § 5.”
nowe brzmienie:
„2. Wydanie kolejnej karty wymaga zawarcia aneksu do Umowy.”
§ 12 ust. 5 - dotychczasowe brzmienie:
„5. Posiadacz karty lub Użytkownik karty powinien zwrócić do Oddziału prowadzącego rachunek kartę, której termin
ważności upłynął. W przypadku niezwrócenia tej karty do Banku, Posiadacz karty odpowiada za skutki wynikające
z tego faktu, w szczególności doprowadzenie do zablokowania możliwości użycia karty wznowionej.”
nowe brzmienie:
„5. Posiadacz karty lub Użytkownik karty zobowiązany jest zniszczyć kartę, której termin ważności upłynął, w sposób
określony w niniejszym Regulaminie.”
§ 13 ust. 2 dotychczasowe brzmienie:
„.2. Warunkiem otrzymania duplikatu jest zwrot dotychczasowej karty w momencie złożenia wniosku lub odbioru
duplikatu.”
nowe brzmienie:
„2. Po odbiorze duplikatu karty Posiadacz karty lub Użytkownik karty zobowiązany jest zniszczyć dotychczas używaną
kartę w sposób określony w niniejszym Regulaminie.”
§ 22 dotychczasowe brzmienie:
„§22
1. Rezygnacja z używania karty w okresie jej ważności, wymaga pisemnego oświadczenia Posiadacza karty oraz zwrotu
karty do Oddziału.
2. Zwrot karty bez pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie zwalnia Posiadacza karty z odpowiedzialności
za transakcje płatnicze dokonane przy użyciu karty do czasu złożenia wyżej wymienionego oświadczenia.
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3. Rezygnacja z jednej z kart wydanych Posiadaczowi karty, gdy pozostałe karty są w użyciu nie stanowi wypowiedzenia
Umowy, natomiast skutkuje odwołaniem upoważnienia udzielonego Użytkownikowi karty, której dotyczy rezygnacja.
4. Zwrot karty potwierdzany jest na Wniosku przez Użytkownika karty lub osobę dokonującą zwrotu z upoważnienia
Posiadacza karty.
5. Karta zwracana do Banku powinna być przecięta wzdłuż paska magnetycznego przez ¾ jej długości przez Użytkownika
karty lub pracownika Banku w obecności osoby dokonującej zwrotu.”
nowe brzmienie:
„§ 22.
1. Rezygnacja z używania karty w okresie jej ważności, wymaga pisemnego oświadczenia Posiadacza karty.
2. Zwrot karty bez pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust.1, nie stanowi rezygnacji z używania karty i nie
zwalnia Posiadacza karty z odpowiedzialności za transakcje płatnicze dokonane przy użyciu karty do czasu złożenia
wyżej wymienionego oświadczenia.
3. Rezygnacja z jednej z kart wydanych Posiadaczowi karty, gdy pozostałe karty są w użyciu, nie stanowi wypowiedzenia
Umowy, natomiast skutkuje odwołaniem upoważnienia, o którym mowa w § 7 ust.1, udzielonego Użytkownikowi karty,
której dotyczy rezygnacja.
4. Karta zwracana do Banku powinna być zniszczona, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, przez Użytkownika
karty lub pracownika Banku w obecności osoby dokonującej zwrotu.”
§ 35 dotychczasowe brzmienie:
„§35
1. Bank obciąża rachunek Posiadacza karty z tytułu transakcji płatniczych dokonanych przy użyciu karty w dniu
obciążenia rachunku Banku.
2. Transakcje płatnicze dokonywane przy użyciu karty realizowane są w walucie kraju, w którym są dokonywane.
3. Wszystkie transakcje dokonywane w kraju, jak również za granicą rozliczane są przez Bank w PLN.
4. Transakcje płatnicze dokonywane za granicą przeliczane są na PLN przez VISA z zastosowaniem procedur i kursu
obowiązującego w systemie VISA, przy czym Bank nie korzysta z opłaty dodatkowej do stosowanego kursu VISA (Enter
conversion fee = 0%).
5. Obciążenie rachunku transakcjami płatniczymi dokonanymi za granicą następuje według kursu VISA z dnia rozliczenia
transakcji w systemie VISA. Informacje o zastosowanych kursach VISA w rozliczeniu transakcji są udostępniane na
stronie internetowej VISA. Aktualny adres strony internetowej VISA udostępniany jest przez Bank w formie Komunikatu
Banku.”
nowe brzmienie:
„§ 35.
1. Bank obciąża rachunek Posiadacza karty z tytułu transakcji płatniczych dokonanych przy użyciu karty w dniu
obciążenia rachunku Banku.
2. Transakcje płatnicze dokonywane przy użyciu karty realizowane są w walucie kraju, w którym są dokonywane, z
zastrzeżeniem ust.6.
3. Wszystkie transakcje dokonywane w kraju, jak również za granicą rozliczane są przez Bank w PLN.
4. Transakcje płatnicze dokonywane za granicą przeliczane są na PLN przez VISA z zastosowaniem procedur i kursu
obowiązującego w systemie VISA, przy czym Bank nie korzysta z opłaty dodatkowej do stosowanego kursu VISA
(Enter conversion fee = 0%).
5. Obciążenie rachunku transakcjami płatniczymi dokonanymi za granicą następuje według kursu VISA z dnia rozliczenia
transakcji w systemie VISA. Informacje o zastosowanych kursach VISA w rozliczeniu transakcji są udostępniane na
stronie internetowej VISA. Aktualny adres strony internetowej VISA udostępniany jest przez Bank w formie
Komunikatu Banku.
6. W przypadku, gdy akceptant oferuje realizację transakcji płatniczej w innej walucie niż waluta kraju, w którym
transakcja jest dokonywana, Użytkownik karty zobowiązany jest, przed autoryzacją transakcji, zapoznać się z
udostępnionymi przez akceptanta informacjami o kursie przeliczenia waluty oraz opłatach mających zastosowanie przy
realizacji transakcji płatniczej na warunkach oferowanych przez akceptanta. Autoryzacja transakcji płatniczej
realizowanej na warunkach oferowanych przez akceptanta oznacza zgodę Użytkownika karty na zastosowane przy
realizacji tej transakcji kurs przeliczeniowy waluty oraz opłaty.”
w § 37 dodaje się ust.5 w brzmieniu:
„5. Bank nie posiada informacji o opłatach lub prowizjach , których może żądać akceptant
w ramach swojej oferty, w tym także oferty, o której mowa w § 35 ust.6. Autoryzacja transakcji płatniczej lub innej
operacji realizowanej na warunkach oferowanych przez akceptanta oznacza zgodę Użytkownika karty na poniesienie
opłat lub prowizji stosowanych przy realizacji tej transakcji lub operacji.”
***
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Regulamin Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid
§ 1 ust. 3 – dotychczasowe brzmienie:
„3 Bank, działając zgodnie z art. 16 i art. 33 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011 r. Nr
199, poz.1175, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą UP, nie stosuje do transakcji płatniczych realizowanych przy użyciu
kart BGK-VISA Business DebitPrepaid w państwach członkowskich przepisów Działu II oraz art. 34-37, art. 40 ust. 3 i
4, art. 45, art. 46 ust. 2-5, art. 47-48, art. 51 i art.144-146 Ustawy UP, w miejsce których zastosowanie mają
postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminu świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
zwanego dalej Regulaminem UP, oraz innych regulaminów dotyczących produktów i usług Banku.
nowe brzmienie:
„3. Bank, działając zgodnie z art.16 i art. 33 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 873, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą UP”, nie stosuje do transakcji płatniczych realizowanych przy użyciu kart
BGK-VISA Business DebitPrepaid w państwach członkowskich przepisów tej ustawy wyłączonych ze stosowania w
Banku Regulaminem świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „Regulaminem
UP”. W miejsce wyłączonych przepisów zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu
UP.”
w § 2 w ust.1 dodaje się pkt 25, w brzmieniu:
„25) zniszczenie karty – nieodwracalne uszkodzenie karty w sposób uniemożliwiający jej wykorzystanie oraz odczytanie
danych zapisanych na karcie, w szczególności przez przecięcie karty wzdłuż paska magnetycznego oraz dodatkowo w
poprzek mikroprocesora.”
§ 6 i 7 dotychczasowe brzmienie:
„§6
1. W przypadku podjęcia przez Bank decyzji o wydaniu karty i otwarciu rachunku karty zawierana jest Umowa, do której
Wnioskodawca składa oświadczenie o poddaniu się egzekucji określające kwotę zadłużenia z tytułu używania karty, do
której Bank może wystawić tytuł egzekucyjny oraz termin, do którego Bank może wystąpić o nadanie klauzuli
wykonalności temu tytułowi.
2. Wysokość kwoty, o której mowa w ust. 1, uzależniona jest od liczby wydanych kart i otwartych rachunków kart i stanowi
dwukrotność iloczynu maksymalnej wysokości limitu dziennego wypłaty gotówki określonego przez Bank w Komunikacie
Banku oraz liczby wszystkich wydanych kart.
§7
1. Po decyzji, o której mowa w §7 ust.1, Bank przygotowuje kartę oraz odpowiadający karcie PIN, który wraz z kartą jest
dostępny do odbioru w Oddziale prowadzącym rachunek karty, w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia Wniosku.
2. Wnioskodawca po zawarciu Umowy staje się Posiadaczem karty i z chwilą odebrania z Banku pierwszej karty ponosi
wobec Banku odpowiedzialność za transakcje płatnicze dokonane przy użyciu karty.”
nowe brzmienie:
„§ 6.
1. W przypadku podjęcia przez Bank decyzji o wydaniu karty i otwarciu rachunku karty zawierana jest Umowa.
2. Bank, po podjęciu decyzji, o której mowa w ust.1, przygotowuje kartę oraz odpowiadający karcie PIN, który wraz z
kartą jest dostępny do odbioru w Oddziale prowadzącym rachunek karty, w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia
Wniosku.
§ 7.
Wnioskodawca po zawarciu Umowy staje się Posiadaczem karty i z chwilą odebrania z Banku pierwszej karty ponosi
wobec Banku odpowiedzialność za transakcje płatnicze dokonane przy użyciu karty.”
§ 9 ust.2 dotychczasowe brzmienie:
„2. Wydanie kolejnej karty i otwarcie dla niej rachunku karty wymaga zawarcia aneksu do Umowy oraz złożenia
oświadczenia o poddaniu się egzekucji na zaktualizowaną kwotę zadłużenia, zgodnie z §6.”
nowe brzmienie:
„2. Wydanie kolejnej karty i otwarcie dla niej rachunku karty wymaga zawarcia aneksu do Umowy.”
§ 13 ust.5 dotychczasowe brzmienie:
„5. Posiadacz karty lub Użytkownik karty powinien zwrócić do Oddziału prowadzącego rachunek kartę, której termin
ważności upłynął. W przypadku niezwrócenia tej karty do Banku, Posiadacz karty odpowiada za skutki wynikające z
tego faktu, w szczególności doprowadzenie do zablokowania możliwości użycia karty wznowionej.”
nowe brzmienie:
„5. Posiadacz karty lub Użytkownik karty zobowiązany jest zniszczyć kartę, której termin ważności upłynął, w sposób
określony w niniejszym Regulaminie.”
§ 14 ust. 2 dotychczasowe brzmienie:
„2 Warunkiem otrzymania duplikatu jest zwrot dotychczasowej karty w momencie złożenia wniosku lub odbioru duplikatu.”
nowe brzmienie:
„2. Po odbiorze duplikatu karty Posiadacz karty lub Użytkownik karty zobowiązany jest zniszczyć dotychczas używaną
kartę w sposób określony w niniejszym Regulaminie.”
§ 23 dotychczasowe brzmienie:
„§23
1. Rezygnacja z używania karty w okresie jej ważności, wymaga pisemnego oświadczenia Posiadacza karty oraz zwrotu
karty do Oddziału.
2. Zwrot karty bez pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust.1, nie zwalnia Posiadacza karty z odpowiedzialności za
transakcje płatnicze dokonane przy użyciu karty do czasu złożenia wyżej wymienionego oświadczenia.
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3. Rezygnacja z jednej z kart wydanych Posiadaczowi karty, gdy pozostałe karty są w użyciu nie stanowi wypowiedzenia
Umowy, natomiast skutkuje odwołaniem upoważnienia udzielonego Użytkownikowi karty, której dotyczy rezygnacja.
4. Zwrot karty potwierdzany jest na wniosku o wydanie karty przez Użytkownika karty lub osobę dokonującą zwrotu z
upoważnienia Posiadacza karty.
5. Karta zwracana do Banku powinna być przecięta wzdłuż paska magnetycznego przez ¾ jej długości przez Użytkownika
karty lub pracownika Banku w obecności osoby dokonującej zwrotu.”
nowe brzmienie:
„§ 23.
1. Rezygnacja z używania karty w okresie jej ważności wymaga pisemnego oświadczenia Posiadacza karty.
2. Zwrot karty bez pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust.1, nie stanowi rezygnacji z używania karty i nie
zwalnia Posiadacza karty z odpowiedzialności za transakcje płatnicze dokonane przy użyciu karty do czasu złożenia
wyżej wymienionego oświadczenia.
3. Rezygnacja z jednej z kart wydanych Posiadaczowi karty, gdy pozostałe karty są w użyciu nie stanowi wypowiedzenia
Umowy, natomiast skutkuje odwołaniem upoważnienia, o którym mowa w § 8 ust.1, udzielonego Użytkownikowi karty,
której dotyczy rezygnacja.
4. Karta zwracana do Banku powinna być zniszczona, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, przez Użytkownika
karty lub pracownika Banku w obecności osoby dokonującej zwrotu.”
§ 38 dotychczasowe brzmienie:
„§38
1. Bank obciąża rachunek karty z tytułu transakcji płatniczych dokonanych przy użyciu karty w dniu obciążenia rachunku
Banku.
2. Transakcje płatnicze przy użyciu karty realizowane są w walucie kraju, w którym są dokonywane.
3. Wszystkie transakcje dokonywane w kraju, jak również za granicą rozliczane są przez Bank w PLN.
4. Transakcje płatnicze dokonywane za granicą przeliczane są na PLN przez VISA z zastosowaniem procedur i kursu
obowiązującego w systemie VISA, przy czym Bank nie korzysta z opłaty dodatkowej do stosowanego kursu VISA
(Enter conversion fee = 0%).
5. Obciążenie rachunku transakcjami płatniczymi dokonanymi za granicą następuje według kursu VISA z dnia rozliczenia
transakcji w systemie VISA. Informacje o zastosowanych kursach VISA w rozliczeniu transakcji są udostępniane na
stronie internetowej VISA. Aktualny adres strony internetowej VISA udostępniany jest przez Bank w formie
Komunikatu.”
nowe brzmienie:
„§ 38.
1. Bank obciąża rachunek karty z tytułu transakcji płatniczych dokonanych przy użyciu karty w dniu obciążenia rachunku
Banku.
2. Transakcje płatnicze dokonywane przy użyciu karty realizowane są w walucie kraju, w którym są dokonywane,
z zastrzeżeniem ust.6.
3. Wszystkie transakcje dokonywane w kraju, jak również za granicą rozliczane są przez Bank w PLN.
4. Transakcje płatnicze dokonywane za granicą przeliczane są na PLN przez VISA z zastosowaniem procedur i kursu
obowiązującego w systemie VISA, przy czym Bank nie korzysta z opłaty dodatkowej do stosowanego kursu VISA
(Enter conversion fee = 0%).
5. Obciążenie rachunku transakcjami płatniczymi dokonanymi za granicą następuje według kursu VISA z dnia rozliczenia
transakcji w systemie VISA. Informacje o zastosowanych kursach VISA w rozliczeniu transakcji są udostępniane na
stronie internetowej VISA. Aktualny adres strony internetowej VISA udostępniany jest przez Bank w formie
Komunikatu Banku.
6. W przypadku, gdy akceptant oferuje realizację transakcji płatniczej w innej walucie niż waluta kraju, w którym
transakcja jest dokonywana, Użytkownik karty zobowiązany jest, przed autoryzacją transakcji, zapoznać się z
udostępnionymi przez akceptanta informacjami o kursie przeliczenia waluty oraz opłatach mających zastosowanie przy
realizacji transakcji płatniczej na warunkach oferowanych przez akceptanta. Autoryzacja transakcji płatniczej
realizowanej na warunkach oferowanych przez akceptanta oznacza zgodę Użytkownika karty na zastosowane przy
realizacji tej transakcji kurs przeliczeniowy waluty oraz opłaty.”
w § 41 dodaje się ust.5 w brzmieniu:
„5. Bank nie posiada informacji o opłatach lub prowizjach, których może żądać akceptant w ramach swojej oferty, w tym
także oferty, o której mowa w § 38 ust.6. Autoryzacja transakcji płatniczej lub innej operacji realizowanej na warunkach
oferowanych przez akceptanta oznacza zgodę Użytkownika karty na poniesienie opłat lub prowizji stosowanych przy
realizacji tej transakcji lub operacji.”
§ 49 dotychczasowe brzmienie:
„§49
1. Rozwiązanie Umowy może nastąpić przez każdą ze stron, w formie pisemnej, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu
wypowiedzenia liczonego od daty doręczenia wypowiedzenia, z zastrzeżeniem § 52 ust. 5.
2. Bankowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy tylko z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
2) potrzebę dostosowania do zmian wprowadzonych w obowiązującym w Banku systemie informatycznym;
3) rażące naruszenie przez Posiadacza karty lub Użytkownika karty Umowy lub Regulaminu;
4) podejrzenie naruszenia przez Posiadacza karty lub Użytkownika karty powszechnie obowiązujących przepisów
prawa;
5) wycofanie karty z oferty Banku;
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6) zmiany w zakresie systemu płatniczego VISA uniemożliwiające dalsze świadczenie przez Bank usług określonych w
Regulaminie.
3. W przypadku dokonania wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza karty, jest on zobowiązany wraz z wypowiedzeniem
zwrócić wszystkie wydane karty. W przypadku dokonania wypowiedzenia przez Bank, Posiadacz karty jest zobowiązany
do zwrotu wszystkich wydanych kart nie później niż w następnym dniu po dniu doręczenia mu wypowiedzenia Umowy.
4. W przypadku niedokonania zwrotu wszystkich kart, w terminie określonym w ust. 3, Bank ma prawo dokonać blokady
niezwróconych kart zgodnie z §34 ust.1.
5. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Posiadacza karty z odpowiedzialności za transakcje płatnicze i operacje dokonane
przy użyciu karty przed jej zwróceniem lub zastrzeżeniem, które nie zostały rozliczone przed zamknięciem rachunku
karty.
nowe brzmienie:
„§ 49.
1. Rozwiązanie Umowy może nastąpić przez każdą ze stron, w formie pisemnej, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu
wypowiedzenia liczonego od daty doręczenia wypowiedzenia, z zastrzeżeniem § 52 ust. 5.
2. Bankowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy tylko z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności:
1) naruszenie przez Posiadacza karty lub Użytkownika karty postanowień Umowy, w tym Regulaminu lub
Regulaminu UP;
2) potrzebę dostosowania do zmian wprowadzonych w obowiązującym w Banku systemie informatycznym;
3) wycofanie karty z oferty Banku;
4) zmiany w zakresie systemu płatniczego VISA uniemożliwiające dalsze świadczenie przez Bank usług określonych w
Regulaminie.
3. Bank może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Posiadacza karty
lub Użytkownika karty warunków Umowy, w szczególności w przypadku:
1) udzielenia przez Posiadacza karty informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym, przedstawienia
dokumentów fałszywych lub poświadczających nieprawdę;
2) nieudzielenia przez Posiadacza karty informacji niezbędnych do wypełnienia przez Bank obowiązków wynikających
z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U.
z 2014 r. poz. 455, z późn. zm.);
3) powzięcia przez Bank podejrzenia, że karta lub rachunek karty są wykorzystywane do działań niezgodnych z prawem.
4. W przypadku dokonania wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza karty, jest on zobowiązany wraz z wypowiedzeniem
zwrócić wszystkie wydane karty. W przypadku dokonania wypowiedzenia przez Bank, Posiadacz karty jest
zobowiązany do zwrotu wszystkich wydanych kart nie później niż w następnym dniu po dniu doręczenia mu
wypowiedzenia Umowy.
5. W przypadku niedokonania zwrotu wszystkich kart, w terminie określonym w ust. 4, Bank ma prawo dokonać blokady
niezwróconych kart zgodnie z § 34 ust.1.
6. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Posiadacza karty z odpowiedzialności za transakcje płatnicze i operacje dokonane
przy użyciu karty przed jej zwróceniem lub zastrzeżeniem, które nie zostały rozliczone przed zamknięciem rachunku
karty.”
***
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