GE Money Bank

Regulamin
kart kredytowych PLAY VISA
Wprowadzono Zarz¹dzeniem Prezesa nr 423/2006/Z/DRiZP z dnia 8.06.2006 r.
Rozdzia³ I Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejszy regulamin okreœla warunki korzystania z przyznanego limitu kredytu i u¿ywania kart kredytowych PLAY VISA.
§ 2. Poni¿sze okreœlenia u¿yte w regulaminie oznaczaj¹:
1) Bank - GE Money Bank S.A. w Gdañsku oraz wszystkie jego jednostki organizacyjne,
2) DOK (Departament Obs³ugi Klientów) - jednostka organizacyjna Banku zajmuj¹ca siê obs³ug¹ Klientów Banku w zakresie udzielonych
kredytów i wydanych kart,
3) Visa International – miêdzynarodowa organizacja zrzeszaj¹ca instytucje finansowe. Produkty kartowe wydane z logo Visa funkcjonuj¹
na podstawie zasad tej organizacji „Visa International Operating Regulations”
4) Punkt akceptuj¹cy – punkt handlowo-us³ugowy, oznaczony emblematem Visa, w którym Posiadacz karty i U¿ytkownik karty mo¿e
dokonaæ zap³aty przy wykorzystaniu karty,
5) Bankomat – urz¹dzenie oznaczone emblematem VISA, umo¿liwiaj¹ce Posiadaczowi karty i U¿ytkownikowi karty wyp³atê gotówki przy
wykorzystaniu karty,
6) Posiadacz karty – osoba fizyczna, której na podstawie Umowy o kartê kredytow¹ PLAY VISA, Bank wyda³ kartê i przyzna³ limit kredytu
oraz która dokonuje w swoim imieniu i na swoj¹ rzecz transakcji okreœlonych w umowie oraz w niniejszym regulaminie,
7) U¿ytkownik karty - osoba fizyczna upowa¿niona przez Posiadacza karty do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza karty
transakcji okreœlonych w umowie, której dane identyfikacyjne s¹ umieszczone na karcie,
8) Karta - p³atnicza karta kredytowa PLAY VISA, wydawana przez Bank w miêdzynarodowym systemie p³atniczym Visa, s³u¿¹ca do
dokonywania zap³aty za towary i us³ugi oraz wyp³at gotówki w bankach, bankomatach, placówkach Poczty Polskiej oznaczonych
emblematem Visa oraz w sposób opisany w regulaminie z wykorzystaniem kredytu udzielonego przez Bank,
9) Karta g³ówna – karta wydana Posiadaczowi karty, z którym Bank zawar³ Umowê o kartê kredytow¹ PLAY VISA,
10) Karta dodatkowa - karta wydana osobie wskazanej przez Posiadacza karty (U¿ytkownikowi karty),
11) PIN (kod identyfikacyjny) – znany wy³¹cznie Posiadaczowi karty lub U¿ytkownikowi karty, poufny numer przypisany do karty, który
³¹cznie z danymi zawartymi na karcie, s³u¿y do elektronicznej identyfikacji Posiadacza karty lub U¿ytkownika karty,
12) Umowa (Umowa o kartê kredytow¹ PLAY VISA) – umowa zawarta pomiêdzy Bankiem a Posiadaczem karty, okreœlaj¹ca wysokoœæ
przyznanego limitu kredytu oraz inne warunki korzystania z limitu kredytu i u¿ywania karty,
13) Umowa zawarta na odleg³oœæ – zawarcie umowy drog¹ korespondencyjn¹ w nastêpstwie otrzymania przez Klienta propozycji od
Banku, - umowa w rozumieniu ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez
produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. wraz z póŸniejszymi zmianami (Dz.U. z 2000r. Nr 22, poz. 271.),
14) Rachunek karty – rachunek, prowadzony przez Bank w z³otych, s³u¿¹cy do rozliczania dokonanych transakcji oraz wszelkich op³at,
prowizji i odsetek nale¿nych Bankowi z tytu³u korzystania z limitu kredytu, wydania i u¿ywania karty,
15) Limit kredytu – przyznana indywidualnie dla ka¿dego Posiadacza karty i okreœlona w umowie dopuszczalna kwota zad³u¿enia w
z³otych z tytu³u transakcji gotówkowych i bezgotówkowych oraz obci¹¿eñ z tytu³u nale¿nych Bankowi, odsetek, op³at i prowizji,
16) Limit wyp³at gotówki - okreœlona w umowie kwota, do wysokoœci której Posiadacz karty mo¿e, w ramach przyznanego limitu kredytu,
korzystaæ z limitu kredytu w formie gotówkowej,
17) Dzienny limit wyp³at gotówki – okreœlona w umowie kwota w ramach limitu wyp³at gotówki, do wysokoœci której Posiadacz karty i
U¿ytkownik karty mo¿e dokonywaæ w ci¹gu jednego dnia wyp³at gotówki, z zastrze¿eniem § 15 ust. 3,
18) Transakcja - operacja wyp³aty gotówki, wydania polecenia przelewu lub polecenia zap³aty albo dokonanie zap³aty przy wykorzystaniu
karty. Transakcja mo¿e byæ dokonana poprzez wykorzystanie karty przez fizyczne jej przedstawienie lub bez fizycznego przedstawienia
w przypadku dokonania pierwszej transakcji przed dorêczeniem karty lub transakcji na odleg³oœæ.
19) Transakcja bezgotówkowa (Sta³e Sp³aty) – zap³ata za towary i us³ugi przy wykorzystaniu karty, której dokonanie i sp³ata odbywa siê
na warunkach okreœlonych w umowie, potwierdzeniu dokonania transakcji, niniejszym regulaminie oraz Komunikatach Prezesa Zarz¹du
GE Money Banku S.A dostêpnych w punktach handlowo – us³ugowych, akceptuj¹cych kartê PLAY VISA, w których dostêpny jest ten
rodzaj transakcji bezgotówkowej,
20) Transakcja bezgotówkowa (Minimalne Sp³aty) – zap³ata za towary i us³ugi przy wykorzystaniu karty, której dokonanie i sp³ata odbywa
siê na warunkach okreœlonych w umowie, niniejszym regulaminie oraz Taryfie op³at i prowizji,
21) Transakcja gotówkowa - Wyp³ata (Minimalne Sp³aty) - wyp³ata gotówki w bankomacie przy wykorzystaniu karty lub w drodze
transakcji na odleg³oœæ, której sposób dokonania i sp³ata odbywa siê na warunkach okreœlonych w umowie, niniejszym regulaminie,
Taryfie op³at i prowizji oraz zestawieniu transakcji,
22) Transakcja gotówkowa - Wyp³ata (Sta³e Sp³aty) wyp³ata gotówki w drodze transakcji na odleg³oœæ, której sposób dokonania i sp³ata
odbywa siê na warunkach okreœlonych w umowie, niniejszym regulaminie, Taryfie op³at i prowizji, zestawieniu transakcji oraz
potwierdzeniu dokonania transakcji,
23) Transakcja na odleg³oœæ – transakcja dokonana w drodze dyspozycji bez fizycznego u¿ycia karty przy wykorzystaniu numeru karty,
daty wa¿noœci karty i innych parametrów identyfikuj¹cych Posiadacza karty, daj¹cych mo¿liwoœæ autoryzacji transakcji, za
poœrednictwem œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ, w tym œrodków komunikacji elektronicznej, której dokonanie i sp³ata odbywa
siê na warunkach okreœlonych w umowie, regulaminie oraz Taryfie op³at i prowizji, zestawieniu transakcji lub potwierdzeniu dokonania
transakcji,
24) Potwierdzenie dokonania transakcji – pisemne potwierdzenie, zawieraj¹ce informacje o dokonanej transakcji, a w przypadku transakcji
bezgotówkowej (Sta³e Sp³aty) i transakcji gotówkowej – Wyp³ata (Sta³e sp³aty) okreœlaj¹ce dodatkowo szczegó³owe warunki transakcji i
jej sp³aty,
25) Wykorzystanie karty - dokonanie transakcji poprzez fizyczne przedstawienie karty i z³o¿enie w³asnorêcznego podpisu na
potwierdzeniu dokonania transakcji lub wprowadzenie PIN, u¿ycie numeru karty i z³o¿enie w³asnorêcznego podpisu na potwierdzeniu
dokonania transakcji w przypadku dokonania pierwszej transakcji przed dorêczeniem karty lub dokonanie transakcji na odleg³oœæ,
26) Wykorzystany limit kredytu - suma dokonanych transakcji bezgotówkowych, transakcji gotówkowych oraz nale¿nych Bankowi
odsetek, op³at i prowizji pobranych w ciê¿ar przyznanego limitu kredytu na podstawie upowa¿nienia Posiadacza karty,
27) Zad³u¿enie – suma zobowi¹zañ Posiadacza karty wobec Banku, wynikaj¹ca z transakcji dokonanych przy u¿yciu kart, wydanych do
jego rachunku karty oraz odsetek, prowizji i op³at nale¿nych Bankowi z tytu³u u¿ywania tych kart,
28) Limit dostêpny - ró¿nica miêdzy limitem kredytu a kwot¹ wykorzystanego limitu,
29) Okres rozliczeniowy – okres miesiêczny, po up³ywie którego sporz¹dzane jest zestawienie transakcji,
30) Zestawienie transakcji – wykaz dokonanych transakcji oraz nale¿nych Bankowi op³at, prowizji i odsetek pobranych w ciê¿ar
przyznanego limitu kredytu w okresie rozliczeniowym; sporz¹dzane w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego i przekazywane
Posiadaczowi karty na podany przez niego adres do korespondencji. Zestawienie transakcji zawiera m.in. wysokoœæ zad³u¿enia,
minimaln¹ wymagan¹ miesiêczn¹ sp³atê oraz termin sp³aty,
31) Miesiêczna rata sp³aty – podana w zestawieniu transakcji kwota, jak¹ Posiadacz karty powinien wp³aciæ w terminie sp³aty na rachunek
karty z tytu³u dokonanej transakcji bezgotówkowej (Sta³e Sp³aty) i transakcji gotówkowej – Wyp³ata (Sta³e Sp³aty),
32) Miesiêczna sp³ata – podana w zestawieniu transakcji kwota, której procentowa i kwotowa wysokoœæ okreœlana jest w Taryfie op³at i
prowizji, jak¹ Posiadacz karty winien wp³aciæ w terminie sp³aty na rachunek karty z tytu³u dokonanych transakcji gotówkowych –
Wyp³ata (Minimalne Sp³aty) i bezgotówkowych (Minimalne Sp³aty) oraz nale¿nych odsetek i prowizji od tych transakcji; wysokoœæ
miesiêcznej sp³aty nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ minimalna kwota okreœlona w Taryfie op³at i prowizji,
33) Minimalna wymagana miesiêczna sp³ata – podana w zestawieniu transakcji ³¹czna kwota, jak¹ Posiadacz karty zobowi¹zany jest
sp³aciæ w terminie sp³aty na rachunek karty, w sk³ad której wchodz¹ suma miesiêcznych rat sp³aty, miesiêczna sp³ata oraz nale¿ne
op³aty,
34) Data (dzieñ) sporz¹dzenia zestawienia transakcji – okreœlony w umowie dzieñ sporz¹dzenia przez Bank zestawienia transakcji,
35) Termin sp³aty – ustalona w umowie i podawana ka¿dorazowo na zestawieniu transakcji data, do której minimalna wymagana
miesiêczna sp³ata musi wp³yn¹æ do Banku,
36) Polecenie zap³aty – us³uga œwiadczona przez Bank, polegaj¹ca na pobieraniu w terminie sp³aty, na podstawie udzielonej przez
Posiadacza karty zgody, ze wskazanego przez Posiadacza karty rachunku, kwoty minimalnej wymaganej miesiêcznej sp³aty,
37) Zablokowanie karty - czasowe uniemo¿liwienie dokonywania transakcji przy wykorzystaniu karty,
38) Zastrze¿enie karty - ca³kowite uniemo¿liwienie dokonywania transakcji przy wykorzystaniu karty,
39) Wznowienie karty – wydanie karty po up³ywie terminu wa¿noœci poprzedniej karty,
40) Numer karty - 16-cyfrowy numer uwidoczniony na ka¿dej karcie,
41) Taryfa op³at i prowizji – Taryfa op³at i prowizji GE Money Banku S.A. dla kart kredytowych PLAY VISA, stanowi¹ca integralny Za³¹cznik
do umowy,
42) Ubezpieczenie - standardowe, obowi¹zkowe lub dodatkowe ubezpieczenia, którymi obejmowany jest Posiadacz karty wraz z
przyznanym limitem kredytu i/lub wydan¹ kart¹, bezp³atnie lub za dodatkow¹ op³at¹, okreœlon¹ w Taryfie op³at i prowizji.
§ 3. 1. Bank mo¿e przyznaæ limit kredytu i wydaæ kartê:
1) osobom fizycznym bêd¹cym obywatelami Pañstwa Polskiego, zamieszka³ym w Polsce,
2) osobom fizycznym bêd¹cym obywatelami pañstwa obcego, posiadaj¹cym kartê sta³ego pobytu w Polsce.
2. Bank mo¿e przyznaæ limit kredytu i wydaæ kartê osobom, których przychody umo¿liwiaj¹ sp³atê zaci¹gniêtego kredytu wraz z
nale¿nymi odsetkami, op³atami i prowizjami.
§ 4. Karta g³ówna oraz karty dodatkowe stanowi¹ w³asnoœæ Banku i powinny byæ zwrócone na ka¿de jego ¿¹danie.
Rozdzia³ II Wydanie i wznowienie karty
§ 5. 1. Karta wydawana jest po zawarciu pisemnej umowy.
2. Bank nie jest zobowi¹zany do podania przyczyny odmowy przyznania karty.
§ 6. Do zawarcia pisemnej umowy dochodzi poprzez z³o¿enie podpisów na umowie o kartê kredytow¹ PLAY VISA lub w drodze wymiany
oœwiadczeñ woli, tj. podpisanego przez Klienta oœwiadczenia zawartego we wniosku oraz podpisanej przez Bank decyzji potwierdzaj¹cej
zawarcie umowy.
§ 7. Karta i PIN przesy³ane s¹ Posiadaczowi karty odrêbnymi przesy³kami nie póŸniej ni¿ 14 dni kalendarzowych po zawarciu pisemnej
umowy na wskazany adres do korespondencji.
§ 8. 1. Na wniosek Posiadacza karty, Bank mo¿e wydaæ karty dodatkowe nie wiêcej ni¿ dwóm osobom wskazanym przez Posiadacza karty.
Karty dodatkowe mog¹ byæ wydane osobom pe³noletnim oraz ma³oletnim powy¿ej 13 roku ¿ycia .
2. Z zastrze¿eniem § 40 ust. 5, karta dodatkowa mo¿e byæ u¿ywana w okresie obowi¹zywania umowy, o ile karta g³ówna zostanie
wznowiona i nie zosta³a zastrze¿ona lub zablokowana.
3. Karta dodatkowa oraz PIN do karty dodatkowej wysy³ane s¹ osobnymi przesy³kami bezpoœrednio do U¿ytkownika karty.
§ 9. 1 Niezw³ocznie po otrzymaniu karty Posiadacz karty i U¿ytkownik karty, zobowi¹zany jest do podpisania rewersu karty, zgodnie ze
wzorem podpisu z³o¿onym odpowiednio na wniosku o wydanie karty kredytowej PLAY VISA lub umowie.
2. W celu dalszego korzystania z dostêpnego limitu kredytu, Posiadacz karty lub U¿ytkownik karty powinien aktywowaæ kartê. Aktywacja
karty nastêpuje poprzez dokonanie wyp³aty gotówki w bankomacie z u¿yciem poprawnego PINu b¹dŸ telefonicznie za poœrednictwem
DOK.
§ 10. 1. Karta wa¿na jest do ostatniego dnia miesi¹ca danego roku, uwidocznionego na karcie, o ile nie zostanie wczeœniej zastrze¿ona przez
Posiadacza karty lub Bank, b¹dŸ nie nast¹pi aktywacja karty wznowionej przed up³ywem wa¿noœci dotychczasowej karty.
2. Z zastrze¿eniem ust. 3, Bank automatycznie wznawia kartê/karty i odnawia przyznany limit kredytu na nastêpny i kolejny okres
wa¿noœci karty/kart. W przypadku zmiany wysokoœci przyznanego limitu kredytu Bank przeœle Posiadaczowi karty decyzjê okreœlaj¹c¹
now¹ wysokoœæ limitu kredytu, obowi¹zuj¹c¹ w okresie wa¿noœci karty. Karta/y zostanie/¹ wznowiona/e pod warunkiem, ¿e:
1) karta/karty u¿ywane s¹ zgodnie z postanowieniami umowy i niniejszego regulaminu,
2) Posiadacz karty wywi¹zuje siê ze wszelkich zobowi¹zañ wobec Banku, okreœlonych w umowie i niniejszym regulaminie oraz nie
zalega ze sp³at¹ innych zaci¹gniêtych w Banku kredytów,
3) zdolnoœæ Posiadacza karty do sp³aty zobowi¹zañ wobec Banku nie uleg³a zmianie.
3. W przypadku gdy Posiadacz karty lub U¿ytkownik karty nie aktywowa³ karty lub nie dokona³ ¿adnej transakcji w okresie wa¿noœci
karty, Bank mo¿e nie wznowiæ karty/kart, informuj¹c o tym Posiadacza karty w zestawieniu transakcji.
4. Karta/karty wznowione dostarczane s¹, na wskazany przez Posiadacza karty i U¿ytkownika adres, conajmniej na dwa tygodnie przed
up³ywem wa¿noœci karty aktualnie u¿ywanej.
Przy wznowieniu karty, PIN nie ulega zmianie.
5. Aktywacja karty wznowionej powoduje automatyczne zastrze¿enie aktualnie u¿ywanej karty.
§ 11. 1. Posiadacz karty mo¿e w dowolnym terminie wa¿noœci karty/kart zrezygnowaæ z dalszego u¿ywania karty/kart sk³adaj¹c wniosek o
zablokowanie karty/kart za poœrednictwem DOK, zgodnie z § 40 ust. 1, i wypowiadaj¹c umowê zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 1), a nastêpnie
przes³aæ do DOK przeciêt¹ na pó³ kartê/karty wraz z pisemn¹ informacj¹ o rezygnacji.
2. W przypadku rezygnacji ze wznowienia karty/kart za poœrednictwem DOK, Posiadacz karty powinien zg³osiæ do Banku fakt rezygnacji ze
wznowienia karty/kart na 60 dni przed up³ywem wa¿noœci aktualnie u¿ywanych kart. Fakt rezygnacji z karty dodatkowej mo¿e byæ
zg³oszony jedynie przez Posiadacza karty.

3. W przypadku, gdy Posiadacz karty nie spe³ni warunku wymienionego w ust. 2 Bank obci¹¿y rachunek karty op³at¹ za ka¿d¹
wznowion¹ kartê.
Rozdzia³ III U¿ywanie karty
§ 12. 1. Karta mo¿e byæ u¿ywana tylko przez jej Posiadacza/U¿ytkownika (tj. przez osobê, której imiê i nazwisko wskazane jest na karcie) w
oznaczonym okresie wa¿noœci karty, o którym mowa w § 10 ust. 1.
2. Karta s³u¿y do dokonywania, w ciê¿ar limitu kredytu: zap³aty za towary i us³ugi (transakcja bezgotówkowa (Sta³e Sp³aty)) w punktach
handlowo-us³ugowych akceptuj¹cych Kartê, w których dostêpny jest ten rodzaj transakcji bezgotówkowej; transakcja bezgotówkowa
(Minimalne Sp³aty)) w punktach akceptuj¹cych oznaczonych emblematem VISA oraz w sposób okreœlony w § 16 regulaminu, wyp³at
gotówki w bankomacie oraz w sposób zaproponowany i okreœlony przez Bank w § 15 regulaminu (transakcja gotówkowa – Wyp³ata
(Minimalne Sp³aty), transakcja gotówkowa – Wyp³ata (Sta³e Sp³aty).
§ 13. 1. Do wyp³at gotówki z bankomatu niezbêdny jest PIN, który poprzez klawiaturê nale¿y wprowadziæ do bankomatu.
2. Przy dokonywaniu transakcji bezgotówkowych (Sta³e Sp³aty) i transakcji bezgotówkowych (Minimalne Sp³aty) Posiadacz karty lub
U¿ytkownik karty przedstawia kartê, a nastêpnie sk³ada podpis na potwierdzeniu dokonania transakcji identycznie jak na rewersie karty
lub wprowadza PIN do terminala znajduj¹cego siê w punkcie akceptuj¹cym.
3. Punkt akceptuj¹cy ma prawo sprawdziæ to¿samoœæ Posiadacza karty i U¿ytkownika karty przy dokonywaniu transakcji przy
wykorzystaniu karty.
4. Karta mo¿e zostaæ zatrzymana przez punkt akceptuj¹cy lub bankomat, w szczególnoœci, w przypadku:
1) wykorzystania karty zablokowanej, zastrze¿onej lub której up³yn¹³ termin wa¿noœci,
2) odmowy okazania dokumentu to¿samoœci,
3) niezgodnoœci podpisu z³o¿onego na karcie z podpisem z³o¿onym na potwierdzeniu dokonania transakcji lub pos³ugiwania siê kart¹
przez osobê inn¹ ni¿ wskazana na karcie,
4) 3-krotnego b³êdnego wprowadzenia PIN.
5. Odmowa dokonania transakcji przez punkt akceptuj¹cy lub bankomat mo¿e nast¹piæ, w szczególnoœci, w przypadku:
1) wykorzystania karty zablokowanej, zastrze¿onej lub której up³yn¹³ termin wa¿noœci,
2) odmowy okazania dokumentu to¿samoœci,
3) niezgodnoœci podpisu z³o¿onego na karcie z podpisem z³o¿onym na potwierdzeniu dokonania transakcji lub pos³ugiwania siê kart¹
przez osobê inn¹ ni¿ wskazana na karcie,
4) niemo¿noœci dokonania autoryzacji transakcji.
§ 14. 1. Posiadacza karty obci¹¿aj¹ wszystkie transakcje dokonane przy wykorzystaniu kar ty, potwierdzone u¿yciem PIN lub podpisem
Posiadacza karty lub U¿ytkownika karty z³o¿onym na potwierdzeniu dokonania transakcji oraz transakcje dokonane na odleg³oœæ bez
fizycznego przedstawienia karty, potwierdzone wykorzystaniem numeru karty, daty wa¿noœci karty, nadanego przez Bank has³a lub innych
parametrów identyfikuj¹cych Posiadacza karty, daj¹cych mo¿liwoœæ autoryzacji transakcji z zastr ze¿eniem wyj¹tków przewidzianych w
ustawie z dnia 12 wrzeœnia 2002 r. o elektronicznych instrumentach p³atniczych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 169, poz. 1385 ze zm.).
2. Posiadacz karty ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za wszelkie transakcje dokonane przy wykorzystaniu kart dodatkowych (wydanych na
jego wniosek).
§ 15. 1.Bank mo¿e zaproponowaæ Posiadaczowi karty dokonanie transakcji gotówkowej - Wyp³ata (Sta³e Sp³aty) oraz transakcji gotówkowej
– Wyp³ata (Minimalne Sp³aty) na odleg³oœæ przy wykorzystaniu karty, której realizacja nastêpuje poprzez dokonanie przez Bank
przelewu na wskazany przez Posiadacza karty rachunek bankowy, prowadzony w innym banku na terenie Polski, na podstawie:
1) ustnej dyspozycji Posiadacza karty, z³o¿onej telefonicznie pracownikowi Banku lub
2) dyspozycji z³o¿onej za poœrednictwem udostêpnionych przez Bank œrodków komunikacji elektronicznej, w szczególnoœci Internetu.
2. Bank dokona przelewu nie póŸniej ni¿ w kolejnym dniu roboczym po otrzymaniu dyspozycji okreœlonych w ust. 1 pkt 1) i 2). W przypadku
wprowadzenia takiej mo¿liwoœci Bank okreœli dodatkowe wymagania, jakie musi spe³niæ Posiadacz karty, aby dokonaæ takiej transakcji.
3. Bank mo¿e zaproponowaæ dokonanie transakcji gotówkowej – Wyp³ata (Minimalne Sp³aty) oraz transakcji gotówkowej – Wyp³ata (Sta³e
Sp³aty) w ramach przyznanego ca³kowitego limitu wyp³at gotówki, tzn. na kwotê wy¿sz¹ ni¿ przyznany dzienny limit wyp³at gotówki.
§ 16. Posiadacz karty mo¿e równie¿ dokonaæ transakcji drog¹ telefoniczn¹, pocztow¹ i internetow¹ oraz sk³adaj¹c dyspozycjê obci¹¿enia
rachunku karty kwot¹ zap³aty za towary i us³ugi bezpoœrednio przez Bank.
§ 17. 1.Karta g³ówna i wydane do niej karty dodatkowe funkcjonuj¹ w ramach jednego limitu kredytu i jednego limitu wyp³at gotówki.
2. Dzienny limit wyp³at gotówki, okreœlony jest odrêbnie dla karty g³ównej i dodatkowej.
§ 18. Przy dokonywaniu transakcji, z zastrze¿eniem § 15 ust. 3, Posiadacz karty i U¿ytkownik karty nie mog¹ przekraczaæ przyznanych
limitów, o których mowa w § 17. W przypadku przekroczenia przyznanego limitu kredytu Posiadacz karty zobowi¹zany jest do
natychmiastowej sp³aty kwoty przekroczenia limitu.
§ 19. 1. W okresie obowi¹zywania umowy wysokoœæ limitu kredytu (w tym limitu wyp³at gotówki i dziennego limitu wyp³at gotówki) mo¿e
zostaæ zmieniona na wniosek Posiadacza karty lub przez Bank.
2. Bank mo¿e:
1) zwiêkszyæ wysokoœæ przyznanego limitu kredytu (w tym limitu wyp³at gotówki i dziennego limitu wyp³at gotówki), o ile sytuacja
finansowa Posiadacza karty bêdzie pozwala³a na sp³atê zwiêkszonego zad³u¿enia, a Posiadacz karty rzetelnie wywi¹zywaæ siê
bêdzie ze wszystkich postanowieñ umowy i regulaminu. Limit ten zostanie podwy¿szony od dnia rozpoczêcia kolejnego okresu
rozliczeniowego, je¿eli w terminie 15 dni od daty wystosowania przez Bank pisemnej propozycji podwy¿szenia limitu, Posiadacz
karty nie poinformuje Banku o odmowie przyjêcia tej propozycji,
2) zmniejszyæ limit kredytu, limit wyp³at gotówki, dzienny limit wyp³at gotówki w przypadku nieterminowej sp³aty zobowi¹zañ przez
Posiadacza karty lub stwierdzenia zagro¿enia ich terminowej sp³aty.
3. W przypadku dokonania zmian, o których mowa w ust 2 pkt 2), Bank niezw³ocznie pisemnie poinformuje Posiadacza karty o rodzaju i
terminie tych zmian.
4. Zwiêkszenie limitu kredytu na wniosek Posiadacza karty, wymaga oceny zdolnoœci kredytowej Posiadacza karty do sp³aty zobowi¹zañ
wobec Banku.
§ 20. 1. Prawo do u¿ywania karty wygasa w przypadku gdy:
1) up³yn¹³ okres wa¿noœci karty,
2) karta uleg³a uszkodzeniu lub zosta³a utracona,
3) karta zosta³a wymieniona na now¹,
4) Bank lub Posiadacz karty wypowiedzia³ umowê,
5) karta zosta³a zastrze¿ona,
6) Posiadacz karty utraci³ pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, w takim przypadku wygasa równie¿ prawo do u¿ywania kart
dodatkowych ,
7) karta zosta³a zablokowana,
8) Posiadacz karty zmar³, w takim przypadku wygasa równie¿ prawo do u¿ywania kart dodatkowych,
9) U¿ytkownik karty zmar³ .
2. Posiadacz karty, zobowi¹zany jest zniszczyæ kartê/karty w sposób trwa³y, w przypadkach wskazanych w ust . 1 w pkt 1) do 6) oraz pkt 9).
Rozdzia³ IV Rozliczenie transakcji oraz sp³ata zad³u¿enia z tytu³u dokonanych transakcji
§ 21. Bank otwiera i prowadzi rachunek karty w celu dokonywania rozliczeñ z Posiadaczem karty.
§ 22. 1. Bank nalicza i pobiera od zad³u¿enia, w ciê¿ar przyznanego limitu kredytu, odsetki wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) od zad³u¿enia powsta³ego w zwi¹zku z dokonan¹ transakcj¹, odsetki naliczane s¹ wed³ug stopy procentowej aktualnie
obowi¹zuj¹cej dla danego rodzaju transakcji, okreœlonej w umowie, Taryfie op³at i prowizji oraz w zestawieniu transakcji (w
przypadku dokonania transakcji gotówkowej – Wyp³ata (Minimalne Sp³aty) lub w odrêbnym potwierdzeniu dokonania transakcji
wydanym przez Bank przy dokonaniu transakcji bezgotówkowej (Sta³e Sp³aty) lub przes³anym przez Bank (w przypadku dokonania
transakcji gotówkowej – Wyp³ata (Sta³e Sp³aty)),
2) do naliczania odsetek, Bank przyjmuje 360 dni w roku i rzeczywist¹ liczbê dni w miesi¹cu. Odsetki liczone s¹ od dnia dokonania
transakcji i pobierane s¹ w dniu sporz¹dzenia zestawienia transakcji, o ile umowa nie stanowi inaczej,
3) je¿eli dokonana sp³ata nie pokryje, pobranego w ciê¿ar limitu kredytu zad³u¿enia z tytu³u op³at i prowizji, Bank naliczy od dnia terminu
sp³aty odsetki od tego zad³u¿enia, w wysokoœci odpowiadaj¹cej oprocentowaniu transakcji bezgotówkowych (Minimalne Sp³aty).
2. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany stopy bazowej, której wysokoœæ jest uzale¿niona od kszta³towania siê oprocentowania
depozytów na rynku miêdzybankowym, rentownoœci papierów skarbowych, stopy kredytu lombardowego NBP, stopy rezerw
obowi¹zkowych NBP, aktualnej i prognozowanej stopy inflacji oraz poziomu stóp procentowych na rynku us³ug kredytowych.
§ 23. Transakcje zagraniczne przeprowadzone w innych walutach ni¿ PLN przeliczane s¹ przez VISA International na Euro wed³ug kursu
stosowanego przez VISA w dniu rozliczenia transakcji w Centrum Rozliczeniowym VISA w Londynie (za przewalutowanie transakcji
doliczana jest op³ata zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ Taryf¹ op³at i prowizji) i nastêpnie przeliczane przez Bank na PLN po kursie sprzeda¿y dla
dewiz zgodnie z tabel¹ kursow¹ GE Money Banku S.A. obowi¹zuj¹c¹ w dniu rozliczenia transakcji przez Bank (informacja dostêpna za
poœrednictwem DOK pod numerami telefonów 0 801 889 8889, (58) 300 7500).
§ 24. 1. Bank mo¿e pobieraæ op³aty i prowizje zwi¹zane z udzieleniem i korzystaniem z limitu kredytu oraz wydaniem i wykorzystaniem karty,
zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ Taryf¹ op³at i prowizji.
2. W okresie obowi¹zywania umowy Bank zastrzega sobie prawo do zmiany op³at i prowizji w przypadku zmian warunków w otoczeniu
rynkowym Banku (w tym regu³ konkurencji), zmian przepisów prawnych (w szczególnoœci przepisów prawa podatkowego), zmian
wskaŸników ekonomicznych (w szczególnoœci wskaŸnika inflacji), zmian technologii, organizacji, zakresu, sposobu i warunków
œwiadczenia us³ug maj¹cych wp³yw na zmianê wysokoœci kosztów ponoszonych przez Bank.
3. Bank powiadomi Posiadacza karty o zmianie oprocentowania, op³at i prowizji poprzez zamieszczenie (lub za³¹czenie) informacji w (do)
zestawieniu(a) transakcji. Posiadacz karty mo¿e w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zmienionej Taryfie op³at i prowizji,
zrezygnowaæ z dalszego u¿ywania karty i wypowiedzieæ umowê zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 1) regulaminu.
§ 25. 1.W przypadku dokonania transakcji bezgotówkowej (Minimalne Sp³aty) i/lub transakcji gotówkowej – Wyp³ata (Minimalne Sp³aty)
sp³ata zad³u¿enia z tytu³u dokonanych transakcji oraz nale¿nych odsetek, op³at i prowizji od tych transakcji nastêpowaæ bêdzie w
wysokoœci miesiêcznej sp³aty, okreœlonej procentowo i kwotowo w Taryfie op³at i prowizji.
2. W przypadku dokonania transakcji bezgotówkowej (Sta³e Sp³aty) i transakcji gotówkowej – Wyp³ata (Sta³e Sp³aty), sp³ata tej transakcji
mo¿e byæ dokonywana w miesiêcznych ratach sp³aty, okreœlonych w umowie i odrêbnym potwierdzeniu dokonania transakcji
wydanym przez Bank. Ostatnia miesiêczna rata sp³aty ma charakter wyrównawczy.
3. Bank mo¿e okresowo wprowadzaæ promocje i obni¿aæ oprocentowanie, podaj¹c warunki promocji w Komunikacie Prezesa Zarz¹du
Banku oraz w zestawieniu transakcji (w przypadku dokonania transakcji gotówkowej – Wyp³ata (Minimalne sp³aty) lub w odrêbnym
potwierdzeniu dokonania transakcji przes³anym przez Bank (w przypadku dokonania transakcji gotówkowej – Wyp³ata (Sta³e sp³aty)).
4. Posiadacz karty mo¿e w ka¿dym czasie obowi¹zywania umowy wnioskowaæ o zmianê warunków transakcji bezgotówkowej (Sta³e
Sp³aty) oraz transakcji gotówkowej - Wyp³ata (Sta³e Sp³aty) na warunki odpowiadaj¹ce transakcjom bezgotówkowym (Minimalne
Sp³aty). Nowe warunki obowi¹zywaæ bêd¹ nie póŸniej ni¿ od 3 dnia po wp³ywie do Banku takiego wniosku.
§ 26. 1. Posiadacz karty, po otrzymaniu zestawienia transakcji, zobowi¹zany jest dokonaæ sp³aty zad³u¿enia, w terminie sp³aty, w wysokoœci
nie mniejszej ni¿ minimalna wymagana miesiêczna sp³ata. Termin sp³aty i minimalna wymagana miesiêczna sp³ata podawane s¹
ka¿dorazowo w zestawieniu transakcji.
2. Na minimaln¹ wymagan¹ miesiêczn¹ sp³atê sk³adaj¹ siê:
1) suma miesiêcznych rat sp³aty , o których mowa w § 25 ust. 2 z tytu³u dokonanych transakcji bezgotówkowych (Sta³e Sp³aty) i
transakcji gotówkowych – Wyp³ata (Sta³e Sp³aty), o ile takie transakcje mia³y miejsce,
2) miesiêczna sp³ata, o której mowa w § 25 ust. 1, z tytu³u dokonanych transakcji bezgotówkowych (Minimalne Sp³aty) i transakcji
gotówkowych – Wyp³ata (Minimalne Sp³aty), których potwierdzenie wp³ynê³o do Banku przed dniem sporz¹dzenia zestawienia
transakcji, oraz nale¿nych odsetek i prowizji od tych transakcji,
3) nale¿ne op³aty, okreœlone w Taryfie op³at i prowizji.
Posiadacz karty w ka¿dym czasie trwania umowy jest uprawniony do przedterminowej sp³aty kredytu. Przedterminowa sp³ata
kredytu wywo³uje skutek okreœlony w § 29 ust. 3.
3. Je¿eli wyst¹pi¹ dodatkowe zobowi¹zania Posiadacza karty wobec Banku tj. np.: z tytu³u przekroczenia przyznanego limitu kredytu lub
niedop³aty z poprzedniego okresu rozliczeniowego, kwota przekroczenia lub niedop³aty bêdzie doliczona do minimalnej wymaganej
miesiêcznej sp³aty, o której mowa w ust. 2.
4. Nale¿ne Bankowi odsetki, op³aty i prowizje obci¹¿aj¹ przyznany Posiadaczowi karty limit kredytu.
5. W przypadku kiedy Posiadacz karty nie sp³aci minimalnej wymaganej miesiêcznej sp³aty (podanej w zestawieniu transakcji) w terminie
sp³aty, Bank pobierze op³atê za obs³ugê nieterminowej sp³aty w wysokoœci okreœlonej w Taryfie op³at i prowizji. Posiadacz karty
zobowi¹zany jest do uiszczenia op³aty za obs³ugê nieterminowej sp³aty nie póŸniej ni¿ w najbli¿szym terminie sp³aty minimalnej
wymaganej miesiêcznej sp³aty. Z zastrze¿eniem § 46 ust. 6, za okres opóŸnienia w sp³acie minimalnej wymaganej miesiêcznej sp³aty
Bank nie pobiera odsetek za opóŸnienie w sp³acie.
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§ 27. Ka¿da wp³ata dokonana przez Posiadacza karty w trakcie obowi¹zywania umowy bêdzie zaliczana na pokrycie zad³u¿enia w
nastêpuj¹cy sposób: op³aty za obs³ugê nieterminowej sp³aty, op³aty z tytu³u ubezpieczeñ, koszty zwi¹zane z op³at¹ sk³adek
ubezpieczeñ, inne op³aty, odsetki, miesiêczna sp³ata transakcji bezgotówkowych (Minimalne Sp³aty) - odsetki, prowizje, kapita³
wynikaj¹ce z tych transakcji, miesiêczna sp³ata transakcji gotówkowych - Wyp³ata (Minimalne Sp³aty) - odsetki, prowizje, kapita³
wynikaj¹ce z tych transakcji, miesiêczna rata sp³aty transakcji bezgotówkowych (Sta³e sp³aty) - odsetki, prowizje, kapita³ wynikaj¹ce z
tych transakcji, miesiêczna rata sp³aty transakcji gotówkowych – Wyp³ata (Sta³e Sp³aty) - odsetki, prowizje, kapita³ wynikaj¹ce z tych
transakcji.
§ 28. W przypadku, kiedy Posiadacz karty nie dokona, w pe³nej wysokoœci, kolejnych trzech wymaganych miesiêcznych sp³at w terminie
sp³aty, wówczas warunki transakcji i sp³ata zad³u¿enia powsta³ego z tytu³u dokonanych transakcji bezgotówkowych (Sta³e Sp³aty) i
transakcji gotówkowych – Wyp³ata (Sta³e Sp³aty) ulegn¹ zmianie na warunki ustalone dla transakcji bezgotówkowej (Minimalne Sp³aty).
Nowe warunki zad³u¿enia bêd¹ obowi¹zywa³y od dnia nastêpuj¹cego po trzecim okreœlonym terminie sp³aty, w którym nie zosta³a
dokonana pe³na sp³ata minimalnej wymaganej miesiêcznej sp³aty.
§ 29. 1. Ka¿da dokonana sp³ata bêdzie odnawia³a o kwotê sp³aty dostêpny limit kredytu.
2. Je¿eli Posiadacz karty dokona wy¿szej sp³aty ni¿ minimalna wymagana miesiêczna sp³ata, kwota sp³aty bêdzie zaliczona w pierwszej
kolejnoœci na pokrycie zad³u¿enia z tytu³u dokonanych transakcji bezgotówkowych (Minimalne Sp³aty), gotówkowych – Wyp³ata
(Minimalne Sp³aty), w dalszej kolejnoœci transakcji bezgotówkowych (Sta³e Sp³aty), a nastêpnie transakcji gotówkowych - Wyp³ata (Sta³e
Sp³aty). Sp³ata wy¿szej kwoty ni¿ sta³a miesiêczna sp³ata skutkowaæ bêdzie skróceniem okresu sp³acania tej transakcji.
3. W przypadku, gdy Posiadacz karty dokona sp³aty w kwocie wy¿szej ni¿ jego zad³u¿enie, kwota nadp³aty stanowiæ bêdzie
nieoprocentowane saldo dodatnie, które zostanie zaliczone na pokrycie kolejnej dokonanej transakcji.
§ 30. 1. Za dzieñ sp³aty uwa¿a siê dzieñ wp³ywu œrodków na wskazany w umowie rachunek karty, w zwi¹zku z czym Posiadacz karty winien
dokonywaæ wp³at z odpowiednim wyprzedzeniem.
2. Sp³aty zad³u¿enia mo¿na dokonaæ za pomoc¹: polecenia zap³aty, przelewu, przekazu pocztowego lub wp³aty gotówkowej w
placówkach Poczty Polskiej , lub oddzia³ach dowolnego banku.
3. Dowód wp³aty lub polecenie przelewu powinny zawieraæ imiê i nazwisko Posiadacza karty oraz numer umowy.
§ 31. 1. W przypadku, gdy Posiadacz karty zadeklarowa³ sp³atê zobowi¹zañ w wysokoœci minimalnej wymaganej miesiêcznej sp³aty poprzez
polecenia zap³aty:
1) Bank bêdzie dokonywa³ obci¹¿eñ wskazanego rachunku bankowego Posiadacza karty w drodze polecenia zap³aty w terminie
odpowiadaj¹cym terminowi sp³aty, do czasu pisemnego odwo³ania zgody do obci¹¿ania, z zastrze¿eniem pkt 2).
2) w przypadku zamkniêcia wskazanego przez Posiadacza karty rachunku bankowego, zgoda Posiadacza karty do obci¹¿ania
rachunku traci moc od nastêpnego dnia po uzyskaniu informacji przez Bank o zamkniêciu tego rachunku.
2. W przypadku, gdy Posiadacz karty zadeklarowa³ regulowanie zobowi¹zañ poprzez polecenia zap³aty, a jednoczeœnie dokona ca³kowitej
lub czêœciowej wp³aty na rachunek karty pomiêdzy dat¹ sporz¹dzenia zestawienia transakcji a wymaganym terminem sp³aty, Bank
dokona polecenia zap³aty na kwotê odpowiednio pomniejszon¹ o dokonan¹ wp³atê.
§ 32. 1. Bank po zakoñczeniu ka¿dego okresu rozliczeniowego sporz¹dza i przesy³a zestawienie transakcji na ostatni podany przez
Posiadacza karty adres do korespondencji.
2. Jeœli w okreœlonym w umowie terminie, Posiadacz karty nie otrzyma zestawienia transakcji, zobowi¹zany jest powiadomiæ o tym Bank i
ustaliæ telefonicznie za poœrednictwem DOK saldo zad³u¿enia oraz minimaln¹ wymagan¹ miesiêczn¹ sp³atê w celu dokonania sp³aty.
Brak zestawienia transakcji nie zwalnia Posiadacza karty ze sp³aty minimalnej wymaganej miesiêcznej sp³aty.
§ 33. Zmiana, na wniosek Posiadacza karty, daty sporz¹dzenia zestawienia transakcji, wymaga akceptacji Banku. Bank ma prawo odmówiæ
zmiany daty wystawiania zestawienia transakcji.
§ 34. Bank przy wyliczaniu miesiêcznej raty sp³aty dokonuje zaokr¹gleñ w górê do pe³nego grosza. Nadp³aty dokonane w wyniku zaokr¹gleñ
zostan¹ skorygowane w ostatniej miesiêcznej racie sp³aty.
§ 35. Wp³aty dokonane przed dat¹ sporz¹dzenia zestawienia transakcji powiêkszaj¹ limit dostêpny w dniu wp³ywu wp³aty do Banku
zmniejszaj¹c jednoczeœnie zad³u¿enie Posiadacza karty wobec Banku. Wp³aty te nie s¹ zaliczane na poczet minimalnych wymaganych
miesiêcznych sp³at, uwidocznionych w zestawieniach transakcji sporz¹dzanych po dokonaniu wp³aty.
Rozdzia³ V Reklamacje
§ 36. 1. Posiadacz karty zobowi¹zany jest zg³osiæ w formie pisemnej na adres Banku, w ci¹gu 14 dni od otrzymania zestawienia transakcji,
niezgodnoœci w zestawieniu transakcji dotycz¹ce w szczególnoœci:
1) kwestionowanych transakcji ujêtych w zestawieniu transakcji,
2) b³êdu lub innych nieprawid³owoœci w przeprowadzeniu rozliczenia.
2. Bank niezw³ocznie rozpatruje zg³oszenia Posiadacza karty, o których mowa w ust. 1.
§ 37. 1. W przypadku niezgodnoœci dotycz¹cych dokonanych transakcji, po wstêpnej analizie zg³oszonych niezgodnoœci, Bank ma prawo
za¿¹daæ w ci¹gu 14 dni dodatkowych dokumentów takich jak np. potwierdzenie dokonania transakcji, dowód wp³aty, kopia rachunku
lub faktury, potwierdzaj¹cych niezgodnoœæ .
2. Bank, z zastrze¿eniem ust. 3, rozpatruje reklamacje, o których mowa w ust . 1 w nastêpuj¹cym trybie:
a) uznaje warunkowo rachunek karty, w przypadku wstêpnego stwierdzenia zasadnoœci reklamacji, do czasu ostatecznego wyjaœnienia
reklamacji, informuj¹c o tym fakcie Posiadacza karty w zestawieniu transakcji,
b) informuje pisemnie Posiadacza karty o ostatecznej decyzji i w przypadku braku pozytywnego rozwi¹zania reklamacji obci¹¿a
rachunek karty kwot¹ reklamowanej transakcji.
3. Maksymalny okres wyjaœniania reklamacji transakcji, z zastrze¿eniem ust. 4, wynosi dla reklamacji transakcji dokonanych w kraju 90
dni, a dla reklamacji transakcji dokonanych za granic¹ jest zgodny z terminami obowi¹zuj¹cymi w Visa International.
4. Termin, o którym mowa w ust. 3 rozpoczyna bieg od dnia wp³ywu do Banku dokumentów, wymienionych w ust. 1.
§ 38. Z³o¿enie reklamacji nie zwalnia Posiadacza karty ze sp³aty minimalnej wymaganej miesiêcznej sp³aty w okreœlonym w zestawieniu
transakcji terminie sp³aty.
Rozdzia³ VI Ochrona karty i PINu. Zastrzeganie karty.
§ 39. Posiadacz karty i U¿ytkownik karty jest zobowi¹zany do:
1) przechowywania karty i ochrony PINu, z zachowaniem nale¿ytej starannoœci; w szczególnoœci zobowi¹zany jest chroniæ kartê przed
zniszczeniem, zgubieniem oraz kradzie¿¹. Karta nie mo¿e byæ przechowywana w pobli¿u przedmiotów wytwarzaj¹cych pole
magnetyczne,
2) nieprzechowywania karty razem z PINem,
3) niezw³ocznego zg³oszenia do Banku utraty lub zniszczenia karty,
4) nieudostêpniania karty i PINu osobom nieuprawnionym.
§ 40. 1. Bank przyjmuje zg³oszenia zastrze¿enia karty przez ca³¹ dobê. W przypadku stwierdzenia braku karty lub niezamierzonego
udostêpnienia PIN osobom trzecim niezw³ocznie nale¿y kartê zastrzec powiadamiaj¹c DOK pod numerami: tel. 0 801 889 889,
tel. (58) 300 7500 w godzinach pracy DOK oraz tel. (058) 300 7585 w pozosta³ych godzinach. tel. komórkowy 0 606 34 03 04 lub Visa
International pod numerami: tel (+1) 410 581 3836, fax (+1) 410 581 6044.
Je¿eli Posiadacz lub U¿ytkownik karty zg³osi zastrze¿enie do Visa International zobowi¹zany jest powiadomiæ o tym fakcie DOK w
formie telefonicznej lub pisemnej na adres Banku lub fax (+48 58) 300 7120. Bank przyjmuje zg³oszenia zastrze¿enia kart przez ca³¹
dobê.
2. Bank potwierdza przyjêcie zg³oszenia zastrze¿enia karty, podczas rozmowy z Posiadaczem karty lub U¿ytkownikiem karty,
bezpoœrednio po dokonaniu zastrze¿enia karty w systemie autoryzacyjnym Banku.
3. W przypadku kradzie¿y karty, Posiadacz karty i U¿ytkownik karty zobowi¹zany jest zg³osiæ kradzie¿ karty odpowiednim organom
œcigania najpóŸniej 24 godziny od momentu zastrze¿enia karty.
4. Karta zastrze¿ona z powodu jej utraty i nastêpnie odnaleziona nie mo¿e byæ u¿ywana i powinna zostaæ zniszczona zgodnie § 20 ust. 2
regulaminu.
5. Zastrze¿enie karty g³ównej, z powodu jej utraty, z jednoczesnym wnioskiem o wydanie nowej karty g³ównej w miejsce utraconej, nie
powoduje zastrze¿enia kart dodatkowych.

6. Po dokonaniu zastrze¿enia karty, na wniosek Posiadacza karty, Bank wydaje now¹ kartê g³ówn¹ lub dodatkow¹ wraz z nowym PINem.
Bank ma prawo odmówiæ wydania karty w przypadku, gdy Posiadacz karty lub U¿ytkownik karty nie przestrzega postanowieñ umowy i
niniejszego regulaminu lub jego zdolnoœæ do sp³aty zobowi¹zañ wobec Banku uleg³a zmianie.
§ 41. Posiadacz karty mo¿e w dowolnym terminie wa¿noœci karty zastrzec kartê dodatkow¹/ karty dodatkowe bez podawania przyczyny, za
wyj¹tkiem sytuacji opisanej w § 40 ust. 1, powiadamiaj¹c o tym fakcie DOK.
§ 42. 1.Bank ma prawo zablokowaæ lub zastrzec kartê/karty w przypadku u¿ywania karty/kart niezgodnie z postanowieniami umowy i
niniejszego regulaminu, a w szczególnoœci:
1) w przypadku wypowiedzenia umowy (w dniu wys³ania wypowiedzenia),
2) je¿eli przekroczony zostanie przyznany limit kredytu,
3) stwierdzenia przez Bank zagro¿enia terminowej sp³aty zad³u¿enia, a w szczególnoœci w przypadku braku wp³aty minimalnej
wymaganej miesiêcznej sp³aty lub utraty Ÿród³a dochodów.
§ 43. Bank nie ponosi odpowiedzialnoœci za skutki wynikaj¹ce:
1) z tytu³u transakcji dokonanych przez osoby trzecie, którym Posiadacz karty lub U¿ytkownik karty udostêpni³ kartê lub ujawni³ PIN,
2) z tytu³u transakcji dokonanych przy wykorzystaniu karty skradzionej/ zgubionej, do czasu zg³oszenia faktu utraty karty, do kwoty
odpowiadaj¹cej równowartoœci 150 Euro obliczonej wed³ug œredniego kursu NBP, obowi¹zuj¹cego w dniu dokonania zg³oszenia utraty
karty. Ograniczenie to nie dotyczy transakcji dokonanych z winy Posiadacza karty i U¿ytkownika karty, a w szczególnoœci, gdy nie
dope³ni³ on obowi¹zków okreœlonych w § 36 oraz § 39.
3) z tytu³u transakcji dokonanych po wypowiedzeniu umowy,
4) z powodu niewykonania obowi¹zku , o którym mowa w § 20 ust. 2.
5) z tytu³u transakcji dokonanych po zg³oszeniu zastrze¿enia karty, o ile dosz³o do nich z winy umyœlnej Posiadacza karty lub U¿ytkownika
karty .
Rozdzia³ VII Odst¹pienie od umowy i wypowiedzenie umowy
§ 44. 1. Posiadacz karty mo¿e odst¹piæ od umowy, w terminie 14 dni od zawarcia umowy lub w terminie 14 dni od otrzymania pierwszej
karty, o ile od dnia otrzymania karty nie dokona³ ¿adnej transakcji przy wykorzystaniu tej karty. W przypadku odst¹pienia od umowy
Bank zwróci Posiadaczowi karty kwotê poniesionych op³at, o ile Posiadacz zosta³ nimi obci¹¿ony. Posiadacz karty zobowi¹zany jest
zwróciæ Bankowi kartê(y) oraz koszty zwi¹zane z wydaniem karty/kart okreœlone w Taryfie op³at i prowizji. W przypadku kiedy umowa
zosta³a zawarta na odleg³oœæ tj. w drodze korespondencyjnej wymiany oœwiadczeñ woli, Posiadacz karty nie jest zobowi¹zany do
zwrotu Bankowi kosztów zwi¹zanych z wydaniem karty/kart okreœlonych w Taryfie op³at i prowizji.
2. W przypadku, kiedy w dniu zawarcia niniejszej umowy Posiadacz karty dokona³ transakcji bezgotówkowej, Posiadacz karty mo¿e tak¿e
odst¹piæ od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia przy czym odst¹pienie od niniejszej umowy bêdzie skuteczne o ile,
³¹cznie z oœwiadczeniem o odst¹pieniu od umowy Posiadacz karty zwróci Bankowi kwotê tej transakcji na rachunek wskazany w umowie.
§ 45. Termin do odst¹pienia od umowy jest zachowany, je¿eli Posiadacz karty przed jego up³ywem nada list polecony zawieraj¹cy
„Oœwiadczenie o odst¹pieniu od umowy”, zgodnie z do³¹czonym do umowy wzorem, na adres: GE Money Bank S.A., Departament Obs³ugi
Klientów, ul. Marynarki Polskiej 177, 80-900 Gdañsk.
§ 46. 1. Umowa mo¿e zostaæ wypowiedziana w formie pisemnej, w ka¿dym czasie, przez któr¹kolwiek ze stron z tym, ¿e:
1) Posiadacz karty mo¿e wypowiedzieæ umowê, sk³adaj¹c wypowiedzenie na piœmie, zwracaj¹c do Banku kartê/karty dodatkowe oraz
sp³acaj¹c wykorzystany limit kredytu wraz z nale¿nymi odsetkami, op³atami i prowizjami.
2) Bank mo¿e wypowiedzieæ umowê i zablokowaæ lub zastrzec kartê/karty, je¿eli:
a) Posiadacz karty nie zap³aci w terminach sp³aty, okreœlonych w umowie, pe³nych minimalnych wymaganych miesiêcznych sp³at,
za conajmniej dwa okresy p³atnoœci, po uprzednim pisemnym wezwaniu Posiadacza karty do zap³aty zaleg³ych kwot, w terminie
7 dni od daty otrzymania wezwania,
b) karta/karty u¿ywane s¹ niezgodnie z postanowieniami umowy i regulaminu
3) Bank mo¿e ponadto wypowiedzieæ umowê i zablokowaæ/zastrzec kartê lub obni¿yæ kwotê przyznanego limitu kredytu w przypadku
niedotrzymania przez Posiadacza karty innych warunków, udzielenia limitu kredytu, ani¿eli wymienione w pkt 2) niniejszego
paragrafu (w szczególnoœci naruszenia przepisów prawa), albo w razie utraty przez Posiadacza karty zdolnoœci kredytowej.
2. Okres wypowiedzenia wynosi 31 dni.
3. Posiadacz karty odpowiedzialny jest za wszystkie zobowi¹zania wynikaj¹ce z transakcji dokonywanych przed, w i po okresie
wypowiedzenia, których potwierdzenie wp³ynie do Banku po dacie wypowiedzenia i jest zobowi¹zany do ich pokrycia wraz z nale¿nymi
odsetkami, op³atami i prowizjami.
4. Posiadacz karty zobowi¹zany jest sp³aciæ ca³oœæ zad³u¿enia nie póŸniej ni¿ do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia.
5. Bank uznaje zad³u¿enie za sp³acone w przypadku niedop³aty lub nadp³aty kwoty w wysokoœci, która nie przekroczy na dzieñ dokonania
rozliczenia zad³u¿enia przez Bank, dwukrotnoœci podstawowej op³aty za przekaz pocztowy, wg Cennika za us³ugi pocztowe w obrocie
krajowym PPUP Poczta Polska obowi¹zuj¹cego w dniu dokonania rozliczenia zad³u¿enia. Koszty zwrotu nadp³aty ponosi Posiadacz
karty.
6. Je¿eli Posiadacz karty nie sp³aci zad³u¿enia, o którym mowa w ust. 4, w okreœlonym terminie sp³aty, Bank od dnia nastêpnego po
up³ywie okresu wypowiedzenia bêdzie naliczaæ odsetki za opóŸnienie sp³aty od zad³u¿enia, wed³ug zmiennej stopy procentowej i
przyst¹pi do dochodzenia nale¿noœci.
7. Wszelkie wp³aty na poczet zad³u¿enia dokonane przez Posiadacza karty, po up³ywie okresu wypowiedzenia, bêd¹ zaliczane w
nastêpuj¹cy sposób: op³aty z tytu³u ubezpieczeñ, op³aty s¹dowe, inne op³aty i prowizje, odsetki, zad³u¿enie (kapita³, prowizje, odsetki).
Rozdzia³ VIII Postanowienia koñcowe
§ 47. Z zastrze¿eniem odpowiednich postanowieñ umowy i regulaminu Bank wykonuje zlecenie Posiadacza karty i U¿ytkownika karty w
zakresie:
1) transakcji bezgotówkowej - (Sta³e sp³aty) lub (Minimalne sp³aty) nie póŸniej ni¿ kolejnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Bank
potwierdzenia dokonania takiej transakcji,
2) transakcji gotówkowej dokonanej w bankomacie lub w drodze dyspozycji bez fizycznego wykorzystania karty za poœrednictwem
œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ, w tym œrodków komunikacji elektronicznej, natychmiast po dokonaniu przez Bank
autoryzacji takiej transakcji.
§ 48. Bank nie ponosi odpowiedzialnoœci za skutki wynikaj¹ce z przyczyn niezale¿nych od Banku, w tym:
1) fakt odmowy akceptacji karty przez punkt akceptuj¹cy lub bankomat,
2) brak autoryzacji danej transakcji,
3) awariê sytemu autoryzacyjno-rozliczeniowego,
4) udostêpnianie numeru karty w sieci Internet,
5) szkody powsta³e w wyniku dzia³ania osób trzecich oraz dzia³ania si³y wy¿szej,
6) szkody wynikaj¹ce z niepoinformowania Banku o zmianach danych zawartych w umowie.
§ 49. 1.Bank zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu
2. Bank zawiadamia Posiadacza karty o ka¿dej zmianie postanowieñ regulaminu. Brak pisemnego wypowiedzenia umowy w ci¹gu 14 dni
od daty otrzymania zawiadomienia o zmianie regulaminu przez Posiadacza karty bêdzie traktowany jako akceptacja nowych
warunków.
§ 50. Posiadacz karty powinien niezw³ocznie powiadomiæ Bank:
1) o wszelkich zmianach danych (nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego,
dokumentu to¿samoœci, miejsca zatrudnienia) zawartych odpowiednio we wniosku lub umowie. W przeciwnym razie wszelka
korespondencja wysy³ana na adres podany odpowiednio we wniosku lub umowie bêdzie traktowana jako dorêczona.
2) o wszelkich faktach maj¹cych wp³yw na pogorszenie jego sytuacji finansowej i maj¹tkowej w trakcie trwania umowy.
§ 51. O zmianach umowy dokonanych na wniosek Posiadacza karty za zgod¹ Banku, Bank poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na
zestawieniu transakcji lub odrêbnym pismem przes³anym przez Bank.
§ 52. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maj¹ zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególnoœci Prawa
bankowego, ustawy o elektronicznych instrumentach p³atniczych, ustawy o kredycie konsumenckim, Kodeksu cywilnego.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART – PLAY VISA
WPROWADZENIE
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Posiadaczy kart („warunki ubezpieczenia”) szczegó³owo
okreœlaj¹ zakres ochrony ubezpieczeniowej, oferowanej Posiadaczom kat kredytowych w GE Money Banku SA zwanym dalej
„Bankiem” lub „Ubezpieczaj¹cym”.
§ 1 DEFINICJE
Przez u¿yte w warunkach ubezpieczenia pojêcia nale¿y rozumieæ:
1. Administrator – Financial Insurance Group Services Sp zoo Oddzia³ w Polsce, u¿ywaj¹ca tak¿e nazwy Genworth
Financial, dzia³aj¹ca w imieniu i na rzecz Zak³adu Ubezpieczeñ zgodnie z Art. 3 ust 4 pkt 1 – 6 oraz ust 5 Ustawy z dnia
22 maja 2003 roku o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.
2. Deklaracja ubezpieczeniowa – oœwiadczenia Ubezpieczonego zawarte we wniosku lub w umowie o kartê potwierdzaj¹ce
wolê Posiadacza karty objêcia ochron¹ ubezpieczeniow¹ w ramach umowy ubezpieczenia oraz inne oœwiadczenia tam
zawarte dotycz¹ce ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia.
3. Dzieñ wyst¹pienia zdarzenia - w przypadku œmierci Ubezpieczonego dzieñ zgonu; w przypadku trwa³ej i ca³kowitej
niezdolnoœci do pracy - dzieñ orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS ca³kowitej niezdolnoœci do pracy Ubezpieczonego
na okres co najmniej 5 lat; w przypadku powa¿nego zachorowania – dzieñ zdiagnozowania przez lekarza powa¿nego
zachorowania potwierdzonego w dokumentacji medycznej; w przypadku utraty pracy - dzieñ uzyskania statusu osoby
bezrobotnej; w przypadku utraty karty - dzieñ obci¹¿enia rachunku karty transakcj¹ dokonan¹ skradzion¹ lub
zagubion¹ kart¹; w przypadku kradzie¿y lub zniszczenia towaru – dzieñ obci¹¿enia rachunku karty transakcj¹ bêd¹c¹
zap³at¹ za skradziony lub zniszczony towar.
4. Kradzie¿ lub zniszczenie towaru – zabór lub uszkodzenie mienia powoduj¹ce, ¿e koszty jego naprawy przekraczaj¹ 85%
zap³aconej ceny, które nast¹pi³y w ci¹gu 28 dni od jego zakupu, a zap³ata za zakup mienia zosta³a dokonana w ciê¿ar
rachunku karty.
5. Posiadacz karty - osoba fizyczna, której na podstawie umowy o kartê, Bank i przyzna³ limit kredytu i wyda³ kartê. .
6. Nieszczêœliwy wypadek – nag³e zdarzenie spowodowane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, niezale¿ne od woli Ubezpieczonego i
bêd¹ce wy³¹czn¹ przyczyn¹ zdarzenia ubezpieczeniowego, w szczególnoœci do nieszczêœliwych wypadków w
rozumieniu warunków ubezpieczenia nie zalicza siê udaru mózgu oraz ka¿dego w ¿yciu Ubezpieczonego zawa³u serca.
7. Powa¿ne zachorowanie – co najmniej jedna z ni¿ej zdefiniowanych chorób, o ile jej zdiagnozowanie przez lekarza
nast¹pi³o po dniu objêcia Ubezpieczonego ochron¹ ubezpieczeniow¹:
1) zawa³ serca –pierwsza w ¿yciu ubezpieczonego martwica czêœci miêœnia sercowego w nastêpstwie nag³ego
przerwania dop³ywu krwi. Rozpoznanie musi byæ oparte na ³¹cznym wyst¹pieniu typowych objawów: bóle klatki
piersiowej, œwie¿e zmiany w zapisie EKG charakterystyczne dla œwie¿o przebytego zawa³u serca oraz znacznie
zwiêkszony poziom enzymów sercowych we krwi;
2) udar mózgu – nag³e, ogniskowe uszkodzenie mózgu powsta³e w nastêpstwie zmian naczyniowych, powoduj¹ce
powstanie trwa³ych ubytków neurologicznych. Rozpoznanie musi zostaæ poparte œwie¿ymi zmianami w obrazie
tomografii komputerowej lub j¹drowego rezonansu magnetycznego. Ubezpieczeniem nie s¹ objête jakiekolwiek
epizody przemijaj¹cego niedokrwienia mózgu;
3) niewydolnoœæ nerek – schy³kowe stadium choroby nerek wyra¿aj¹ce siê nieodwracalnym upoœledzeniem czynnoœci
obu nerek oraz stanowi¹ce bezwzglêdne wskazanie do przewlek³ej dializoterapii lub przeszczepu nerek;
4) nowotwór (rak) – guz z³oœliwy, charakteryzuj¹cy siê niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem siê komórek
nowotworowych powoduj¹cy naciekanie i niszczenie prawid³owych tkanek potwierdzony badaniem
histopatologicznym przeprowadzonym przez wykwalifikowanego lekarza onkologa lub histopatologa, w tym
bia³aczkê, ch³oniaka z³oœliwego, choroba Hodgkina, z³oœliwe nowotwory szpiku kostnego, czerniak z³oœliwy oraz
nowotwory skóry powoduj¹ce powstawanie przerzutów. Ubezpieczeniem nie s¹ objête nieinwazyjne nowotwory insitu oraz inne nowotwory skóry;
5) chirurgiczne pomostowanie naczyñ wieñcowych – operacja chirurgiczna przy otwartej klatce piersiowej maj¹ca na
celu zlikwidowanie zwê¿enia lub niedro¿noœci têtnic wieñcowych przez wszczepienie pomostu omijaj¹cego,
poprzedzona angiografi¹ wykazuj¹c¹ istotne zwê¿enie têtnicy wieñcowej z wy³¹czeniem wszelkich innych zabiegów
na naczyniach wieñcowych.
8. Suma ubezpieczenia – kwota stanowi¹ca górn¹ granicê odpowiedzialnoœci Zak³adu Ubezpieczeñ na podstawie
warunków ubezpieczenia.

9. Trwa³a i ca³kowita niezdolnoœæ do pracy - stan niesprawnoœci organizmu uniemo¿liwiaj¹cy Ubezpieczonemu
wykonywanie jakiejkolwiek pracy, podejmowanie jakiejkolwiek dzia³alnoœci przynosz¹cej przychód, który wed³ug wiedzy
medycznej nie rokuje takiej poprawy, która umo¿liwia³aby podjêcie pracy lub dzia³alnoœci przynosz¹cej przychód przez
nieprzerwany okres co najmniej 5 lat, stwierdzony orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS.
10. Ubezpieczony – Posiadacz karty, który zosta³ objêty ochron¹ ubezpieczeniow¹ na zasadach okreœlonych w warunkach
ubezpieczenia.
11. Uprawniony do œwiadczenia – Bank.
12. Utrata karty – kradzie¿ lub zagubienie karty g³ównej lub dodatkowej w wyniku, którego w okresie 48 godzin do chwili
zastrze¿enia karty, zosta³y dokonane transakcje przez osobê nieuprawnion¹
13. Utrata pracy – zdarzenie objête ochron¹ ubezpieczeniow¹, polegaj¹ce na utracie przez Ubezpieczonego zatrudnienia,
wykonywanego w oparciu o stosunek pracy zawarty na czas nieokreœlony lub czas okreœlony d³u¿szy ni¿ okres sp³aty
transakcji obci¹¿aj¹cej rachunek karty w dniu wyst¹pienia zdarzenia, wskutek rozwi¹zania przez pracodawcê stosunku
pracy w wyniku, którego Ubezpieczony uzyska³ status bezrobotnego i pobiera zasi³ek dla bezrobotnych, z zastrze¿eniem
postanowieñ warunków ubezpieczenia.
14. Zak³ad Ubezpieczeñ – odpowiednio: Lighthouse Life Assurance Company Limited z siedzib¹ 913b Europort, Gibraltar
oraz Lighthouse General Insurance Company Limited z siedzib¹ 913b Europort, Gibraltar, zarejestrowane w The Gibraltar
Companies Registry nr 92318 oraz 92317,, prowadz¹ce dzia³alnoœæ ubezpieczeniow¹, zgodnie z Insurance Companies
Ordinance 1987, na podstawie licencji z dnia 3 marca 2005 r. udzielonej przez The Gibraltar Financial Services
Commission (GFSC) oraz prowadz¹ce dzia³alnoœæ ubezpieczeniow¹ w Polsce na podstawie notyfikacji z³o¿onej Komisji
Nadzoru Ubezpieczeñ i Funduszy Emerytalnych.
15. Zdarzenie ubezpieczeniowe – zdarzenie objête ochron¹ ubezpieczeniow¹ na podstawie umowy ubezpieczenia
odpowiednio: zgon, trwa³a i ca³kowita niezdolnoœæ do pracy Ubezpieczonego, powa¿ne zachorowanie, utrata pracy,
utrata karty g³ównej lub dodatkowej, kradzie¿ lub zniszczenie towaru.
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze warunki ubezpieczenia reguluj¹ zasady ochrony ubezpieczeniowej, udzielanej przez:
1) Lighthouse Life Assurance Company Limited - w zakresie ryzyka zgonu;
2) Lighthouse General Insurance Company Limited - w zakresie ryzyka utraty pracy, trwa³ej i ca³kowitej niezdolnoœci do
pracy, powa¿nego zachorowania, utraty karty oraz kradzie¿y lub zniszczenia towaru,
Posiadaczom kart, którzy zostali objêci ochron¹ ubezpieczeniow¹ w ramach Umowy Ubezpieczenia Grupowego na
Rzecz Kredytobiorców i Posiadaczy kart, zawartej pomiêdzy GE Money Bankiem SA, a Lighthouse Life Assurance
Company Limited i Lighthouse General Insurance Company Limited, zwanej dalej „umow¹ ubezpieczenia”.
2. Warunki ubezpieczenia stanowi¹ integraln¹ czeœæ umowy ubezpieczenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w warunkach ubezpieczenia maj¹ zastosowanie postanowienia umowy ubezpieczenia,
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alnoœci
ubezpieczeniowej oraz inne powszechnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa polskiego.
4. Pojêcia u¿yte w warunkach ubezpieczenia maj¹ znaczenie nadane im w warunkach ubezpieczenia, umowie o kartê lub
regulaminie.
5. Wszelkie terminy w warunkach ubezpieczenia s¹ wyra¿ane w dniach kalendarzowych chyba, ¿e zosta³y zdefiniowane
inaczej.
§ 3 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA I ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
1. Na podstawie warunków ubezpieczenia przedmiotem ubezpieczenia jest ¿ycie i zdrowie Ubezpieczonego oraz
zatrudnienie Ubezpieczonego, a tak¿e utrata karty oraz ryzyko kradzie¿y lub zniszczenia towaru w zakresie opisanym w
warunkach ubezpieczenia.
2. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ z tytu³u utraty karty objêty jest ka¿dy Posiadacz karty aktywowanej.
3. Niezale¿nie od ochrony ubezpieczeniowej z tytu³u utraty karty, Zak³ad Ubezpieczeñ obejmie Posiadacza karty ochron¹
ubezpieczeniow¹ w zakresie wybranej przez niego opcji:
1) Opcja 1 – zgon, trwa³a i ca³kowita niezdolnoœæ do pracy,
2) Opcja 2 - utrata pracy albo powa¿ne zachorowanie oraz kradzie¿ lub zniszczenie towaru, z zastrze¿eniem, i¿ Opcja 2
stanowi rozszerzenie zakresu ubezpieczenia opisanego w Opcji 1.

§ 4 WARUNKI UDZIELENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
1. W przypadku ubezpieczenia na wypadek zgonu, trwa³ej i ca³kowitej niezdolnoœci do pracy, powa¿nego zachorowania
albo utraty pracy oraz kradzie¿y lub zniszczenia towaru, ochron¹ ubezpieczeniow¹ mo¿e zostaæ objêty Posiadacz karty,
który w dniu z³o¿enia oœwiadczenia woli zawieraj¹cego wniosek o objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹, spe³nia ³¹cznie
nastêpuj¹ce warunki:
1) ukoñczy³ 18 rok ¿ycia i nie ukoñczy³ 75 roku ¿ycia,
2) ma miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej,
3) z³o¿y³ oœwiadczenia zawarte w deklaracji ubezpieczeniowej, lub oœwiadczenie woli objêcia go ochron¹
ubezpieczeniow¹ w trakcie trwania umowy o kartê ,
4) Zak³ad Ubezpieczeñ wyrazi³ pisemn¹ zgodê na objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹ w przypadku, gdy kwota limitu
przyznanego w ramach umowy o kartê przez Bank przewy¿sza 40.000 z³otych.
2. W przypadku ubezpieczenia na wypadek utraty karty ochron¹ ubezpieczeniow¹ zostanie objêty Posiadacz karty,
którego karta zosta³a aktywowana.
§ 5 ROZPOCZÊCIE I ZAKOÑCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
1. Posiadacz karty zostaje objêty ochron¹ ubezpieczeniow¹ pod warunkiem op³acenia sk³adki ubezpieczeniowej przez
Bank w terminie i na warunkach okreœlonych w umowie ubezpieczenia.
2. Odpowiedzialnoœæ Zak³adu Ubezpieczeñ rozpoczyna siê:
1) w dniu z³o¿enia oœwiadczenia woli zawieraj¹cego wniosek o objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹ w przypadku ochrony
w zakresie zgonu oraz trwa³ej i ca³kowitej niezdolnoœci do pracy, kradzie¿y lub zniszczenia towaru,
2) 30 dnia po dniu od z³o¿enia oœwiadczenia woli zawieraj¹cego wniosek o objêcie ochron¹ w przypadku ochrony w
zakresie powa¿nego zachorowania albo utraty pracy.
3. W przypadku ubezpieczenia ryzyka utraty karty, ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana przez Zak³ad Ubezpieczeñ od
momentu aktywowania pierwszej wydanej karty oraz wznowienia karty lub odblokowania karty wczeœniej zablokowanej.
4. W przypadku rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej w ci¹gu 30 dni od dnia z³o¿enia oœwiadczenia woli zawieraj¹cego
wniosek o objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹, Posiadacz karty traktowany jest tak, jakby nigdy nie zosta³ objêty ochron¹
ubezpieczeniow¹.
5. Je¿eli nast¹pi zmiana formy zatrudnienia Ubezpieczonego objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹ w Opcji 2, która bêdzie
uprawnia³a go do objêcia ochron¹ ubezpieczeniow¹ z tytu³u utraty pracy (stosunek pracy zawarty na czas nieokreœlony
lub czas okreœlony d³u¿szy ni¿ okres sp³aty transakcji obci¹¿aj¹cej rachunek karty) przez kolejne 30 dni od dnia zmiany
formy zatrudnienia Ubezpieczony bêdzie objêty ochron¹ z tytu³u powa¿nego zachorowania w ramach Opcji 2. Po
up³ywie tego okresu, ochrona na wypadek powa¿nego zachorowania zostanie zast¹piona ochron¹ ubezpieczeniow¹ na
wypadek utraty pracy.
6. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia w Opcji 1 i Opcji 2 wygasa w stosunku do ka¿dego Ubezpieczonego
z chwil¹ zaistnienia któregokolwiek z nastêpuj¹cych zdarzeñ:
1) up³ywu ostatniego dnia miesi¹ca, w którym Ubezpieczony ukoñczy³ 75 rok ¿ycia,
2) up³ywu ostatniego dnia miesi¹ca, w którym Bank lub Ubezpieczony wypowiedzia³ umowê o kartê,
3) up³ywu ostatniego dnia miesi¹ca kalendarzowego, nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym Ubezpieczony skutecznie
z³o¿y³ pisemne oœwiadczenie o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej,
4) zgonu, powa¿nego zachorowania, trwa³ej i ca³kowitej niezdolnoœci do pracy Ubezpieczonego,
5) w odniesieniu do ochrony ubezpieczeniowej w zakresie utraty pracy - przyznania Ubezpieczonemu œwiadczenia
emerytalnego lub rentowego,
7. Odpowiedzialnoœæ Zak³adu Ubezpieczeñ w przypadku ubezpieczenia od kradzie¿y lub zniszczenia towaru, wygasa w
ka¿dym przypadku wygaœniêcia ochrony ubezpieczeniowej z tytu³u ubezpieczenia w Opcji 2.
8. Odpowiedzialnoœæ Zak³adu Ubezpieczeñ w przypadku utraty karty wygasa z chwil¹ zaistnienia któregokolwiek z
nastêpuj¹cych zdarzeñ:
1) up³ywu wa¿noœci karty, zastrze¿enia lub zablokowania karty,
2) w ostatnim dniu miesi¹ca, w którym Bank lub Ubezpieczony wypowiedzia³ umowê o kartê,
3) z chwil¹ wygaœniêcia prawa do u¿ywania karty zgodnie z regulaminem.
9. Ubezpieczonemu przys³uguje prawo do rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczony sk³ada pisemne
powiadomienie o rezygnacji do Banku z zastrze¿eniem ustêpu 10.
10. W przypadku, gdy objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹ jest warunkiem udzielenia przez Bank limitu kredytu, z³o¿enie
wniosku o rezygnacjê z ochrony ubezpieczeniowej lub o zmianê uprawnionego do œwiadczenia, bêdzie skutkowa³o
prawem Banku do wypowiedzenia umowy o kartê.
§ 6 SK£ADKA UBEZPIECZENIOWA
1. Sk³adka ubezpieczeniowa z tytu³u udzielanej ochrony ubezpieczeniowej jest p³atna miesiêcznie przez Ubezpieczaj¹cego.
2. Sk³adka ubezpieczeniowa jest p³atna w z³otych, na warunkach i w terminach okreœlonych w umowie ubezpieczenia.
§ 7 SUMA UBEZPIECZENIA
1. Suma ubezpieczenia na wypadek zgonu, trwa³ej i ca³kowitej niezdolnoœci do pracy lub powa¿nego zachorowania
Ubezpieczonego z zastrze¿eniem postanowieñ ust 2 poni¿ej, równa jest:
1) kwocie zad³u¿enia na dzieñ sporz¹dzenia pierwszego zestawienia transakcji po dniu wyst¹pienia zdarzenia oraz
2) kwocie transakcji dokonanych przed dniem zdarzenia a uwidocznionych w kolejnych zestawieniach transakcji,
sporz¹dzonych po zestawieniu, o którym mowa powy¿ej.
2. Suma ubezpieczenia, nie mo¿e przekroczyæ œredniej arytmetycznej zad³u¿enia z szeœciu okresów rozliczeniowych
poprzedzaj¹cych dzieñ wyst¹pienia zdarzenia.
3. Suma ubezpieczenia na wypadek utraty pracy równa jest 9 -ciu œwiadczeniom z tytu³u tego zdarzenia z zastrze¿eniem
ust. 4 poni¿ej.
4. W przypadku umów o kartê, gdzie ubezpieczenie stanowi warunek udzielenia limitu kredytu, suma ubezpieczenia na
wypadek utraty pracy równa jest zad³u¿eniu pozostaj¹cemu do sp³aty w dniu utraty pracy, nie wiêcej jednak ni¿ 15. 000 z³.
5. Suma ubezpieczenia w przypadku utraty karty wynosi w ci¹gu kolejnych 12 miesiêcy trwania ochrony
ubezpieczeniowej 10 000 z³otych.
6. Suma ubezpieczenia w przypadku kradzie¿y lub zniszczenia towaru wynosi w ci¹gu kolejnych 12 miesiêcy trwania
ochrony ubezpieczeniowej 10 000 z³otych.
§ 8 ZG£OSZENIE ROSZCZENIA
1. Wszelkie dokumenty zwi¹zane ze zg³oszeniem roszczenia powinny byæ z³o¿one na adres Administratora wskazany w par 13.
2. Bank przekazuje do Zak³adu Ubezpieczeñ kopiê deklaracji ubezpieczeniowej.
3. W przypadku zg³oszenia roszczenia o wyp³atê œwiadczenia z tytu³u zgonu, nale¿y z³o¿yæ nastêpuj¹ce dokumenty:
1) formularz zg³oszenia roszczenia,
2) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego
3) zaœwiadczenie lekarskie o przyczynie zgonu lub kartê zgonu zawieraj¹c¹ okreœlenie przez lekarza przyczyny zgonu
4) inne dokumenty, których za¿¹da Zak³ad Ubezpieczeñ, niezbêdne do ustalenia uprawnionego do œwiadczenia,
zasadnoœci roszczenia o wyp³atê i wysokoœci œwiadczenia, w szczególnoœci dodatkow¹ dokumentacjê medyczn¹.
4. W przypadku zg³oszenia roszczenia o wyp³atê œwiadczenia z tytu³u trwa³ej niezdolnoœci do pracy, Ubezpieczony jest
zobowi¹zany z³o¿yæ nastêpuj¹ce dokumenty:
1) formularz zg³oszenia roszczenia,
2) orzeczenie lekarza orzecznika Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych stwierdzaj¹ce trwa³¹ i ca³kowit¹ niezdolnoœæ do
pracy Ubezpieczonego,
3) inne dokumenty, których za¿¹da Zak³ad Ubezpieczeñ, niezbêdne do ustalenia zasadnoœci roszczenia o wyp³atê i
wysokoœci œwiadczenia w szczególnoœci dodatkow¹ dokumentacjê medyczn¹.
5. W przypadku zg³oszenia roszczenia o wyp³atê œwiadczenia z tytu³u powa¿nego zachorowania, Ubezpieczony jest
zobowi¹zany z³o¿yæ nastêpuj¹ce dokumenty:
1) formularz zg³oszenia roszczenia,
2) dokumentacjê medyczn¹ zawieraj¹c¹ pierwsz¹ diagnozê powa¿nego zachorowania u Ubezpieczonego,
3) oœwiadczenie o Ÿródle dochodów na dzieñ wyst¹pienia zdarzenia, a w przypadku zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy kopiê ostatniej (aktualnej na dzieñ wyst¹pienia zdarzenia) umowy o pracê lub zaœwiadczenie
pracodawcy o podstawie nawi¹zania stosunku pracy wraz z oznaczeniem terminu, na który zosta³ zawarty,
4) inne dokumenty, których za¿¹da Zak³ad Ubezpieczeñ, niezbêdne do ustalenia zasadnoœci roszczenia o wyp³atê i
wysokoœci œwiadczenia, w szczególnoœci dodatkow¹ dokumentacjê medyczn¹.
6. W przypadku zg³oszenia roszczenia o wyp³atê odszkodowania z tytu³u utraty pracy Ubezpieczony jest zobowi¹zany
z³o¿yæ nastêpuj¹ce dokumenty:
1) formularz zg³oszenia roszczenia,
2) zaœwiadczenie o uzyskaniu statusu bezrobotnego,
3) kopiê ostatniej umowy o pracê lub zaœwiadczenie pracodawcy o podstawie nawi¹zania stosunku pracy wraz z
oznaczeniem terminu, na który zosta³ zawarty,
4) œwiadectwo pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia,
5) informacjê o kwocie ostatniej raty, której termin p³atnoœci up³yn¹³ bezpoœrednio przed dat¹ utraty pracy, a w
przypadku umów o kartê gdzie ubezpieczenie stanowi wymagane zabezpieczenie sp³aty zad³u¿enia – informacja o
saldzie zad³u¿enia przypadaj¹cego do zap³aty w dniu utraty pracy,
6) informacjê o kwocie raty wymaganej do sp³aty przed wyp³at¹ œwiadczenia miesiêcznego,
7) dodatkowo przed ka¿dorazow¹ wyp³at¹ œwiadczenia miesiêcznego - dowód pobrania zasi³ku dla bezrobotnych,
8) w przypadku kredytów, gdzie ubezpieczenie stanowi wymagane zabezpieczenie sp³aty zad³u¿enia, przed wyp³at¹
œwiadczenia jednorazowego, zaœwiadczenie o prawie do pobierania zasi³ku dla bezrobotnych po 30 dniach od daty
utraty pracy,
9) inne dokumenty, których za¿¹da Zak³ad Ubezpieczeñ, niezbêdne do ustalenia zasadnoœci roszczenia o wyp³atê i
wysokoœci œwiadczenia.
7. W przypadku zg³oszenia roszczenia o wyp³atê œwiadczenia z tytu³u utraty karty Ubezpieczony jest zobowi¹zany z³o¿yæ
nastêpuj¹ce dokumenty:
1) potwierdzenie zastrze¿enia karty, zawieraj¹ce datê jej zastrze¿enia,
2) opis okolicznoœci zaistnienia szkody,
3) w przypadku kradzie¿y odpis protokó³u zg³oszenia kradzie¿y karty w³aœciwemu organowi œcigania,
4) zestawienie transakcji, na którym uwidocznione zosta³y transakcje dokonane skradzion¹ lub zagubion¹ kart¹, z
oznaczeniem tych transakcji,
5) inne dokumenty, których za¿¹da Zak³ad Ubezpieczeñ, niezbêdne do ustalenia zasadnoœci roszczenia o wyp³atê i
wysokoœci œwiadczenia.
8. W przypadku zg³oszenia roszczenia o wyp³atê odszkodowania z tytu³u kradzie¿y lub zniszczenia towaru Ubezpieczony
jest zobowi¹zany z³o¿yæ nastêpuj¹ce dokumenty:
1) dok³adny opis okolicznoœci kradzie¿y lub ca³kowitego zniszczenia towaru,
2) zestawienie transakcji potwierdzaj¹ce obci¹¿enie rachunku karty kosztem zakupu towaru, który zosta³ skradziony lub
zniszczony i którego dotyczy roszczenie,
3) dowód zap³aty za utracone przedmioty (faktura, paragon),
4) w przypadku kradzie¿y - kopia protoko³u zg³oszenia kradzie¿y towaru organom œcigania,
5) w przypadku zniszczenia – szczegó³owy opis stopnia zniszczenia oraz kosztorys naprawy towaru, wystawiony przez
autoryzowany serwis,
6) zale¿nie od indywidualnego charakteru zdarzenia inne dokumenty wskazane pisemnie przez Zak³ad ubezpieczeñ w
celu ustalenia zasadnoœci roszczenia i wysokoœci odszkodowania.

9. Wszelkie koszty zwi¹zane z uzyskaniem, przygotowaniem, dorêczeniem Zak³adowi Ubezpieczeñ wymaganych
dokumentów ponosi Ubezpieczony.
10. OpóŸnienia w dostarczaniu dokumentów przez Ubezpieczonego do Zak³adu Ubezpieczeñ mog¹ spowodowaæ
opóŸnienia w wyp³acie odszkodowania.
11. Po otrzymaniu zg³oszenia roszczenia Zak³ad Ubezpieczeñ w terminie 7 dni informuje pisemnie lub drog¹ elektroniczn¹
Bank i Ubezpieczonego o otrzymaniu zg³oszenia roszczenia oraz informuje, jakie dodatkowe dokumenty s¹ potrzebne
do ustalenia odpowiedzialnoœci odszkodowawczej Zak³adu Ubezpieczeñ.
12. W przypadku jakichkolwiek pytañ, w¹tpliwoœci zwi¹zanych z procesem zg³oszenia roszczenia Ubezpieczony mo¿e
zasiêgn¹æ informacji w Zak³adzie Ubezpieczeñ dzwoni¹c pod numer telefonu (0 22) 526 29 29, w dni powszednie, w
godzinach 9:00-17:00.
§ 9 USTALENIE ODPOWIEDZIALNOŒCI ODSZKODOWAWCZEJ
1. W czasie rozpatrywania roszczenia Ubezpieczony jest zobowi¹zany do terminowego regulowania zobowi¹zañ
wynikaj¹cych z umowy o kartê.
2. Ustalenie zasadnoœci oraz wysokoœci œwiadczenia nastêpuje na podstawie pe³nej dokumentacji wymaganej przez
Zak³ad Ubezpieczeñ.
3. Zak³ad Ubezpieczeñ zastrzega sobie prawo ¿¹dania od Ubezpieczonego poddania siê badaniom lekarskim u lekarza
wskazanego przez Zak³ad Ubezpieczeñ. Koszt badañ lekarskich ponosi Zak³ad Ubezpieczeñ.
4. W przypadku, gdy dokumentacja, dorêczona Zak³adowi Ubezpieczeñ nie jest wystarczaj¹ca do ustalenia
odpowiedzialnoœci, Zak³ad Ubezpieczeñ zastrzega sobie prawo do za¿¹dania dodatkowych wyjaœnieñ lub dokumentów
niezbêdnych do ustalenia uprawnienia do œwiadczenia, zasadnoœci i wysokoœci œwiadczenia. Zak³ad Ubezpieczeñ
zastrzega sobie tak¿e prawo do za¿¹dania dokumentacji medycznej (m.in. historii choroby, wypisu ze szpitala) oraz
pozyskania odpowiednich informacji medycznych u lekarzy prowadz¹cych leczenie, jak równie¿ zasiêgania na swój
koszt opinii lekarzy konsultantów Zak³adu Ubezpieczeñ oraz do uzyskania koniecznych informacji lub materia³ów od
s¹dów, policji, prokuratury lub innych organów i instytucji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.
5. W przypadku, gdy Ubezpieczony odmówi z³o¿enia dodatkowych wyjaœnieñ lub dokumentów b¹dŸ nie wyrazi zgody na
pozyskanie opinii medycznej, a ma to wp³yw na mo¿liwoœæ ustalenia odpowiedzialnoœci Zak³adu Ubezpieczeñ, to Zak³ad
Ubezpieczeñ ma prawo odmówiæ wyp³aty œwiadczenia.
6. W przypadku zgonu, trwa³ej i ca³kowitej niezdolnoœci do pracy, powa¿nego zachorowania Ubezpieczonego Zak³ad
Ubezpieczeñ wyp³aci œwiadczenie równe sumie ubezpieczenia, której wysokoœæ dla tych zdarzeñ ubezpieczeniowych
zosta³a okreœlona w Paragrafie 7 ust 1 i 2.
7. Œwiadczenie z tytu³u utraty pracy przys³uguje Ubezpieczonemu, który do dnia utraty pracy œwiadczy³ pracê
nieprzerwanie przez 30 dni na podstawie stosunku pracy zawartego na czas nieokreœlony lub na czas okreœlony d³u¿szy
ni¿ okres sp³aty transakcji obci¹¿aj¹cej rachunek karty.
8. Œwiadczenie z tytu³u utraty pracy przys³uguje Ubezpieczonemu pod warunkiem uzyskania statusu osoby bezrobotnej i
nabycia prawa do zasi³ku dla bezrobotnych.
9. W przypadku, gdy ubezpieczenie nie jest warunkiem przyznania limitu kredytu, œwiadczenie tytu³u utraty pracy jest
równe wymaganej sp³acie, której termin p³atnoœci up³yn¹³ bezpoœrednio przed dat¹ utraty pracy. Œwiadczenia
wyp³acane s¹ w terminach wymagalnoœci sp³at, jakie przypadaj¹ do zap³aty po 30 dniu od dnia uzyskania statusu
osoby bezrobotnej.
10. W przypadku drugiej i ka¿dej nastêpnej utraty pracy, wyp³ata œwiadczeñ przez Zak³ad Ubezpieczeñ nastêpuje w
terminach p³atnoœci wymaganych kwot sp³aty przypadaj¹cych po 30 dniu od dnia uzyskania statusu osoby
bezrobotnej.
11. Œwiadczenie z tytu³u utraty pracy przys³uguje za ka¿de kolejne 30 dni pozostawania Ubezpieczonego bez pracy pod
warunkiem, ¿e mia³ on prawo do zasi³ku dla bezrobotnych za ten okres.
12. W przypadku, gdy ubezpieczenie na wypadek utraty pracy jest warunkiem przyznania limitu kredytu:
1) wysokoœæ œwiadczenia z tytu³u utraty pracy równa jest sumie ubezpieczenia okreœlonej w Paragrafie 7,
2) œwiadczenie z tytu³u utraty pracy wyp³acane jest w takim przypadku jednorazowo nie wczeœniej, ni¿ po 30 dniach od
daty utraty pracy pod warunkiem, ¿e Ubezpieczony posiada³ status bezrobotnego i uprawnienia do pobierania
zasi³ku dla bezrobotnych przez co najmniej 30 dni od daty utraty pracy.
13. W przypadku utraty karty wysokoœæ œwiadczenia jest równa kwocie transakcji dokonanych przez osobê nieuprawnion¹,
przy czym dla jednego zdarzenia nie wiêcej ni¿ równowartoœæ w z³otych 150 euro.
14. Warunkiem wyp³aty odszkodowania w przypadku kradzie¿y karty jest zg³oszenie kradzie¿y karty w³aœciwym organom
œcigania najpóŸniej 24 godziny po zastrze¿eniu karty w Banku.
15. Równowartoœæ kwoty 150 euro wylicza Zak³ad Ubezpieczeñ wed³ug œredniego kursu euro og³aszanego przez NBP,
obowi¹zuj¹cego w dniu dokonania zg³oszenia utraty karty i jej zastrze¿enia.
16. Minimalna kwota jednej transakcji, za któr¹ Zak³ad Ubezpieczeñ przejmuje odpowiedzialnoœæ z tytu³u utraty karty
wynosi 100 z³otych.
17. W przypadku kradzie¿y lub zniszczenia towaru wysokoœæ œwiadczenia równa jest cenie zakupu towaru.
18. Warunkiem wyp³aty odszkodowania w przypadku kradzie¿y towaru jest zg³oszenie kradzie¿y w³aœciwym organom
œcigania najpóŸniej 48 godzin po zajœciu zdarzenia.
19. Warunkiem wyp³aty odszkodowania z tytu³u zniszczenia towaru jest uzyskanie przez Ubezpieczonego oœwiadczenia
autoryzowanego serwisu dotycz¹cego stopnia zniszczenia, zawieraj¹cego szczegó³owy opis zniszczenia oraz kosztorys
naprawy.
20. Minimalna wartoœæ towaru, za któr¹ Zak³ad Ubezpieczeñ przejmuje odpowiedzialnoœæ z tytu³u kradzie¿y lub zniszczenia
towaru wynosi 200 z³otych.
§ 10 WYP£ATA ŒWIADCZEÑ
1. Zak³ad Ubezpieczeñ przekazuje œwiadczenie na rachunek bankowy, wskazany przez uprawnionego do œwiadczenia.
2. W przypadku ustalenia odpowiedzialnoœci Zak³adu Ubezpieczeñ i zastrze¿eniem postanowieñ dotycz¹cych œwiadczeñ
wyp³acanych okresowo, Zak³ad Ubezpieczeñ spe³ni œwiadczenie w terminie 30 dni, licz¹c od daty otrzymania zg³oszenia
roszczenia. Je¿eli wyjaœnienie okolicznoœci niezbêdnych do ustalenia odpowiedzialnoœci Zak³adu Ubezpieczeñ albo
wysokoœci œwiadczenia nie by³o mo¿liwe w powy¿szym terminie, to Zak³ad Ubezpieczeñ wyp³aca œwiadczenie w
terminie do 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale¿ytej starannoœci wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o
mo¿liwe. Jednak¿e bezsporn¹ czêœæ œwiadczenia Zak³ad Ubezpieczeñ wyp³aca w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
zg³oszenia roszczenia.
3. Je¿eli w powy¿szych terminach Zak³ad Ubezpieczeñ nie wyp³aci œwiadczenia, to pisemnie zawiadamia Bank i
Ubezpieczonego o przyczynach niemo¿noœci zaspokojenia zg³oszonego roszczenia w ca³oœci lub w czêœci.
4. Je¿eli œwiadczenie nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wysokoœci, ni¿ okreœlona w zg³oszonym roszczeniu, to Zak³ad
Ubezpieczeñ informuje o tym pisemnie Bank i Ubezpieczonego, wskazuj¹c na okolicznoœci oraz podstawê prawn¹
uzasadniaj¹c¹ ca³kowit¹ lub czêœciow¹ odmowê wyp³aty œwiadczenia - informacja ta bêdzie zawieraæ pouczenie o
mo¿liwoœci dochodzenia roszczeñ na drodze s¹dowej.
§ 11 WY£¥CZENIA ODPOWIEDZIALNOŒCI
1. Odpowiedzialnoœæ Zak³adu Ubezpieczeñ z tytu³u zgonu, trwa³ej i ca³kowitej niezdolnoœci do pracy, powa¿nego
zachorowania, jest wy³¹czona, je¿eli zdarzenie ubezpieczeniowe nast¹pi³o w wyniku:
1) samobójstwa lub próby samobójstwa, w okresie dwóch pierwszych lat od dnia rozpoczêcia ochrony
ubezpieczeniowej,
2) aktu wojny (w tym wojny domowej), czynnego uczestnictwa w zamieszkach aktu terroryzmu lub sabota¿u,
3) uczestnictwa w charakterze sprawcy w przestêpstwach lub wykroczeniach,
4) eksplozji atomowej oraz napromieniowania (za wyj¹tkiem pojedynczych przypadków nie zwi¹zanych z aktywnoœci¹
zawodow¹),
5) wypadku, który mia³ miejsce lub choroby stwierdzonej przez lekarza lub leczonej, w okresie 12 miesiêcy przed
z³o¿enia oœwiadczenia woli zawieraj¹cego wniosek o objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹,
6) umyœlnego samookaleczenia lub uszkodzenia cia³a na proœbê Ubezpieczonego,
7) nieuzasadnionego nieskorzystania z porady lekarskiej, nieprzestrzegania zaleceñ lekarza lub poddania siê zabiegom
o charakterze medycznym poza kontrol¹ lekarsk¹ lub uprawnionych do tego osób, chyba ¿e zabiegi te mia³y na celu
ratowanie ¿ycia lub zdrowia Ubezpieczonego bezpoœrednio po wypadku, któremu uleg³ Ubezpieczony.
2. Odpowiedzialnoœæ Zak³adu Ubezpieczeñ z tytu³u utraty pracy jest wy³¹czona, je¿eli utrata pracy nast¹pi³a wskutek
wygaœniêcia stosunku pracy, rozwi¹zania stosunku pracy przez Ubezpieczonego, rozwi¹zania stosunku pracy za
porozumieniem stron, rozwi¹zania przez pracodawcê stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy Ubezpieczonego lub za
wypowiedzeniem z przyczyn dotycz¹cych Ubezpieczonego w rozumieniu obowi¹zuj¹cych przepisów prawa pracy.
3. Odpowiedzialnoœæ Zak³adu Ubezpieczeñ z tytu³u ubezpieczenia utraty karty nie obejmuje,:
1) kwot wynikaj¹cych z transakcji dokonanych przez ma³¿onka, dzieci, dzieci wspó³ma³¿onka, przysposobionych,
rodziców i przysposabiaj¹cych, rodzeñstwo ubezpieczonego lub u¿ytkownika karty raz osobê, która w chwili
dokonania transakcji pozostawa³a faktycznie we wspólnym po¿yciu z ubezpieczonym lub u¿ytkownikiem karty,
2) nastêpstw utraty karty, gdy zagubienie albo kradzie¿ karty nast¹pi³a wskutek lub w zwi¹zku z umyœlnym czynem
Ubezpieczonego lub U¿ytkownika karty lub czynem dokonanym z jego wspó³udzia³em albo za jego zgod¹,
3) kwot wynikaj¹cych z transakcji z wykorzystaniem numeru PIN,
4) kwot wynikaj¹cych z transakcji dokonanych po wygaœniêciu prawa do u¿ywania karty zgodnie z regulaminem.
4. Odpowiedzialnoœæ Zak³adu Ubezpieczeñ z tytu³u ubezpieczenia od kradzie¿y lub zniszczenia towaru nie obejmuje:
1) przedmiotów objêtych gwarancj¹ lub rêkojmi¹, je¿eli ich zakres obejmuje ryzyka objête ubezpieczeniem,
2) pojazdów mechanicznych, akcesoriów samochodowych, roœlin, zwierz¹t, artyku³ów spo¿ywczych, u¿ywek, gotówki
(w walucie polskiej lub obcej), bi¿uterii, klejnotów, czeków, biletów (kolejowe, lotnicze i inne) oraz innych dokumentów i
papierów wartoœciowych,
3) przedmiotów nabytych nielegalnie,
4) przedmiotów zagubionych,
5) przedmiotów zakupionych jako u¿ywane,
6) przedmiotów zakupionych z przeznaczeniem na cele handlowe.
§ 12 SKARGI I ZA¯ALENIA
1. Ubezpieczaj¹cy i Ubezpieczony maj¹ prawo do wniesienia pisemnej skargi lub za¿alenia, dotycz¹cych realizacji przez
Zak³ad Ubezpieczeñ umowy ubezpieczenia.
2. Skargi lub za¿alenia nale¿y przesy³aæ na adres okreœlony w Paragrafie 13.
3. Odpowiedzi na skargi lub za¿alenia udzielane s¹ na piœmie niezw³ocznie, najpóŸniej w terminie 14 dni od dnia ich
otrzymania.
4. Odpowiedzi na skargi lub za¿alenia udziela Administrator.
§ 13 POSTANOWIENIA KOÑCOWE
1. Zawiadomienia, oœwiadczenia i wnioski kierowane do Zak³adu Ubezpieczeñ w zwi¹zku z umow¹ ubezpieczenia powinny
byæ sk³adane na adres Administratora: Genworth Financial, ul. E. Plater 53, 00-113 Warszawa Budynek WFC
na piœmie pod rygorem niewa¿noœci.
2. Je¿eli Ubezpieczony zmieni³ miejsce zamieszkania i nie zawiadomi³ Zak³adu Ubezpieczeñ o zmianie, to pisma wysy³ane
przez Zak³ad Ubezpieczeñ pod ostatni znany adres wywieraj¹ skutki prawne.
3. W przypadku zmiany nazwiska Ubezpieczonego stosuje siê odpowiednio postanowienia powy¿szego ustêpu.
4. Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z realizacji umowy ubezpieczenia mo¿na wytoczyæ albo wed³ug przepisów o
w³aœciwoœci ogólnej, albo przed s¹d w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego
lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Taryfa op³at i prowizji dla kart kredytowych PLAY VISA
Obowi¹zuje dla umów kredytu zawartych od dnia 16 maja 2007 r.
Rozdzia³ I.
Zasady pobierania prowizji i op³at
1. Taryfa op³at i prowizji dla kart kredytowych PLAY VISA okreœla stawki i zasady pobierania op³at i prowizji za czynnoœci zwi¹zane z udzieleniem limitu kredytu oraz kor zystaniem z kart kredytowych.
2. Taryfa op³at i prowizji dla kart kredytowych PLAY VISA dotyczy umów, których postanowienia odnosz¹ siê do niniejszej Taryfy.
3. Wszelkie op³aty bankowe i prowizje pokrywa Klient – zleceniodawca operacji bankowej, chyba, ¿e umowa stanowi inaczej.
4. Op³ata lub prowizja pobrana zgodnie ze stawkami przedstawionymi w niniejszej Taryfie nie podlega zwrotowi.
5. Bank mo¿e pobieraæ op³aty i prowizje wed³ug zasad i stawek okreœlonych w niniejszej Taryfie op³at i prowizji dla kart kredytowych PLAY VISA. Nale¿ne Bankowi op³aty i prowizje bêd¹ op³acane przez Kredytobiorcê
poprzez obci¹¿anie limitu kredytu.
Rozdzia³ II.
Op³aty zwi¹zane z obs³ug¹ transakcji*
1. Transakcje bezgotówkowe – (Sta³e Sp³aty)
Rodzaj czynnoœci
Stawka
regulowane odrêbnym Komunikatem Prezesa Zarz¹du do wgl¹du w punkcie
1) Oprocentowanie transakcji
handlowo-us³ugowym, w którym dostêpny jest ten typ transakcji
regulowana odrêbnym Komunikatem Prezesa Zarz¹du do wgl¹du w punkcie
2) Op³ata za obs³ugê transakcji
handlowo-us³ugowym, w którym dostêpny jest ten typ transakcji
2. Transakcje bezgotówkowe – (Minimalne Sp³aty)
Rodzaj czynnoœci
Stawka
1) Op³ata za obs³ugê transakcji
0 z³
3. Transakcje gotówkowe – Wyp³ata (Minimalne Sp³aty)
Rodzaj czynnoœci
Stawka
1) Op³ata za obs³ugê transakcji
8 z³
4. Transakcje gotówkowe – Wyp³ata (Sta³e Sp³aty) – dostêpna, o ile us³uga zostanie zaproponowana przez Bank
Rodzaj czynnoœci
Stawka
1) Op³ata za obs³ugê transakcji
0 z³
5. Prowizja za udzielenie limitu kredytu
Wolne od op³at
* w przypadku transakcji zagranicznych dokonanych w walucie innej ni¿ EUR doliczana jest automatycznie op³ata za przewalutowanie transakcji w wysokoœci 3,5% wartoœci transakcji
Rozdzia³ III.
Op³aty zwi¹zane z kart¹
1. Op³aty za obs³ugê rachunku oraz za wydanie i u¿ywanie karty
Rodzaj czynnoœci
Stawka
1) Roczna op³ata za udostêpnienie i obs³ugê karty
59 z³
2) Op³ata za zmianê dnia sporz¹dzenia zestawienia transakcji
5 z³ (pierwsza zmiana bezp³atna)
3) Op³ata za korespondencjê na ¿yczenie klienta – list krajowy specjalny (np. priorytetowy, polecony)
5 z³
4) Op³ata za korespondencjê na ¿yczenie klienta – list zagraniczny
6 z³
5) Op³ata za wydanie karty g³ównej
wolne od op³at
6) Op³ata za wydanie karty dodatkowej
30 z³
7) Op³ata za wznowienie karty g³ównej
wolne od op³at
8) Op³ata za wznowienie karty dodatkowej
wolne od op³at
9) Op³ata za wydanie karty g³ównej w miejsce utraconej
30 z³
10) Op³ata za wydanie karty dodatkowej w miejsce utraconej
30 z³
11) Op³ata za wydanie duplikatu karty g³ównej
30 z³
12) Op³ata za wydanie duplikatu karty dodatkowej
30 z³
2. Op³aty ubezpieczeniowe
Rodzaj czynnoœci
Stawka i sposób pobrania
1) Op³ata z tytu³u objêcia ochron¹ ubezpieczeniow¹ – od nastêpstw zagubienia lub kradzie¿y karty
w cenie karty
a
2) Op³ata z tytu³u objêcia ochron¹ ubezpieczeniow¹ – na wypadek zgonu lub trwa³ej i ca³kowitej niezdolnoœci do pracy
Sta³a op³ata miesiêczna, obliczona jako 0,4% zad³u¿enia
Transakcje bezgotówkowe – (Sta³e Sp³aty)
powsta³ego z tytu³u dokonania transakcji b
Sta³a op³ata miesiêczna, obliczona jako 0,4% zad³u¿enia
Transakcje gotówkowe – Wyp³ata (Sta³e Sp³aty)
powsta³ego z tytu³u dokonania transakcji b
Transakcje bezgotówkowe – (Minimalne Sp³aty)
0.4% aktualnego zad³u¿enia, co miesi¹c
Transakcje gotówkowe – Wyp³ata (Minimalne Sp³aty)
0.4% aktualnego zad³u¿enia, co miesi¹c
3) Op³ata z tytu³u objêcia ochron¹ ubezpieczeniow¹ – na wypadek zgonu, trwa³ej i ca³kowitej niezdolnoœci do pracy, utraty pracy albo powa¿nego zachorowania a
Sta³a op³ata miesiêczna, obliczona jako 0,8% zad³u¿enia
Transakcje bezgotówkowe – (Sta³e Sp³aty)
b
powsta³ego z tytu³u dokonania transakcji
Sta³a
op³ata
miesiêczna,
obliczona
jako
0,8%
zad³u¿enia
Transakcje gotówkowe – Wyp³ata (Sta³e Sp³aty)
b
powsta³ego z tytu³u dokonania transakcji
Transakcje bezgotówkowe – (Minimalne Sp³aty)
0.8% aktualnego zad³u¿enia, co miesi¹c
Transakcje gotówkowe – Wyp³ata (Minimalne Sp³aty)
0.8% aktualnego zad³u¿enia, co miesi¹c
4) Op³ata z tytu³u objêcia ochron¹ ubezpieczeniow¹ – na wypadek kradzie¿y lub zniszczenia towaru
wolne od op³at
3. Inne op³aty
Rodzaj czynnoœci
Stawka i sposób pobrania
1) Op³ata za obs³ugê nieterminowej sp³aty
30 z³
2) Op³ata za wystawienie opinii bankowej
30 z³
3) Op³ata za wys³anie informacji o kredycie
20 z³
4) Op³ata za sporz¹dzenie i wys³anie kopii dokumentów bankowych
15 z³
ROZDZIA£ IV.
Informacje dodatkowe
1) Miesiêczna sp³ata
4.0%, zad³u¿enia, nie mniej ni¿ 30.0 z³
a

W przypadku, kiedy Kredytobiorca /Posiadacz karty/ nie sp³aci minimalnej wymaganej miesiêcznej sp³aty (podanej na zestawieniu transakcji) w terminie sp³aty, Bank naliczy op³atê ubezpieczeniow¹ równie¿ od
przeterminowanego zad³u¿enia z tytu³u prowizji i op³at zwi¹zanych z rachunkiem kredytowym.

b
Dla transakcji bezgotówkowej – (Sta³e Sp³aty) oraz gotówkowej - Wyp³ata (Sta³e Sp³aty), op³ata jest wyliczana na podstawie nastêpuj¹cego wzoru:
Stawka ubezpieczenia * [(zad³u¿enie powsta³e z tytu³u dokonania transakcji * iloœæ miesiêcznych sp³at wraz z okresem odroczenia, je¿eli wyst¹pi³) / iloœæ miesiêcznych sp³at bez okresu odroczenia]

Informacja o kosztach s¹dowych i postêpowania egzekucyjnego, wyliczona dla przyk³adowej kwoty egzekwowanej nale¿noœci, w wysokoœci 3000,00 z³:
Koszty postêpowania 500,00 z³, w tym: 50,00 z³ - koszty s¹dowe i 450,00z³ - koszty postêpowania egzekucyjnego.
Podana powy¿ej przyk³adowa wysokoœæ kosztów mo¿e w konkretnych przypadkach ulec zmianie w zale¿noœci od przebiegu postêpowania s¹dowego i egzekucyjnego.

Tabela oprocentowania transakcji dokonanych kart¹ PLAY VISA
I. Oprocentowanie transakcji
1. Transakcje bezgotówkowe – (Minimalne Sp³aty)
2. Transakcje gotówkowe – Wyp³ata (Minimalne Sp³aty)
3. Transakcje gotówkowe – Wyp³ata (Sta³e Sp³aty) – dostêpna, o ile us³uga zostanie zaproponowana przez Bank
II. Odsetki za opóŸnienie sp³aty b
Czterokrotnoœæ stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego
a

b

PLAY VISA
15.90% a
a
21. 60%
a
21.60%

Oprocentowanie transakcji zosta³o ustalone przy wysokoœci stopy lombardowej na poziomie 5.75%. Odsetki pobrane przez Bank nie przekrocz¹ czterokrotnoœci stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego (odsetki
maksymalne).
Bank pobiera odsetki za opóŸnienie sp³aty po up³ywie okresu wypowiedzenia

