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 Kwidzyn, 19.10.2018r.  

 
 
 
 
 

 
 

Informacja o zmianach w Regulaminie kart debetowych 
 
Szanowni Państwo,  
 
W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o usługach płatniczych oraz niektórych 
innych ustaw, która obowiązuje od dnia 20 grudnia 2018r. wprowadzone zostały zmiany do Regulaminu kart 
debetowych. Szczegółowy opis zmian przedstawiamy poniżej:  
 

Rozdział I 
 
1. W §1 Regulaminu dodano zapis o treści:  

„obowiązuje w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie, 82-500 Kwidzyn, ul. Kopernika 28, e-mail: 
bank@powislanski.pl, wpisanym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000151783, NIP 581-000-62-09”;  

2. W §2 Regulaminu wprowadzone zostały nowe definicje:  

• pkt 16) incydent - niespodziewane zdarzenie lub serie zdarzeń, które ma niekorzystny wpływ na integralność, 
dostępność, poufność, autentyczność lub ciągłość świadczenia usług płatniczych albo stwarza znaczne 
prawdopodobieństwo, że taki wpływ będą mieć;  

• pkt 17) indywidualne dane uwierzytelniające - indywidualne dane zapewniane Posiadaczowi 
rachunku/Użytkownikowi karty przez Bank do celów uwierzytelnienia;  

• pkt 28) moment otrzymania zlecenia płatniczego – moment, w którym zlecenie płatnicze zostało otrzymane 
przez Bank płatnika. Na określenie momentu otrzymania zlecenia płatniczego ma wpływ kanał realizacji 
zlecenia płatniczego oraz rodzaj i data realizacji transakcji płatniczej;  

• pkt 31) płatnik – osoba fizyczna, składająca zlecenie płatnicze, w tym Posiadacz rachunku. Użytkownik karty;  

• pkt 35) Przedstawiciel ustawowy – przedstawiciel ustawowy Użytkownika karty, którym jest każdy z jego 
rodziców, o ile Użytkownik karty pozostaje po ich władzą rodzicielską, a także ustanowiony przez sąd 
opiekuńczy opiekun lub kurator;  

• pkt 37) reklamacja – zgłoszenie zastrzeżenia dotyczącego usług świadczonych przez Bank skierowane do 
Banku przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty;  

• pkt 39) strona internetowa banku – www.powislanski.pl, strona, na której dostępne są m.in. aktualne wersje 
Regulaminu, Tabeli oprocentowania Taryfy opłat i prowizji oraz Tabeli kursowej;  

• pkt 41) szczególnie chronione dane dotyczące płatności – dane, w tym indywidualne dane uwierzytelniające, 
które mogą być wykorzystywane do dokonywania oszustw, z wyłączeniem imienia i nazwiska Posiadacza 
rachunku/Użytkownika karty lub nazwy i numeru Posiadacza rachunku;  

• pkt 42) Tabela kursowa – tabela, w której publikowane są ustalone przez Banku kursy kupna/sprzedaży 
waluty krajowej (PLN) w stosunku do walut obcych, mające zastosowanie w obrocie dewizowym w Banku.  

• pkt 52) Ustawa o usługach płatniczych – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 
2017 poz. 2003 ze zm.);  

• pkt 53) Uwierzytelnianie – procedura umożliwiająca Bankowi weryfikację tożsamości Posiadacza rachunku/ 
Użytkownika karty lub ważności stosowania konkretnego instrumentu płatniczego, łącznie ze stosowaniem 
indywidualnych danych uwierzytelniających;  

• pkt 56) zlecenie płatnicze – oświadczenie Zleceniodawcy, zawierające polecenie wykonania transakcji 
płatniczej, złożone w ustalonej przez Bank formie;  

• pkt 57) Zleceniodawca – płatnik, będący podmiotem, zlecającym dokonanie transakcji płatniczej. 
 
 
W związku z dodaniem nowych punktów zmienia się dotychczasowa numeracja odpowiednio:  

• dotychczasowe punkty 16-25 otrzymują numery 18-27;  
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• dotychczasowe punkty 26-27 otrzymują numery 29-30;  

• dotychczasowe punkty 28-30 otrzymują numery 32-34;  

• dotychczasowy punkt 31 otrzymuje numer 36;  

• dotychczasowe punkt 32 otrzymuje numer 38;  

• dotychczasowy punkt 33 otrzymuje numer 40;  

• dotychczasowy punkt 34 otrzymuje numer 43;  

• dotychczasowe punkty 35-42 otrzymują numery 45-52;  

• dotychczasowe punkty 43-44 otrzymują numery 55-56;  
 
Dodatkowo wprowadza się zmiany redakcyjne w punkcie 33:  

• w pkt 33) portal kartowy dodaje się zapis o treści:  
„lub aplikacji mobilnej Planet Mobile”.  

 
Rozdział II 

 
3. W §4 pkt 4 ppkt 1) dodaje się zapis:  

„z zastrzeżeniem §3 ust. 3-4”  
 

Rozdział III 
 
4. W §11 w punktach 4, 5, 6 słowa „Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe” zamienia się na słowa „Zagraniczne 

transakcje płatnicze”.  

5. W §11 wprowadza się nowe punkty 11-17 o treści:  
„11. Termin wykonania zlecenia płatniczego uzależniony jest od momentu otrzymania tego zlecenia przez Bank.  
12. Sposób rozliczania transakcji kartami płatniczymi opisany jest w ust. 4-6.  
13. Za moment otrzymania przez Bank zlecenia płatniczego, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, 

niezależnie od kanału realizacji, w dniu roboczym do godziny granicznej uznaje się moment dokonania 
autoryzacji zlecenia płatniczego, w przypadku złożenia zlecenia w placówce, za pośrednictwem infolinii lub 
systemu bankowości elektronicznej.  

14. Za moment otrzymania przez Bank zlecenia płatniczego, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, 
niezależnie od kanału realizacji, w dniu roboczym po godzinie granicznej lub w innym dniu niż roboczy uznaje 
się pierwszy dzień roboczy następujący po dniu złożenia tego zlecenia.  

15. Za moment otrzymania przez Bank polecenia przelewu wewnętrznego, złożonego w Banku niezależnie od 
kanału realizacji, w dniu roboczym i innym dniu niż roboczy uznaje się moment dokonania autoryzacji tego 
polecenia.  

16. Płatnik nie może odwołać zlecenia płatniczego od momentu jego otrzymania przez Bank.  
17. Bank nie może odmówić wykonania autoryzowanego zlecenia płatniczego inicjowanego przez płatnika, 

chyba że nie zostały spełnione przez płatnika postanowienia Umowy albo możliwość lub obowiązek takiej 
odmowy wynika z odrębnych przepisów prawa”.  

6. W §12 pkt 1 ppkt 3) wprowadza się zmianę limitu kartowego dla transakcji zbliżeniowych dla kart VISA do 50 zł 
oraz usuwa się słowa: „lub 50 PLN”.  

7. W § 13 pkt 2 ppkt 1) wprowadza się zmianę limitu kartowego dla transakcji zbliżeniowych dla kart VISA do 50 
zł oraz usuwa się słowa: „lub 50 PLN”.  

8. W §14 dodaje się pkt 7 o treści:  
„7. Jednorazowa transakcja w usłudze cash back nie może przekroczyć określonego przez organizacje płatnicze 

limitu i może ulec zmianie.”  
W związku z powyższym dotychczasowy pkt 7 zmienia numer na 8.  

9. W §16 dodaje się pkt 7 treści:  
„7. W przypadku wystąpienia incydentu, mającego wpływ na interesy finansowe Posiadacza 

rachunku/Użytkownika karty, w tym wystąpienia oszustwa lub podejrzenia jego wystąpienia lub zagrożeń 
dla bezpieczeństwa, Bank powiadamia Posiadacza rachunku/Użytkownika karty bez zbędnej zwłoki o tym 
incydencie.”  

W związku z dodaniem nowego punktu dotychczasowe pkt. 7-11 otrzymują numery 8-12. 
 
 

Rozdział IV 
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10. W §18 dodaje się zapisy o treści:  
„5. W przypadku złożenia zawiadomienia o kradzieży karty, Posiadacz rachunku/Użytkownik karty powinien 

złożyć oświadczenie o okolicznościach kradzieży i potwierdzenie zgłoszenia kradzieży wydane przez Policję.  
7. W przypadku utraty lub zgubienia karty za granicą, po zgłoszeniu tego faktu pod numerem telefonu 

podanym w Umowie i na rewersie karty, Użytkownik karty VISA może otrzymać awaryjną wypłatę gotówki 
w wybranym banku uczestniczącym w systemie.  

8. Bank ponosi ryzyko związane z wysłaniem płatnikowi instrumentu płatniczego lub indywidualnych danych 
uwierzytelniających.  

9. Posiadacz rachunku/ Użytkownik karty niezwłocznie powiadamia Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, 
niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych.  

10. W przypadku, gdy zlecenie płatnicze jest inicjowane przez płatnika, Bank ponosi wobec płatnika 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej, z zastrzeżeniem 
następujących przypadków:  
1 płatnik nie dokonał powiadomienia o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub 

nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku 
płatniczego albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana;  

2) podany przez płatnika unikatowy identyfikator był nieprawidłowy;  
3) wystąpienia siły wyższej lub jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia płatniczego wynika z 

innych przepisów prawa, chyba że udowodni, że rachunek prowadzony przez bank odbiorcy płatności 
został uznany kwotą zleconej transakcji płatniczej nie później niż do końca następnego dnia roboczego 
po dniu, w którym nastąpił moment otrzymania zlecenia albo do końca drugiego dnia roboczego gdy 
zlecenia płatnicze było złożone w formie papierowej.  

11. W przypadku gdy Bank ponosi odpowiedzialność zgodnie z ust. 10, niezwłocznie zwraca płatnikowi kwotę 
niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej poprzez przywrócenie obciążonego rachunku 
do stanu jaki istniałby, gdyby nie miało miejsce niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji 
płatniczej.  

12. W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej (z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 pkt 
1), Bank zwróci niezwłocznie kwotę nieautoryzowanej transakcji, nie później jednak niż do końca dnia 
roboczego następującego po dniu wykrycia i stwierdzenia przez Bank wystąpienia nieautoryzowanej 
transakcji, którą został obciążony rachunek płatnika lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia przez 
płatnika, z wyjątkiem przypadku gdy Bank ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby 
podejrzewać oszustwo.  

13. Za moment otrzymania od płatnika zgłoszenia, o którym mowa w ust. 12, uznaje się moment zgłoszenia 
reklamacji nieautoryzowanej transakcji zawierającej wymagane do rozpatrzenia informacje, którymi są:  
1) numer rachunku lub numer karty związanej z nieautoryzowaną transakcją;  
2) imię i nazwisko Posiadacza rachunku/ Użytkownika karty;  
3) data dokonania transakcji płatniczej;  
4) oryginalna kwota transakcji płatniczej;  
5) nazwa akceptanta lub bankomatu w przypadku transakcji dokonywanych kartą;  
6) wskazanie powodu złożenia reklamacji;  
7) potwierdzenie, czy Użytkownik karty był w posiadaniu karty w chwili realizacji reklamowanej transakcji 

płatniczej;  
8) potwierdzenie czy reklamowana transakcja na rachunku płatniczym była wykonana z należącego do 

Posiadacza rachunku/ Użytkownika karty urządzenia umożliwiającego dokonanie tej transakcji.  
14. Zwrócona kwota nieautoryzowanej transakcji płatniczej przywraca obciążony rachunek, w dacie waluty nie 

późniejszej niż data obciążenia tego rachunku tą kwotą, do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca 
nieautoryzowana transakcja płatnicza.  

15. Reklamację dotyczącą nieautoryzowanej transakcji Bank analizuje zgodnie z terminami określonymi w § 22 
ust. 6.  

16. Posiadacz rachunku/ Użytkownik karty upoważnia Bank do warunkowego uznania jego rachunku 
reklamowaną kwotą wraz z ewentualnie pobranymi opłatami i prowizjami wynikającymi z Taryfy opłat i 
prowizji oraz w przypadku nieuznania reklamacji przez Bank do obciążenia jego rachunku reklamowaną 
kwotą wraz z opłatami i prowizjami którymi rachunek został warunkowo uznany. Bank dokona 
warunkowego uznania, gdy po wstępnym rozpatrzeniu reklamacji uznaje że istnieją przesłanki do jej 
pozytywnego rozpatrzenia. Bank będzie nadal prowadzić postepowanie reklamacyjne. Jeżeli w jego wyniku 
Bank nie uzna reklamacji obciąża w dniu rozpatrzenia reklamacji rachunek Posiadacza rachunku 
reklamowaną kwotą transakcji wraz z opłatami i prowizjami którymi rachunek został warunkowo uznany.  

17. W przypadku odmowy uznania reklamacji przez Bank Posiadacz rachunku/ Użytkownik karty ma prawo 
skierować sprawę na drogę postępowania sądowego lub postępować zgodnie z postanowieniami §22a  
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o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Właściwość sądu wynika z przepisów ogólnych 
kodeksu postępowania cywilnego.  

18. Płatnik odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze kartą do wysokości równowartości w walucie 
polskiej 50 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego  
w dniu wykonania transakcji, jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem:  
1) posłużenia się utraconym przez płatnika albo skradzionym płatnikowi instrumentem płatniczym,  
2) przywłaszczenia instrumentu płatniczego poza przypadkami, gdy:  

a) płatnik nie miał możliwości stwierdzenia utraty, kradzieży lub przywłaszczenia instrumentu 
płatniczego przed wykonaniem transakcji płatniczej, z wyjątkiem przypadku, gdy płatnik działał 
umyślnie, lub  

b) utrata instrumentu płatniczego przed wykonaniem transakcji płatniczej została spowodowana 
działaniem lub zaniechaniem ze strony Banku lub podmiotu świadczącego na jego rzecz usługi  
w zakresie realizacji zleceń płatniczych.  

19 Płatnik odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze w pełnej wysokości , jeśli doprowadził do nich 
umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa.  

20. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 płatnik nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje 
płatnicze, chyba że płatnik doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji.  
 

Rozdział VI 
 

11. W §22 pkt 6 dodaje się zapis o treści:  
„tj. dla reklamacji związanych z realizacją zlecenia płatniczego oraz zleceń płatniczych dotyczących karty 
debetowej”.  
 

 
Tekst jednolity Regulaminu dostępny jest w placówkach Banku. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych  
z wprowadzonymi zmianami prosimy o kontakt z naszymi pracownikami. Zmiany Regulaminu obowiązują od  
20 grudnia 2018r.  
 
Jednocześnie informujemy, że posiadacie Państwo prawo w związku z wprowadzonymi zmianami wypowiedzenia 
umowy ze skutkiem natychmiastowym lub zgłoszenia sprzeciwu bez dokonania wypowiedzenia umowy co skutkować 
będzie wygaśnięciem umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Niezłożenie 
oświadczenia o zgłoszeniu sprzeciwu lub wypowiedzeniu umowy oznaczać będzie akceptację wprowadzonych zmian. 
 
Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług. 
 
 
 

Powiślański Bank Spółdzielczy 
w Kwidzynie 


