REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA
KART KREDYTOWYCH CARDINA SP. Z O.O.
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§ 1. Zakres regulacji
Regzulamin okresla warzunki wcydawania i zuzcywania Kart Kredcytowcy̨h orą ̨asadcy kor̨cystania ̨
kredcytzu płatnį̨ego (kredcytzu w rąhzunkzu płatnį̨cym) zud̨ielanego w ramąh wcydawancy̨h pr̨ę
Cardina sp. ̨ o.o. Kart Kredcytowcy̨h.
§ 2. Słownik pojęć
Okresleniom zuzcytcym w tres̨i niniejs̨ego Regzulaminzu nadaje się następzująe ̨ną̨enie:
Agent Rozliczeniowy – bank lzub inncy podmiot ̨awierający ̨ Ak̨eptantem zumowę o pr̨cyjmowanie
̨apłatcy pr̨cy zuzcy̨izu kart płatnį̨cy̨h.
Akceptant – pr̨edsiębior̨a, którcy ̨awarł ̨ Agentem Rǫlį̨eniowcym zumowę o pr̨cyjmowanie ̨apłatcy
pr̨cy zuzcy̨izu kart płatnį̨cy̨h.
Autoryzacja – ̨goda Klienta na wcykonanie Transak̨ji Płatnį̨ej, wcyrazona w sposób okresloncy w §
10 zust. 7 Regzulaminzu. Zgoda Klienta moze dotcy̨̨cyć takze kolejncy̨h Transak̨ji Płatnį̨cy̨h.
Autoryzacja off-line – Azutorcy̨ąja, w wcynikzu której nie dǫhod̨i do Wercyfikąji, a kwota Dostępncy̨h
Środków ̨ostaje pomniejs̨ona o kwotę Transak̨ji dopiero w momen̨ie rǫlį̨enia tej Transak̨ji.
Rǫlį̨enie Transak̨ji azutorcy̨owanej off-line w pr̨cypadkzu brakzu Dostępncy̨h Środków moze
spowodować pr̨ekrǫ̨enie kwotcy pr̨cy̨nanego Limitzu Kredcytowego. Jezeli zur̨ad̨enie, pr̨cy zuzcy̨izu
którego Klient dokonzuje Transak̨ji, d̨iała wcyłą̨nie w trcybie zudostepniającym Azutorcy̨ąję off-line,
Transak̨ja moze ̨ostać odr̨zųona.
Autoryzacja on-line – Azutorcy̨ąja, w wcynikzu której nięwłǫ̨nie ̨ostaje pr̨eprowad̨ona
Wercyfikąja orą następzuje pomniejs̨enie kwotcy Dostępncy̨h Środków o kwotę Transak̨ji.
Bankomat – zur̨ad̨enie zumozliwiająe dokoncywanie wcypłat gotówki ̨a pomǫą Kartcy Kredcytowej,
ǫną̨one scymbolem MasterCard.
Cardina – Cardina spółka ̨ ogranį̨ona odpowied̨ialnos̨ia, Postępzu 18a, 02-676 Wars̨awa; KRS:
0000623659, NIP: 5213738821, REGON: 364734527, nzumer podmiotzu w Rejestr̨e UKNF: IP45/2017.
Cykl Rozliczeniowy – powtar̨alncy miesię̨̨ncy okres, po zupłcywie którego generowane jest
Zestawienie Operąji.
CVV2 | CVC2 – (ang. „Card Verifįation Valzue 2” | „Card Verifįation Code 2”) – ostatnie 3 ̨cyfrcy
nzumerzu ̨abępię̨ająego, widniejąego na rewersie Kartcy Kredcytowej, którego podanie moze bcyć
wcymagane na zadanie Ak̨eptanta pr̨cy dokoncywanizu Transak̨ji na Odległosć.
Czytnik Zbliżeniowy – zur̨ad̨enie elektronį̨ne słzuząe do pr̨eprowad̨ania
Zblizeniowcy̨h, od̨̨cytzująe dane Kartcy Kredcytowej pr̨cy zuzcy̨izu antency ̨blizeniowej.

Transak̨ji

Data Waluty – d̨ień, od którego lzub do którego Cardina nalį̨a odsetki od srodków pienięzncy̨h,
którcymi ob̨iazono rąhzunek płatnį̨cy (Rąhzunek Kartcy).
Doradca Infolinii – osoba, która w imienizu Cardincy pr̨eprowad̨a rǫmowcy telefonį̨ne ̨ Klientem ̨a
posrednįtwem Infolinii.
Dostawca Odbiorcy – podmiot swiad̨̨ący zusłzugi płatnį̨e na r̨ę̨ Odbior̨cy w ̨akresie wcykonania
Transak̨ji. Dostaw̨a Odbior̨cy jest mied̨cy inncymi Agent Rǫlį̨eniowcy w stoszunkzu do Ak̨eptanta
(Odbior̨cy).
Dostępne Środki – pǫostała do wcykor̨cystania pr̨cy zuzcy̨izu Kartcy Kredcytowej kwota Limitzu
Kredcytowego, tj. pr̨cy̨nancy Limit Kredcytowcy pomniejs̨oncy o kwotcy dokonancy̨h Transak̨ji orą kwotcy
pǫostałcy̨h Operąji (w tcym opłat, prowįji, odsetek) ̨alį̨ancy̨h w ̨ięzar Rąhzunkzu Kartcy.
Dziea Roboczy – d̨ień niebędący sobota ani dniem zustawowo wolncym od prący.
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Dziea Rozliczeniowy – d̨ień, w którcym jest generowane Zestawienie Operąji, pr̨cy ̨̨cym dla danego
Klienta jest to ̨aws̨e ten sam d̨ień miesiąa. Jezeli d̨ień ten pr̨cypadnie na D̨ień Wolncy, wów̨̨as
̨a D̨ień Rǫlį̨eniowcy pr̨cyjmzuje się popr̨ed̨ający go D̨ień Robǫ̨cy.
Dziea Spłaty – d̨ień, do którego spłata ̨adłzuzenia lzub Minimalnej Kwotcy do Zapłatcy mzusi ̨ostać
̨aksięgowana na Rąhzunkzu Kartcy. D̨ień ten wskąancy jest w Zestawienizu Operąji. Jezeli D̨ień
Spłatcy pr̨cypadnie na D̨ień Wolncy, wów̨̨as ̨a D̨ień Spłatcy pr̨cyjmzuje się pierws̨cy D̨ień Robǫ̨cy
następzujący bęposrednio po Dnizu Wolncym.
Dziea Wolny – d̨ień zustawowo wolncy od prący orą sobota.
Fast Cash – op̨jonalne, ̨amies̨̨̨one we Wnioskzu o zud̨ielenie Limitzu Kredcytowego Zlęenie
Płatnį̨e dokonania Transak̨ji na wskąancy pr̨ę Klienta nzumer rąhzunkzu bankowego we wskąanej
kwǫie w polskįh ̨łotcy̨h (PLN), której górna granįa wcynika ̨ tres̨i Umowcy o Kartę Kredcytowa.
Zlęenie Płatnį̨e realįowane jest po ̨awar̨izu Umowcy o Kartę Kredcytowa, w dnizu zurzųhomienia
Limitzu Kredcytowego. Transak̨ja ta ̨alį̨ana jest w ̨ięzar Rąhzunkzu Kartcy jako Transak̨ja
Bęgotówkowa.
Imprinter – zur̨ad̨enie d̨iałająe w trcybie Azutorcy̨ąji off-line, słzuząe do pr̨eprowad̨ania w
pzunktąh ak̨eptzujący̨h Kartcy Tłǫ̨one (Embosowane) Transak̨ji Bęgotówkowcy̨h i Gotówkowcy̨h
pr̨ę powielenie na rąhzunkzu transak̨ji dancy̨h wcytłǫ̨oncy̨h na awersie Kartcy Kredcytowej.
Azutorcy̨ąja Transak̨ji Bęgotówkowej potwierd̨ana jest rąhzunkiem transak̨ji ̨ adnotąja
„spr̨edaż, „pzur̨hasė (lzub równǫną̨na w inncym ję̨cykzu). Azutorcy̨ąja Transak̨ji Gotówkowej
potwierd̨ana jest rąhzunkiem transak̨ji ̨ adnotąja: „gotówkȧ, „̨ash advan̨ė, „̨asḣ (lzub
równǫną̨na w inncym ję̨cykzu).
Infolinia – zudostępniona nieodpłatnie Klientom Cardincy zusłzuga polegająa na swiad̨̨enizu
telefonį̨nej obsłzugi Klientów pod nzumerem telefonzu wskąancym na Portalzu Cardincy. Ws̨cystkie
rǫmowcy pr̨eprowad̨ane ̨a posrednįtwem Infolinii sa rejestrowane (opłata ̨a minzutę połą̨enia
̨godnie ̨ tarcyfa danego operatora). Infolinia prązuje ̨ałodobowo w ̨akresie aktcywąji, ̨astr̨egania
orą blokowania Kart Kredcytowcy̨h. Informąja o god̨inąh prący Infolinii w ̨akresie pǫostałcy̨h
zusłzug dostępna jest na Portalzu Cardincy. Infolinia moze stanowić zusłzugę bankowos̨i telefonį̨nej w
rǫzumienizu § 2 pkt 18 rǫpor̨ad̨enia Ministra Rǫwojzu i Finansów ̨ dnia 14 lip̨a 2017 rokzu w
sprawie wcykązu zusłzug repręentatcywncy̨h powiąancy̨h ̨ rąhzunkiem płatnį̨cym (D̨.U. ̨ 2017 r. pǫ.
1437).
Karta lzub Karta Kredytowa – instrzument płatnį̨cy w rǫzumienizu UUP; karta kredcytowa w rǫzumienizu
UKK orą Rǫpor̨ad̨enia 2015/751, ̨ paskiem magnetcy̨̨ncym lzub mikroprǫesorem, wcydawana
pr̨ę Cardinę, identcyfikzująa wcydaw̨ę i Klienta lzub Upowaznionego, zuprawniająa do wcypłatcy gotówki
lzub dokoncywania ̨apłatcy (tj. ̨lęania pr̨eprowad̨enia Transak̨ji Gotówkowcy̨h lzub
Bęgotówkowcy̨h) ̨godnie ̨ postanowieniami Umowcy o Kartę Kredcytowa orą Regzulaminzu.
Karta Dodatkowa – Karta Kredcytowa wcydana Upowaznionemzu. Dostępnosć Kartcy Dodatkowej moze
bcyć ̨astr̨ezona wcyłą̨nie dla niektórcy̨h Tcypów Kart.
Karta Głowna – Karta Kredcytowa wcydana Klientowi.
Karta PayPass – Karta Kredcytowa wcyposazona w antenę ̨blizeniowa, zumozliwiająa dokoncywanie
Transak̨ji Zblizeniowcy̨h. Na awersie Kartcy PacyPass zumies̨̨̨one jest spęjalne ǫną̨enie
„PacyPass” lzub ̨nak

.

Karta Tłoczona (Embosowana) – Karta Kredcytowa, na której dane Klienta lzub Upowaznionego, a
takze nzumer kartcy orą data jej waznos̨i sa wcytłǫ̨one. Karta Tłǫ̨ona (Embosowana) zumozliwia
dokoncywanie Transak̨ji równiez pr̨cy zuzcy̨izu Imprintera.
Klient – osoba fįcy̨̨na, s̨̨̨egółowo okreslona w § 5 zust. 1 Regzulaminzu, której Cardina zud̨ieliła
Limitzu Kredcytowego, będąa strona Umowcy o Kartę Kredcytowa.
Kod 3D-Secure – jednorąowcy kod pr̨escyłancy pr̨ę Cardinę pod nzumer telefonzu komórkowego
odpowiednio Klienta lzub Upowaznionego, w ̨elzu wercyfikąji tozsamos̨i i dodatkowej azutorcy̨ąji
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dcyspǫcy̨ji ̨ wcykor̨cystaniem Usłzugi 3D-Sęzure. Kod 3-D Sęzure jest zusłzuga powiadomienia w
rǫzumienizu Wcykązu Usłzug Repręentatcywncy̨h.
Kurs MasterCard – aktzualncy kzurs (w tcym odpowiednio kzurs kzupna lzub spr̨edazcy dewį) zustaloncy dla
danej
walzutcy
pr̨ę
MasterCard,
wskąancy
na
stronie
internetowej
MasterCard
https://www.master̨ard.zus/en-zus/̨onszumers/get-szupport/̨onvert-̨zurren̨cy.html.
Kurs Walut – aktzualncy kzurs (w tcym odpowiednio kzurs kzupna lzub spr̨edazcy dewį) zustaloncy dla danej
walzutcy pr̨ę Santander Bank Polska S.A. ̨ sied̨iba we Wrǫławizu, wskąancy w tabeli kzursowej
dostępnej w odd̨iałąh i pląówkąh partnerskįh tego Bankzu, jak równiez na stronie internetowej pod
adresem: www.santadner.pl.
Kwota Spłaty Ratalnej – miesię̨̨na kwota spłatcy ̨adłzuzenia Klienta wobę Cardincy zustalona
̨godnie ̨ postanowieniami Umowcy o Kartę Kredcytowa orą § 25 Regzulaminzu.
Limit Kredytowy – zustalona indcywidzualnie dla kazdego Klienta, okreslona w Umowie o Kartę
Kredcytowa, makscymalna kwota ̨adłzuzenia Klienta wobę Cardincy w Rąhzunkzu Kartcy.
MasterCard – organįąja kartowa, we współprący ̨ która Cardina wcydaje Kartcy Kredcytowe orą ̨a
posrednįtwem której następzuje rǫlį̨anie Transak̨ji dokonancy̨h pr̨cy pomǫcy Kart Kredcytowcy̨h.
Minimalna Kwota do Zapłaty – wskąana w Zestawienizu Operąji kwota, która Klient ̨obowiąancy
jest spłąić w okresloncym pr̨ę Cardinę terminie płatnos̨i (w Dnizu Spłatcy).
Odbiorca – osoba fįcy̨̨na, osoba prawna lzub jednostka organįącyjna niebędąa osoba prawna,
której zustawa pr̨cy̨naje ̨dolnosć prawna, będąa odbior̨a srodków pienięzncy̨h stanowiący̨h
pr̨edmiot Transak̨ji. Odbior̨a jest m.in. Ak̨eptant.
Operacja – kazda Transak̨ja Bęgotówkowa lzub Gotówkowa dokonana pr̨cy zuzcy̨izu Kartcy Kredcytowej
(Głównej, Dodatkowej), a takze pǫostałe ob̨iazenia i zųnania na Rąhzunkzu Kartcy, w tcym ̨ tcytzułzu
opłat, prowįji i odsetek od wcykor̨cystanego Limitzu Kredcytowego orą spłatcy ̨adłzuzenia.
Panel Klienta – zusłzuga zudostępniana Klientowi ̨a posrednįtwem elektronį̨ncy̨h kanałów dostępzu,
w s̨̨̨ególnos̨i serwiszu internetowego. S̨̨̨egółowcy opis aktzualnego ̨akreszu zusłzug Panelzu Klienta
orą ̨asadcy kor̨cystania ̨ Panelzu Klienta okresla Regzulamin Panelzu Klienta Cardina.
PIN (Osobistcy Nzumer Identcyfikącyjncy) – ̨cyfrowcy kod słzuzący do zuwier̨cytelniania Klienta albo
Upowaznionego orą do azutorcy̨ąji Transak̨ji dokoncywancy̨h ̨ wcykor̨cystaniem zur̨ad̨eń
od̨̨cytzujący̨h informąje ̨awarte na paskzu magnetcy̨̨ncym lzub w mikroprǫesor̨e Kartcy Kredcytowej.
Portal Cardiny – strona internetowa Cardincy pod adresem: www.̨ardina.pl, na której dostępncy jest
Panel Klienta.
Rachunek Karty – rąhzunek kredcytowcy prowad̨oncy pr̨ę Cardinę dla Klienta w polskįh ̨łotcy̨h
(PLN), pr̨ęną̨oncy do rǫlį̨ania Transak̨ji ̨lęoncy̨h pr̨ę Klienta lzub Upowaznionego w ̨ięzar
Limitzu Kredcytowego orą do rǫlį̨ania opłat, prowįji i odsetek nalezncy̨h Cardinie.
Regulacje – regzuląje łą̨ąe Cardinę i Klienta lzub Upowaznionego, to jest Regzulamin, Umowa o
Kartę Kredcytowa, Umowa o Kartę Dodatkowa orą Tarcyfa.
Regulamin – Regzulamin wcydawania i zuzcywania Kart Kredcytowcy̨h Cardina sp. ̨ o.o.
Rozporządzenie 2015/751 – Rǫpor̨ad̨enie Parlamentzu Ezuropejskiego i Radcy (UE) 2015/751 ̨ dnia
29 kwietnia 2015 rokzu w sprawie opłat inter̨hange w odniesienizu do transak̨ji płatnį̨cy̨h
realįowancy̨h w opar̨izu o kartę.
Spłata Ratalna – alternatcywna metoda spłatcy kredcytzu płatnį̨ego (kredcytzu w rąhzunkzu płatnį̨cym), w
sposób wskąancy w § 25 Regzulaminzu. Dostępnosć zusłzugi Spłatcy Ratalnej moze bcyć ̨astr̨ezona
wcyłą̨nie dla niektórcy̨h Tcypów Kart.
Silne uwierzytelnianie – zuwier̨cytelnianie ̨apewniająe ǫhronę pozufnos̨i dancy̨h w opar̨izu o
̨astosowanie ̨o najmniej dwǫ́h elementów nalezący̨h do kategorii:
a. wied̨a o ̨̨cys, ̨o wie wcyłą̨nie Klient
b. posiadanie ̨̨egos, ̨o posiada wcyłą̨nie Klient
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̨.

̨ęhcy ̨haraktercystcy̨̨ne Klienta

będący̨h integralna tego zuwier̨cytelniania orą nięalezncy̨h w akzu sposób, ze narzus̨enie jednego ̨
tcy̨h elementów nie osłabia wiarcygodnos̨i pǫostałcy̨h;
Taryfa – tabela opłat i prowįji pobierancy̨h pr̨ę Cardinę na podstawie Regzuląji, ̨awierająa w
s̨̨̨ególnos̨i opłatcy i prowįje pobierane pr̨ę Cardinę ̨a ̨̨cynnos̨i ̨wiąane ̨ wcydawaniem i
obsłzuga Kart Kredcytowcy̨h.
T&E (Travel and Entertainment) – zusłzugodaw̨cy tcypzu: linie lotnį̨e, hotele, wcypozcy̨̨alnie
samǫhodów, statki wcy̨ię̨kowe, swiad̨̨ący zusłzugi ̨wiąane ̨ podrózami i ̨akwaterowaniem.
Terminal POS – zur̨ad̨enie elektronį̨ne słzuząe do wcykoncywania Transak̨ji Gotówkowcy̨h i
Bęgotówkowcy̨h orą do drzukowania įh potwierd̨eń, od̨̨cytzująe dane ̨ paska magnetcy̨̨nego lzub
mikroprǫesora Kartcy Kredcytowej, a w pr̨cypadkzu Transak̨ji Zblizeniowcy̨h, ̨a posrednįtwem antency
̨blizeniowej wbzudowanej w Kartę Kredcytowa.
Transakcja lub Transakcja Płatnicza – ̨ainįjowana pr̨ę Klienta, Upowaznionego lzub Odbior̨ę
wpłata, transfer lzub wcypłata srodków pienięzncy̨h.
Transakcja Bezgotowkowa – Transak̨ja Karta Kredcytowa stanowiąa płatnosć ̨a towarcy lzub zusłzugi
w pzunktąh ǫną̨oncy̨h ̨nakiem MasterCard i ak̨eptzujący̨h dokoncywanie płatnos̨i Karta
Kredcytowa.
Transakcja Gotowkowa – Transak̨ja Karta Kredcytowa stanowiąa wcypłatę gotówki, w tcym wcypłatę
gotówki w Bankomąie orą pr̨cy wcykor̨cystanizu Terminala POS (w bankąh lzub inncy̨h instcytzųjąh
finansowcy̨h orą w okresloncy̨h pzunktąh zusłzugowo – handlowcy̨h; ̨̨ęsto powiąana ̨ Transak̨ja
Bęgotówkowa).
Transakcja na Odległość – Transak̨ja Bęgotówkowa niewcymagająa fįcy̨̨nego pr̨edstawienia
Kartcy Kredcytowej, Pr̨cy dokoncywanizu Transak̨ji na Odległosć nigdcy nie jest wcymagane podanie PIN-zu
Kartcy Kredcytowej.
Transakcja Nieautoryzowana – Transak̨ja wcykonana bę ̨godcy odpowiednio Klienta lzub
Upowaznionego wcyrazonej w sposób okresloncy w § 10 zust. 7 Regzulaminzu lzub w Umowie o
Kartę Kredcytowa.
Transakcja „no show” – transak̨ja ̨wiąana ̨ nieodwołaniem ręerwąji zu zusłzugodaw̨cy tcypzu T&E.
Nieodwołana ręerwąja powodzuje ob̨iazenie Rąhzunkzu Kartcy kwota wskąana pr̨ę zusłzugodaw̨ę
tcypzu T&E w regzulaminie swiad̨̨enia zusłzug pr̨ę tego zusłzugodaw̨ę, pr̨ekąancym odpowiednio
Klientowi lzub Upowaznionemzu.
Transakcja Powtarzalna – Transak̨ja bęgotówkowa, której skzutkiem jest ̨cyklį̨ne ob̨iazanie
Rąhzunkzu Kartcy zustalona pomięd̨cy odpowiednio Klientem lzub Upowaznioncym a Odbior̨a kwota orą
w zustaloncy̨h odstępąh ̨̨aszu (np. rǫ̨nie, kwartalnie, miesię̨̨nie) lzub w zustaloncy̨h terminąh.
Odpowiednio Klient lzub Upowaznioncy azutorcy̨zuje kwotę i trcyb ob̨iazania orą ̨̨as obowiącywania
zumowcy ̨ zusłzugodaw̨a orą podaje zusłzugodaw̨cy dane Kartcy Kredcytowej wcymagane dla Transak̨ji na
Odległosć. Transakąja Powtar̨alna moze stanowić ̨lęenie stałe w rǫzumienizu § 2 pkt 20
rǫpor̨ad̨enia Ministra Rǫwojzu i Finansów ̨ dnia 14 lip̨a 2017 rokzu w sprawie wcykązu zusłzug
repręentatcywncy̨h powiąancy̨h ̨ rąhzunkiem płatnį̨cym (D̨.U. ̨ 2017 r. pǫ. 1437).
Transakcja przetwarzana on-line- pr̨eprowad̨enie transak̨ji ̨e sprawd̨eniem w scystemie
informatcy̨̨ncym statzuszu Kartcy (np. sprawd̨enie, ̨̨cy karta nie jest ̨astr̨ezona) orą stanzu dostępncy̨h
srodków.
Transakcja przetwarzana off-line- pr̨eprowad̨enie transak̨ji, bę sprawd̨enia w scystemie
informatcy̨̨ncym statzuszu Kartcy orą stanzu dostępncy̨h srodków. Pr̨etwar̨anie transak̨ji off- line w
pr̨cypadkzu brakzu dostępncy̨h srodków moze spowodować pr̨ekrǫ̨enie kwotcy pr̨cy̨nanego limitzu
kredcytowego. Jezeli zur̨ad̨enie, pr̨cy zuzcy̨izu którego Klient dokonzuje transak̨ji d̨iała wcyłą̨nie w
trcybie zudostępniającym pr̨etwar̨anie transak̨ji off-line, transak̨ja moze ̨otać odr̨zųona.

5 | 32

Transakcja Quasi Cash – Transak̨ja Bęgotówkowa, pod̨̨as której dǫhod̨i do wcymiancy srodków
pienięzncy̨h na gotówkę lzub jednostki pienięzne, w s̨̨̨ególnos̨i w pzunktąh ǫną̨oncy̨h jako
kascyna, kascyna internetowe, grcy losowe, ̨akładcy bzukmąherskie, loterie i totalįatorcy.
Transakcja Zagraniczna – Transak̨ja dokonana w walzųie ob̨ej lzub w polskįh ̨łotcy̨h (PLN) zu
Ak̨eptanta mająego sied̨ibę pǫa granįami Polski.
Transakcja Zbliżeniowa – Transak̨ja dokonana pr̨cy zuzcy̨izu Kartcy PacyPass.
Transakcja w Terminalu CAT (ang. „Cardholder Ątivated Terminal Transątion”) – Transak̨ja
Bęgotówkowa inįjowana pr̨ę odpowiednio Klienta lzub Upowaznionego w samoobsłzugowcym
Terminalzu POS (np. płatnosć ̨a parking, azutostradę, bilet komzunikąji miejskiej, paliwo). Zaleznie od
kwotcy Transak̨ji, rod̨ajzu Ak̨eptanta, tcypzu Terminala CAT, Azutorcy̨ąja nzumerem PIN lzub podpisem
moze nie bcyć wcymagana. S̨̨̨egółowa informąja na temat tcypów Transak̨ji w Terminalzu CAT
̨najdzuja się na stronie internetowej MasterCard po adresem www.master̨ard.zus.
Typ Karty – kazda ̨ Kart Kredcytowcy̨h wcydawancy̨h pr̨ę Cardinę, posiadająa własna nąwę lzub
własncy w̨ór Umowcy o Kartę Kredcytowa.
UKK – zustawa ̨ dnia 12 maja 2011 rokzu o kredcy̨ie konszumen̨kim.
Umowa o Kartę Dodatkową – ̨awarta pomięd̨cy Klientem, Cardina i Upowaznioncym zumowa
okreslająa ̨asadcy kor̨cystania ̨ Kartcy Dodatkowej pr̨ę Upowaznionego. Zawar̨ie Umowcy o Kartę
Dodatkowa jest niębędncym warzunkiem kor̨cystania ̨ Kartcy Dodatkowej.
Umowa o Kartę Kredytową – ̨awarta pomięd̨cy Klientem a Cardina zumowa okreslająa wcysokosć
orą sposób kor̨cystania ̨ pr̨cy̨nanego Klientowi pr̨ę Cardinę Limitzu Kredcytowego, jak równiez
sposób kor̨cystania ̨ wcydanej Kartcy Kredcytowej. Zawar̨ie Umowcy jest niębędncym warzunkiem
kor̨cystania ̨ Kartcy Kredcytowej.
Upoważniony – osoba fįcy̨̨na, pełnomǫnik Klienta będący osoba zupowazniona do zuzcywania Kartcy
Dodatkowej i ̨lęania Transak̨ji Płatnį̨cy̨h w ̨ięzar zud̨ielonego Klientowi Limitzu Kredcytowego.
Usługa 3D-Secure – („MasterCard SęzureCode”) – ̨abępię̨enie Transak̨ji na Odległosć
stosowane zu Ak̨eptantów oferzujący̨h kor̨cystanie ̨ tego rod̨ajzu ̨abępię̨enia. Dostępnosć Usłzugi
3D-Sęzure moze bcyć ̨astr̨ezona wcyłą̨nie dla niektórcy̨h Tcypów Kart.
UUP – zustawa ̨ dnia 19 sierpnia 2011 rokzu o zusłzugąh płatnį̨cy̨h.
Użycie Karty – posłzuzenie się Karta Kredcytowa, w tcym dancymi dotcy̨̨ącymi Kartcy Kredcytowej, w ̨elzu
̨ainįjowania Transak̨ji Płatnį̨ej.
Weryfikacja – element prǫeszu Azutorcy̨ąji polegający na sprawd̨enizu w scystemie informatcy̨̨ncym
statzuszu danej Kartcy Kredcytowej (tj. sprawd̨enie ̨̨cy Karta Kredcytowa nie jest ̨astr̨ezona albo
̨ablokowana) orą – w pr̨cypadkzu Transak̨ji podlegająej Azutorcy̨ąji on-line – równiez stanzu
Dostępncy̨h Środków.
Wniosek – wniosek o: (i) zud̨ielenie Limitzu Kredcytowego w Rąhzunkzu Kartcy orą o wcydanie Kartcy
Kredcytowej lzub (ii) wcydanie Kartcy Dodatkowej lzub (iii) ̨mianę warzunków Umowcy o Kartę Kredcytowa (w
tcym podwcyzs̨enie lzub obnizenie Limitzu Kredcytowego) lzub (iv) ̨mianę warzunków Umowcy o Kartę
Dodatkowa.
Wnioskodawca – osoba fįcy̨̨na zubiegająa się o ̨awar̨ie ̨ Cardina Umowcy o Kartę Kredcytowa,
Umowcy o Kartę Dodatkowa lzub ̨mianę jej warzunków.
Wydanie Karty – zusłzuga polegająa na wcydanizu kartcy płatnį̨ej, o której mowa w art. 2 pkt 15a UUP.
Wypłata gotowki - zusłzuga polegająa na wcypłąie gotówki na rąhzunek płatnį̨cy konszumenta ̨a
pomǫa zur̨ad̨enia zumozliwiająego taka wcypłatę lzub w pląów̨e dostaw̨cy.
Wykaz usług reprezentatywnych – wcyką zusłzug repręentatcywncy̨h ̨awartcy w rǫpor̨ad̨enizu
Ministra Rǫwojzu i Finansów ̨ dnia 14 lip̨a 2017r. w sprawie wcykązu zusłzug repręentatcywncy̨h,
powiąancy̨h ̨ rąhzunkiem płatnį̨cym.
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Zablokowanie Karty – ̨̨asowe wstr̨cymanie mozliwos̨i dokoncywania podlegający̨h Azutorcy̨ąji online Transak̨ji Płatnį̨cy̨h pr̨cy zuzcy̨izu Kartcy Kredcytowej. Zablokowanie Kartcy Głównej ̨ zuwagi na brak
terminowej ̨apłatcy Minimalnej Kwotcy do Zapłatcy lzub pr̨ekrǫ̨enie Limitzu Kredcytowego skzutkzuje
̨ablowaniem ws̨cystkįh Kart Dodatkowcy̨h.
Zastrzeżenie Karty – nieodwołalne zuniemozliwienie dokoncywania podlegający̨h Azutorcy̨ąji on-line
Transak̨ji Płatnį̨cy̨h pr̨cy zuzcy̨izu Kartcy Kredcytowej.
Zestawienie Operacji – ̨estawienie Operąji na Rąhzunkzu Kartcy w dancym Ccyklzu Rǫlį̨eniowcym.
Zestawienie Opłat – ̨estawienie opłat ̨a zusłzugi powiąane ̨ rąhzunkiem płatnį̨cy̨h, pobrancy̨h w
okresie objętcym ̨estawieniem pr̨ekącywane Klientowi bępłatnie.
Zlecenie Płatnicze – skierowane do Cardincy oswiad̨̨enie odpowiednio Klienta, Upowaznionego lzub
Odbior̨cy, ̨awierająe polęenie wcykonania Transak̨ji Płatnį̨ej.
Zwrot – zųnanie Rąhzunkzu Kartcy kwota ̨wrǫ́ona ̨a posrednįtwem Agenta Rǫlį̨eniowego, np.
wskzutek ̨wrotzu towarzu, ̨a którcy w̨̨esniej ̨ostała dokonana ̨apłata pr̨cy zuzcy̨izu Kartcy Kredcytowej.
§ 3. Postanowienia ogolne
1. Kartcy Kredcytowe objęte postanowieniami Regzulaminzu sa międ̨cynarodowcymi płatnį̨cymi kartami
kredcytowcymi. Ǫną̨a to, ze mozna się nimi posłzugiwać ̨arówno w krajzu, jak i ̨a granįa, w
miejs̨ąh ǫną̨oncy̨h logo danego Tcypzu Kartcy, okreslonego pr̨ę organįąję MasterCard (logo to
̨najdzuje się na awersie Kartcy Kredcytowej). Pr̨cy pomǫcy Kart Kredcytowcy̨h mozna dokoncywać na
̨ałcym swięie Transak̨ji Gotówkowcy̨h i Bęgotówkowcy̨h, którcy̨h rod̨aje ̨ostałcy wskąane w
Regzulaminie.
2. Kartcy zumozliwiaja dokoncywanie Transak̨ji podlegający̨h Azutorcy̨ąji on-line lzub off-line w ramąh
pr̨cy̨nanego Limitzu Kredcytowego orą – jezeli dotcy̨̨cy – równiez zustaloncy̨h pr̨ę Cardinę d̨ienncy̨h
limitów Transak̨ji.
3. Kartcy Kredcytowe nie moga bcyć wcykor̨cystcywane pr̨ę Klienta ani pr̨ę Upowaznionego do ̨elów
̨wiąancy̨h ̨ prowad̨ona pr̨ę te osobcy d̨iałalnos̨ia gospodar̨̨a.
4. Kartcy Kredcytowe nie moga bcyć zuzcywane pr̨ę Klienta ani pr̨ę Upowaznionego do ̨elów
nięgodncy̨h ̨ prawem, w tcym do ̨apłatcy ̨a towarcy i zusłzugi, obrót którcymi jest ̨akąancy prawem w
krajzu jzurcysdcyk̨ji odpowiednio Klienta lzub Upowaznionego lzub w krajzu dokonania Transak̨ji.
Niedǫwolone jest wcykoncywanie Transak̨ji Qzuasi Cash zu podmiotów wskąancy̨h w Rejestr̨e Domen
Słzuzący̨h do Oferowania Gier Hąardowcy̨h Nięgodnie ̨ Ustawa o Grąh Hąardowcy̨h dostępncym
na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://hąard.mf.gov.pl, jak i
zų̨estnį̨enie w grąh hąardowcy̨h zur̨ad̨ancy̨h bę kon̨esji, bę ̨ęwolenia lzub bę stosowanego
̨głos̨enia w rǫzumienizu wcyzej wspomnianej zustawcy.
§ 4. Limity dzienne Transakcji
1.Limitcy d̨ienne Transak̨ji Płatnį̨cy̨h Karta Kredcytowa wcynos̨a odpowiedni jak w tabeli ponizej, nie
wię̨ej niz kwota srodków dostępncy̨h w ̨hwili dokonania danej transak̨ji.

Domcyslne
Makscymalne limitcy d̨ienne zustawienie
5
Makscymalna lį̨ba transak̨ji
20
2000
Makscymalna wartosć transak̨ji w PLN
20 000
5
Makscymalna lį̨ba wcypłat gotówkowcy̨h
10
2000
Makscymalna wartosć wcypłat gotówkowcy̨h w PLN
20 000
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2. Wcysokosć limitzu kwotowego dla Transak̨ji Zblizeniowej niewcymagająej dodatkowego
potwierd̨enia PIN-em zustalana jest pr̨ę organįąję MasterCard. Wcysokosć tego limitzu moze bcyć
̨mieniona pr̨ę MasterCard.
3. Wcysokosć limitzu kwotowego dla Transak̨ji Zblizeniowej pr̨eprowad̨anej pǫa granįami Polski
zustalana jest pr̨ę organįąję MasterCard i moze bcyć rózna od wcysokos̨i limitzu obowiązująego na
terenie Polski.
4. Informąję o aktzualnej wcysokos̨i limitzu kwotowego Transak̨ji Zblizeniowej w Pols̨e, która nie
wcymaga potwierd̨enia PIN-em mozna zųcyskać ̨a posrednįtwem Infolinii orą na Portalzu Cardincy.
5. Nięaleznie od wartos̨i Transak̨ji Zblizeniowej moze ̨aistnieć konię̨nosć dokonania jej
Azutorcy̨ąji pr̨ę podanie PIN-zu.
6. Z ̨astr̨ezeniem niepr̨ekrǫ̨enia kwotcy Dostępncy̨h Środków, d̨ienne limitcy Transak̨ji sa
nięalezne dla Kartcy Głównej orą ws̨cystkįh Kart Dodatkowcy̨h.
7. Karta nowa, to jest Karta Kredcytowa wcydana w miejs̨e Kartcy ̨astr̨ezonej lzub po ̨mianie Tcypzu
Kartcy otr̨cymzuje domcyslne limitcy Transak̨ji ̨godnie ̨ § 4 zust. 1 Regzulaminzu.
8. Karta w̨nowiona i dzuplikat Kartcy ̨ąhowzuja limitcy Transak̨ji zustanowione dla popr̨ednio zuzcywanej
Kartcy Kredcytowej.
§ 5. Wydanie Karty Kredytowej
[Warunki uzyskania Karty Kredytowej]
1. Z ̨astr̨ezeniem dokonania pr̨ę Cardinę pǫcytcywnej ǫency ̨dolnos̨i kredcytowej Wnioskodaw̨cy,
Klientem moze bcyć osoba fįcy̨̨na spełniająa łą̨nie następzująe warzunki:
a. ̨amies̨kzuje i zųcyskzuje dǫhodcy w Pols̨e,
b. jest pełnoletnia i posiada pełna ̨dolnosć do ̨̨cynnos̨i prawncy̨h,
̨. posiada ̨dolnosć kredcytowa rǫzumiana jako ̨dolnosć do spłatcy ̨ąiagniętego kredcytzu płatnį̨ego
(kredcytzu w rąhzunkzu płatnį̨cym) wrą ̨e ws̨cystkimi kos̨tami kredcytzu w zumówioncy̨h terminąh
spłatcy,
d. inne, jezeli wcymagaja tego pr̨episcy prawa pows̨ęhnie obowiązująego, w tcym w s̨̨̨ególnos̨i:
Kodeks ̨cywilncy, UKK orą UUP.
2. Cardina moze odstapić od wcymogzu spełniania pr̨ę Klienta warzunków pr̨ewid̨iancy̨h powcyzej w §
5 zust. 1 ppkt. a. Regzulaminzu.
3. Karta Główna orą Kartcy Dodatkowe stanowia własnosć Cardincy i w pr̨cypadkąh okresloncy̨h w
Regzulaminie powinncy ̨ostać ̨wrǫ́one Cardinie.
4. Klient moze posiadać makscymalnie jedna Kartę Główna.
[Odmowa wydania Karty Kredytowej]
5. W pr̨cypadkzu negatcywnego rǫpatr̨enia Wnioskzu o wcydanie Kartcy Kredcytowej – Cardina
̨awiadamia Wnioskodaw̨ę o odmowie wcydania Kartcy Kredcytowej.
Cardina nie jest ̨obowiąana do wskąania pr̨cy̨̨cyn odmowcy wcydania Kartcy Kredcytowej, ̨
wcyłą̨eniem scytzuąji, gdcy odmowa nastapiła w ̨wiąkzu ̨ zųcyskaniem informąji ̨ okreslonej bący
dancy̨h lzub ̨biorzu dancy̨h Cardincy, kiedcy to Cardina nięwłǫ̨nie pr̨ekązuje Wnioskodaw̨cy
bępłatna informąję o wcynikąh tego sprawd̨enia orą wskązuje bąę dancy̨h, w której tego
sprawd̨enia dokonano.
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[Wysyłka Karty Kredytowej]
6. Karta Kredcytowa ̨ostanie pr̨esłana odpowiednio do Klienta lzub Upowaznionego na wskąancy
pr̨ę tę osobę adres do koresponden̨ji na terenie Polski. W pr̨cypadkzu nieotr̨cymania Kartcy
Kredcytowej nalezcy skontaktować się ̨ Cardina.
7. W pr̨cypadkzu dzuplikatzu Kartcy wcysłana Karta ̨e w̨ględów bępię̨eństwa jest ̨ablokowana. W ̨elzu
odblokowania Kartcy odpowiednio Klient lzub Upowaznioncy powinien skontaktować się ̨ Infolinia.
[Nieodebranie lub nieotrzymanie Karty Kredytowej]
8. Nieodebranie Kartcy Kredcytowej pr̨ę Klienta lzub Upowaznionego ̨ jakįhkolwiek pr̨cy̨̨cyn
nięalezncy̨h od Cardincy, np. ̨ powodzu dłzuzs̨ej nieobęnos̨i odpowiednio Klienta lzub
Upowaznionego pod wskąancym Cardinie adresem koresponden̨cyjncym, nie stanowi podstawcy do
̨wolnienia ̨ obowiąkzu zuis̨̨̨ania opłat i prowįji, jezeli obowiąek įh zuis̨̨̨enia wcynika ̨ Regzuląji,
w tcym w s̨̨̨ególnos̨i ̨ Tarcyfcy.
9. W pr̨cypadkzu nieotr̨cymania Kartcy Kredcytowej wcysłanej na adres koresponden̨cyjncy wskąancy
odpowiednio pr̨ę Klienta lzub Upowaznionego nalezcy skontaktować się telefonį̨nie ̨ Infolinia i
̨głosić okolį̨nosć nieotr̨cymania Kartcy Kredcytowej. Jezeli Karta Kredcytowa niedorę̨̨ona nie
̨ostanie ̨wrǫ́ona do Cardincy, Dorad̨a Infolinii dokona ̨astr̨ezenia Kartcy Kredcytowej, ̨as Cardina
wcyda odpowiednio Klientowi lzub Upowaznionemzu nowa Kartę Kredcytowa, która ̨ostanie pr̨esłana na
wskąancy adres koresponden̨cyjncy.
[Aktywacja Karty Kredytowej]
10. Karta Kredcytowa pr̨ekąana Klientowi lzub Upowaznionemzu jest nieaktcywna.
11. Kartę Kredcytowa aktcywzuje się ̨a posrednįtwem Infolinii.
12. Nięwłǫ̨nie po otr̨cymanizu Kartcy Kredcytowej odpowiednio Klientlzub Upowaznioncy ̨obowiąancy
jest do podpisania Kartcy Kredcytowej na jej rewersie. Ak̨eptant moze odmówić pr̨cyję̨ia ̨apłatcy w
pr̨cypadkzu nięgodnos̨i podpiszu odpowiednio Klienta lzub Upowaznionego na Kar̨ie Kredcytowej ̨
podpisem na dokzumen̨ie ob̨iazeniowcym.

[Karty Dodatkowe]
13. Z ̨astr̨ezeniem, ze dancy Tcyp Kartcy pr̨ewidzuje taka fzunk̨jonalnosć, Klient moze ̨łozcyć wniosek o
wcydanie Kartcy Dodatkowej dla osobcy, której zud̨iela ̨godcy na dokoncywanie Transak̨ji w ̨ięzar
Rąhzunkzu Kartcy, w imienizu i na r̨ę̨ Klienta ̨ jednǫ̨esncym ̨r̨ę̨eniem się zuprawnienia do
odwołania tej ̨godcy do momentzu wcypowied̨enia Umowcy o Kartę Kredcytowa lzub danej Umowcy o Kartę
Dodatkowa.
14. Karta Dodatkowa wcydawana jest Upowaznionemzu po ̨awar̨izu Umowcy o Kartę Dodatkowa.
Upowaznioncy moze odstapić od Umowcy o Kartę Dodatkowa na ̨asadąh i w terminie wskąancym w
Umowie o Kartę Dodatkowa.
[Zmiana Typu Karty Kredytowej]
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15. Klient moze w okresie obowiącywania Umowcy o Kartę Kredcytowa ̨łozcyć wniosek o ̨mianę
prodzuktzu, to jest o ̨mianę Tcypzu Kartcy na inncy oferowancy pr̨ę Cardinę. W pr̨cypadkzu wcydania
Klientowi Kartcy Kredcytowej innego Tcypzu, dotcy̨h̨̨asowa Karta Kredcytowa ̨ostaje ̨astr̨ezona pr̨ę
Cardinę. Klient powinien dotcy̨h̨̨asowa Kartę Kredcytowa ̨wrǫ́ić Cardinie lzub trwale ̨nis̨̨̨cyć.
16. Zmiana Tcypzu Kartcy na wniosek Klienta powodzuje konię̨nosć ̨awar̨ia anekszu do Umowcy o
Kartę Kredcytowa.
17. Zmiana Tcypzu Kartcy Głównej powodzuje ̨mianę Tcypzu ws̨cystkįh wcydancy̨h Kart Dodatkowcy̨h,
jezeli wcydanie Kartcy Dodatkowej jest mozliwe dla nowego Tcypzu Kartcy. Wcydanie Kart nowego Tcypzu
powodzuje ob̨iazenie Rąhzunkzu Kartcy opłatami ̨a wcymianę Kart Kredcytowcy̨h, jezeli pr̨ewidzuje to
Tarcyfa. Jezeli wcydanie Kartcy Dodatkowej nie jest mozliwe dla nowego Tcypzu Kartcy, ̨miana Tcypzu Kartcy
Głównej skzutkzuje ̨astr̨ezeniem ws̨cystkįh wcydancy̨h Kart Dodatkowcy̨h.
18. Cardina ma prawo do dokonania ̨miancy Tcypzu Kartcy w okresie obowiącywania Umowcy o Kartę
Kredcytowa, wcyłą̨nie w pr̨cypadkzu wcy̨ofania danego Tcypzu Kartcy ̨ ofertcy. Cardina poinformzuje
Klienta o takiej ̨mianie w trcybie okresloncym w § 28 Regzulaminzu i wskaze jaki Tcyp Kartcy jest oferowancy
Klientowi w ramąh wcymiancy Kartcy Kredcytowej. Jezeli mozliwcy jest wcybór Tcypzu Kartcy pr̨ę Klienta,
Cardina informzuje o tej mozliwos̨i, wskązują dostępne Tcypcy Kart orą okresla jaki Tcyp Kartcy będ̨ie
pr̨edmiotem wcymiancy w pr̨cypadkzu niedokonania wcyborzu pr̨ę Klienta. W pr̨cypadkzu
nięaak̨eptowania nowego Tcypzu Kartcy lzub samego faktzu wcymiancy Kartcy Kredcytowej na Kartę innego
Tcypzu, Klientowi pr̨cysłzugzuje prawo ̨głos̨enia spr̨ęiwzu albo wcypowied̨enia Umowcy o
Kartę Kredcytowa ̨e skzutkiem natcy̨hmiastowcym bę ponos̨enia kos̨tów, w trcybie okresloncym w § 28
zust. 6-8 Regzulaminzu. Zmiana Tcypzu Kartcy w omawiancym trcybie nie pǫiaga ̨a soba konię̨nos̨i
̨awar̨ia nowej Umowcy o Kartę Kredcytowa, Umowcy o Kartę Dodatkowa ̨̨cy tez anekszu do tcy̨h zumów.
19. Trcyb opisancy w § 5 zust. 18 Regzulaminzu ̨najdzuje odpowiednie ̨astosowanie równiez w pr̨cypadkzu
konię̨nos̨i wcydania dzuplikatzu Kartcy Kredcytowej, nowej Kartcy Kredcytowej w miejs̨e ̨astr̨ezonej
orą w̨nowienia Kartcy Kredcytowej – gdcy dotcy̨̨cy to Kart Kredcytowcy̨h niebędący̨h jzuz w ofer̨ie
Cardincy.
20. Zmiana Tcypzu Kartcy zuprawniająej do zud̨iałzu w programie lojalnos̨iowcym moze skzutkować
ręcygnąja ̨ zų̨estnįtwa w tcym programie. S̨̨̨egółcy dostępne sa na Portalzu Cardincy.
[Okres ważności Karty Kredytowej]
21. Okres waznos̨i Kartcy Kredcytowej wskąancy jest na jej awersie. Karta Kredcytowa jest wazna do
zupłcywzu ostatniego dnia miesiąa okreslonego jako konię okreszu waznos̨i Kartcy Kredcytowej.
[PIN do Karty Kredytowej]
22. Do kazdej Kartcy Kredcytowej nadawancy jest PIN. PIN pr̨ekącywancy jest odpowiednio Klientowi lzub
Upowaznionemzu w bępię̨nej koper̨ie pr̨esłanej na wskąancy adres do koresponden̨ji na terenie
Polski.
23. W pr̨cypadkzu ̨aistnienia potr̨ebcy wcygenerowania nowego PIN-zu do Kartcy Kredcytowej
odpowiednio Klient lzub Upowaznioncy ̨głas̨a stosowncy wniosek Cardinie. § 5 zust. 22 ̨d. 2
Regzulaminzu stoszuje się.
§ 6. Limit Kredytowy
[Wysokość Limitu Kredytowego]
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1. Limit Kredcytowcy okresla Umowa o Kartę Kredcytowa.
2. Limit Kredcytowcy jest pr̨cy̨nawancy indcywidzualnie kazdemzu Klientowi po pr̨eprowad̨enizu wercyfikąji
dancy̨h ̨awartcy̨h we Wnioskzu, w wcysokos̨i zųaleznionej od dokonanej pr̨ę Cardinę ǫency
̨dolnos̨i kredcytowej Wnioskodaw̨cy.
[Korzystanie z Limitu Kredytowego]
3. Limit Kredcytowcy wcykor̨cystcywancy jest w ̨ięzar Rąhzunkzu Kartcy pr̨cy zuzcy̨izu Kartcy Głównej orą
ws̨cystkįh Kart Dodatkowcy̨h lzub ̨ wcykor̨cystaniem inncy̨h dostępncy̨h form dcysponowania srodkami
(jezeli dotcy̨̨cy). W ̨ięzar Limitzu Kredcytowego rǫlį̨ane sa:
a. kwotcy Transak̨ji ̨lęoncy̨h pr̨ę Klienta orą Upowaznioncy̨h,
b. kwotcy opłat i prowįji wskąancy̨h w Tarcyfie,
̨.kwotcy odsetek zumowncy̨h nalį̨ancy̨h od kwot Transak̨ji ̨lęoncy̨h pr̨ę Klienta orą
Upowaznioncy̨h (jezeli dotcy̨̨cy).
4. Wskąane w § 6 zust. 3 ppkt. a. – ̨. Regzulaminzu naleznos̨i stanowia ̨adłzuzenie Klienta wobę
Cardincy i ̨mniejs̨aja wcysokosć kwotcy Dostępncy̨h Środków.
5. Klient orą Upowaznieni dokonzują Transak̨ji ̨obowiąani sa do niepr̨ekrą̨ania kwotcy
pr̨cy̨nanego pr̨ę Cardinę Limitzu Kredcytowego. Klient ponosi odpowied̨ialnosć ̨a pr̨ekrǫ̨enie
Limitzu Kredcytowego. Pr̨ekrǫ̨enie Limitzu Kredcytowego moze skzutkować ̨ablokowaniem lzub
̨astr̨ezeniem pr̨ę Cardinę Kart Kredcytowcy̨h, a takze w pr̨cypadkzu niespłąenia wier̨cytelnos̨i
Cardincy, ws̨̨̨ę̨iem postępowania windcykącyjnego wobę Klienta.
6. Kazdorąowa Azutorcy̨ąja on-line moze ̨mniejs̨cyć kwotę Dostępncy̨h Środków o azutorcy̨owana
kwotę bę w̨ględzu na to ̨̨cy Transak̨ja dos̨ła do skzutkzu, na następzujący okres ̨̨aszu:
a. Transak̨ja Gotówkowa dokoncywana w Bankomąie – do 10 dni kalendar̨owcy̨h,
b. pǫostałe Transak̨je – do 30 dni kalendar̨owcy̨h.
7. Zwolnienie blokadcy srodków pr̨ed rǫlį̨eniem Transak̨ji moze ̨więks̨cyć kwotę Dostępncy̨h
Środków, jednakze Klient ̨obowiąancy jest do zutr̨cymcywania kwotcy Dostępncy̨h Środków na
Rąhzunkzu Kartcy w wcysokos̨i ̨apewniająej pokrcy̨ie ws̨cystkįh Transak̨ji dokonancy̨h pr̨cy zuzcy̨izu
Kart Kredcytowcy̨h, a takze ws̨elkįh opłat, prowįji i odsetek nalezncy̨h Cardinie.
8. Kwota Transak̨ji podlegająej Azutorcy̨ąji off-line pomniejs̨a kwotę Dostępncy̨h Środków w dnizu
rǫlį̨enia Transak̨ji, bę w̨̨esniejs̨ej blokadcy srodków.
9. Z ̨astr̨ezeniem § 6 zust. 10 Regzulaminzu ob̨iazenie Rąhzunkzu Kartcy ̨ tcytzułzu Transak̨ji dokonanej
pr̨cy zuzcy̨izu Kartcy Kredcytowej następzuje najpó́niej w Dnizu Robǫ̨cym następzującym po dnizu
otr̨cymania rǫlį̨enia Transak̨ji pr̨ę Cardinę.
10. Ob̨iazenie Rąhzunkzu Kartcy ̨ tcytzułzu Transak̨ji dokonanej pr̨cy zuzcy̨izu Kartcy Tłǫ̨onej
(Embosowanej) w Imprinter̨e następzuje najpó́niej drzugiego Dnia Robǫ̨ego po dnizu otr̨cymania
rǫlį̨enia Transak̨ji pr̨ę Cardinę.
11. Księgowanie ̨wrotzu dokonanego na Rąhzunek Kartcy następzuje najpó́niej w Dnizu Robǫ̨cym
następzującym po dnizu otr̨cymania rǫlį̨enia danej Transak̨ji pr̨ę Cardinę.
12. W scytzuąji, gdcy Agent Rǫlį̨eniowcy dokona ̨wrotzu srodków na Rąhzunek Kartcy, a Umowa o
Kartę Kredcytowa pr̨estała w̨̨esniej obowiącywać i Rąhzunek Kartcy ̨ostał jzuz ̨amkniętcy, kwota
̨wrotzu ̨ostanie ̨aksięgowana na kon̨ie pr̨ejs̨iowcym Cardincy ̨elem zumozliwienia jej wcypłatcy
Klientowi. W miarę mozliwos̨i Klient wskązuje nzumer konta osobistego, na którcy Cardina pr̨ekaze
kwotę ̨wrotzu.
[Zmiana wysokości Limitu Kredytowego]
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13. Warzunkiem podwcyzs̨enia Limitzu Kredcytowego jest dokonana pr̨ę Cardinę pǫcytcywna ǫena
̨dolnos̨i kredcytowej Klienta. Cardina moze ̨azadać pr̨edłozenia okresloncy̨h dokzumentów
niębędncy̨h do dokonania ǫency ̨dolnos̨i kredcytowej Klienta.
14. Wniosek o podwcyzs̨enie Limitzu Kredcytowego Klient składa:
a. ̨a posrednįtwem Panelzu Klienta (fzunk̨jonalnosć ̨astr̨ezona wcyłą̨nie dla niektórcy̨h Tcypów
Kart),
b. ̨a posrednįtwem Infolinii,
̨. na pismie.
15. Podwcyzs̨enie Limitzu Kredcytowego następzuje po ̨awar̨izu anekszu do Umowcy o Kartę Kredcytowa.
Postanowienia § 5 zust. 2 Regzulaminzu stoszuje się.
16. Obowiązująa wcysokosć Limitzu Kredcytowego jest ̨aws̨e podawana na miesię̨̨ncym Zestawienizu
Operąji w polzu: „Limit Kredcytowcy”.
17. Obnizenie Limitzu Kredcytowego nastapić moze po ̨awar̨izu i na warzunkąh wskąancy̨h
s̨̨̨egółowo w aneksie do Umowcy o Kartę Kredcytowa.
§ 7. Duplikaty
1. Cardina wcydaje dzuplikat Kartcy, to ̨ną̨cy Kartę Kredcytowa o takim samcym nzumer̨e i terminie
waznos̨i jak Karta dotcy̨h̨̨asowa w pr̨cypadkzu:
a. ̨miancy imienia lzub nąwiska odpowiednio Klienta lzub Upowaznionego,
b. ̨nis̨̨̨enia lzub zus̨kod̨enia Kartcy Kredcytowej zuniemozliwiająego posłzugiwanie się Karta.
2. Jezeli pr̨esłanki wcydania dzuplikatzu Kartcy ̨aistnieja ̨o do Kartcy Kredcytowej, która ̨ostała wcy̨ofana
̨ ofertcy Cardincy – odpowiednie ̨astosowanie ̨najdzuje postanowienie § 5 zust. 18 Regzulaminzu, ̨as
dzuplikat Kartcy będ̨ie miał nowcy nzumer.
3. Wniosek o wcydanie dzuplikatzu Kartcy składancy jest ̨a posrednįtwem Panelzu Klienta (fzunk̨jonalnosć
̨astr̨ezona wcyłą̨nie dla niektórcy̨h Tcypów Kart), Infolinii lzub na pismie. Warzunkiem otr̨cymania
dzuplikatzu Kartcy jest ̨wrǫ́enie Cardinie aktzualnie posiadanej Kartcy albo ̨łozenie oswiad̨̨enia o
̨ałkowitcym jej ̨nis̨̨̨enizu.
4. Do dzuplikatzu Kartcy pr̨cypisancy jest PIN dotcy̨h̨̨asowej Kartcy Kredcytowej. Wcydanie dzuplikatzu Kartcy
nie pǫiaga ̨a soba konię̨nos̨i ̨awar̨ia odpowiednio nowej Umowcy o Kartę Kredcytowa lzub Umowcy
o Kartę Dodatkowa.
§ 8. Zasady używania Karty Kredytowej
1. Karta Kredcytowa moze bcyć zuzcywana wcyłą̨nie pr̨ę osobę, której imię i nąwisko zumies̨̨̨one
jest na awersie Kartcy.
2. Zarówno Klient, jak i Upowaznioncy ̨obowiąancy jest do:
a. kor̨cystania ̨ Kartcy Kredcytowej ̨godnie ̨ Regzuląjami,
b. kor̨cystania ̨ Kartcy tcylko w okresie obowiącywania Umowcy o Kartę Kredcytowa,
̨. pr̨estr̨egania pr̨episów prawa pows̨ęhnie obowiązująego, a w s̨̨̨ególnos̨i UUP,
d. włas̨iwego ̨abępię̨enia Kartcy Kredcytowej pr̨ed ̨gzubieniem, krad̨ieza orą ̨nis̨̨̨eniem,
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e. niezudostępniania osobom tr̨ęim, pr̨ęhowcywania i ǫhroncy ̨ ̨ąhowaniem nalezcytej starannos̨i
Kartcy Kredcytowej, PIN-zu do Kartcy Kredcytowej orą telefonzu komórkowego, na którcy pr̨escyłane sa
Kodcy 3D-Sęzure,
f. niezujawniania dancy̨h dotcy̨̨ący̨h Kartcy Kredcytowej w ̨eląh inncy̨h niz dokoncywanie Transak̨ji
lzub ̨głos̨enie zutratcy Kartcy Kredcytowej, w tcym – niezudostępniania Kartcy Kredcytowej osobom
niezuprawnioncym orą niedopzus̨̨̨ania do kopiowania dancy̨h lzub wįerzunkzu Kartcy Kredcytowej,
g. niepr̨ęhowcywania Kartcy Kredcytowej rąem ̨ PIN-em do Kartcy,
h. nięwłǫ̨nego poinformowania Cardincy o fak̨ie zutratcy, ̨nis̨̨̨enia, krad̨iezcy, pr̨cywłas̨̨̨enia,
niezuprawnionego zuzcy̨ia Kartcy Kredcytowej lzub niezuprawnionego dostępzu do Kartcy Kredcytowej,
i. bieząego monitorowania ob̨iazeń Rąhzunkzu Kartcy w ̨akresie dokonancy̨h Transak̨ji i
nięwłǫ̨nego ̨głas̨ania ws̨elkįh nięgodnos̨i lzub nieprawidłowos̨i orą nięwłǫ̨nego
informowania Cardincy o stwierd̨oncy̨h nieazutorcy̨owancy̨h, niewcykonancy̨h lzub nienalezcy̨ie
wcykonancy̨h Transak̨jąh,
j. ̨ ̨hwila ̨astr̨ezenia Kartcy Kredcytowej – ̨wrotzu Kartcy Cardinie lzub trwałego jej ̨nis̨̨̨enia, jak
równiez ̨nis̨̨̨enia ws̨cystkįh nosników, na którcy̨h PIN do tej Kartcy Kredcytowej ̨ostał ̨apisancy,
k. anzulowania ws̨elkįh ręerwąji dokonancy̨h (w s̨̨̨ególnos̨i ̨as zu zusłzugodaw̨ów tcypzu T&E) w
opar̨izu o dane Kartcy Kredcytowej pr̨ed rǫwiąaniem lzub wcygasnię̨iem odpowiednio Umowcy o Kartę
Kredcytowa lzub Umowcy o Kartę Dodatkowa,
l. ̨ofnię̨ia ̨godcy zud̨ielonej zusłzugodaw̨cy na inįjowanie Transak̨ji Powtar̨alncy̨h, dokoncywancy̨h w
opar̨izu o dane Kartcy Kredcytowej podane pr̨ed rǫwiąaniem lzub wcygasnię̨iem odpowiednio Umowcy
o Kartę Kredcytowa lzub Umowcy o Kartę Dodatkowa,
m. niepǫostawiania dancy̨h Kartcy Kredcytowej ̨apisancy̨h ̨a posrednįtwem jakįhkolwiek zur̨ad̨eń
w sposób pǫwalający na įh zuzcy̨ie lzub od̨̨cytanie pr̨ę osobcy niezuprawnione.
§ 9. Transakcje Zbliżeniowe oraz EMV
1. Uzcy̨ie Kartcy PacyPass moze spowodować pr̨ekrǫ̨enie kwotcy Dostępncy̨h Środków.
2. Odpowiednio Klient lzub Upowaznioncy posiadający Kartę PacyPass ̨obowiąancy jest dołozcyć
nalezcytej starannos̨i pr̨cy kor̨cystanizu ̨ fzunk̨jonalnos̨i dokoncywania Transak̨ji Zblizeniowej w ̨elzu
ogranį̨enia rcy̨cyka wcystapienia tego tcypzu pr̨ekrǫ̨eń.
3. Odpowiednio Klient lzub Upowaznioncy ma mozliwosć wcyłą̨enia i ponownego włą̨enia fzunk̨ji
̨blizeniowej Kartcy Kredcytowej ̨a posrednįtwem Infolinii. W pr̨cypadkzu otr̨cymania dzuplikatzu Kartcy,
Kartcy w̨nowionej lzub nowej Kartcy w miejs̨e ̨astr̨ezonej orą po ̨mianie Tcypzu Kartcy konię̨ne jest
ponowne wcyłą̨enie fzunk̨ji dokoncywania Transak̨ji Zblizeniowej (jesli odpowiednio Klient lzub
Upowaznioncy nadal nie ̨h̨e ̨ tej fzunk̨ji kor̨cystać).
4. W pr̨cypadkzu Kartcy nowo wcydanej, ̨miancy Tcypzu Kartcy, jak i po wcydanizu nowej Kartcy w miejs̨e
̨astr̨ezonej, wcyłą̨ona jest mozliwosć dokoncywania wcypłat gotówki ̨ Bankomatów, które nie
od̨̨cytzuja dancy̨h ̨ ̨hipa zumies̨̨̨onego na kar̨ie, to jest nie kor̨cystaja ̨ tęhnologii EMV. Fzunk̨ja
ta jest włą̨ana po ̨łozenizu pr̨ę odpowiednio Klienta lzub Upowaznionego dcyspǫcy̨ji ̨a
posrednįtwem Infolinii.
5. Karta w̨nowiona orą dzuplikat Kartcy ̨ąhowzuja zustawione dla popr̨ednio zuzcywanej Kartcy op̨je
wcypłatcy gotówki ̨ Bankomatów bę EMV.
§ 10. Zlecenie Płatnicze | Autoryzacja
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1. Abcy Zlęenie Płatnį̨e ̨ostało prawidłowo wcykonane, konię̨ne jest: (i) zuzcy̨ie Kartcy Kredcytowej
lzub dancy̨h Kartcy Kredcytowej pr̨ę Klienta lzub Upowaznionego w sposób okresloncy w Regzulaminie
orą (ii) Azutorcy̨ąja Transak̨ji.
2. Odpowiednio Klient lzub Upowaznioncy wcyraza ̨godę na wcykonanie Transak̨ji pr̨ę zud̨ielenie
Azutorcy̨ąji. Azutorcy̨ąja, ̨ wcyłą̨eniem scytzuąji wcyránie wskąancy̨h w tres̨i Regzulaminzu, obejmzuje
równiez kwotę̨ Transak̨ji.
3. Momentem otr̨cymania Zlęenia Płatnį̨ego jest moment, w którcym Zlęenie Płatnį̨e ̨ostało
otr̨cymane pr̨ę Cardinę. W pr̨cypadkzu gdcy Cardina otr̨cymzuje Zlęenie Płatnį̨e w dnizu niebędącym
Dniem Robǫ̨cym, zųnaje się, ze Zlęenie Płatnį̨e ̨ostało otr̨cymane pierws̨ego Dnia Robǫ̨ego
po tcym dnizu. Nie ob̨iaza się Rąhzunkzu Kartcy pr̨ed otr̨cymaniem Zlęenia Płatnį̨ego. Zlęenie
Płatnį̨e dostar̨̨ane jest do Cardincy w formie dokzumentów rǫlį̨eniowcy̨h, ̨awierający̨h m.in.
dane Kartcy Kredcytowej, pr̨cy zuzcy̨izu której dokonano Azutorcy̨ąji. Cardina nie ob̨iazcy Rąhzunkzu Kartcy
Kredcytowej pr̨ed otr̨cymaniem Zlęenia Płatnį̨ego.
4. Ob̨iazenie ̨ Rąhzunkzu Kartcy Kredcytowej ̨ tcytzułzu Transak̨ji dokonancy̨h pr̨cy zuzcy̨izu Kartcy
Kredcytowej następzuje najpó́niej następnego dnia robǫ̨ego po otr̨cymanizu pr̨ę Cardinę
dokzumentów rǫlį̨eniowcy̨h.
5. Ob̨iazenie Rąhzunkzu Kartcy Kredcytowej kwotami Transak̨ji dokonancy̨h pr̨cy zuzcy̨izu Kart
Tłǫ̨oncy̨h (Embosowancy̨h) następzuje najpó́niej drzugiego dnia robǫ̨ego po otr̨cymanizu pr̨ę
Cardinę dokzumentów rǫlį̨eniowcy̨h.
6. Odwołanie Zlęenia Płatnį̨ego inįjowanego pr̨ę Klienta lzub Upowaznionego mozliwe jest
wcyłą̨nie do ̨hwili jego otr̨cymania pr̨ę Cardinę.
7. Jezeli Transak̨ja inįjowana jest pr̨ę Odbior̨ę lzub ̨a jego posrednįtwem – odpowiednio Klient
lzub Upowaznioncy nie moze odwołać Zlęenia Płatnį̨ego po zud̨ielenizu Odbior̨cy ̨godcy na wcykonanie
Transak̨ji.
8. Po zupłcywie terminów wskąancy̨h w zust. 6 i 7 powcyzej, Klient lzub Upowaznioncy moze odwołać
Zlęenie Płatnį̨e wcyłą̨nie wtedcy, gdcy zųgodni to ̨ Cardina, a w pr̨cypadkzu wskąancym w zust. 7
powcyzej, dodatkowo gdcy Odbior̨a wcyrąi na to ̨godę.
[Autoryzacja Transakcji Płatniczej]
9. Zgoda Klienta lzub Upowaznionego na wcykonanie Transak̨ji (Azutorcy̨ąja) wcymaga Silnego
zuwier̨cytelnienia, które pr̨eprowad̨ane jest w następzujący sposób:
1) w pr̨cypadkzu Transak̨ji Gotówkowcy̨h w Bankomąie – pr̨ę zumies̨̨̨enie Kartcy Kredcytowej w
̨̨cytnikzu albo ̨blizenie Kartcy PacyPass do C̨cytnika Zblizeniowego orą wprowad̨enie PIN-zu,
2) w pr̨cypadkzu Transak̨ji Bęgotówkowcy̨h w terminalzu płatnį̨cym – pr̨ę zumies̨̨̨enie Kartcy
Kredcytowej w Terminalzu POS lzub ̨blizenie Kartcy PacyPass do C̨cytnika Zblizeniowego orą
wprowad̨enie PIN-zu,
3) w pr̨cypadkzu Transak̨ji Bęgotówkowcy̨h na Odległosć, w tcym pierws̨ej serii Transak̨ji
Powtar̨alncy̨h – pr̨ę podanie dancy̨h Kartcy Kredcytowej (nzumerzu Kartcy Kredcytowej, dan̨h Klienta lzub
Upowaznionego, datcy waznos̨i Kartcy Kredcytowej, CVV2/CVC2), a następnie podanie Kodzu 3DSęzure orą wprowad̨enie PIN-zu.
10. Cardina moze nie stosować Silnego zuwier̨cytelniania w następzujący̨h pr̨cypadkąh:
1) pr̨cy Transak̨jąh Gotówkowcy̨h i Bęgotówkowcy̨h w Terminaląh Płatnį̨cy̨h:
a. gdcy kwota pojedcyn̨̨ej Transak̨ji Zblizeniowej nie pr̨ekrą̨a równowartos̨i 50 EUR orą łą̨na
kwota popr̨ednįh Transak̨ji Zblizeniowcy̨h od dnia ostatniego stosowania Silnego zuwier̨cytelnienia
nie pr̨ekrą̨a równowartos̨i 150 EUR – Azutorcy̨ąja Transak̨ji dokoncywana jest pr̨ę
zumies̨̨̨enie Kartcy Kredcytowej w ̨̨cytnikzu albo ̨blizenie Kartcy PacyPass do C̨cytnika Zblizeniowego
po wcyswietlenizu kwotcy Transak̨ji,

14 | 32

b. dla Transak̨ji tcypzu CAT – Azutorcy̨ąja Transak̨ji dokoncywana jest pr̨ę zumies̨̨̨enie Kartcy
Kredcytowej w ̨̨cytnikzu albo ̨blizenie Kartcy PacyPass do C̨cytnika Zblizeniowego po wcyswietlenizu kwotcy
Transak̨ji,
2) pr̨cy Transak̨jąh Bęgotówkowcy̨h na Odległosć:
a. gdcy inįjowana jest kolejna Transak̨ja Powtar̨alna na r̨ę̨ tego samego Odbior̨cy płatnos̨i,
b. kwota Transak̨ji nie pr̨ekrą̨a równowartos̨i 30 EUR a łą̨na kwota popr̨ednįh Transak̨ji na
Odległosć od dnia ostatniego ̨astosowania Silnego zuwier̨cytelnienia Klienta lzub Uzcytkownika nie
pr̨ekrą̨a równowartos̨i 100 EUR,
̨. gdcy Transak̨ja w ǫenie Cardincy ̨haraktercy̨zuje się niskim pǫiomem rcy̨cyka.
11. Pr̨cy azutorcy̨owanizu Transak̨ji Bęgotówkowcy̨h pr̨cy zuzcy̨izu Kartcy Kredcytowej na prosbę
Ak̨eptanta Klient lzub Upowaznioncy powinien okąać dokzument tozsamos̨i. Nieokąanie dokzumentzu
tozsamos̨i moze stanowić pr̨cy̨̨cynę odmowcy pr̨eprowad̨enia Transak̨ji pr̨cy zuzcy̨izu Kartcy
Kredcytowej.
12. Pr̨cy Transak̨jąh Powtar̨alncy̨h Klient lzub Upowaznioncy dokonzują įh azutorcy̨ąji ̨obowiązuje
się do ̨apewnienia na Rąhzunkzu Kartcy Kredcytowej dostępncy̨h srodków na pokrcy̨ie pr̨cys̨łcy̨h
ob̨iazeń. Klient lzub Upowaznioncy ̨obowiąancy jest równiez do odwołania Transak̨ji Powtar̨alnej w
terminie 30 dni pr̨ed data ręcygnąji ̨ Kartcy Kredcytowej.
13. Klient lzub Upowaznioncy moze wcy̨ofać ̨godę na wcykonanie kolejncy̨h Transak̨ji Powtar̨alncy̨h
pr̨ę ̨łozenie odpowiedniego oswiad̨̨enia Cardinie. Oswiad̨̨enie powinno ̨awierać następzująe
dane: dane zusłzugodaw̨cy, dane Kartcy Kredcytowej, kwotę, walzutę Transak̨ji Powtar̨alnej,
̨̨ęstotliwosć i termin płatnos̨i, termin ostatniej płatnos̨i objętcy̨h pierwotnie ̨goda. Wcy̨ofanie ̨godcy
odotcy̨̨cy ws̨cystkįh kolejncy̨h Transak̨ji Powtar̨alncy̨h nięainįjowancy̨h pr̨ę danego Odbior̨ę,
̨hcyba ze Klient lzub Upowaznioncy ̨astr̨egł iną̨ej. W pr̨cypadkzu skzutę̨nego odwołania ̨godcy,
kazda kolejna ̨realįowana Transak̨ja Powtar̨alna moze bcyć ̨głos̨ona w trcybie reklamąji jako
nieazutorcy̨owana.
14. Cardina nięwłǫ̨nie informzuje Klienta lzub Upowaznionego o odmowie wcykonania Zlęenia
Płatnį̨ego, ̨hcyba ze powiadomienie takie jest niedopzus̨̨̨alne na mǫcy obowiązujący̨h pr̨episów
prawa.

[Usługa 3D-Secure]
15. Ws̨cystkie Kartcy Kredcytowe maja domcyslnie włą̨ona Usłzugę 3D-Sęzure.
16. Podanie Kodzu 3D-Sęzure moze bcyć wcymagane pod̨̨as dokoncywania Karta w Internęie
Transak̨ji Bęgotówkowej. Niepodanie Kodzu 3D-Sęzure w scytzuąji, gdcy jest on wcymagancy, skzutkzuje
nięrealįowaniem Transak̨ji Bęgotówkowej.
17. Kodcy 3D-Sęzure wcyscyłane sa na nzumer telefonzu komórkowego podancy odpowiednio pr̨ę Klienta
lzub Upowaznionego.
18. Wskąania lzub ̨miancy nzumerzu telefonzu dla Kodów 3D-Sęzure mozna dokonać ̨a posrednįtwem
Infolinii.
19. Warzunkiem kor̨cystania ̨ Usłzugi 3D–Sęzure jest jej dostępnosć zu Ak̨eptanta.
§ 11. Utrata prawa do Użycia Karty Kredytowej
1. Odpowiednio Klient lzub Upowaznioncy trąi prawo do Uzcy̨ia Kartcy Kredcytowej w następzujący̨h
scytzuąjąh:
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a. rǫwiąanie lzub wcygasnię̨ie odpowiednio Umowcy o Kartę Kredcytowa lzub Umowcy o
Kartę Dodatkowa, ̨ jakįhkolwiek pr̨cy̨̨cyn, w tcym w s̨̨̨ególnos̨i w rąie zupłcywzu terminzu, na jaki
̨ostał zud̨ieloncy Limit Kredcytowcy,
b. odstapienie odpowiednio od Umowcy o Kartę Kredcytowa lzub Umowcy o Kartę Dodatkowa,
̨. zupłcyw okreszu waznos̨i Kartcy Kredcytowej,
d. zus̨kod̨enie lzub ̨nis̨̨̨enie Kartcy Kredcytowej,
e. wcymiana Kartcy Kredcytowej na nowa (zutrata prawa do zuzcywania dotcy̨̨cy Kartcy dotcy̨h̨̨asowej),
f. ̨astr̨ezenie lzub ̨ablokowanie Kartcy Kredcytowej,
g. ogranį̨enie lzub zutrata ̨dolnos̨i do ̨̨cynnos̨i prawncy̨h pr̨ę odpowiednio Klienta lzub
Upowaznionego.
2. Prawo do Uzcy̨ia Kartcy Kredcytowej wcygasa ̨ ̨hwila smier̨i odpowiednio Klienta lzub
Upowaznionego.
§ 12. Waluta Transakcji
1. Z ̨astr̨ezeniem § 12 zust. 2-3 Regzulaminzu, Transak̨je Płatnį̨e dokoncywane pr̨cy zuzcy̨izu Kartcy
Kredcytowej realįowane sa w walzųie krajzu, w którcym ̨ostałcy dokonane.
2. Transak̨je internetoweazutorcy̨owane zu Ak̨eptantów mający̨h sied̨ibę pǫa granįami Polski sa
traktowane jak Transak̨je Zagranį̨ne, nięaleznie od wcybranej walzutcy Transak̨ji. W pr̨cypadkzu
Transak̨ji azutorcy̨owancy̨h zu Ak̨eptanta w polskįh ̨łotcy̨h (PLN), którego sied̨iba ̨najdzuje się ̨a
granįa, rǫlį̨enie Transak̨ji pr̨ę Cardinę następzuje w polskįh ̨łotcy̨h (PLN).
3. W pr̨cypadkzu Transak̨ji pr̨eprowad̨ancy̨h ̨ zud̨iałem Ak̨eptanta, zu którego dopzus̨̨̨a się
dokonanie wcyborzu walzutcy Transak̨ji, odpowiednio Klient lzub Upowaznioncy moze ̨ostać popros̨oncy o
wcybór walzutcy Transak̨ji ̨ dostępnej listcy walzut.
4. Jezeli Klient lzub Upowaznioncy dokona ̨akzupzu towarzu lzub zusłzugi w walzųie ob̨ej, a następnie ̨wrǫ́i
towar lzub zusłzugę, Klienta ob̨iazaja ewentzualne powstałe ̨ tego tcytzułzu róznįe kzursowe.
5. Zasadcy pr̨ewalzutowania Transak̨ji pr̨eprowad̨onej w walzųie innej niz polski ̨łotcy (PLN):
a. Transak̨ja dokonana Karta Kredcytowa w walzųie ezuro (EUR) pr̨elį̨ana jest na polskie ̨łote
(PLN) po Kzursie Walzut, to jest kzursie spr̨edazcy dewį Santander Bank Polska S.A. ̨ dnia
wprowad̨enia dancy̨h do scystemzu Cardincy,
b. Transak̨ja dokonana Karta Kredcytowa w walzųie ob̨ej innej nize ezuro (EUR) pr̨elį̨ana jest na
ezuro (EUR) po Kzursie MasterCard obowiązującym w dnizu rǫlį̨enia Transak̨ji, a następnie kwota
Transak̨ji wcyrazona w ezuro (EUR) pr̨elį̨ana jest na polskie ̨łote (PLN) po Kzursie Walzut, to jest
kzursie spr̨edazcy dewį Santander Bank Polska S.A. ̨ dnia wprowad̨enia dancy̨h do scystemzu
Cardincy.
6. Ob̨iazenie Rąhzunkzu Kartcy ̨ tcytzułzu ̨realįowanej Transak̨ji pr̨eprowad̨onej w walzųie innej niz
polski ̨łotcy (PLN) dokoncywane jest w polskįh ̨łotcy̨h (PLN) i stanowi podstawę do nalį̨enia prowįji
̨a pr̨ewalzutowanie Transak̨ji ̨godnie ̨ Tarcyfa.
7. W pr̨cypadkzu dokoncywania Transak̨ji Zagranį̨nej pr̨cy zuzcy̨izu Kartcy Kredcytowej Ak̨eptant moze
pobrać dodatkowa prowįję (t̨w. opłatę szur̨harge). Pobieranie takiej opłatcy orą jej wcysokosć sa
nięalezne od Cardincy. Odpowiednio Klient lzub Upowaznioncy powinien ̨apǫnać się ̨ ̨asadami
rǫlį̨eń stosowancymi pr̨ę Ak̨eptanta.
8. Zmiancy kzursów walzutowcy̨h moga bcyć stosowane bę zupr̨ed̨enia, pod warzunkiem ze: (i) sa
kor̨cystniejs̨e dla Klienta lzub (ii) wcynikaja ̨e ̨mian wcysokos̨i referen̨cyjncy̨h kzursów walzutowcy̨h,
którcy̨h ̨astosowanie pr̨ewidzuja Regzuląje.
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§ 13. Zestawienie Operacji
1. Zestawienie Operąji jest generowane w ̨cykląh miesię̨̨ncy̨h, po ̨akoń̨̨enizu Ccyklzu
Rǫlį̨eniowego i ̨a okres Ccyklzu Rǫlį̨eniowego, tego samego dnia kazdego miesiąa, zustalonego
pr̨cy generowanizu pierws̨ego Zestawienia Operąji.
2. Zestawienie Operąji zudostępniane jest Klientowi w terminie 3 Dni Robǫ̨cy̨h od dnia ̨akoń̨̨enia
Ccyklzu Rǫlį̨eniowego:
a. w ramąh Panelzu Klienta, ̨ mozliwos̨ia pobrania plikzu .pdf obejmzująego Zestawienie na
zur̨ad̨enie Klienta (nieodpłatnie),
b. pǫ̨ta elektronį̨na na adres e-mail wskąancy pr̨ę Klienta (nieodpłatnie),
̨. na wniosek Klienta równiez listem ̨wcykłcym na adres do koresponden̨ji wskąancy pr̨ę Klienta
(opłata ̨godnie ̨ Tarcyfa).
3. Zestawienie Operąji obejmzuje:
a. wcys̨̨̨ególnienie Transak̨ji dokonancy̨h w dancym Ccyklzu Rǫlį̨eniowcym pr̨ę Klienta orą
Upowaznionego w ̨ięzar Rąhzunkzu Kartcy, to jest Transak̨ji pr̨ekąancy̨h do rǫlį̨enia w okresie od
dnia następzująego po dnizu spor̨ad̨enia popr̨edniego Zestawienia Operąji do dnia spor̨ad̨enia
bieząego Zestawienia Operąji włą̨nie,
b. kwotę ewentzualncy̨h ̨aległcy̨h obowiąkowcy̨h spłat Rąhzunkzu Kartcy,
̨. aktzualnie obowiązująa stopę oprǫentowania kredcytzu płatnį̨ego w Rąhzunkzu Kartcy (kredcytzu w
rąhzunkzu płatnį̨cym) jezeli odsetki ̨ostałcy nalį̨one,
d. ̨ałkowita kwotę odsetek nalį̨oncy̨h od wcykor̨cystanej kwotcy Limitzu Kredcytowego (kredcytzu w
rąhzunkzu płatnį̨cym),
e. kwotę i wcys̨̨̨ególnienie nalezncy̨h Cardinie opłat i prowįji,
f. saldo ̨adłzuzenia,
g. wcysokosć Minimalnej Kwotcy do Zapłatcy,
h. wcysokosć bieząej Kwotcy Spłatcy Ratalnej (jezeli Umowa o Kartę Kredcytowa pr̨ewidzuje
taka mozliwosć orą jezeli zurzųhomiono zusłzugę Spłatcy Ratalnej),
i. D̨ień Spłatcy,
j. nzumer Rąhzunkzu Kartcy,
k. szumę zųnań i ob̨iazeń na rąhzunkzu kartcy w dancym okresie rǫlį̨eniowcym.
4. Klient jest ̨obowiąancy nięwłǫ̨nie skontaktować się ̨ Cardina w pr̨cypadkzu nieotr̨cymania w
terminie Zestawienia Operąji.
5. Nieotr̨cymanie Zestawienia Operąji nie ̨walnia Klienta ̨ obowiąkzu dokonania – w odpowiednim
terminie, tj. najpó́niej w Dnizu Spłatcy – ̨apłatcy na r̨ę̨ Cardincy Minimalnej Kwotcy do Zapłatcy.
6. Cardina zudostępnia na wniosek Klienta Zestawienie Operąji dla Kartcy Dodatkowej, które ̨awiera
wcyłą̨nie informąje o Transak̨jąh, opłatąh i prowįjąh orą odsetkąh ̨wiąancy̨h ̨ zuzcywaniem
Kartcy Dodatkowej w dancym Ccyklzu Rǫlį̨eniowcym.
7. Cardina ̨apewnia Klientowi orą Uzcytkownikowi nieodpłatnie Zestawienie Opłat obejmzująe
wskąancy w nim okres, w terminie spor̨ad̨enia Zestawienia Operąji.
8. Zestawienie Opłat Cardina pr̨ekązuje:
a. w ramąh Panelzu Klienta, ̨ mozliwos̨ia pobrania plikzu .pdf obejmzująego Zestawienie na
zur̨ad̨enie Klienta (nieodpłatnie),
b. pǫ̨ta elektronį̨na na adres e-mail wskąancy pr̨ę Klienta (nieodpłatnie),
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̨. na wniosek Klienta równiez listem ̨wcykłcym na adres do koresponden̨ji wskąancy pr̨ę Klienta
(opłata ̨godnie ̨ Tarcyfa)9. Klient orą Uzcytkownik maja prawo zadać otr̨cymania Zestawienia Opłat w
postąi papierowej.
10. W pr̨cypadkzu rǫwiąania Umowcy, nie pó́niej niz w terminie 2 tcygodni od dnia tego rǫwiąania
Cardina pr̨ekązuje ̨estawienie opłat ̨a okres, ̨a którcy nie bcyło dotcy̨h̨̨as spor̨ad̨ane do dnia
rǫwiąania Umowcy.
§ 14. Reklamacje
1. Klientowi orą Upowaznionemzu pr̨cysłzugzuje prawo składania reklamąji dotcy̨̨ący̨h zusłzug
swiad̨̨oncy̨h pr̨ę Cardinę, w tcym w ̨akresie dotcy̨̨ący̨h praw i obowiąków Klientów
wcynikający̨h ̨ UUP. Reklamąje rǫpatrzuje Cardina. Kazda reklamąja powinna ̨awierać ̨o
najmniej następzująe dane:
a. ǫną̨enie odpowiednio Klienta lzub Upowaznionego (imię, nąwisko, adres, nzumer telefonzu, adres
e-mail),
b. pr̨edmiot reklamąji,
̨. okolį̨nos̨i zųasadniająe reklamąję.
2. Pręcy̨cyjncy opis pr̨edmiotzu reklamąji zusprawni i pr̨cyspies̨cy prǫes reklamącyjncy.
3. Cardina moze węwać odpowiednio Klienta lzub Upowaznionego do ̨łozenia dodatkowcy̨h
informąji lzub dostar̨̨enia dodatkowcy̨h dokzumentów, jezeli zųcyskanie tcy̨h informąji jest niębędne
do rǫpatr̨enia reklamąji. Cardina dołozcy starań abcy zų̨cynienie ̨adosć węwanizu bcyło odpowiednio
dla Klienta lzub Upowaznionego mozliwie niezųiazliwe.
4. Reklamąja moze bcyć ̨łozona:
a. w formie pisemnej – dorę̨̨enie na adres: Cardina spółka ̨ ogranį̨ona odpowied̨ialnos̨ia,
Postępzu 18a, 02-676 Wars̨awa,
b. w formie zustnej – telefonį̨nie ̨a posrednįtwem Infolinii,
̨. w drod̨e pǫ̨tcy elektronį̨nej – na adres e-mail: reklamąje@̨ardina.pl,
d. osobis̨ie – w sied̨ibie Cardincy.
5. Cardina dǫhowa ws̨elkįh starań abcy zud̨ielić odpowied̨i na reklamąję bę ̨będnej ̨włoki,
jednak nie pó́niej niz w terminie 15 Dni Robǫ̨cy̨h od dnia otr̨cymania reklamąji. W s̨̨̨ególnie
skomplikowancy̨h pr̨cypadkąh, zuniemozliwiający̨h rǫpatr̨enie reklamąji i zud̨ielenie odpowied̨i w
terminie, o którcym mowa w ̨danizu popr̨ednim, Cardina w informąji pr̨ekącywanej odpowiednio
Klientowi lzub Upowaznionemzu, którcy wcystapił ̨ reklamąja:
a. wcyjasnia pr̨cy̨̨cynę opó́nienia,
b. wskązuje okolį̨nos̨i, które mzus̨a ̨ostać zustalone w ̨elzu rǫpatr̨enia sprawcy,
̨. okresla pr̨ewidcywancy termin rǫpatr̨enia reklamąji i zud̨ielenia odpowied̨i (termin ten nie moze
pr̨ekrǫ̨cyć 35 dni robǫ̨cy̨h od dnia otr̨cymania reklamąji).
6. Do ̨ąhowania terminów, o którcy̨h mowa w § 14 zust. 5 Regzulaminzu wcystar̨̨ająe jest wcysłanie
odpowied̨i pr̨ed įh zupłcywem, a w pr̨cypadkzu odpowied̨i zud̨ieloncy̨h na pismie – nadanie w
pląów̨e pǫ̨towej operatora wcy̨ną̨onego w rǫzumienizu art. 3 pkt 13 zustawcy ̨ dnia 23 listopada
2012 rokzu – Prawo pǫ̨towe.
7. Po ̨łozenizu reklamąji pr̨ę Klienta lzub Upowaznionego, Cardina rǫpatrzuje reklamąję i zud̨iela
odpowied̨i:
a. w formie pisemnej – pǫ̨ta na adres podancy odpowiednio pr̨ę Klienta lzub Upowaznionego w
̨głos̨enizu reklamącyjncym,
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b. w drod̨e pǫ̨tcy elektronį̨nej – na adres e-mail podancy odpowiednio pr̨ę Klienta lzub
Upowaznionego w ̨głos̨enizu reklamącyjncym – wcyłą̨nie na wcyráncy wniosek o pr̨esłanie
odpowied̨i ta droga.
8. Reklamąje dotcy̨̨ąe Transak̨ji nieazutorcy̨owancy̨h, niewcykonancy̨h lzub nienalezcy̨ie wcykonancy̨h
powinncy ̨ostać ̨głos̨one nięwłǫ̨nie (to jest najs̨cyb̨iej jak to jest mozliwe w normalncy̨h
okolį̨nos̨iąh) po otr̨cymanizu bieząego Zestawienia Operąji lzub zudostępnienizu informąji o
Transak̨ji w historii Rąhzunkzu Kartcy w Panelzu Klienta albo po pow̨ię̨izu o nįh wiadomos̨i w inncy
sposób.
9. Odpowiednio Klient lzub Upowaznioncy ̨obowiąancy jest nięwłǫ̨nie ̨głosić Cardinie nieotr̨cymanie
informąji o Transak̨jąh w sposób zustaloncy w Regzulaminie.
10. Spłata wcymagalnego ̨adłzuzenia, nięaleznie od faktzu ̨łozenia reklamąji, powinna ̨ostać
dokonana ̨godnie ̨ postanowieniami Umowcy o Kartę Kredcytowa orą Regzulaminzu. Ewentzualne
korektcy dokoncywane pr̨ę Cardinę będa widǫ̨ne na kolejncy̨h Zestawieniąh Operąji.
11. W pr̨cypadkzu reklamąji Transak̨ji dokonancy̨h pr̨ę osobcy niezuprawnione (np. krad̨iez,
̨gzubienie Kartcy Kredcytowej) nalezcy ̨łozcyć w formie pisemnej oswiad̨̨enie dotcy̨̨ąe okolį̨nos̨i
niezuprawnionego zuzcy̨ia Kartcy Kredcytowej. Oswiad̨̨enie powinno ̨ostać podpisane odpowiednio
pr̨ę Klienta lzub Upowaznionego. Wskąancym jest ponadto ̨łozenie pr̨ę Klienta ̨awiadomienia o
podejr̨enizu popełnienia pr̨estępstwa organom s̨igania i dołą̨enie do reklamąji otr̨cymanego
dokzumentzu potwierd̨ająego ̨głos̨enie ̨dar̨enia.
12. W zųasadnioncy̨h pr̨cypadkąh Cardina wcykonzuje zųnanie warzunkowe Rąhzunkzu Kartcy na ̨̨as
rǫpatrcywania reklamąji. W scytzuąji negatcywnego rǫpatr̨enia reklamąji lzub ̨wrotzu kwotcy
Transak̨ji na Rąhzunek Kartcy dokonanego pr̨ę Odbior̨ę, Cardina ob̨iaza Rąhzunek Kartcy kwota
dokonanego w̨̨esniej zųnania warzunkowego.
13. Włas̨iwcym dla Cardincy organem nad̨orzu jest Komisja Nad̨orzu Finansowego. Włas̨iwcym dla
Cardincy organem nad̨orzu w ̨akresie ǫhroncy praw konszumenta jest Ur̨ad Ǫhroncy Konkzuren̨ji i
Konszumentów.
14. Klient orą Upowaznoncy moze wniesć skargę do Komisji Nad̨orzu Finansowego na d̨iałanie
Cardincy. Uprawnienie takie pr̨cysłzugzuje równiez osobom fįcy̨̨ncym, osobom prawncym orą
jednostkom organįącyjncym niebędącym osobami prawncymi, którcym zustawa pr̨cy̨naje ̨dolnosć
prawna, którcym odmówiono swiad̨̨enia zusłzug płatnį̨cy̨h orą organįąjom konszumen̨kim. Skargę
mozna ̨łozcyć w s̨̨̨ególnos̨i ̨a posrednįtwem stroncy internetowej KNF pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/dla_konszumenta/formzular̨e_̨glos̨eniowe
/SKARGA_dotcy̨̨ąa_zuslzugi_platnį̨ej?artįleId=28113&p_id=18.
15. Klient orą Upowaznioncy moze ̨wrǫ́ić się o bępłatna pomǫ prawna do Miejskiego lzub
Powiatowego R̨ę̨nika Konszumentów.
16. Cardina ̨aws̨e dazcy do zugodowego rǫwiącywania ws̨elkįh ewentzualncy̨h sporów. W rąie
wcystapienia takiego sporzu (np. w rąie nięadowolenia Klienta lzub Upowaznionego ̨e sposobzu
rǫstr̨cygnię̨ia pr̨ę Cardinę reklamąji) odpowiednio Klientowi lzub Upowaznionemzu pr̨cysłzugzuje
prawo kor̨cystania ̨ metod pǫasadowego rǫstr̨cygania sporów, w s̨̨̨ególnos̨i ̨as: (i) mediąji, (ii)
arbitrazzu, (iii) d̨iałalnos̨i komisji skargowcy̨h. S̨̨̨egółowe informąje dotcy̨̨ąe metod
pǫasadowego rǫstr̨cygania sporów dostępne sa na stronie internetowej UOKiK pod adresem:
https://zuokik.gov.pl/sporcy_konszumen̨kie.php, pod nzumerem telefonzu Pzunktzu kontaktowego UOKiK: 22
55 60 332 lzub 22 55 60 333, jak równiez ̨a posrednįtwempǫ̨tcy elektronį̨nej –pr̨escyłają
wiadomosć e-mail na adres: kontakt.adr@zuokik.gov.pl.
17. Podmiotem włas̨iwcym do pǫasadowego rǫstr̨cygania sporzu wcynikająego ̨ zumowcy ̨awartej
pomięd̨cy Klientem lzub Upowaznioncym a Cardina jest R̨ę̨nik Finansowcy. Kontakt do R̨ę̨nika
Finansowego orą s̨̨̨egółowe informąje dotcy̨̨ąe postępowania dostępne sa na stronie
internetowej www.rf.gov.pl, pod nzumerem telefonzu: 22 333 73 25, jak równiez ̨a posrednįtwem
pǫ̨tcy elektronį̨nej – pr̨escyłają wiadomosć e-mail na adres: bizuro@rf.gov.pl.
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§ 15. Zwrot kwoty autoryzowanej
1. Klient lzub Upowaznioncy w imienizu Klienta jest zuprawnioncy, w terminie osmizu tcygodni od datcy
ob̨iazenia Rąhzunkzu Kartcy, do zubiegania się od Cardincy ̨wrotzu kwotcy azutorcy̨owanej pr̨ę Klienta
lzub Upowaznionego Transak̨ji, która ̨ostała jzuz wcykonana, jezeli spełnione sa łą̨nie następzująe
warzunki:
a. w momen̨ie Azutorcy̨ąji nie ̨ostała okreslona dokładna kwota Transak̨ji orą
b. kwota Transak̨ji jest wcyzs̨a niz kwota, jakiej odpowiednio Klient lzub Upowaznioncy mógł się
spod̨iewać, zuw̨ględniają rod̨aj i wartosć w̨̨esniejs̨cy̨h Transak̨ji, postanowienia Regzuląji i
istotne dla sprawcy okolį̨nos̨i.
2. Na wniosek Cardincy odpowiednio Klient lzub Upowaznioncy obowiąancy jest pr̨edstawić okolį̨nos̨i
faktcy̨̨ne wskązująe na spełnienie warzunków okresloncy̨h w § 15 zust. 1 Regzulaminzu. Odpowiednio
Klient lzub Upowaznioncy nie moze powołcywać się na pr̨cy̨̨cyncy ̨wiąane ̨ wcymiana walzutcy, jezeli
̨ostał ̨astosowancy kzurs referen̨cyjncy (odpowiednio Kzurs Walzut lzub Kzurs MasterCard) ̨godnie ̨
Regzuląjami.
3. Zwrot obejmzuje pełna kwotę wcykonanej Transak̨ji. Data Walzutcy w odniesienizu do zųnania
Rąhzunkzu Kartcy nie moze bcyć pó́niejs̨a od datcy ob̨iazenia ta kwota.
4. W terminie 10 Dni Robǫ̨cy̨h od datcy otr̨cymania wnioskzu Cardina dokona ̨wrotzu na Rąhzunek
Kartcy pełnej kwotcy Transak̨ji albo poda zųasadnienie odmowcy dokonania ̨wrotzu, wskązują na
organcy, do którcy̨h odpowiednio Klient lzub Upowaznioncy moze ̨godnie ̨ art. 15 UUP ̨łozcyć skargę,
jezeli nie ̨gad̨a się ̨ pr̨edstawioncym zųasadnieniem.
5. Odpowiednio Klient lzub Upowaznioncy nie ma prawa do ̨wrotzu kwotcy Transak̨ji Bęgotówkowej, o
którcym mowa w § 15 zust. 1 Regzulaminzu, gdcy:
a. zud̨ielił ̨godcy na wcykonanie Transak̨ji bęposrednio Cardinie, orą
b. informąja o pr̨cys̨łej Transak̨ji ̨ostała dostar̨̨ona odpowiednio Klientowi lzub Upowaznionemzu
pr̨ę Cardinę lzub Odbior̨ę, w zųgodnioncy sposób, na ̨o najmniej ̨̨tercy tcygodnie pr̨ed terminem
wcykonania ̨lęenia lzub bcyła zudostępniana odpowiednio Klientowi lzub Upowaznionemzu pr̨ę Cardinę
lzub Odbior̨ę, w zųgodnioncy sposób, pr̨ę okres ̨o najmniej ̨̨teręh tcygodni pr̨ed terminem
wcykonania ̨lęenia.
§ 16. Chargeback
1. Chargebąk to zusłzuga swiad̨̨ona pr̨ę Cardinę na wniosek Klienta lzub Upowaznionego mająa
na ̨elzu od̨cyskanie azutorcy̨owanej pr̨ę odpowiednio Klienta lzub Upowaznionego kwotcy Transak̨ji, w
pr̨cypadkzu gdcy:
a. kzupioncy towar nie ̨ostał dostar̨̨oncy ̨godnie ̨ zumowa,
b. kzupioncy towar jest nięgodncy ̨ zumowa lzub zus̨kod̨oncy,
̨. kzupiona zusłzuga nie ̨ostała wcykonana lzub jest nięgodna ̨ zumowa.
2. Cardina pr̨eprowad̨a zusłzugę Chargebąk po podję̨izu pr̨ę Klienta lzub Upowaznionego w
stoszunkzu do Ak̨eptanta d̨iałań mający̨h na ̨elzu od̨cyskanie kwotcy Transak̨ji albo dostar̨̨enie
towarzu lzub zusłzugi ̨godnie ̨ zumowa.
3. Wniosek o pr̨eprowad̨enie zusłzugi Chargebąk mozna ̨głosić:
a. w formie pisemnej – dorę̨̨enie na adres: Cardina spółka ̨ ogranį̨ona odpowied̨ialnos̨ia,
Postępzu 18a, 02-676 Wars̨awa,
b. w formie zustnej – telefonį̨nie ̨a posrednįtwem Infolinii,
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̨. w drod̨e pǫ̨tcy elektronį̨nej – na adres e-mail: ̨hargebąk@̨ardina.pl.
4. Wniosek powinien bcyć ̨głos̨oncy nięwłǫ̨nie po stwierd̨enizu wcystapienia scytzuąji okreslonej w §
16 zust. 1 Regzulaminzu i podję̨izu d̨iałań, o którcy̨h mowa w § 16 zust. 2 Regzulaminzu.
5. Do wnioskzu o pr̨eprowad̨enie zusłzugi Chargebąk nalezcy ̨ałą̨cyć:
a. potwierd̨enie ̨awar̨ia zumowcy na ̨akzup towarzu lzub zusłzugi,
b. pisemne wcyjasnienie ̨awierająe: s̨̨̨egółowcy opis ̨dar̨enia, wcyką nięgodnos̨i, informąje na
temat d̨iałań podjętcy̨h wobę Ak̨eptanta (to jest ̨o najmniej wskąanie: datcy i formcy kontaktzu
Klienta lzub Upowaznionego ̨ Ak̨eptantem, dancy̨h Ak̨eptanta, tres̨i ̨głos̨onego zadania orą
odpowied̨i zud̨ielonej pr̨ę Ak̨eptanta), mający̨h na ̨elzu zųcyskanie towarzu lzub zusłzugi ̨godncy̨h ̨
zumowa lzub ̨wrotzu ̨apłąonej ̨ency w ̨ałos̨i lzub odpowiedniej ̨̨ęs̨i,
̨. informąję, ̨̨cy towar ̨ostał ̨wrǫ́oncy, a jesli nie – jaka jest tego pr̨cy̨̨cyna, orą opis podjętcy̨h
prób ̨wrotzu towarzu; a w pr̨cypadkzu ̨akzupzu zusłzug – informąję o ręcygnąji ̨ zusłzugi bad́ o inncy̨h
zadaniąh.
6. Cardina pr̨eprowad̨a zusłzugę Chargebąk ̨godnie ̨ regzuląjami MasterCard. Dęcy̨ja w sprawie
̨wrotzu srodków jest nięalezna od Cardincy, albowiem podejmowana jest pr̨ę Dostaw̨ę Odbior̨cy
(Ak̨eptanta).
7. Cardina informzuje odpowiednio Klienta lzub Upowaznioego o tres̨i dęcy̨ji w pr̨edmiǫie sposobzu
rǫpatr̨enia wnioskzu o pr̨eprowad̨enie zusłzugi Chargebąk w terminie 5 Dni Robǫ̨cy̨h od dnia
otr̨cymania odpowied̨i od Dostaw̨cy Odbior̨cy (Ak̨eptanta):
a. w formie pisemnej – pǫ̨ta na adres koresponden̨cyjncy podancy odpowiednio pr̨ę Klienta lzub
Upowaznionego,
b. w drod̨e pǫ̨tcy elektronį̨nej – na adres e-mail podancy odpowiednio pr̨ę Klienta lzub
Upowaznionego.
§ 17. Spłata zadłużenia
1. Zobowiąania wobę Cardincy powstałe w ̨wiąkzu ̨ Umowa o Kartę Kredcytowa orą Umowę o
Kartę Dodatkowa moga bcyć regzulowane w formie:
a. pr̨elewzu na Rąhzunek Kartcy,
b. pr̨ekązu na Rąhzunek Kartcy,
̨. wpłatcy gotówkowej na Rąhzunek Kartcy dokonanej w bankzu, jednost̨e pǫ̨towej lzub innej instcytzųji
pr̨cyjmzująej wpłatcy gotówkowe.
2. Klient nie powinien dokoncywać na Rąhzunek Kartcy wpłat w ̨elzu inncym niz spłata ̨adłzuzenia.
3. Za datę spłatcy zųnaje się datę wpłcywzu srodków na Rąhzunek Kartcy. Po ̨aksięgowanizu kwotcy spłatcy
̨adłzuzenia na Rąhzunkzu Kartcy ̨ostaje odpowiednio ̨więks̨ona kwota Dostępncy̨h Środków.

[Minimalna Kwota do Zapłaty]
4. Klient ̨obowiąancy jest do dokoncywania kazdego miesiąa, nie pó́niej niz w Dnizu Spłatcy, spłatcy
̨adłzuzenia na r̨ę̨ Cardincy w kwǫie nie nizs̨ej niz:
a. Minimalna Kwota do Zapłatcy, na która składaja się (jezeli dotcy̨̨cy):
(i) opłatcy, prowįje i odsetki nalį̨one w biezącym Ccyklzu Rǫlį̨eniowcym,
(ii) ̨aległe opłatcy, prowįje i odsetki nalį̨one w popr̨ednįh Ccykląh Rǫlį̨eniowcy̨h,
(iii) kwotcy pr̨ekrǫ̨enia Limitzu Kredcytowego w biezącym Ccyklzu Rǫlį̨eniowcym,
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(iv) kwotcy pr̨ekrǫ̨enia Limitzu Kredcytowego w popr̨ednįh Ccykląh Rǫlį̨eniowcy̨h, orą
b. Kwota Spłatcy Ratalnej ̨a biezący Ccykl Rǫlį̨eniowcy (jezeli Umowa o Kartę Kredcytowa pr̨ewidzuje
taka mozliwosć orą jezeli zusłzuga Spłatcy Ratalnej ̨osała zurzųhomiona), orą
̨. ̨aległe Kwotcy Spłatcy Ratalnej ̨a popr̨ednie Ccykle Rǫlį̨eniowe (jezeli Umowa o Kartę Kredcytowa
pr̨ewidzuje taka mozliwosć orą jezeli zusłzuga Spłatcy Ratalnej ̨osała zurzųhomiona).
5. Klient ̨obowiąancy jest do ̨apłatcy Cardinie kwotcy obowiąkowej spłatcy, o której mowa w § 17 zust. 4
Regzulaminzu nie pó́niej niz w Dnizu Spłatcy.Minimalna Kwota do Zapłatcy orą termin płatnos̨i (D̨ień
Spłatcy) wskąane sa w kazdcym Zestawienizu Operąji.
6. W pr̨cypadkzu niespłąenia w zumówioncym terminie Minimalnej Kwotcy do Zapłatcy lzub inncy̨h
obowiąkowcy̨h spłat, Klient jest ̨obowiąancy do nięwłǫ̨nego zuregzulowania tego ̨adłzuzenia.
7. W pr̨cypadkzu powstania ̨aległos̨i, o której mowa w § 17 zust. 6 Regzulaminzu, Cardina ma prawo do
̨astosowania limitów, ogranį̨eń i sank̨ji wskąancy̨h w Regzuląjąh.
8. W pr̨cypadkzu powstania ̨adłzuzenia, o którcym mowa w § 17 zust. 6 Regzulaminzu, Cardina ma prawo
do podję̨ia d̨iałań mający̨h na ̨elzu od̨cyskanie swojej wier̨cytelnos̨i, w tcym prowad̨enia d̨iałań
monitorzująo- zupominaw̨̨cy̨h w postąi np. wcyscyłania wiadomos̨i głosowcy̨h/ sms/ e- mail na
podane pr̨ę Klienta nzumercy telefonów i adrescy e- mail, a takze wcysłania węwania do ̨apłatcy listem.
Cardina ma prawo takze do pr̨ekąania tej wier̨cytelnos̨i, do obsłzugi pr̨ę ̨ewnętr̨ncy podmiot,
dokonania spr̨edazcy tej wier̨cytelnos̨i, jak równiez ma prawo do dǫhod̨enia ̨wrotzu na drod̨e
postępowania sadowego i eg̨ekzųcyjnego.
9. Po bęskzutę̨ncym zupłcywie wcy̨ną̨onego w węwanizu do ̨apłatcy terminzu spłatcy ̨adłzuzenia, nie
króts̨ego niz 7 dni, Cardina moze ̨ablokować Kartę i wcypowied̨ieć Umowę na ̨asadąh
wskąancy̨h w Regzuląjąh.
[Ostateczna spłata zadłużenia]
10. W pr̨cypadkzu rǫwiąania lzub wcygasnię̨ia Umowcy o Kartę Kredcytowa, ostatę̨na spłata
ws̨elkįh ̨obowiąań Klienta wobę Cardincy powinna nastapić w Dnizu Spłatcy wskąancym w ostatnim
Zestawienizu Operąji.
11. W pr̨cypadkzu, gdcy po rǫwiąanizu lzub wcygasnię̨izu Umowcy o Kartę Kredcytowa Cardina otr̨cyma do
rǫlį̨enia jakiekolwiek Transak̨je ̨lęone lzub azutorcy̨owane pr̨ę Klienta lzub Upowaznionego,
węwie Klienta do spłatcy ̨adłzuzenia, wskązują saldo ̨adłzuzenia, Transak̨je objęte tcym węwaniem,
nzumer rąhzunkzu do spłatcy ̨adłzuzenia orą termin płatnos̨i.
12. W ̨iagzu 30 dni od dnia dokonania ostatę̨nej spłatcy ̨adłzuzenia Cardina dokona rǫlį̨enia
Umowcy o Kartę Kredcytowa, zuw̨ględniają ewentzualne: nadpłatę albo niedopłatę. W pr̨cypadkzu
powstania nadpłatcy Cardina ̨wrǫ́i nadwcyzkę srodków na wskąancy pr̨ę Klienta rąhzunek bankowcy
lzub w pr̨cypadkzu brakzu takiego rąhzunkzu pr̨eksięgzuje kwotę nadpłatcy na odrębncy, nieoprǫentowancy
rąhzunek prowad̨oncy w polskįh ̨łotcy̨h (PLN), do ̨̨aszu wskąania pr̨ę Klienta sposobzu
̨adcysponowania srodków.
[Wcześniejsza spłata zadłużenia]
13. Klient ma prawo w kazdcym ̨̨asie do spłatcy ̨ałos̨i lzub ̨̨ęs̨i kwotcy wcykor̨cystanego Limitzu
Kredcytowego, w tcym w s̨̨̨ególnos̨i pr̨ed Dniem Spłatcy. Cardina nie moze zųaleznić w̨̨esniejs̨ej
spłatcy od jej poinformowania pr̨ę Klienta. W̨̨esniejs̨a spłata kwotcy wcykor̨cystanego Limitzu
Kredcytowego nie rod̨i po stronie Klienta zadncy̨h dodatkowcy̨h kos̨tów. W pr̨cypadkzu spłatcy ̨ałos̨i
kwotcy wcykor̨cystanego Limitzu Kredcytowego pr̨ed terminem, ̨ałkowitcy kos̨t kredcytzu zulega obnizenizu o
te kos̨tcy, które dotcy̨̨a okreszu, o którcy skrǫ́ono ̨̨as obowiącywania Umowcy o Kartę Kredcytowa
(jezeli takie kos̨tcy wcystępzuja w danej Umowie o Kartę Kredcytowa), ̨hǫiazbcy Klient poniósł je pr̨ed
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ta spłata. W pr̨cypadkzu spłatcy ̨̨ęs̨i kwotcy wcykor̨cystanego Limitzu Kredcytowego pr̨ed terminem,
̨danie popr̨ednie stoszuje się odpowiednio.
14. W̨̨esniejs̨a spłata ̨adłzuzenia nie powodzuje wcygasnię̨ia Umowcy o Kartę Kredcytowa. Po
̨aksięgowanizu kwotcy spłatcy ̨adłzuzenia na Rąhzunkzu Kartcy ̨ostaje odpowiednio ̨więks̨ona kwota
Dostępncy̨h Środków.
15. W ̨elzu dokonania w̨̨esniejs̨ej spłatcy Klient powinien dokonać płatnos̨i na Rąhzunek Kartcy
(prǫedzura spłatcy kredcytzu pr̨ed terminem). Nzumer Rąhzunkzu Kartcy wskąancy jest na Zestawianizu
Operąji, jak równiez dostępncy jest w Panelzu Klienta.
§ 18. Opłaty, prowizje, odsetki i odsetki za opoźnienie, warunki zmiany Taryfy
1. Cardina pobiera opłatcy, prowįje i odsetki ̨a wcykonane ̨̨cynnos̨i wedłzug stawek wskąancy̨h w
aktzualnej Tarcyfie pr̨ę ob̨iazanie Rąhzunkzu Kartcy, ̨hcyba ze ̨o innego wprost wcynika ̨ Regzuląji.
Pobrane w tcym trcybie opłatcy, prowįje i odsetki ̨mniejs̨aja kwotę Dostępncy̨h Środków.
2. Cardina ̨astr̨ega sobie prawo dokoncywania ̨mian Tarcyfcy ̨ wazncy̨h pr̨cy̨̨cyn.
3. Cardina moze podwcyzs̨cyć wcysokosć opłatcy lzub prowįji okreslonej w Tarcyfie lzub wprowad̨ić nowa
opłatę lzub prowįję w okresie obowiącywania Umowcy w pr̨cypadkzu wcystapienia ̨o najmniej jednego ̨
̨̨cynników:
a. ̨miancy stopcy referen̨cyjnej, stopcy depǫcytowej, stopcy lombardowej, stopcy ręerwcy obowiąkowej,
zustalancy̨h lzub ogłas̨ancy̨h pr̨ę Narodowcy Bank Polski, w tcym Radę Politcyki Pienięznej,
b. ̨miancy któregokolwiek ̨e wskáników w̨rostzu ̨en towarów i zusłzug konszump̨cyjncy̨h, ogłas̨anego
pr̨ę Główncy Ur̨ad Statcystcy̨̨ncy,
̨. ̨miancy wcysokos̨i pr̨ęiętnego, miesię̨̨nego wcynagrod̨enia w sektor̨e pr̨edsiębiorstw, bę
wcypłat nagród ̨ ̨cyskzu, ogłas̨anego pr̨ę Główncy Ur̨ad Statcystcy̨̨ncy,
d. w̨rostzu wcysokosć́ kos̨tów operąji i zusłzug ponos̨oncy̨h pr̨ę Cardina
̨ obsłzuga prodzuktzu lzub zusłzugi, której dotcy̨̨cy nowa lzub podwcyzs̨ona opłata lzub prowįja,

̨wiąancy̨h

e. w̨rostzu wcysokos̨i kos̨tów ̨wiąancy̨h ̨ wdrozeniem nowcy̨h pr̨episów prawa lzub ̨miancy
pr̨episów istniejący̨h lzub dęcy̨ji, ̨alęeń lzub rekomendąji organów nad̨orzujący̨h d̨iałalnosć
Cardincy, mający̨h wpłcyw na kos̨tcy ponos̨one pr̨ę Cardinę ̨wiąancy̨h ̨ obsłzuga prodzuktzu lzub
zusłzugi, której dotcy̨̨cy nowa lzub podwcyzs̨ona opłata lzub prowįja,
f. wprowad̨enia nowej zusłzugi lzub prodzuktzu lzub nowej fzunk̨jonalnos̨i istniejąej zusłzugi lzub prodzuktzu,
4. Podwcyzs̨enie opłatcy lzub prowįji ̨ powodów okresloncy̨h w zust. 3 powcyzej nie moze pr̨ekrǫ̨cyć
dwzukrotnos̨i dotcy̨h̨̨asowej opłatcy lzub prowįji. W pr̨cypadkzu wprowad̨enia nowej opłatcy lzub
prowįji, lzub podwcyzs̨enizu opłatcy lzub prowįji, której wartosć́ wcynosiła 0 ̨ł to nowa lzub podwcyzs̨ona
opłata lzub prowįja nie moze pr̨ekrǫ̨cyć 200 ̨ł. W pr̨cypadkzu wprowad̨enia nowej opłatcy lzub
prowįji, lzub podwcyzs̨enizu opłatcy lzub prowįji, której wartosć́ wcynosiła 0% to nowa lzub podwcyzs̨ona
opłata lzub prowįja nie moze wcynosić wię̨ej niz 10%.
5. Podwcyzs̨enie jednostkowej opłatcy lzub prowįji ̨ powodów okresloncy̨h w zust. 3 powcyzej nie moze
bcyć dokoncywane ̨̨ęs̨iej niz ̨o kwartał kalendar̨owcy.
5. Cardina moze takze obnizcyć wcysokosć okreslonej w Tarcyfie opłatcy lzub prowįji w okresie
obowiącywania Umowcy o Kartę Kredcytowa, ̨e w̨ględzu na ̨mianę konkzuren̨cyjnos̨i na rcynkzu zusłzug
finansowcy̨h.
6. Cardina moze takze dokonać ̨mian w Tarcyfie w pr̨cypadkzu:
a. konię̨nos̨i dostosowania br̨mienia Tarcyfcy do wcymogów wcynikający̨h ̨ dęcy̨ji lzub ̨alęeń
organów nad̨or̨̨cy̨h, organów ǫhroncy konszumentów lzub ̨ or̨ę̨eń sadowcy̨h,
b. wprowad̨enia nowcy̨h pr̨episów prawa lzub ̨miancy pr̨episów istniejący̨h, wpłcywający̨h na
̨asadcy swiad̨̨enia zusłzug pr̨ę Cardinę,
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- w ̨akresie niębędncym do dostosowania Tarcyfcy do wcymienioncy̨h wcyzej wcymogów lzub pr̨episów.
7. Cardina moze zųgodnić́ indcywidzualnie ̨ Klientem ̨mianę̨ wcysokos̨i opłatcy lzub prowįji lzub
wprowad̨enie nowej opłatcy lzub prowįji w okresie obowiącywania zumowcy ̨ pominię̨iem pr̨esłanek
okresloncy̨h powcyzej.

[Odsetki. Opłata za obsługę wykorzystanego Limitu Kredytowego]
8. Wcysokosć odsetek kapitałowcy̨h okresla Umowa o Kartę Kredcytowa. W odniesienizu do niektórcy̨h
Tcypów Kart Cardina moze odstapić od pobierania odsetek. Odsetki nigdcy nie sa pobierane od
nalį̨oncy̨h w ̨ięzar Rąhzunkzu Kartcy opłat, prowįji i odsetek.
9. W pr̨cypadkzu gdcy oprǫentowanie okreslone w Regzuląjąh pr̨ekrǫ̨cy oprǫentowanie wskąane
w art. 359 § 21 Kodekszu ̨cywilnego, Cardina ̨astoszuje oprǫentowanie wskąane w art. 359 § 2 1
Kodekszu ̨cywilnego (odsetki makscymalne).
10. Nalį̨anie odsetek odbcywa się w opar̨izu o ̨asadę wcyrazona w postąi ilorązu 365/365 (albo
366/366 w rokzu pr̨estępncym), ̨o ǫną̨a pr̨cyję̨ie faktcy̨̨nej ilos̨i dni w Ccyklzu Rǫlį̨eniowcym w
stoszunkzu do faktcy̨̨nej ilos̨i dni w dancym rokzu kalendar̨owcym. Nie wcystępzuje okres bęodsetkowcy.
11. W dnizu generowania Zestawienia Operąji Cardina nalį̨a Opłatę ̨a obsłzugę wcykor̨cystanego
Limitzu Kredcytowego:
a. dla Transak̨ji Gotówkowej – od dnia dokonania Transak̨ji do dnia ̨ałkowitej spłatcy
wcykor̨cystanego w ten sposób kredcytzu płatnį̨ego (kredcytzu w rąhzunkzu płatnį̨cym). W Zestawienizu
Operąji wskąana jest Opłata ̨a obsłzugę Limitzu kredcytowego nalį̨ona na d̨ień wcystawienia tego
̨estawienia włą̨nie. W pr̨cypadkzu Transak̨ji Gotówkowej polegająej na wcypłąie gotówki w
Terminalzu POS pr̨cy jednǫ̨esncym dokonanizu ̨akzupzu towarzu lzub zusłzugi, odsetki sa nalį̨ane jak dla
Transak̨ji Bęgotówkowej,
b. dla Transak̨ji Bęgotówkowej – od dnia ̨aksięgowania Transak̨ji do dnia dokonania spłatcy
wcykor̨cystanego w ten sposób kredcytzu płatnį̨ego (kredcytzu w rąhzunkzu płatnį̨cym). W Zestawienizu
Operąji wskąana jest Opłata ̨a obsłzugę Limitzu kredcytowego nalį̨ona na d̨ień wcystawienia tego
̨estawienia włą̨nie.
[Odsetki za opoźnienie]
12. Odsetki od ̨adłzuzenia pr̨eterminowanego (odsetki ̨a opó́nienie) nalį̨ane sa wedłzug ̨miennej
stopcy prǫentowej równej stopie odsetek makscymalncy̨h ̨a opó́nienie okresloncy̨h w art. 481 § 2 1
Kodekszu ̨cywilnego.
13. W pr̨cypadkzu gdcy oprǫentowanie ̨adłzuzenia pr̨eterminowanego okreslone w Regzuląjąh
pr̨ekrǫ̨cy oprǫentowanie wskąane w art. 481 § 2 1 Kodekszu ̨cywilnego, Cardina ̨astoszuje
oprǫentowanie wskąane w art. 481 § 21 Kodekszu ̨cywilnego (odsetki makscymalne ̨a opó́nienie).
14. Stopa oprǫentowania kredcytzu płatnį̨ego (kredcytzu w rąhzunkzu płatnį̨cym) zustalana jest ̨godnie
̨ postanowieniami Regzuląji. Aktzualna wcysokosć stóp prǫentowcy̨h NBP pzublikowana jest na stronie
internetowej pod adresem: www.nbp.pl orą na Portalzu Cardincy.
15. Zmiancy stóp prǫentowcy̨h moga bcyć stosowane bę zupr̨ed̨enia, pod warzunkiem ze: (i) sa
kor̨cystniejs̨e dla Klienta lzub (ii) wcynikaja ̨e ̨mian wcysokos̨i bąowcy̨h stóp prǫentowcy̨h, którcy̨h
̨astosowanie pr̨ewidzuja Regzuląje.
16. Cardina informzuje Klienta o ̨mianąh stopcy prǫentowej bę ̨będnej ̨włoki.
§ 19. Przedłużenie okresu obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową
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1. Umowa o Kartę Kredcytowa ̨awierana jest na ̨̨as okresloncy – 12 miesię̨cy lį̨oncy̨h od dnia, w
którcym Limit Kredcytowcy ̨ostał postawioncy do dcyspǫcy̨ji Klienta.
2. Okres obowiącywania Umowcy o Kartę Kredcytowa jest azutomatcy̨̨nie pr̨edłzuzancy o kolejne 12
miesię̨cy, pr̨cy ̨ąhowanizu dotcy̨h̨̨asowej wcysokos̨i Limitzu Kredcytowego.
3. Warzunkiem pr̨edłzuzenia okreszu obowiącywania Umowcy o Kartę Kredcytowa jest niepodję̨ie pr̨ę
Cardinę dęcy̨ji o niepr̨edłzuzenizu okreszu jej obowiącywania. Pr̨edłzuzenie okreszu obowiącywania
Umowcy o Kartę Kredcytowa łą̨cy się ̨e w̨nowieniem Kartcy Kredcytowej, jesli zupłcywa okres jej
waznos̨i. W pr̨cypadkzu dęcy̨ji Cardincy o niepr̨edłzuzenizu okreszu obowiącywania Umowcy o Kartę
Kredcytowa Klient jest o tcym informowancy na ̨o najmniej 30 dni pr̨ed zupłcywem terminzu jej
obowiącywania. W pr̨cypadkzu niepr̨edłzuzenia okreszu obowiącywania Umowcy o Kartę Kredcytowa,
Karta Główna orą ws̨cystkie Kartcy Dodatkowe sa ̨astr̨egane pr̨ę Cardinę ̨ ̨hwila wcygasnię̨ia
Umowcy o Kartę Kredcytowa, ̨hcyba ze w̨̨esniej skoń̨̨cył się okres įh waznos̨i.
4. Klient moze ̨ręcygnować ̨ azutomatcy̨̨nego pr̨edłzuzenia okreszu obowiącywania Umowcy o Kartę
Kredcytowa składają w dowolncym ̨̨asie pr̨ed zupłcywem terminzu jej obowiącywania oswiad̨̨enie o
ręcygnąji ̨ pr̨edłzuzenia. Oswiad̨̨enie Klient powinien spor̨ad̨ić na pismie i wcysłać na adres
sied̨ibcy Cardincy. Dla ̨ąhowania terminzu wcystar̨̨ająe jest wcysłanie oswiad̨̨enia najpó́niej
ostatniego dnia obowiącywania Umowcy o Kartę Kredcytowa.
5. W pr̨cypadkzu pr̨edłzuzenia okreszu obowiącywania Umowcy o Kartę Kredcytowa termin ostatę̨nej
spłatcy kredcytzu płatnį̨ego (kredcytzu w rąhzunkzu płatnį̨cym) moze bcyć pr̨edłzuzoncy ̨ zuw̨ględnieniem
nowego okreszu obowiącywania Umowcy o Kartę Kredcytowa.
6. W pr̨cypadkzu pr̨edłzuzenia okreszu obowiącywania Umowcy o Kartę Kredcytowa okres obowiącywania
Umów o Kartcy Dodatkowe jest pr̨edłzuzancy bę konię̨nos̨i składania dodatkowcy̨h oswiad̨̨eń woli.
§ 20. Wznowienie Karty Kredytowej
1. Karta Kredcytowa, której okres waznos̨i skoń̨̨cył się podlega w̨nowienizu.
2. Pr̨cy w̨nowienizu Kartcy Kredcytowej nie następzuje ̨miana PIN-zu.
3. Karta w̨nowiona dostar̨̨ana jest ̨godnie ̨ postanowieniem § 5 zust. 6 Regzulaminzu.
4. Cardina ma prawo do dokonania ̨miancy Tcypzu Kartcy pr̨cy w̨nawianizu Kartcy Kredcytowej, ̨godnie ̨ §
5 zust. 18-19 Regzulaminzu.
5. Jezeli Klient nie jest ̨ainteresowancy w̨nowieniem Kartcy Głównej lzub Kart Dodatkowcy̨h, jest
̨obowiąancy do ̨głos̨enia tego faktzu Cardinie w trcybie § 19 zust. 4 Regzulaminzu. Upowaznioncy moze
̨głosić w tcym samcym trcybie ręcygnąję ̨e w̨nowienia zuzcywanej pr̨ę niego Kartcy Dodatkowej.
§ 21. Zastrzeżenie i zablokowanie Karty Kredytowej
1. Cardina ̨astr̨ega Kartę Główna w następzujący̨h scytzuąjąh:
a. skzutę̨ne ̨łozenie pr̨ę Klienta oswiad̨̨enia o odstapienizu od Umowcy o Kartę Kredcytowa –
nięwłǫ̨nie po otr̨cymanizu oswiad̨̨enia pr̨ę Cardinę,
b. rǫwiąanie Umowcy o Kartę Kredcytowa ̨a porǫzumieniem stron – ̨e skzutkiem na moment
wskąancy w porǫzumienizu,
̨. wcypowied̨enie Umowcy o Kartę Kredcytowa pr̨ę Klienta lzub pr̨ę Cardinę – ̨e skzutkiem na
moment zupłcywzu okreszu wcypowied̨enia,
d. wcygasnię̨ie Umowcy o Kartę Kredcytowa ̨ jakiejkolwiek pr̨cy̨̨cyncy, w tcym międ̨cy inncymi na skzutek:
(i) niepr̨edłzuzenia okreszu obowiącywania Umowcy o Kartę Kredcytowa w trcybie § 19 Regzulaminzu – ̨e
skzutkiem na moment zupłcywzu okreszu obowiącywania Umowcy o Kartę Kredcytowa,
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(ii) ̨łozenia pr̨ę Klienta spr̨ęiwzu w trcybie wskąancym w § 28 zust. 8 ppkt b. Regzulaminzu – ̨e
skzutkiem na moment zupłcywzu okreszu obowiącywania Umowcy o Kartę Kredcytowa,
(iii) smier̨i Klienta, zutratcy lzub ogranį̨enia ̨dolnos̨i do ̨̨cynnos̨i prawncy̨h pr̨ę Klienta – ̨ ̨hwila
pow̨ię̨ia pr̨ę Cardinę wiadomos̨i o tcym ̨dar̨enizu,
e. ̨głos̨enie pr̨ę Klienta wnioskzu o ̨astr̨ezenie Kartcy Głównej ̨godnie ̨ § 21 zust. 3 Regzulaminzu –
nięwłǫ̨nie po otr̨cymanizu oswiad̨̨enia pr̨ę Cardinę,
f. ̨ inįjatcywcy Cardincy, w scytzuąjąh wskąancy̨h w Regzuląjąh, w tcym w § 21 zust. 6 Regzulaminzu,
g. ̨głos̨enie ̨nalęienia Kartcy Głównej pr̨ę osobę tr̨ęia – nięwłǫ̨nie po otr̨cymanizu ̨głos̨enia
pr̨ę Cardinę,
h. ̨łozenie wnioskzu o ogłos̨enie zupadłos̨i wobę Klienta – ̨ ̨hwila pow̨ię̨ia pr̨ę Cardinę
wiadomos̨i o tcym ̨dar̨enizu,
i. ̨atr̨cymanie Kartcy Głównej w Bankomąie – ̨ ̨hwila pow̨ię̨ia pr̨ę Cardinę wiadomos̨i o tcym
̨dar̨enizu,
j. ̨miana Tcypzu Kartcy (̨astr̨ezenie dotcy̨̨cy dotcy̨h̨̨asowej Kartcy Kredcytowej).
2. Cardina ̨astr̨ega Kartę Dodatkowa w następzujący̨h scytzuąjąh:
a. rǫwiąanie lzub wcygasnię̨ie Umowcy o Kartę Kredcytowa – wrą ̨ ̨astr̨ezeniem Kartcy Głównej,
b. ̨głos̨enie pr̨ę Klienta lzub Upowaznioego wnioskzu o ̨astr̨ezenie Kartcy Dodatkowej –
nięwłǫ̨nie po otr̨cymanizu oswiad̨̨enia pr̨ę Cardinę,
̨. ̨głos̨enie ̨nalęienia Kartcy Dodatkowej pr̨ę osobę tr̨ęia – nięwłǫ̨nie po otr̨cymanizu
̨głos̨enia pr̨ę Cardinę,
d. skzutę̨ne ̨łozenie pr̨ę Upowaznionego oswiad̨̨enia o odstapienizu od Umowcy o Kartę
Dodatkowa – nięwłǫ̨nie po otr̨cymanizu oswiad̨̨enia pr̨ę Cardinę,
e. rǫwiąanie lzub wcygasnię̨ie Umowcy o Kartę Dodatkowa - ̨e skzutkiem na moment zupłcywzu okreszu
obowiącywania Umowcy o Kartę Kredcytowa lzub ̨ ̨hwila pow̨ię̨ia pr̨ę Cardinę wiadomos̨i o
̨dar̨enizu skzutkzującym wcygasnię̨iem Umowcy o Kartę Dodatkowa,
f. ̨ inįjatcywcy Cardincy, w scytzuąjąh wskąancy̨h w Regzuląjąh, w tcym w § 21 zust. 6 Regzulaminzu,
g. ̨atr̨cymanie Kartcy Dodatkowej w Bankomąie – ̨ ̨hwila pow̨ię̨ia pr̨ę Cardinę wiadomos̨i o
tcym ̨dar̨enizu,
h. ̨miana Tcypzu Kartcy (̨astr̨ezenie dotcy̨̨cy dotcy̨h̨̨asowej Kartcy Kredcytowej).
3. Odpowiednio Klient lzub Upowaznioncy ma obowiąek nięwłǫ̨nego ̨łozenia wnioskzu o
̨astr̨ezenie Kartcy Kredcytowej w następzujący̨h pr̨cypadkąh:
a. stwierd̨enie zutratcy, krad̨iezcy lzub pr̨cywłas̨̨̨enia Kartcy Kredcytowej,
b. stwierd̨enie niezuprawnionego zuzcy̨ia lzub niezuprawnionego zųcyskania dostępzu do Kartcy Kredcytowej
lzub do dancy̨h Kartcy Kredcytowej,
̨. stwierd̨enie wcystapienia Transak̨ji, której odpowiednio Klient lzub Upowaznioncy nie dokonał,
pomimo ze Karta Kredcytowa nie ̨ostała skrad̨iona ani ̨gzubiona. W takim pr̨cypadkzu odpowiednio
Klient lzub Upowaznioncy ma obowiąek nięwłǫ̨nego ̨wrǫ́enia Kartcy Kredcytowej do Cardincy,
d. ̨miancy imienia lzub nąwiska Klienta lzub Upowaznionego,
e. ̨nis̨̨̨enia lzub zus̨kod̨enia Kartcy
4. Odpowiednio Klient lzub Upowaznioncy składa wniosek o ̨astr̨ezenie Kartcy Kredcytowej ̨a
posrednįtwem Infolinii.
5. W pr̨cypadkzu ̨astr̨ezenia Kartcy Dodatkowej pr̨ę Upowaznionego, Upowaznioncy jest obowiąancy
nięwłǫ̨nie poinformować o tcym fak̨ie Klienta.
6. Cardina moze ̨astr̨ę lzub ̨ablokować Kartę Kredcytowa w następzujący̨h scytzuąjąh:
a. ̨aistnienie pr̨esłanek wskąancy̨h w Regzuląjąh,
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b. posłzuzenie się Karta Kredcytowa odpowiednio pr̨ę Klienta lzub Upowaznionego nięgodnie ̨
Regzuląjami,
̨. wcystapienie zųasadnionej pr̨cy̨̨cyncy ̨wiąanej ̨ bępię̨eństwem obrotzu dokoncywanego pr̨cy
zuzcy̨izu Kartcy Kredcytowej – w tcym mozliwos̨i wejs̨ia pr̨ę osobcy tr̨ęie w posiadanie dancy̨h Kartcy
Kredcytowej,
d. podejr̨enie niezuprawnionego zuzcy̨ia Kartcy Kredcytowej, w tcym dancy̨h Kartcy Kredcytowej,
e. podejr̨enie zumcyslnego doprowad̨enia do nieazutorcy̨owanej Transak̨ji,
f. wcystapienie rcy̨cyka zutratcy pr̨ę Klienta ̨dolnos̨i kredcytowej,
g. pr̨ekrǫ̨enie kwotcy Limitzu Kredcytowego.
7. Cardina informzuje Klienta o ̨astr̨ezenizu lzub ̨ablokowanizu Kartcy Kredcytowej ̨ inįjatcywcy Cardincy
telefonį̨nie lzub pr̨ę wiadomosć tekstowa SMS, ̨hcyba ze pr̨ekąanie informąji bcyłobcy
niezųasadnione ̨e w̨ględów bępię̨eństwa.
8. W scytzuąji gdcy Cardinie pr̨cysłzugzuje prawo wcyborzu pomięd̨cy ̨astr̨ezeniem a ̨ablokowaniem Kartcy
Kredcytowej, Cardina w pierws̨ej kolejnos̨i dokona ̨ablokowania Kartcy Kredcytowej, ̨hcyba ze jej
̨astr̨ezenie jest wskąane ̨e w̨ględów bępię̨eństwa.
9. Karta Kredcytowa ̨astr̨ezona, która ̨ostała następnie odnalęiona, nie moze bcyć ponownie zuzcyta.
Odpowiednio Klient lzub Upowaznioncy powinien ̨wrǫ́ić Cardinie ̨astr̨ezona Kartę Kredcytowa lzub ja
̨nis̨̨̨cyć, jesli ̨wrot Kartcy Kredcytowej do Cardincy jest niemozliwcy lzub zutrzudnioncy.
10. W wcyjatkowcy̨h scytzuąjąh fakt zutratcy lzub odnalęienia Kartcy Kredcytowej moze ̨ostać ̨głos̨oncy
pr̨ę osobę tr̨ęia, po zud̨ielenizu prawidłowcy̨h odpowied̨i na pcytania Dorad̨cy Infolinii
pr̨cyjmzująego ̨głos̨enie, dotcy̨̨ąe dancy̨h identcyfikzujący̨h odpowiednio Klienta lzub
Upowaznionego. Zgłos̨enie odnalęienia Kartcy Kredcytowej skzutkzuje jej ̨astr̨ezeniem. Zgłos̨enie
zutratcy Kartcy Kredcytowej skzutkzuje jej ̨ablokowaniem do momentzu potwierd̨enia faktzu zutratcy
odpowiednio pr̨ę Klienta lzub Upowaznionego.
11. Po dokonanizu ̨astr̨ezenia Kartcy Kredcytowej w nieskzutkzujący̨h rǫwiąaniem lzub wcygasnię̨iem
Umowcy o Kartę Kredcytowa lzub Umowcy o Kartę Dodatkowa scytzuąjąh wskąancy̨h w § 21 zust. 1 ppkt.
e. – g. lzub w § 21 zust. 2 ppkt. b., ̨. lzub f. Regzulaminzu, Cardina nięwłǫ̨nie wcyda odpowiednio
Klientowi lzub Upowaznionemzu nowa Kartę Kredcytowa w miejs̨e ̨astr̨ezonej. Karta Kredcytowa
wcydana w miejs̨e ̨astr̨ezonej będ̨ie ǫną̨ona nowcym nzumerem, lę̨ będ̨ie miała taki sam
termin koń̨owcy okreszu waznos̨i, jak ̨astr̨ezona Karta Kredcytowa orą nięmienione warzunki jej
zuzcywania, ̨ ̨astr̨ezeniem postanowień § 5 zust. 18-19 Regzulaminzu. Karta ̨ostanie wcydana bę
nowego PIN-zu – do takiej Kartcy Kredcytowej pr̨cypisancy jest PIN ̨astr̨ezonej Kartcy Kredcytowej.
Wcydanie nowej Kartcy Kredcytowej w miejs̨e ̨astr̨ezonej nie powodzuje konię̨nos̨i ̨awar̨ia anekszu
do Umowcy o Kartę Kredcytowa lzub Umowcy o Kartę Dodatkowa.
12. W pr̨cypadkzu ̨astr̨ezenia Kartcy Głównej będąego skzutkiem rǫwiąania lzub wcygasnię̨ia Umowcy
o Kartę Kredcytowa, Klient ̨obowiąancy jest do zuregzulowania w terminie pr̨ewid̨iancym w Regzuląjąh
̨adłzuzenia wcynikająego ̨ Umowcy o Kartę Kredcytowa orą do ̨wrotzu lzub trwałego ̨nis̨̨̨enia
ws̨cystkįh wcydancy̨h Kart Kredcytowcy̨h (równiez Kart Dodatkowcy̨h).
13. Cardina blokzuje Kartę Kredcytowa w następzujący̨h scytzuąjąh:
a. wprowad̨enie po rą tr̨ęi błędnego PIN-zu w Bankomąie lzub Terminalzu POS – mozliwe sa ̨o
najmniej dwie próbcy (łą̨nie, w obzu tcypąh zur̨ad̨eń) wprowad̨enia poprawnego PIN-zu,
b. ̨głos̨enie pr̨ę osobę tr̨ęia faktzu zutratcy Kartcy Kredcytowej w trcybie wskąancym w § 21 zust. 10
Regzulaminzu.
̨. ̨ inįjatcywcy Klienta lzub Uzcytkownika
14. Cardina odblokowzuje Kartę Kredcytowa nięwłǫ̨nie po zustanizu pr̨cy̨̨cyncy jej ̨ablokowania.
15. Klient moze ̨ablokować Kartę Kredcytowa ̨a posrednįtwem Infolinii. W pr̨cypadkzu ̨ablokowania
Kartcy Kredcytowej pr̨ę Klienta, pr̨esłana do niego w̨nowiona Karta Kredcytowa będ̨ie ̨ablokowana.
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16. Kartę ̨ablokowana pr̨ę Cardinę lzub pr̨ę Klienta, Klient moze odblokować ̨a posrednįtwem
Infolinii. Klient nie moze odblokować Kartcy Kredcytowej ̨ablokowanej pr̨ę Cardinę na podstawie § 21
zust. 6 Regzulaminzu.
§ 22. Odpowiedzialność
1. Klient orą Upowaznoncy ̨obowiąancy jest do ǫhroncy Kartcy Kredcytowej pr̨ed jej zutrata i
̨nis̨̨̨eniem orą ǫhroncy dancy̨h Kartcy Kredcytowej.
2. PIN do Kartcy Kredcytowej nie moze bcyć zudostępniancy osobom tr̨ęim.
3. Nzumer Kartcy Kredcytowej moze ̨ostać zudostępnioncy tcylko w ̨elzu dokonania Transak̨ji orą
̨głos̨enia faktzu ̨gzubienia, krad̨iezcy lzub ̨nis̨̨̨enia Kartcy Kredcytowej.
4. Odpowiednio Klient lzub Upowaznioncy ponosi pełna odpowied̨ialnosć ̨a Transak̨ję azutorcy̨owana
dokonana ̨a pomǫa Kartcy Kredcytowej, jak równiez ̨a pr̨ekrǫ̨enie pr̨cy̨nanego Limitzu
Kredcytowego w ̨wiąkzu ̨ Transak̨ja azutorcy̨owana dokonana ̨a pomǫa Kartcy Kredcytowej. Klient
lzub Upowaznioncy ̨obowiąancy jest do nięwłǫ̨nej spłatcy kwotcy pr̨ekrǫ̨enia Limitzu Kredcytowego.
Klienta ob̨iazaja ws̨cystkie Transak̨je azutorcy̨owane w okresie obowiącywania Umowcy o Kartę
Kredcytowa, nawet jezeli rǫlį̨enie Transak̨ji nastapiło po rǫwiąanizu lzub wcygasnię̨izu Umowcy o
Kartę Kredcytowa.
5. Z wcyłą̨eniem scytzuąji, w której Klient lzub Upowaznioncy nie dokonał powiadomienia, ̨godnie ̨ § 8
zust. 2 Regzulaminzu w terminie 13 miesię̨cy od dnia ob̨iazenia Rąhzunkzu Kartcy albo od dnia, w którcym
Transak̨ja miała bcyć wcykonana (̨ wcyłą̨eniem scytzuąji, o której mowa w § 15 zust. 1 Regzulaminzu), w
pr̨cypadkzu wcystapienia nieazutorcy̨owanej Transak̨ji Cardina nięwłǫ̨nie, nie pó́niej jednak niz do
koń̨a Dnia Robǫ̨ego następzująego po dnizu stwierd̨enia wcystapienia nieazutorcy̨owanej Transak̨ji,
która ̨ostał ob̨iazoncy Rąhzunek Kartcy, lzub po dnizu otr̨cymania stosownego ̨głos̨enia, pr̨cywrąa
ob̨iazoncy Rąhzunek Kartcy do stanzu, jaki istniałbcy, gdcybcy nie miała miejs̨a nieazutorcy̨owana
Transak̨ja, ̨ wcyjatkiem pr̨cypadkzu gdcy Cardina ma zųasadnione i nalezcy̨ie zudokzumentowane
podstawcy, abcy podejr̨ewać os̨zustwo, i poinformzuje o tcym w formie pisemnej organcy powołane do
s̨igania pr̨estępstw.
6. Klienta ob̨iazaja Transak̨je dokonane pr̨ę osobcy, którcym zudostępnił Kartę Kredcytowa lzub zujawnił
dane Kartcy Kredcytowej, PIN lzub inne dane słzuząe do dokonania Azutorcy̨ąji.
7. Klient odpowiada ̨a nieazutorcy̨owane Transak̨je dokonane ̨ Kartcy Kredcytowej orą Kartcy
Dodatkowej do wcysokos̨i równowartos̨i w walzųie polskiej 50 ezuro (EUR), zustalonej pr̨cy
̨astosowanizu kzurszu sredniego ogłas̨anego pr̨ę NBP obowiązująego w dnizu wcykonania Transak̨ji,
jezeli nieazutorcy̨owana Transak̨ja jest skzutkiem:
a. posłzuzenia się zutrąona pr̨ę Klienta lzub Upowaznionego albo skrad̨iona Klientowi lzub
Upowaznionemzu Karta Kredcytowa
b. pr̨cywłas̨̨̨enia Kartcy Kredcytowa.
8. Pr̨episzu § 22 zust. 7 Regzulaminzu nie stoszuje się, w pr̨cypadkzu gdcy:
a. Klient lzub Upowaznioncy nie miał mozliwos̨i stwierd̨enia zutratcy, krad̨iezcy lzub pr̨cywłas̨̨̨enia
Kartcy Kredcytowej pr̨ed wcykonaniem Transak̨ji, ̨ wcyjatkiem pr̨cypadkzu gdcy Klient lzub Upowaznioncy
d̨iałał zumcyslnie, lzub
b. zutrata Kartcy Kredcytowej pr̨ed wcykonaniem Transak̨ji ̨ostała spowodowana d̨iałaniem lzub
̨anięhaniem ̨e stroncy prąownika, agenta, odd̨iałzu Cardincy lzub dostaw̨cy zusłzug tęhnį̨ncy̨h,
wspierający̨h swiad̨̨enie zusłzug płatnį̨cy̨h Cardincy.
9. Klient odpowiada ̨a nieazutorcy̨owane Transak̨je w pełnej wcysokos̨i, jezeli Klient lzub Upowaznioncy
doprowad̨ił do nįh zumcyslnie albo w wcynikzu zumcyslnego lzub będąego skzutkiem raząego niedbalstwa
narzus̨enia ̨o najmniej jednego ̨ obowiąków okresloncy̨h w § 8 zust. 1-2 Regzulaminzu.
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10. Klienta ob̨iazaja ws̨cystkie Transak̨je dokonane po ̨głos̨enizu ̨astr̨ezenia Kartcy Kredcytowej,
jezeli dos̨ło do nįh ̨ wincy zumcyslnej Klienta lzub Upowaznionego.
11. Jezeli Cardina nie wcymaga silnego zuwier̨cytelniania zuzcytkownika,
odpowied̨ialnos̨i ̨a nieazutorcy̨owane Transak̨je, ̨hcyba ze d̨iałał zumcyslnie.

Klient

nie

ponosi

12. Jezeli Cardina nie ̨apewni Klientowi lzub Upowaznionemzu mozliwos̨i dokonania ̨głos̨enia, o
którcym mowa w § 21 zust. 3-4 Regzulaminzu, Klient nie odpowiada ̨a nieazutorcy̨owane Transak̨je,
̨hcyba ze zumcyslnie do nįh doprowad̨ił.
13. Usłzugodaw̨a tcypzu T&E moze pr̨ekąać do rǫlį̨enia ob̨iazenia ̨ tcytzułzu Transak̨ji „no show”
orą ̨ tcytzułzu dodatkowcy̨h, w̨̨esniej nierǫlį̨oncy̨h, a ob̨iazający̨h bęposrednio zusłzugodaw̨ę
kos̨tów, np. kos̨tów ̨ tcytzułzu wcyr̨ad̨oncy̨h s̨kód. Termin pr̨ekąania do Cardincy plików
rǫlį̨eniowcy̨h w takim pr̨cypadkzu nalezcy lį̨cyć od momentzu ̨akoń̨̨enia kor̨cystania ̨ zusłzugi (np.
wcymeldowania ̨ hotelzu, oddania samǫhodzu), albo od momentzu nieodwołania ręerwąji (dla
Transak̨ji „no show”).
14. Odpowiednio Klient lzub Upowaznioncy ̨obowiąancy jest do anzulowania ws̨elkįh ręerwąji
dokonancy̨h w opar̨izu o dane Kartcy Kredcytowej pr̨ed rǫwiąaniem lzub wcygasnię̨iem Umowcy o
Kartę Kredcytowa. Klient ̨obowiąancy jest do zuregzulowania ws̨cystkįh powstałcy̨h wobę
zusłzugodaw̨ów tcypzu T&E ̨obowiąań wcynikający̨h ̨ ręerwąji orą Transak̨ji „no show” w ̨ałcym
okresie obowiącywania Umowcy o Kartę Kredcytowa.
15. W pr̨cypadkzu gdcy Zlęenie Płatnį̨e jest składane bęposrednio pr̨ę Klienta lzub
Upowaznionego, Cardina ponosi wobę Klienta odpowied̨ialnosć ̨a niewcykonanie lzub nienalezcyte
wcykonanie Transak̨ji, ̨hcyba ze:
a. Cardina zudowodni, ze rąhzunek Dostaw̨cy Odbior̨cy ̨ostał zųnancy kwota Transak̨ji ̨ainįjowanej
pr̨ę Klienta lzub Upowaznionego nie pó́niej niz do koń̨a następnego Dnia Robǫ̨ego po
otr̨cymanizu Zlęenia Płatnį̨ego,
b. Klient lzub Upowaznioncy nie dokonał powiadomienia, ̨godnie ̨ § 8 zust. 2 Regzulaminzu w terminie 13
miesię̨cy od dnia ob̨iazenia Rąhzunkzu Kartcy albo od dnia, w którcym Transak̨ja miała bcyć wcykonana
(̨ wcyłą̨eniem scytzuąji, o której mowa w § 15 zust. 1 Regzulaminzu),
̨. zunikatowcy identcyfikator podancy pr̨ę Klienta lzub Upowaznionego jest nieprawidłowcy; w tej scytzuąji
Cardina jest obowiąana podjać d̨iałania w ̨elzu od̨cyskania kwotcy Transak̨ji,
d. ̨ąhod̨i pr̨cypadek siłcy wcyzs̨ej,
e. niewcykonanie lzub nienalezcyte wcykonanie Zlęenia Płatnį̨ego wcynika ̨ inncy̨h pr̨episów prawa.
16. Jezeli Cardina ponosi odpowied̨ialnosć ̨godnie ̨ § 22 zust. 15 Regzulaminzu, nięwłǫ̨nie
pr̨cywrąa ob̨iazoncy Rąhzunek Kartcy do stanzu, jaki istniałbcy, gdcybcy nie miało miejs̨a niewcykonanie
lzub nienalezcyte wcykonanie Transak̨ji.
17. W pr̨cypadkzu gdcy Zlęenie Płatnį̨e składane jest pr̨ę Klienta lzub Upowaznionego do dostaw̨cy
swiad̨̨ąego zusłzugę inįjowania transak̨ji płatnį̨ej, Cardina pr̨cywrąa ob̨iazoncy Rąhzunek Kartcy
do stanzu, jaki istniałbcy, gdcybcy nie miało miejs̨a jej nienalezcyte wcykonanie. Na dostaw̨cy swiad̨̨ącym
zusłzugę inįjowania transak̨ji płatnį̨ej spǫ̨cywa ̨ięzar zudowodnienia, ze Cardina otr̨cymała Zlęenie
Płatnį̨e ̨godnie ̨ art. 49 UUP orą ze – w ̨akresie jego włas̨iwos̨i – Transak̨ja ̨ostała
zuwier̨cytelniona, prawidłowo ̨apisana i nie miała na nia wpłcywzu awaria tęhnį̨na ani innego rod̨ajzu
zusterka ̨wiąana ̨ niewcykonaniem lzub nienalezcytcym wcykonaniem Transak̨ji, w tcym wcykonaniem ̨
opó́nieniem. Jezeli dostaw̨a swiad̨̨ący zusłzugę inįjowania transak̨ji płatnį̨ej jest odpowied̨ialncy
̨a niewcykonanie lzub nienalezcyte wcykonanie transak̨ji płatnį̨ej, w tcym wcykonanie ̨ opó́nieniem,
nięwłǫ̨nie rekompenszuje Cardinie, na jej wniosek, poniesiona s̨kodę lzub ̨wrąa kwotę poniesiona
w wcynikzu dokonania ̨wrotzu na r̨ę̨ Klienta lzub Upowaznionego.
18. W pr̨cypadkzu niewcykonania lzub nienalezcytego wcykonania Transak̨ji:
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a. ̨ainįjowanej pr̨ę Klienta lzub Upowaznionego – Cardina bę w̨ględzu na kwestię
odpowied̨ialnos̨i, na wniosek Klienta lzub Upowaznionego podejmzuje nięwłǫ̨nie d̨iałania w ̨elzu
pr̨esled̨enia Transak̨ji i powiadamia odpowiednio Klienta lzub Upowaznionego o įh wcynikzu,
b. ̨ainįjowanej pr̨ę Odbior̨ę lzub ̨a jego posrednįtwem – Dostaw̨a Odbior̨cy bę w̨ględzu na
kwestię odpowied̨ialnos̨i, podejmzuje na wniosek Odbior̨cy nięwłǫ̨ne starania w ̨elzu
pr̨esled̨enia Transak̨ji i powiadamia Odbior̨ę o įh wcynikzu.
19. W pr̨cypadkzu niewcykonania lzub nienalezcytego wcykonania Transak̨ji, ̨a która
odpowied̨ialnosć ponosi Cardina, odpowied̨ialnosć obejmzuje takze opłatcy i , prowįje, którcymi ̨ostał
ob̨iazoncy Klient w ręzultąie niewcykonania lzub nienalezcytego wcykonania Transak̨ji.
§ 23. Wypowiedzenie | Porozumienie rozwiązujące
1. Klient ma prawo w kazdcym ̨̨asie bę dodatkowcy̨h opłat wcypowied̨ieć Umowę o Kartę Kredcytowa
̨ ̨ąhowaniem 1-miesię̨̨nego okreszu wcypowied̨enia. Wcypowied̨enie Umowcy o Kartę Kredcytowa
jest równǫną̨ne ̨ wcypowied̨eniem ws̨cystkįh Umów o Kartę Dodatkowa. Wcypowied̨enie Umowcy
o Kartę Kredcytowa pr̨ę Klienta zuwaza się ̨a skzutę̨ne ̨ ̨hwila dojs̨ia do Cardincy.. Karta Główna
orą ws̨cystkie Kartcy Dodatkowe sa w takim pr̨cypadkzu ̨astr̨egane ̨godnie ̨ § 21 Regzulaminzu.
2. Umowę o Kartę Dodatkowa moze wcypowied̨ieć Klient lzub Upowaznioncy będący jej strona.
Wcypowied̨enie Umowcy o Kartę Dodatkowa następzuje ̨e skzutkiem natcy̨hmiastowcym. W pr̨cypadkzu
wcypowied̨enia Umowcy o Kartę Dodatkowa pr̨ę Upowaznionego, powinien on nięwłǫ̨nie
̨awiadomić o tcym fak̨ie Klienta.
3. Wcypowied̨enie Umowcy o Kartę Dodatkowa pr̨ę Klienta lzub Upowaznionego jest równǫną̨ne ̨
̨astr̨ezeniem tej Kartcy Dodatkowej, bę konię̨nos̨i składania odrębnego oswiad̨̨enia woli.
4. Cardina ma prawo wcypowied̨ieć na pismie Umowę o Kartę Kredcytowa ̨ ̨ąhowaniem 2miesię̨̨nego okreszu wcypowied̨enia – w scytzuąjąh wskąancy̨h w § 23 zust. 7 Regzulaminzu.
5. Wcypowied̨enie Umowcy o Kartę Kredcytowa pr̨ę Cardinę jest równǫną̨ne ̨ wcypowied̨eniem
ws̨cystkįh Umów o Kartę Dodatkowa. Cardina pr̨esle oswiad̨̨enie o wcypowied̨enizu Umowcy o
Kartę Kredcytowa – ̨e wskąaniem podstawcy wcypowied̨enia – na ostatnio wskąancy Cardinie adres
koresponden̨cyjncy. Karta Główna orą ws̨cystkie Kartcy Dodatkowe ̨ostana ̨astr̨ezone ̨godnie ̨ §
21 Regzulaminzu. Odpowiednio Klient lzub Upowaznioncy powinien ̨wrǫ́ić Cardinie Kartę Kredcytowa lzub
ja trwale ̨nis̨̨̨cyć, jesli ̨wrot Kartcy Kredcytowej do Cardincy jest niemozliwcy lzub zutrzudnioncy.
6. W rąie wcypowied̨enia Umowcy o Kartę Kredcytowa pr̨ę którakolwiek ̨e stron Klient ̨obowiąancy
jest spłąić ̨ałosć ̨adłzuzenia wobę Cardincy w terminie wcynikającym ̨ Regzuląji.
7. Cardina ma prawo wcypowied̨ieć Umowę o Kartę Kredcytowa lzub Umowę o Kartę Dodatkowa w
pr̨cypadkzu ̨is̨̨̨enia się ̨o najmniej jednej ̨ następzujący̨h wazncy̨h pr̨cy̨̨cyn:
a. narzus̨enie Regzuląji pr̨ę Klienta lzub Upowaznionego,
b. zųasadnione podejr̨enie popełnienia albo popełnienie pr̨ę Klienta lzub Upowaznionego
pr̨estępstwa mająego lzub mogąego mieć wpłcyw na wcykoncywanie Umowcy o Kartę Kredcytowa lzub
Umowcy o Kartę Dodatkowa,
̨. zujawnienie nięgodnos̨i ̨e stanem faktcy̨̨ncym informąji ̨awartcy̨h w pr̨ekąancy̨h Cardinie
dokzumentąh i dancy̨h personalncy̨h,
d. nieterminowa spłata ̨adłzuzenia wcynikająego ̨ Regzuląji,
e. wcykor̨cystcywanie Kartcy Kredcytowej do finansowania d̨iałalnos̨i gospodar̨̨ej,
f. zutrata ̨dolnos̨i kredcytowej pr̨ę Klienta,
g. wcykor̨cystcywanie zusłzug Panelzu Klienta nięgodnie ̨ įh pr̨ęną̨eniem,
h. zudostępnienie dancy̨h logowania do Panelzu Klienta osobom niezupowaznioncym,
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i. dokoncywanie Transak̨ji pr̨ekrą̨ający̨h pr̨cy̨nancy Limit Kredcytowcy,
j. ̨aistnienie pr̨es̨kód prawncy̨h lzub faktcy̨̨ncy̨h do dals̨ego wcykoncywania Umowcy o Kartę
Kredcytowa lzub Umowcy o Kartę Dodatkowa ̨godnie ̨ jej tres̨ia,
k. pǫostałe pr̨cypadki wcynikająe ̨ Regzuląji.
8. Umowa o Kartę Kredcytowa lzub Umowa o Kartę Dodatkowa moze ̨ostać rǫwiąana ̨a
porǫzumieniem stron – ̨e skzutkiem natcy̨hmiastowcym lzub ̨ dniem wskąancym w tres̨i porǫzumienia.
Rǫwiąanie Umowcy o Kartę Kredcytowa powodzuje rǫwiąanie ws̨cystkįh Umów o Kartę Dodatkowa
̨ tcym samcym dniem.
9. Rǫwiąanie lzub wcypowied̨enie Umowcy o Kartę Kredcytowa lzub Umowcy o Kartę Dodatkowa
zuprawniająej do zud̨iałzu w programie lojalnos̨iowcym moze skzutkować ręcygnąja ̨ zų̨estnįtwa w
tcym programie.
10. W pr̨cypadkzu rǫwiąania lzub wcypowied̨enia Umowcy o Kartę Kredcytowa Cardina pr̨ekązuje
Klientowi, nie pó́niej niz w terminie 2 tcygodni od dnia rǫwiąania Umowcy o Kartę Kredcytowa,
Zestawienie Operąji ̨a okres, ̨a którcy nie bcyło spor̨ad̨ane Zestawienie Operąji, do dnia
rǫwiąania Umowcy o Kartę Kredcytowa.
§ 24. Panel Klienta
1. S̨̨̨egółowcy opis aktzualnego ̨akreszu zusłzug Panelzu Klienta orą ̨asadcy kor̨cystania ̨ Panelzu
Klienta ̨awiera Regzulamin Panelzu Klienta Cardina. Niniejs̨cy Regzulamin wcy̨ną̨a minimzum
fzunk̨jonalnos̨i Panelzu Klienta zudostępniancy̨h Klientowi. Ewentzualne ̨miancy Regzulaminzu Panelzu
Klienta Cardina w ̨akresie nieobjętcym niniejs̨cym Regzulaminem nie stanowia ̨miancy Regzulaminzu.
2. Panel Klienta zumozliwia Klientowi zųcyskanie informąji o Rąhzunkzu Kartcy w następzującym ̨akresie:
a. saldo, Dostępne Środki, Limit Kredcytowcy,
b. historia Operąji na Rąhzunkzu Kartcy,
̨. Zestawienie Operąji ̨ mozliwos̨ia pobrania plikzu .pdf na zur̨ad̨enie własne Klienta,
d. stawki opłat, prowįji orą odsetek.
4. Minimalne wcymagania tęhnį̨ne zumozliwiająe kor̨cystanie ̨ Panelzu Klienta to: (i) kompzuter
osobistcy, (ii) telefon komórkowcy, (iii) tablet lzub inne zur̨ad̨enie posiadająe pr̨egladarkę internetowa
orą dostęp do sięi Internet.
5. Panel Klienta moze stanowić zusłzugę bankowos̨i elektronį̨nej w rǫzumienizu § 2 pkt 19
rǫpor̨ad̨enia Ministra Rǫwojzu i Finansów ̨ dnia 14 lip̨a 2017 rokzu w sprawie wcykązu zusłzug
repręentatcywncy̨h powiąancy̨h ̨ rąhzunkiem płatnį̨cym (D̨.U. ̨ 2017 r. pǫ. 1437).
§ 25. Spłata Ratalna
1. Jezeli pr̨ewidzuje to Umowa o Kartę Kredcytowa, Spłata Ratalna oferowana jest w ramąh
zud̨ielonego Klientowi Limitzu Kredcytowego i stanowi ̨mianę formcy spłatcy Limitzu Kredcytowego. Usłzuga
Spłatcy Ratalnej pǫwala na rǫłozenie na ratcy spłatcy ̨ałos̨i lzub ̨̨ęs̨i kredcytzu płatnį̨ego (kredcytzu w
rąhzunkzu płatnį̨cym) ̨ąiagniętego pr̨ę Klienta w ramąh Umowcy o Kartę Kredcytowa.
2. Kwota spłąana na podstawie zusłzugi Spłatcy Ratalnej jest oprǫentowana wedłzug ̨miennej stopcy
prǫentowej wskąanej w § 18 zust. 2 Regzulaminzu. Oprǫentowanie jest nalį̨ane miesię̨̨nie, od
kwotcy zustalonej do spłatcy na podstawie zusłzugi Spłatcy Ratalnej. Kwotcy Spłatcy Ratalnej sa stałe w
odniesienizu do kapitałzu, ̨ ̨astr̨ezeniem, ze ostatnia Kwota Spłatcy Ratalnej (rata wcyrównaw̨̨a),
moze bcyć nięną̨nie rózna od pǫostałcy̨h. Nalį̨anie odsetek odbcywa się w opar̨izu o ̨asadę
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wcyrazona w postąi ilorązu 365/365 (albo 366/366 w rokzu pr̨estępncym), ̨o ǫną̨a pr̨cyję̨ie
faktcy̨̨nej ilos̨i dni w Ccyklzu Rǫlį̨eniowcym w stoszunkzu do faktcy̨̨nej ilos̨i dni w dancym rokzu
kalendar̨owcym.
3. Warzunki Spłatcy Ratalnej:
a. posiadanie aktcywnej Kartcy Głównej,
b. prawidłowe wcykoncywanie postanowień Umowcy o Kartę Kredcytowa (brak ̨aległos̨i w spłąie, brak
pr̨ekrǫ̨eń Limitzu Kredcytowego).
4. S̨̨̨egółowe ̨asadcy dotcy̨̨ąe Spłatcy Ratalnej:
a. kwota rǫłozona do Spłatcy Ratalnej moze obejmować ̨aksięgowane na Rąhzunkzu Kartcy Transak̨je
Gotówkowe jak i Transak̨je Bęgotówkowe, bę w̨ględzu na ilosć Transak̨ji,
b. minimalna kwota wcynika ̨ Umowcy o Kartę Kredcytowa,
̨. Klient moze kor̨cystać równǫ̨esnie ̨ wię̨ej niz jednej Spłatcy Ratalnej w ramąh jednego Limitzu
Kredcytowego dla danej Kartcy Kredcytowej,
d. wcysokosć Kwotcy Spłatcy Ratalnej w ramąh jednego Rąhzunkzu Kartcy nie moze pr̨ekrą̨ać 95%
pr̨cy̨nanego Limitzu Kredcytowego,
e. wartosć Spłatcy Ratalnej zustala się biorą pod zuwagę wartosć Transak̨ji w polskįh ̨łotcy̨h (PLN),
f. obję̨ie danej Transak̨ji Spłata Ratalna jest mozliwe wcyłą̨nie pod warzunkiem, ze zupłcynęło nie
wię̨ej niz 30 dni od dnia jej ̨aksięgowania na Rąhzunkzu Kartcy,
g. ̨apłata Kwotcy Spłatcy Ratalnej ̨więks̨a wartosć Dostępncy̨h Środków,
h. Kwota Spłatcy Ratalnej płatna jest miesię̨̨nie, w Dnizu Spłatcy, to jest łą̨nie ̨ Minimalna Kwota do
Zapłatcy,
i. wcysokosć i termin płatnos̨i Kwotcy Spłatcy Ratalnej wskąane sa w Zestawienizu Operąji,
j. Klient nie trąi prawa do w̨̨esniejs̨ej spłatcy ̨adłzuzenia objętego Spłata Ratalna,
k. w pr̨cypadkzu wcygasnię̨ia lzub rǫwiąania Umowcy o Kartę Kredcytowa Klient ̨obowiąancy jest do
spłatcy ̨adłzuzenia na r̨ę̨ Cardincy w terminie wcynikającym ̨ Regzuląji, jak gdcybcy nie dos̨ło do
zurzųhomienia zusłzugi Spłatcy Ratalnej,
l. zusłzuga Spłatcy Ratalnej jest swiad̨̨ona pr̨ę Cardinę makscymalnie do zupłcywzu okreszu
obowiącywania Umowcy o Kartę Kredcytowa.
5. Sposób zurzųhomienia zusłzugi Spłatcy Ratalnej regzulzuje Umowa o Kartę Kredcytowa.
§ 26. Koszty w przypadku niewykonania zobowiązaa
1. Na kos̨tcy, którcy̨h obowiąek poniesienia pr̨ę Klienta moze powstać w ̨wiąkzu ̨ niewcykonaniem
pr̨ę niego ̨obowiąań wcynikający̨h ̨ Regzuląji, składaja się:
a. odsetki makscymanle ̨a opó́nienie nalį̨one na podstawie § 18 zust. 6 Regzulaminzu,
b. kos̨tcy ewentzualncy̨h postępowań sadowcy̨h orą eg̨ekzųcyjncy̨h okreslone na podstawie: (i)
zustawcy ̨ dnia 17 listopada 1964 rokzu – Kodeks postępowania ̨cywilnego orą stosowncy̨h pr̨episów
wcykonaw̨̨cy̨h, (ii) zustawcy ̨ dnia 28 lip̨a 2005 rokzu o kos̨tąh sadowcy̨h w sprawąh ̨cywilncy̨h orą
stosowncy̨h pr̨episów wcykonaw̨̨cy̨h, (iii) zustawcy ̨ dnia 29 sierpnia 1997 rokzu o komornikąh
sadowcy̨h i eg̨ekzųji orą stosowncy̨h pr̨episów wcykonaw̨̨cy̨h, (iv) zustawcy ̨ dnia 26 maja 1982
rokzu – Prawo o adwokatzur̨e orą rǫpor̨ad̨enia Ministra Sprawiedliwos̨i ̨ dnia 22 pád̨iernika
2015 rokzu w sprawie opłat ̨a ̨̨cynnos̨i adwokąkie, (v) zustawcy ̨ dnia 6 lip̨a 1982 rokzu o rad̨ąh
prawncy̨h orą rǫpor̨ad̨enia Ministra Sprawiedliwos̨i ̨ dnia 22 pád̨iernika 2015 rokzu w sprawie
opłat ̨a ̨̨cynnos̨i rad̨ów prawncy̨h.
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§ 27. Procedura bezpiecznego powiadamiania Klienta
1. W pr̨cypadkzu wcystapienia os̨zustwa, podejr̨enia os̨zustwa lzub ̨agrozeń dla bępię̨eństwa
Cardina nięwłǫ̨nie powiadamia odpowiednio Klienta lzub Upowaznionego.
2. Cardina dokonzuje powiadomienia telefonį̨nie popr̨ę Dorad̨ę Infolinii, na nzumer telefonzu
komórkowego podancy pr̨ę odpowiednio Klienta lzub Upowaznionego. Cardina dokonzuje telefonį̨nej
wercyfikąji tozsamos̨i Klienta lzub Upowaznionego ̨adają pcytania ̨o do okolį̨nos̨i, o którcy̨h
wied̨ę posiadać powinien wcyłą̨nie odpowiednio Klient albo Upowaznioncy.
§ 28. Postanowienia koacowe
1. Formę i trcyb dokoncywania ̨mian tres̨i Umowcy o Kartę Kredcytowa, Umowcy o Kartę Dodatkowa,
Regzulaminzu pr̨ewidzuja stosowne ̨apiscy odpowiednio Umowcy o Kartę Kredcytowa, Umowcy o Kartę
Dodatkowa orą Regzulaminzu.
2. Cardina będ̨ie kontaktować się ̨ Klientem orą Upowaznioncym na zudostępnione i ̨nane Cardinie
adrescy koresponden̨cyjne, adrescy pǫ̨tcy elektronį̨nej orą nzumercy telefonów. Klient orą
Upowaznioncy maja obowiąek informować Cardinę o kazdej ̨mianie dancy̨h teleadresowcy̨h.
3. Ws̨cystkie informąje dotcy̨̨ąe nalezncy̨h opłat i prowįji sa ogłas̨ane w formie Tarcyfcy i sa
dostępne na Portalzu Cardincy.
4. Cardina ̨astr̨ega sobie prawo dokoncywania ̨mian w Tarcyfie. Pr̨esłanki orą ̨akres
dopzus̨̨̨alncy̨h ̨mian okreslone ̨ostałcy w Regzulaminie.
5. Z ̨astr̨ezeniem § 18 Regzulaminzu, Cardina jest zuprawniona do ̨miancy Regzulaminzu w
następzujący̨h pr̨cypadkąh:
a. wprowad̨enie lzub ̨miana pr̨episów prawa regzulzujący̨h d̨iałalnosć sektora krajowcy̨h instcytzųji
płatnį̨cy̨h, wpłcywający̨h na w̨ajemne prawa i obowiąki stron Umowcy o Kartę Kredcytowa lzub
Umowcy o Kartę Dodatkowa,
b. wcydanie lzub ̨miana pr̨ę instcytzųje nad̨or̨̨e lzub inne włas̨iwe organcy lzub Zwiąek Banków
Polskįh rekomendąji, ̨alęeń lzub dobrcy̨h praktcyk, w ̨akresie wpłcywającym na w̨ajemne prawa i
obowiąki stron Umowcy o Kartę Kredcytowa lzub Umowcy o Kartę Dodatkowa,
̨. wcydanie dęcy̨ji administrącyjnej lzub or̨ę̨enia sadzu w ̨akresie wpłcywającym na w̨ajemne prawa
i obowiąki stron Umowcy o Kartę Kredcytowa lzub Umowcy o Kartę Dodatkowa,
d. konię̨nosć dopręcy̨owania postanowień Regzulaminzu,
e. ̨miana sposobzu swiad̨̨enia zusłzugi, do którcy̨h ̨astosowanie maja postanowienia Regzulaminzu,
pr̨ę wprowad̨enie pr̨ę Cardinę nowcy̨h zusłzug albo wcy̨ofanie lzub ̨mianę ̨ęh dotcy̨h̨̨asowcy̨h
zusłzug,
f. dostosowanie zusłzug, do którcy̨h ̨astosowanie maja postanowienia Regzulaminzu do warzunków
rcynkowcy̨h, w ̨wiąkzu ̨ postępem tęhnologį̨ncym.
6. Cardina ̨obowiązuje się informować o ̨mianąh Regzuląji, w tcym w s̨̨̨ególnos̨i Regzulaminzu
orą Tarcyfcy w ̨akresie odnos̨ącym się do ̨awartej Umowcy o Kartę Kredcytowa lzub Umowcy o
Kartę Dodatkowa:
a. w ramąh Panelzu Klienta,
b. pǫ̨ta elektronį̨na – na wniosek Klienta,
̨. droga koresponden̨cyjna – w pǫostałcy̨h pr̨cypadkąh.
Dodatkowo Cardina moze dokonać powiadomienia
wcymienioncy̨h ̨mian ̨a posrednįtwem SMS.
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7. Cardina informzuje o proponowancy̨h ̨mianąh postanowień zumowncy̨h nie pó́niej niz 2 miesiąe
pr̨ed data įh wejs̨ia w zcy̨ie. Jezeli pr̨ed proponowana data wejs̨ia w zcy̨ie ̨mian Klient nie ̨głosi
Cardinie spr̨ęiwzu wobę tcy̨h ̨mian, zųnaje się, ze Klient wcyrąił na nie ̨godę.
8. Pr̨ed data wejs̨ia w zcy̨ie proponowancy̨h ̨mian Klient moze równiez:
a. wcypowied̨ieć bę ponos̨enia opłat Umowę o Kartę Kredcytowa lzub Umowę o Kartę Dodatkowa, ̨e
skzutkiem od dnia poinformowania Klienta o ̨mianie, o której mowa w § 28 zust. 7 Regzulaminzu, nie
pó́niej jednak niz od dnia, w którcym te ̨miancy ̨ostałcybcy ̨astosowane,
b. ̨głosić spr̨ęiw bę wcypowied̨enia, ̨o skzutkzuje wcygasnię̨iem Umowcy o Kartę Kredcytowa lzub
Umowcy o Kartę Dodatkowa ̨ dniem popr̨ed̨ającym d̨ień wejs̨ia w zcy̨ie proponowancy̨h ̨mian –
bę ponos̨enia opłat. Do formcy spr̨ęiwzu stoszuje się ̨asadcy okreslone dla wcypowied̨enia wskąane
w § 23 Regzulaminzu.
9. W okresie obowiącywania Umowcy o Kartę Kredcytowa Klient orą Upowaznioncy ma prawo zadać w
kazdcym ̨̨asie zudostępnienia mzu postanowień odpowiednio Umowcy o Kartę Kredcytowa, Umowcy o
Kartę Dodatkowa, Regzulaminzu orą Tarcyfcy w postąi papierowej lzub na inncym trwałcym nosnikzu
informąji.
10. Dla ̨elów komzunikąji Klienta ̨ Cardina zudostępnioncy jest adres pǫ̨tcy elektronį̨nej:
info@̨ardina.pl. Pǫostałe dane Cardincy, w tcym dane teleadresowe dostępne sa na Portalzu Cardincy
pod adresem www.̨ardina.pl.
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