
I. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin okre la zasady u ywania i przeprowadzania rozlicze  z tytu u Transakcji dokonywanych przy
u yciu Przedp aconych Kart P atniczych wydawanych przez Bank Handlowy w Warszawie, udost pnianych 
U ytkownikom przez Bonus Systems Polska S.A. na zlecenie Klienta Regulamin okre la wzajemne uprawnienia 
i obowi zki U ytkownika oraz Bonus Systems Polska S.A., jak równie  uprawnienia i obowi zki w stosunku 
do U ytkownika wydawcy karty – Banku Handlowego w Warszawie, dokonuj cego, na rzecz Bonus Systems 
Polska S.A., wszelkich rozlicze  za pomoc  instrumentów opisanych w niniejszym Regulaminie.

§ 2

U yte w niniejszym Regulaminie okre lenia oznaczaj :
Autoryzacja - zgoda Banku na dokonanie Transakcji przy u yciu  Karty.
Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzib  w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 16, wydawca Kart; 
Bonus – Bonus System Polska S.A. z siedzib  w Warszawie przy ulicy Górczewskiej 124, udost pniaj c  
U ytkownikom przedp acone karty p atnicze;
Karta - Przedp acona Karta P atnicza typu VISA Electron wydana przez Bank udost pniana przez Bonus 
b d ca kart  bezimienn  z lub bez PIN;
Klient - przedsi biorca lub instytucja, na którego zlecenie Karty Bonus zosta y przekazane U ytkownikowi.
Limit Indywidualny Karty – kwota, do której honorowane s  Transakcje przeprowadzane przy  u yciu Karty.
Transakcja – dokonanie zap aty przy u yciu Karty u akceptantów oznaczonych emblematem Visa Electron, 
w tym równie  na odleg o  (np. w  Internecie);
Op ata transakcyjna - jednorazowa op ata, pobierana przez Bank z Karty podczas procesu autoryzacji
transakcji p atniczej, obni aj ca Indywidualny Limit Karty o w/w op at . Dotyczy wy cznie kart z opcj  op aty 
transakcyjnej
PIN – poufny kod identyÞ kacyjny przydzielony U ytkownikowi do Karty, który cznie z danymi zawartymi na 
Karcie s u y do elektronicznej identyÞ kacji U ytkownika. Numer PIN jest dostarczany w specjalnej kopercie
z zachowaniem wymogów poufno ci, tzn. w sposób uniemo liwiaj cy poznanie numeru przez osoby trzecie. 
Dotyczy wy cznie kart z opcj  PIN
System Visa - mi dzynarodowy system obs ugi transakcji dokonywanych przy u yciu kart p atniczych 
ze znakiem Visa;
Terminal POS - urz dzenie umo liwiaj ce U ytkownikowi Karty dokonywanie Transakcji p atniczych. 
U ytkownik - osoba Þ zyczna, której wydana zosta a Karta, która jest upowa niona do dokonywania
Transakcji przy u yciu Przedp aconej Karty P atniczej udost pnionej przez Bonus, na warunkach okre lonych 
w niniejszym Regulaminie.
Visa - mi dzynarodowa organizacja zrzeszaj ca instytucje wydaj ce karty p atnicze Visa oraz obs uguj ce 
Transakcje dokonywane przy u yciu tych kart;
Zastrze enie - uniewa nienie Karty w systemie kartowym Banku i w Visa, na wniosek U ytkownika lub Bonus
b d  na skutek decyzji  Banku.

§ 3

1. Karta s u y do realizowania Transakcji w ramach ograniczonej sieci dostawców us ug (wy czenia 
w zale no ci od rodzaju karty).

2. U ytkownik przy dokonywaniu Transakcji mo e korzysta  z urz dze  akceptuj cych karty Visa Electron 
w szczególno ci z terminala POS lub Internetu oraz z bankomatów (dotyczy kart z funkcj  wyp aty 
z bankomatu).

§ 4

U ytkownikiem Karty mo e by  tylko osoba Þ zyczna posiadaj ca pe n  zdolno  do czynno ci prawnych.

II.Postanowienia wst pne i wydanie Karty

§ 5

1. Bank jest w a cicielem wydanej Karty.
2. Wydane przez Bank i udost pnione przez Bonus Karty przekazuje U ytkownikom Klient.
3. Bank nie jest stron  stosunku prawnego cz cego Klienta z Bonus lub U ytkownika z Klientem b d cego 

przes ank  wydania Karty.
4. W sprawach nieobj tych niniejszym Regulaminem wszelkie spory lub roszczenia wynikaj ce z u ytkowania

Karty, U ytkownik powinien kierowa  bezpo rednio do Klienta.

§ 6

1. U ytkownik jest upowa niony do dysponowania rodkami udost pnionymi przy u yciu Karty do wysoko ci 
Limitu Indywidualnego Karty.

2. W przypadku braku odmiennej umownej regulacji, realizacja rozlicze  za pomoc  Karty dokonywana jest
pod warunkiem udost pnienia przez Klienta rodków niezb dnych do dokonania rozliczenia.

3. Dla pojedynczej operacji z u yciem Przedp aconej Karty P atniczej obowi zuje limit jednej operacji 
w wysoko ci 3000 (s ownie: trzy tysi ce) z otych.

§ 7

1. Karta wydana U ytkownikowi jest  nieaktywna.
2. Aktywowanie Karty jest równoznaczne z przyj ciem przez U ytkownika Karty Regulaminu, z którego

tre ci  uprzednio si  zapozna  oraz akceptacj  jego postanowie . Z t  chwil  skuteczne staj  si  wszelkie 
o wiadczenia U ytkownika Karty zawarte w tre ci Regulaminu.

§ 8

1. Karta powinna by  podpisana przez jej U ytkownika niezw ocznie po jej otrzymaniu.
2. Bonus oraz Bank nie ponosz  odpowiedzialno ci za odmow  dokonania Transakcji przy u yciu nie 

podpisanej Karty.
3. Bonus oraz Bank nie ponosz  odpowiedzialno ci za odmow  dokonania Transakcji potwierdzanej na 

dowodzie dokonania Transakcji podpisem niezgodnym z umieszczonym na Karcie.

§ 9

Karta przyznawana jest wy cznie U ytkownikowi Karty i nie mo e zosta  przekazana innej osobie. W okresie 
wa no ci karty U ytkownik jest wy cznym dysponentem rodków zwi zanych z kart . Bonus oraz Bank nie 
ponosz  odpowiedzialno ci za skutki przekazania Karty osobom trzecim.

III.U ytkowanie Karty

§ 10

1. Karta powinna by  u ytkowana w sposób i w celach zgodnych z Regulaminem, powszechnie obowi zuj cymi 
przepisami, w szczególno ci Ustaw  o Elektronicznych Instrumentach P atniczych.

2. W przypadku u ytkowania Karty przez U ytkownika w sposób niezgodny z przepisami oraz Regulaminem
Karta mo e zosta  zablokowana przez Bonus lub Bank

§ 11

1. Transakcje dokonywane przy u yciu Karty realizowane s  w z otych polskich (PLN). W sytuacji realizacji 
Transakcji poz a granicami Polski (w przypadku kart z opcj  transakcji zagranicznych), Bank przelicza kwot  
wyra on  w walucie rozliczeniowej na z ote polskie po kursie sprzeda y w dniu rozliczenia Transakcji. 
W zale no ci od rodzaju karty walutami rozliczeniowymi mog  by  tak e: EUR, USD lub inna waluta 
rozliczeniowa w której rozliczana jest karta specjalna.

2. Ka da dokonana Transakcja obni a Limit Indywidualny Karty o warto  tej e Transakcji. W przypadku kart 
z opcj  op aty transakcyjnej Limit Indywidualny Karty obni any jest równie  o warto  op aty transakcyjnej
w wysoko ci do 0,50 z .

3. Bonus nie dokonuje na rzecz U ytkownika wyp at ani jakichkolwiek przelewów na inne konta lub karty 
kwot wynikaj cych z niewykorzystanego Indywidualnego Limitu Karty.

4. Op ata za wyp at  gotówki (dotyczy karty z opcj  wyp at z bankomatów) wynosi do 3% wyp acanych 
rodków ka dorazowo we wszystkich bankomatach, na terenie Polski. Bonus zastrzega sobie mo liwo  

wprowadzenia minimalnej kwoty 6 z . op aty za wyp at  gotówki z bankomatów.

§ 12

1. Termin wa no ci Karty podany jest na awersie Karty.
2. Karta jest wa na od pierwszego dnia miesi ca (Valid From) do ostatniego dnia miesi ca (Valid Thru) podanego 

na Karcie.
3. Karta mo e by  u ywana w okresie wa no ci podanym na Karcie lub do czasu jej uniewa nienia w Systemie 

Visa
4. Dost pne saldo pozostaj ce na Karcie po up ywie terminu wa no ci Karty nie b dzie zwracane U ytkownikowi.
5. U ytkownik Karty jest zobowi zany do jej zniszczenia po up ywie terminu wa no ci, w sposób 

uniemo liwiaj cy jej wykorzystanie oraz odczytanie danych zawartych na Karcie. Za skutki niedope nienia 
tego obowi zku odpowiedzialno  ponosi U ytkownik.

IV.Post powanie w przypadku utraty lub uszkodzenia Karty oraz reklamacje

§ 13

U ytkownik Karty zobowi zany  jest   do:
 przechowywania Karty oraz ochrony PIN (dotyczy karty z opcj  PIN), z zachowaniem nale ytej staranno ci;
 nieprzechowywania Karty razem z numerem PIN (dotyczy karty z opcj  PIN);
 nie udost pniania Karty oraz/lub PIN osobom   nieuprawnionym;
 zabezpieczenia Karty przed utrat , kradzie  oraz zniszczeniem;
 u ywania Karty zgodnie z jej przeznaczeniem;
 przechowywania dokumentów zwi zanych z Transakcjami i udost pniania ich Bankowi w celu 
udokumentowania  ewentualnych reklamacji.

§ 14

1. W przypadku utraty, kradzie y lub ujawnienia danych Karty osobie nieuprawnionej, U ytkownik
obowi zany jest niezw ocznie zg osi  ten fakt telefonicznie do Banku do Zespo u Obs ugi Kart Biznes, celem 
jej Zastrze enia. Numer telefonu podany jest na rewersie Karty.

2. Zespó  Obs ugi Kart Biznes przyjmuje zg oszenia U ytkowników ca  dob , siedem dni w tygodniu. Bank 
potwierdza przyj cie zg oszenia przez telefoniczne potwierdzenie.

3. Ze wzgl dów bezpiecze stwa, numer Karty nie powinien by  podawany osobom trzecim w celach innych 
ni  dokonywanie Transakcji lub zg oszenie utraty Karty.

4. Niezw oczne zg oszenie oznacza okres 48 godzin od momentu utraty, kradzie y lub ujawnienia danych 
Karty osobie nieuprawnionej.

5. Bonus oraz Bank nie ponosz  odpowiedzialno ci za Transakcje dokonane za pomoc  Karty do momentu jej
skutecznego Zastrze enia w Banku.

6. Bonus oraz Bank nie ponosz  odpowiedzialno ci za Transakcje dokonane za pomoc  Karty Zastrze onej, 
je eli zosta y one dokonane przez U ytkownika lub je eli dosz o do nich z winy umy lnej U ytkownika

7. U ytkownika obci aj  Transakcje dokonane przez osoby, którym udost pni  Kart .
8. Bonus oraz Bank nie ponosz  odpowiedzialno ci za Transakcje, do których dosz o z winy U ytkownika,

a w szczególno ci gdy U ytkownik nie dope ni  obowi zków opisanych w Regulaminie.

§ 15

1. U ytkownik Karty mo e uzyska  informacje o stanie rachunku Karty oraz zg asza  reklamacje Transakcji 
dokonanych przy jej u yciu dzwoni c pod udost pniony przez Bank numer telefonu, podany na rewersie 
Karty.

2. Zg oszenie reklamacji Transakcji dokonanej przy u yciu Karty lub reklamacji naliczonej op aty lub 
prowizji, wymaga formy pisemnej. Do podpisanej w asnor cznie reklamacji U ytkownik do cza wszelkie 
dokumenty uzasadniaj ce  z o enie reklamacji.

3. Bank uznaje rachunek kwot  reklamowanej Transakcji lub naliczonej op aty lub prowizji jedynie 
w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zg oszonej reklamacji.

4. Przyj ta reklamacja jest rozpatrywana w trybie i terminach zgodnych z    regulacjami VISA.
5. Reklamacje mog  by  sk adane w zwi zku z nies usznym obci eniem rachunku Karty kwot  Transakcji 

nieprzeprowadzonej po Zastrze eniu Karty.
6. Wszystkie rozmowy z Zespo em Obs ugi Kart Biznes w Banku, równie  te, o których mowa w §14 pod 

numerem telefonicznym udost pnionym przez Bank b d  archiwizowane przy u yciu magnetycznego 
no nika informacji lub jakiegokolwiek innego no nika, który Bank uzna za s uszny do dokonania 
archiwizacji. U ytkownik w celu dokonania jego identyÞ kacji, jest zobowi zany odpowiedzie  na pytania 
zadane przez pracownika Banku.

§ 16

1. W miejsce karty zastrze onej, skradzionej, zgubionej lub zniszczonej w stopniu uniemo liwiaj cym jej
u ytkowanie mo e by  wydana nowa Karta.

2. W celu wydania nowej Karty U ytkownik powinien skontaktowa  si  bezpo rednio z    Bonus.
3. Nowa Karta mo e by  wydana w miejsce dotychczasowej Karty w sytuacjach, o których mowa w ust. 1, 

po otrzymaniu przez Bonus pisemnego potwierdzenia utraty Karty przez U ytkownika.
4. Koszty wydania nowej Karty obci aj  U ytkownika.
5. Koszt wydania nowej Karty w miejsce dotychczasowej Karty w sytuacjach, o których mowa w ust. 1, 

zale nie od wybranej opcji wysy ki obni a Limit Indywidualny Karty o kwot  od 15,00 z otych.

§ 17

1. W przypadku odzyskania zastrze onej Karty U ytkownik zobowi zany jest zniszczy  j  w sposób 
uniemo liwiaj cy dalsze korzystanie z niej oraz odczytanie danych zawartych na Karcie. Za skutki
niedope nienia tego obowi zku odpowiedzialno  ponosi U ytkownik.

2. Zastrze on  Kart  nie wolno si  pos ugiwa .

V.Postanowienia ko cowe

§ 18

1. Karta mo e zosta  zastrze ona lub zablokowana: 
a. Na pisemny wniosek Bonusa, po uzgodnieniu z Klientem,
b. Przez Bank, po uzgodnieniu z Bonusem, w razie u ytkowania Karty w sposób sprzeczny z Regulaminem,
c. Na wniosek U ytkownika, przypadku, kradzie y, zagubienia lub zniszczenia w stopniu uniemo liwiaj cym jej
u ytkowanie.

2. W razie Zastrze enia Karty Bank zastrzega sobie prawo do jednostronnego zaprzestania wiadczenia us ug 
zgodnie z Regulaminem ze skutkiem natychmiastowym na dzie  takiego Zastrze enia. W takim przypadku 
Bonus nie ponosi odpowiedzialno ci wobec U ytkownika za decyzj  Banku.

3. W razie zaistnienia okoliczno ci, o której mowa w ust. 1, U ytkownik jest zobowi zany do zniszczenia 
Karty, w sposób uniemo liwiaj cy jej wykorzystanie oraz odczytanie danych zawartych na Karcie. Za skutki
niedope nienia tego obowi zku odpowiedzialno  ponosi U ytkownik.

§ 19

1. Bonus oraz Bank nie ponosz  odpowiedzialno ci za skutki wywo ane niezawinionym przez Bonus oraz Bank 
brakiem mo liwo ci realizacji Transakcji przy u yciu Karty.

2. Bonus oraz Bank nie ponosz  odpowiedzialno ci za skutki wywo ane brakiem mo liwo ci realizacji 
Transakcji przy u yciu Karty spowodowane awari  sieci komputerowych lub sieci telekomunikacyjnych.

3. Bonus oraz Bank nie odpowiadaj  za niehonorowanie Karty przez uczestników Systemu Visa.

§ 20

W przypadku zaj cia okoliczno ci, które skutkowa  b d  konieczno ci  dokonania zmian do Regulaminu, 
Bonus poinformuje U ytkowników o tre ci dokonanych zmian.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje si  przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Bankowego, 
Ustawy o Elektronicznych Instrumentach P atniczych oraz inne przepisy prawa.
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