
Szczegółowy wykaz zmian w „Regulaminie rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów 

indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A.”, które wejdą w życie 1 lipca 2015 r.: 

 

1. w § 2 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Karta – debetowa karta płatnicza (karta Visa lub MasterCard) wydawana przez Bank na podstawie 

umowy karty debetowej do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub oszczędnościowego, pozwalająca 

na dokonywanie Operacji w ciężar tego rachunku,” 

 

2. w § 20 ust. 22 otrzymuje brzmienie: 

„22. Operacje są realizowane w walucie kraju, w którym są dokonywane (za wyjątkiem sytuacji gdy 

akceptujący transakcje umożliwia Użytkownikowi karty wybór waluty transakcji), natomiast rozliczenie tych 

Operacji pomiędzy Bankiem, a Posiadaczem rachunku i obciążenie rachunku dokonywane jest w złotych 

polskich. Operacje przy użyciu Karty dokonane za granicą w walucie innej niż złote polskie, są przeliczane 

przez organizację Visa lub MasterCard na złote polskie w oparciu o kurs organizacji Visa lub MasterCard. 

Kurs organizacji Visa jest prezentowany na stronie internetowej www.visaeurope.com. Kurs organizacji 

MasterCard jest prezentowany na stronie www.mastercard.pl. Za przeliczenie Operacji Bank pobiera opłatę 

zgodnie z Taryfą opłat i prowizji, która doliczana jest do wartości Operacji.” 

 

3. w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku wystąpienia zadłużenia powstałego na Rachunku bez upoważnienia ze strony Banku, w 

szczególności z tytułu obciążenia Rachunku należnymi Bankowi opłatami, prowizjami i odsetkami, 

transakcjami wcześniej zrealizowanymi Kartą, Posiadacz rachunku jest zobowiązany do spłaty zadłużenia w 

dniu jego powstania.”  

 

Szczegółowy wykaz zmian w „Taryfie Opłat i Prowizji Dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.”, 

które wejdą w życie 1 lipca 2015 r.: 

 

1. Nagłówek Rozdziału IV otrzymuje następujące brzmienie: 

Rozdział IV Karty debetowe 

         Lp. Rodzaj czynności / usługi 
Tryb pobierania prowizji 

/ opłaty 

VISA Basic / VISA Standard/ Karta Debit 

MasterCard PayPass** 

(karta do Konta z Gwarancją) * 

Wysokość prowizji / opłaty 

 

2. Pod tabelą rozdziału IV w części dotyczącej przypisów dodaje się przypis w następującym  brzmieniu: 

„** postanowienia w zakresie Karty Debit MasterCard PayPass obowiązują od dnia 1 lipca 2015 roku.” 

3.    Nagłówek Rozdziału VIII otrzymuje następujące brzmienie: 

Rozdział VIII Karty debetowe 

VISA Standard/Karta Debit MasterCard PayPass (karta do MeritumKonta Zarabiającego), VISA Basic/ 

Karta Debit MasterCard PayPass (karta do Prostego Konta Osobistego) i VISA Junior/ Karta Debit 

MasterCard PayPass (karta do MeritumKonta Junior) 

Lp. Rodzaj czynności / usługi 
Tryb pobierania prowizji 

/ opłaty 

VISA Basic/ Karta Debit 
MasterCard PayPass**  
(karta do Prostego Konta 

Osobistego) i  
VISA Standard/ Karta Debit 

MasterCard PayPass** 
(karta do MeritumKonta 

Zarabiajacego) 

VISA Junior/ 
Karta Debit 
MasterCard 
PayPass** 
(karta do 

MeritumKont
a Junior) 

Wysokość prowizji / opłaty 

 

4.      Pod tabelą rozdziału VIII w części dotyczącej przypisów dodaje się przypis w następującym  brzmieniu: 

„** postanowienia w zakresie Karty Debit MasterCard PayPass obowiązują od dnia 1 lipca 2015 roku.” 

http://www.mastercard.pl/

