
 

 

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN  

(dot. produktów przeniesionych do Alior Banku z Banku BPH; zmiany obowiązywać będą od 27 marca 2017 r.) 

 

Karty kredytowe 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Przelew z rachunku 
karty kredytowej  

Realizowany w ramach 
limitu transakcji 
gotówkowych.  

Realizowany w ramach 
limitu transakcji 
bezgotówkowych.  

Przelew z rachunku karty 
kredytowej zostanie objęty 
funkcjonalnością okresu 
bezodsetkowego. Oznacza 
to, że dokonując przelewu  
z rachunku karty kredytowej 
będzie można spłacić tę 
transakcję bez odsetek.   

Przewalutowanie 
transakcji 
zagranicznych (tj. 
transakcji w walucie 
innej niż PLN)  

Transakcje zagraniczne 
dokonywane kartami 
Mastercard przeliczane przez 
organizację Mastercard na 
walutę EUR, a następnie 
przeliczane przez Bank na 
walutę PLN po kursie Banku.   

Transakcje zagraniczne 
dokonywane kartami 
Mastercard w walutach: 
EUR, USD lub GBP 
przewalutowane po kursie 
banku na PLN.  
Transakcje zagraniczne 
dokonywane kartami 
Mastercard w walutach 
innych niż: EUR, USD, GBP 
przeliczane przez 
organizację Mastercard na 
walutę USD, a następnie 
przeliczane przez Bank na 

walutę PLN po kursie Banku.   

Szczegóły rozliczania 
transakcji zagranicznych 
zostały opisane w 
załączonym Regulaminie kart 
płatniczych Alior Bank SA. 
 
Sposób rozliczenia 
operacji dokonanymi 
kartami Visa nie ulega 
zmianie. 

Terminy realizacji 
zleceń płatniczych 
krajowych dla kart 
kredytowych 

Terminy realizacji zleceń 
płatniczych uregulowane w 
Regulaminie wydawania i 
używania Kart kredytowych 
Alior Banku SA w ramach 
działalności przejętej z 
Banku BPH. 

W związku z przeniesieniem 
rachunków do nowego 
systemu informatycznego, 
realizacja zleceń płatniczych 
odbywać się będzie w 
terminach zgodnych z 
Wykazem Godzin 
Przyjmowania Dyspozycji. 

Szczegółowy wykaz godzin 
realizacji zleceń znajduje się 
w Załączniku nr 2 do 
Regulaminu kart płatniczych 
Alior Bank SA (Wykaz Godzin 
Przyjmowania Dyspozycji). 
 

 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Polecenie zapłaty Usługa dostępna 
 
Możliwość ustanowienia 

spłaty zadłużenia karty 
kredytowej z rachunku 
oszczędnościowo-
rozliczeniowego 
posiadanego w innym 
banku / SKOK.  

Usługa niedostępna 
 
Wszystkie dotychczas 

ustanowione polecenia zapłaty: 

 zostaną zastąpione przez 
automatyczną spłatę w 
przypadku, gdy polecenie 
zapłaty dotyczyło rachunku 
prowadzonego w Alior Banku 
lub w przejętej przez Alior 
Bank części Banku BPH, 

 zostaną usunięte w 
przypadku, gdy polecenie 
zapłaty dotyczyło innego 
banku niż Alior Bank i 
część Banku BPH przejęta 
przez Alior Bank. 

Prosimy o indywidualne 
dokonywanie spłaty 
zadłużenia karty 

kredytowej w przypadku, 
gdy polecenie zapłaty 
dotyczyło rachunku 
prowadzonego poza Alior 
Bankiem i przejętą częścią 
Banku BPH. Sposób 
funkcjonowania 
automatycznej spłaty 
opisany jest w Regulaminie 
kart płatniczych Alior Bank 
SA. 



 

 

3DSecure, czyli 
autoryzacja płatności w 
Internecie kodem SMS 

Usługa dostępna dla 
wszystkich transakcji 
internetowych. 

Usługa niedostępna Bank korzysta z innych, 
sprawdzonych form 
zabezpieczenia transakcji 
kart płatniczych w Internecie.  

Ponowna wysyłka kodu 
PIN na życzenie klienta  

Możliwość ponownego 
wysłania na życzenie 
klienta kodu PIN SMS’em 
lub listem. 

Brak usługi W przypadku zgubienia kodu 
PIN, Bank umożliwia nadanie 
nowego kodu PIN w 
Systemie Bankowości 
Internetowej i w Contact 
Center (IVR). 

Transakcje rozkładane 
na raty 

Możliwość rozłożenia na 
raty transakcji 
gotówkowych w formie 
przelewów z rachunku 
karty i transakcji 
bezgotówkowych, w 
terminie 30 dni od daty 
dokonania transakcji.  
 
Usługa dostępna na 
Infolinii Banku. 

Możliwość rozłożenia na raty - w 
ramach planów  transakcyjnych 
- transakcji gotówkowych i  
bezgotówkowych, w tym 
przelewów z rachunku karty. 
Dyspozycję rozłożenia operacji 
na raty można złożyć w każdym 
czasie, bez względu na termin 
dokonania transakcji.  

Usługa dostępna na Infolinii 
Banku lub w oddziale Banku.   

Wprowadzenie możliwości  
rozkładania transakcji na 
raty również w oddziale 
Banku. Wydłużenie okresu 
spłaty z 24 do 84 miesięcy.   
 

Tryb naliczania odsetek 
umownych za 
transakcje rozłożone 
na raty 

30 dni w miesiącu i 360 
dni w roku.  

Rzeczywista liczba dni w miesiącu 
w stosunku do rzeczywistej liczby 
dni w roku.  

 

Powiadomienia SMS Usługa odpłatna Usługa nieodpłatna 
 
 

Powiadomienia SMS nie 
zostaną przeniesione 
automatycznie do 
bankowości internetowej 
Alior Banku. Prosimy o ich 
ponowne zdefiniowanie w 
bankowości internetowej 
Alior Banku, po połączeniu 
operacyjnym obu części 

Banku. 

Blokada na rozliczenie 
transakcji dokonanych 
kartami 

Blokada na nierozliczone 
transakcje - 10 dni. 

Blokada na nierozliczone 
transakcje - 14 dni.  

Wydłużenie okresu trwania 
blokady zmniejsza możliwość 
przekroczenia limitu 
kredytowego.  

 

 

 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Definiowanie 
limitów 
transakcyjnych 

Możliwość zablokowania na Infolinii 
Banku dokonywania transakcji 
zbliżeniowych oraz  transakcji 
dokonywanych w Internecie (tzw. 
MOTOEC). 
Możliwość obniżenia na Infolinii 
Banku limitu całkowitego, limitu 
transakcji gotówkowych, dziennego 

limitu transakcji gotówkowych – dla 
Posiadacza karty i Użytkownika 
karty.    

Możliwość zdefiniowania 
dziennych limitów dla 
transakcji: 
 bezgotówkowych, w tym 

zbliżeniowych oraz dla 
transakcji dokonywanych w 
Internecie (tzw. MOTOEC), 

 gotówkowych. 

 
Powyższe limity dotyczą 
zarówno karty głównej do 
rachunku, jak i kart 
dodatkowych. Można je 
zdefiniować za pośrednictwem 
Infolinii lub w bankowości 
internetowej Alior Banku. 

Klient niezainteresowany 
transakcjami 
zbliżeniowymi i/lub 
transakcjami w 
Internecie, może 
zdefiniować limit tych 
transakcji w wysokości 0 
zł. 



 

 

Płatności Android 
Pay 

Usługa niedostępna Usługa dostępna dla kart 
Mastercard. 

Android Pay to usługa 
mobilna umożliwiająca 
dokonywanie płatności 
zbliżeniowych w sklepach 

oraz aplikacjach 
mobilnych. 

Nazwa karty Fair Karta kredytowa Fair Karta kredytowa OK! Zmiana nazwy karty. 
Zasady funkcjonowania 
produktu nie zmieniają 
się.  

Dokumenty 
regulujące 
wysokość opłat i 
prowizji  

„Taryfa opłat i prowizji Alior Banku 
SA dla Klientów Indywidualnych w 
ramach działalności przejętej z Banku 
BPH” 

 „Taryfa Opłat i Prowizji Alior 
Banku SA dla Klientów 
Indywidualnych – część 
dotycząca rachunków i 
kredytów odnawialnych” 

Prosimy o zapoznanie się 
z obowiązującą Taryfą 
opłat i prowizji z uwagi 
na zmianę wybranych 
opłat i prowizji dla kart 
kredytowych. 
Najważniejsze zmiany 
opłat zostały wskazane 
poniżej. 

Opłata/Prowizja 
za kartę 

Miesięczna prowizja za 
udostępnienie Limitu kredytu i 
obsługę karty: 

Opłata za kartę:  

0 zł dla karty Euro-Visa VIP; Visa 
Zepter VIP 
 

10 zł  

5 zł dla kart: Visa Alma (dotyczy 
klientów, którzy złożyli wniosek o 
kartę do 30.03.2009); Visa Alma 
Prestige 
 

0 zł niezależnie od daty 
zawarcia Umowy 

 

6 zł dla kart: Visa/Mastercard Fair 
(dotyczy klientów, którzy złożyli 
wniosek o kartę do 31.12.2014); 
Visa/Mastercard Program „Złotówka”; 
karty Visa  Program: „Lazurowy”, 
„Błękitny”, „Granatowy”, 
„Turkusowy” 
 

10 zł Obroty uprawniające do 
zwolnienia z opłaty za 
kartę OK! (wcześniej 
Fair) oraz za kartę 
Visa/Mastercard Program 
„Złotówka” pozostają bez 
zmian i wynoszą min. 
600 zł w cyklu 
rozliczeniowym. 

6 zł dla kart: karty „Non Stop” 
(dotyczy klientów, którzy złożyli 
wniosek o kartę do 18.02.2006); 

Karty „Razem Dbamy o Zdrowie” 
 

0 zł  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Opłata/Prowizja 
za kartę – ciąg 
dalszy 

6,90 zł dla kart: Karta  Visa w Sam raz; 
Visa Classic w Umowie o kredyt 
hipoteczny; Visa Classic w umowie o 
kredyt na zakup pojazdu; Euro-Visa; Visa 
Zepter 
 

10 zł  

7,90 zł dla kart: „NonStop (dotyczy 
klientów, którzy złożyli wniosek o kartę od 
19.02.2006) 

0 zł  

Opłata za 
realizację 
przelewu z 
rachunku karty 
kredytowej 

 Na infolinii Banku: 8 zł. 

 Przez system bankowości internetowej: 

0 zł.  

5% wartości przelewu, min. 10 
zł – bez względu na kanał 
realizacji.  

 



 

 

Opłata za 
wypłatę z 
bankomatu 

4% wartości wypłaty, min. 9,50 zł  5% wartości wypłaty, min. 10 
zł 

Opłata dotyczy 
wszystkich 
bankomatów, 
krajowych i 

zagranicznych, 
a także wypłat 
w kasach 
banków i na 
Poczcie Polskiej. 

Opłata za 
wyciąg z 
rachunku karty 
kredytowej 

Brak opłaty za wyciąg elektroniczny oraz 
papierowy. 

0 zł – za wyciąg elektroniczny, 
pobierany z systemu bankowości 
internetowej lub za  wyciąg 
papierowy w przypadku klientów 
bez dostępu do systemu 
bankowości internetowej; 
 
5 zł – za wyciąg papierowy 
przesyłany listem do klientów z 
dostępem do systemu bankowości 
internetowej. 

Bank 
rekomenduje 
korzystanie z 
wyciągów 
elektronicznych.  

Opłata za 
wydanie i 
wznowienie 
karty 
dodatkowej 

Karty, dla których opłata za wydanie 
karty dodatkowej jest taka sama jak 
opłata za jej wznowienie: 

15 zł: Visa Electron; Visa Electron Stała 
spłata 

25 zł: Visa/Mastercard Program: „Karta 
Złotówka”, Autokarta, Karta Zakupowa; 
Visa Alma; Visa Alma Prestige; karty Visa  
Program: „Lazurowy”, „Błękitny”, 
„Turkusowy” 

29 zł: Visa Polokarta 

35 zł: Mastercard „Na Ratunek Dzieciom”; 
Visa Classic w umowie o kredyt 
hipoteczny; Visa Classic w umowie o 
kredyt na zakup pojazdu; Visa Classic; 
Classic Super; Visa Classic bez odsetek 

50 zł: Mastercard Gold Program: 
“Komfort’, “AutoPlus”, “Bonus”,  

65 zł: Avon, Karta Visa Program 
„Granatowy”  

 

Karty, dla których opłata za wydanie 
karty dodatkowej jest inna niż opłata 
za jej wznowienie: 

Karta dodatkowa Fair: 

- opłata za wydanie: 15 zł 

- opłata za wznowienie: 25 zł 

 

Karta dodatkowa Visa Ryanair: 

- opłata za wydanie: 85 zł 

- opłata za wznowienie: 29 zł 

 

Karta dodatkowa Visa Karta w Sam Raz, 
Euro-Visa i Euro-Visa VIP, Visa Zepter i 
Visa Zepter VIP: 

- opłata za wydanie: 0 zł 

- opłata za wznowienie: 17 zł 

Karty, dla których opłata za 
wydanie karty dodatkowej jest 
taka sama jak opłata za jej 
wznowienie: 

0 zł – dla kart: Karta Visa Karta w 
Sam Raz, Media Markt, Visa 
Saturn, Visa Polokarta, Visa 
Zepter, Visa Zepter VIP, Play Visa 
Euro-Visa, Euro-Visa VIP  

40 zł - dla kart: Visa/Mastercard 
Ok!, Mastercard Gold Program 
„Komfort”; Mastercard „Na 
Ratunek Dzieciom”; Visa Ryanair; 
Visa/Mastercard Program: „Karta 
Złotówka”,  „Autokarta”, „Karta 
Zakupowa”; Mastercard Gold 
Program: „AutoPlus”, „Bonus”; 
Karty Visa  Program: „Lazurowy”, 
„Błękitny”, „Granatowy”, 
„Turkusowy”; Visa Electron; Visa 
Electron Stała spłata; Visa Classic 
w umowie o kredyt hipoteczny; 
Visa Classic w umowie o zakup 
pojazdu; Visa Classic; Visa Classic 
Super; Visa Classic bez odsetek; 
Visa Alma; Visa Alma Prestige. 

 

 



 

 

 

Karta dodatkowa Media Markt, Visa Saturn 
i Play Visa: 

- opłata za wydanie: 30 zł 

- opłata za wznowienie: 0 zł 
 
 

Opłata roczna 
za wznowienie 
karty i limitu 
kredytowego 

Opłata za wznowienie karty głównej: 

15 zł: Visa Electron,  

16 zł: Visa Electron Stała Spłata 

28 zł: Karta Visa Program: „Lazurowy”,  
„Turkusowy” 

29 zł: Karta Visa Program  „Błękitny”  

30 zł: Visa/Mastercard Fair 

35 zł: Visa Classic w umowie o kredyt 
hipoteczny; Visa Classic w umowie o 
kredyt na zakup pojazdu; Visa Classic, 
Visa Classic Super, Visa Classic bez 
odsetek 

50 zł: Visa/Mastercard Program „Karta 
Złotówka” 

68 zł: Karta Visa Program  „Granatowy”  

160 zł: Visa Alma Prestige 

 

 

Roczna prowizja za udostępnienie 
limitu kredytu i obsługę karty 

plastikowej: 

29 zł: Visa Polokarta 

30 zł: Visa Saturn (dotyczy klientów, 
którzy złożyli wniosek o kartę do 
10.05.2009r.); Media Markt (dotyczy 
klientów, którzy złożyli wniosek o kartę do 
29.04.2009r.);     

45 zł: Visa Saturn (dotyczy klientów, 
którzy złożyli wniosek o kartę od 
11.05.2009r.); Media Markt (dotyczy 
klientów, którzy złożyli wniosek o kartę od 
30.04.2009r.);      

49 zł: Visa Alma (dotyczy klientów, którzy 
złożyli wniosek o kartę od 01.04.2009r.) 

59 zł: Play Visa 

75 zł: Mastercard „Na Ratunek Dzieciom” 

85 zł: Visa Ryanair, Visa/Mastercard 
Program: „Autokarta”, „Karta Zakupowa” 

190 zł: Mastercard Gold Program: 
„Komfort”, “AutoPlus”, “Bonus”,   

500 zł: Mastercard Platinum 

1000 zł: Mastercard World Elite/World 
Signia 

 

 

Jedna opłata roczna za 
wznowienie karty i limitu 
kredytowego zastępuje: 

- opłatę za wznowienie karty 
głównej (przed zmianą opłata 

naliczana raz na 3 lata),  

- prowizję za udostępnienie limitu 
kredytu i obsługę karty 
plastikowej (przed zmianą 
prowizja naliczana raz do roku). 

 

Nowe stawki dla poszczególnych 
kart: 

 0 zł: Visa Karta w Sam Raz; 

Euro-Visa; Euro-Visa VIP; 

Visa Zepter; Visa Zepter VIP;  

Avon; Makro (niebieska, 

srebrna, złota); Visa Expander 

Standard; Visa Expander 

Prestige; Karta „NonStop”; 

Karta „Razem Dbamy o 

Zdrowie”; Karta „Dom Jak 

Nowy”  

 10 zł: Visa/Mastercard OK!, 

Visa Electron, Visa Electron 

Stała spłata 

 15 zł: Karty Visa  Program: 

„Lazurowy”, „Błękitny”, 

„Granatowy”, „Turkusowy”; 

Visa Classic; Visa Classic 

Super; Visa Classic  bez 

odsetek 

 20 zł: Visa/Mastercard 

Program „Karta Złotówka”; 

Visa Classic w umowie o 

kredyt hipoteczny; Visa 

Classic w umowie o kredyt na 

zakup pojazdu,  

 45 zł: Media Markt, Visa 

Saturn, Visa Polokarta, Play 

Visa 

 50 zł: Visa Alma (niezależnie 

od dnia zawarcia Umowy); 

Visa Alma Prestige.  

Opłaty dla kart 
niewymienionyc
h obok 
pozostają bez 
zmian (dot. kart 
Gold, Platinum, 
Elite/Signia, 
RYANAIR, Karty 
Zakupowej, 
Autokarty) 



 

 

 

Opłata za 
podwyższenie 
limitu 
kredytowego 
(na wniosek 
klienta) 

Brak opłaty  50 zł   

Opłata za 
zapytanie o 
saldo 

0 zł – w bankomatach partnerskich tj. 
Euronet 
1 zł – w bankomatach obcych 

1 zł – we wszystkich 
bankomatach, w tym w 
bankomatach Euronet 

 

Zmiana kodu 
PIN w 

bankomacie 

0 zł – w bankomatach partnerskich tj. 
Euronet 

1 zł – w bankomatach obcych 

1 zł – we wszystkich 
bankomatach, w tym w 

bankomatach Euronet 

 

Opłata za 
Porozumienie/A
neks do umowy 
kredytowej 

Brak opłaty Porozumienie/Aneks do umowy 
kredytowej – 50 zł 

 

Opłaty za 
wydanie opinii 
bankowej/ pism 
o charakterze 
zaświadczeń/ 
historii 
rachunku 
kredytowego 

Sporządzenie i wydanie lub wysłanie na 
wniosek klienta: 
 potwierdzenia, zaświadczenia, opinii 

bankowej lub odpisu dokumentu – 60 zł 

 

Wydanie opinii bankowej/pism o 
charakterze zaświadczeń- 50 zł 

Wprowadzenie 
jednolitej opłaty 
dla wszystkich 
klientów. 

Usunięte opłaty  opłata za wydanie duplikatu Karty 

głównej lub dodatkowej,  

 dodatkowa opłata za wydanie Karty w 

trybie ekspresowym za granicą,  

 opłata za awaryjne wydanie Karty 

zastępczej za granicą w przypadku 

utraty Karty,  

 opłata za  awaryjną wypłatę gotówki za 

granicą w przypadku utraty Karty, 

 opłata za zmianę dnia generowania 

Zestawienia transakcji,  

 opłata za wysyłanie kodu PIN/PIN NFC 

na życzenie klienta,  

 opłata za ustanowienie spłaty 

Zadłużenia na Karcie w ramach usługi 

Polecenia Zapłaty oraz każdorazowa 

zmiana danych w dyspozycji,  

 opłata za wysłanie SMS z 

powiadomieniem o zdarzeniu na 

Rachunku karty w ramach usługi 

Powiadomienia SMS,  

 opłata za sporządzenie i wydanie lub 

wysyłanie, na wniosek klienta kopii 

dokumentów. 

Brak opłat  

Karty kredytowe – ciąg dalszy 

Wprowadzana 
zmiana 

Nowe zasady Opis zmiany 

Sposób 
księgowania opłat i 
prowizji na 
rachunku 

Dotychczasowe postanowienia Umowy i Regulaminu dotyczące 
obciążania Limitu kredytu odsetkami, opłatami i prowizjami 
zostają uchylone i w ich miejsce wprowadzone zostają nowe 
poniższe zapisy:  
„Bank zastrzega sobie prawo do obciążania Rachunków kart kwotami 
należnych opłat i prowizji niezależnie od wysokości salda rachunku.” 

Naliczone opłaty nie 
pomniejszają dostępnego 
limitu kredytowego, od 
naliczonych opłat i prowizji 
Bank nie naliczy odsetek 
umownych.  



 

 

Alokacja spłat  Dotychczasowe postanowienia Umowy i Regulaminu dotyczące 
zaspokajania należności po dokonaniu spłaty zadłużenia 
zostają uchylone i w ich miejsce wprowadzone zostają nowe 
poniższe zapisy:   

„Spłata dokonana przez Posiadacza rozliczana jest w następującej 
kolejności:  

1) kwota przekroczenia limitu, 

2) opłata za ubezpieczenie karty, o ile Posiadacz opłaca 

ubezpieczenie,  

3) odsetki od zadłużenia przeterminowanego, 

4) koszty oraz inne opłaty niezwiązane z kwotą minimalną,  

5) kwoty minimalne - w kolejności najdawniej wymagalnych,  

6) prowizje,  

7) odsetki,  

8) wymagany kapitał, w jego ramach:  

a) saldo operacji gotówkowych,  

b) saldo operacji bezgotówkowych,  

c) prowizje bieżącego Cyklu rozliczeniowego,  

d) odsetki od operacji gotówkowych bieżącego Cyklu 

rozliczeniowego,  

9) nadpłata.  

Zmienia się kolejność 
zaspokajania należności po 
dokonaniu spłaty 
zadłużenia.  

Kwota minimalna Dotychczasowe postanowienie Umowy i Regulaminu dotyczące 
wymaganej przez Bank miesięcznej kwoty spłaty zostają 
uchylone i w ich miejsce wprowadzone zostają nowe poniższe 
zapisy:  
 
„Minimalna kwota spłaty zostanie powiększona o ratę spłaty operacji 
bezgotówkowej i będzie to suma opłat, prowizji i odsetek naliczonych 
w bieżącym cyklu rozliczeniowym, powiększona o 3% wartości 
operacji oraz niespłacona kwota minimalna lub jej część za poprzedni 
cykl rozliczeniowy jak również niespłacona kwota przekroczenia 
przyznanego limitu kredytowego oraz o ratę operacji która została 
rozłożona na raty. Minimalna kwota spłaty zostanie wskazana na 
Zestawieniu operacji”. 

Zmianie ulega wysokość 
minimalnej wymaganej 
spłaty, która wyniesie 3% 
zadłużenia na rachunku 
karty. Kwota ta 
powiększona zostanie  
o należne odsetki, opłaty i 
prowizje. W przypadku 
rozłożenia operacji na raty, 
rata niezmiennie powiększa 
kwotę minimalną do spłaty. 

 

Podstawa prawna zmian: 
 
Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Alior Banku SA w ramach działalności przejętej z Banku 
BPH:   
§ 52 ust. 1 dla umów zawartych od 30.09.2016, § 53 ust. 1 dla umów zawartych do od  12.10.2015 do 
29.09.2016 albo § 54 ust. 1 dla umów zawartych do 11.10.2015. 
1. Bank zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu przy zaistnieniu co najmniej jednej z niżej 

wymienionych okoliczności: 
1)     zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa bezpośrednio dotyczących funkcjonowania sektora 

bankowego, w zakresie w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu,  
2)     wydania wytycznych, zaleceń lub decyzji przez instytucje nadzorcze, wyroku sądu lub decyzji administracyjnej, 

które ze względu na treść wymagają zmiany postanowień Regulaminu,  
3)     wydania decyzji przez Międzynarodowe organizacje płatnicze, w zakresie w jakim decyzje te wpływają na 

postanowienia Regulaminu, a dotyczących: 
a)     wydawania, używania i obsługi Kart, 
b)     rozliczeń Transakcji dokonywanych przy użyciu Kart, 
c)     wycofania Kart z oferty Banku, 

4)     zmian zakresu lub sposobu świadczenia usług lub funkcjonalności, w zakresie w jakim zmiany te wpływają na 
postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych usług lub funkcjonalności albo wycofanie lub zmianę cech 
dotychczasowych usług lub funkcjonalności, o ile zapewnione zostanie dalsze wykonywanie Umowy oraz nie będzie 
prowadziło do obligatoryjnego zwiększenia obciążeń finansowych Posiadacza Karty/Posiadacza/Klienta  z tytułu 
Umowy. 

 


