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Jeśli nie lubisz nosić gotówki, cenisz
funkcjonalność i nowoczesne środki płatnicze, to karta MasterCard
Debit PayPass jest dla Ciebie.

Przeznaczenie karty:
Nowoczesna i funkcjonalna międzynarodowa karta debetowa do konta
osobistego.
Oprócz standardowych funkcji wypłaty gotówki i realizacji
transakcji bezgotówkowych, karta umożliwia dokonywanie
transakcji zbliżeniowych PayPass.

Twoje korzyści:
Nowoczesne, wygodne i szybkie płatności zbliżeniowe.
Łatwy dostęp do środków zgromadzonych na koncie osobisty.
Możliwość dokonywania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, w
kraju i za granicą.
Możliwość dokonywania bezpiecznych transakcji przez Internet –
bezpieczne dzięki usłudze 3D-Secure.
Bezpłatne wypłaty gotówki w ponad 4 tys. bankomatów SGB i BPS.
Bezpieczeństwo Twoich pieniędzy – wszystkie transakcje
potwierdzasz numerem PIN lub podpisem.
Kontrola wydatków i salda na rachunku – zawsze możesz sprawdzić
dostępne środki w bankomacie oraz za pośrednictwem bankowości
elektronicznej.
Możliwość dodatkowego ubezpieczenia karty.

Funkcjonalność karty:
Możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych
płatności zbliżeniowych – poprzez zbliżenie karty do terminala
akceptującego:
- do kwoty 50 zł – bez potwierdzenia numerem PIN,
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- powyżej kwoty 50 zł – konieczne potwierdzenie numerem PIN.
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Kartą można dokonywać operacji:
- do wysokości kwoty dostępnej na rachunku, pomniejszonej o
nierozliczone operacje dokonane kartą, z uwzględnieniem limitów
dziennych wypłat gotówki i transakcji bezgotówkowych (patrz
poniżej),
- bez weryfikacji środków dostępnych do wysokości limitu
transakcji zbliżeniowych (funkcjonalność dostępna po aktywacji
karty poprzez wykonanie pierwszej transakcji autoryzowanej
numerem PIN (np. wypłaty gotówki w bankomacie).
W przypadku kilku kart wydanych do tego samego rachunku,
działają one w oparciu a tę samą kwotę dostępna na rachunku.
Każdorazowa autoryzacja (z wyjątkiem zbliżeniowych do kwoty 50
zł) powoduje blokadę dostępnych środków w wysokości
autoryzowanej transakcji.

Dla bezpieczeństwa środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wartość
dzienna operacji przeprowadzonych za pośrednictwem karty płatniczej,
objęta jest standardowymi dziennymi limitami transakcji:
dla transakcji gotówkowych – limit dzienny wynosi 1.500 zł,
dla transakcji bezgotówkowych – limit dzienny wynosi 3.000 zł.

Właściciel rachunku posiadający kartę płatniczą, w każdej chwili może
limity karty zmienić.

Czytaj więcej
3D-Secure
Zastrzeganie kart
Spółdzielcza Sieć Bankomatów
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