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Rozdział 1. Postanowienia ogólne.
§ 1

Niniejszy „Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych SGB – KKS Lech 
Poznań w Gospodarczym Banku Wielkopolski SA”, zwany dalej regulaminem, 
określa zasady wydawania, obsługi oraz rozliczania operacji dokonywanych 
przy użyciu międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard  
„SGB – KKS Lech Poznań” wydanych dla osób fizycznych.

§ 2
Poprzez użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć:
1)  agent rozliczeniowy – bank bądź inna osoba prawna zawierająca z akceptantami 

umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych;
2)  akceptant – przedsiębiorca, który zawarł z agentem rozliczeniowym 

umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów 
płatniczych;

3)  autoryzacja – sprawdzenie autentyczności karty płatniczej oraz możliwości 
dokonania operacji o określonej kwocie przy jej użyciu;

4)  Bank – Gospodarczy Bank Wielkopolski SA – wydawca Karty Kibica;
5)  bankomat – urządzenie umożliwiające posiadaczowi karty podejmowanie 

gotówki za pomocą karty i/lub dodatkowo dokonywanie innych operacji;
6)  CVC2 – ostatnie trzy cyfry nadrukowane na pasku do podpisu, znajdującym się 

na rewersie karty;
7)  First Data Polska (FDP) – firma First Data Polska SA, z siedzibą 

w Warszawie, Al. Jerozolimskie 92 – agent rozliczeniowy Banku świadczący 
usługi na rzecz SGB w zakresie wydawnictwa i obsługi kart płatniczych;

8)  infolinia – telefoniczne centrum obsługi klienta Banku, dostępne pod 
numerem telefonu: 801 340 008;

9)  kanał SMS – sposób komunikacji posiadacza karty z Bankiem lub Banku 
z posiadaczem karty na odległość, za pośrednictwem serwisu SMS;

10)  karnet – oznaczone unikatowym numerem uprawnienie posiadacza 
karty do wejścia  na stadion, na przypisane miejsce, na określone w nim 
zawody sportowe organizowane przez Partnera;

11)  Karta Kibica – przedpłacona karta płatnicza SGB – KKS Lech Poznań, 
wydana przez Bank wspólnie z Partnerem;

12)  karta płatnicza (karta) – karta płatnicza identyfikująca jej wydawcę 
i upoważnionego posiadacza karty, uprawniająca do wypłaty gotówki 
oraz dokonywania zapłaty za towary i usługi w formie bezgotówkowej;

13)  limit transakcji zbliżeniowych – ustalony przez Bank limit transakcji 
dokonywanych przez zbliżenie karty do czytnika zbliżeniowego;

14)  limit operacji bezgotówkowych – maksymalna dzienna kwota operacji 
bezgotówkowych, które mogą być dokonywane w placówkach handlowych 
i usługowych akceptujących karty płatnicze;

15)  limit wypłat gotówki – maksymalna dzienna kwota operacji wypłat 
gotówkowych, które mogą być dokonywane w bankomatach i placówkach 
banków akceptujących karty płatnicze;

16)  MasterCard International (MasterCard) – organizacja płatnicza obsługująca 
międzynarodowy system akceptacji i rozliczania operacji dokonanych 
przy użyciu kart płatniczych z logo Maestro/Cirrus/ MasterCard;

17)  oddział – placówka operacyjna Banku (lista oddziałów Banku dostępna 
jest na stronie internetowej: www.gbw.com.pl);

18)  operacja (transakcja) – czynność dokonana przy użyciu karty, w szczególności 
wypłata gotówki lub dokonanie zapłaty przy użyciu karty płatniczej;

19)  Partner – klub piłkarski KKS Lech Poznań SA z siedzibą w Poznaniu, 
ul. Bułgarska 5/7, 60-320 Poznań;

20)  PIN (Osobisty Numer Identyfikacyjny) – poufny, indywidualny kod służący 
do identyfikacji posiadacza karty korzystającego z urządzeń odczytujących 
informacje zawarte na pasku magnetycznym lub mikroprocesorze karty;

21)  posiadacz karty – osoba fizyczna, która podpisała z Bankiem umowę 
o kartę i której imię i nazwisko jest umieszczone na awersie Karty Kibica, 
dokonujący na podstawie umowy o kartę, przy użyciu Karty Kibica,  
w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji określonych w umowie o kartę;

22)  program lojalnościowy – sposób organizacji grupy posiadaczy kart, 
stworzony w celu osiągnięcia przez nich określonych w tym programie 
korzyści marketingowych i materialnych; 

23)  program rabatowy – oferta przeznaczona dla posiadaczy karty, 
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polegająca na udzieleniu przez Partnera lub placówki handlowo-usługowe 
współpracujące z Partnerem lub Bankiem, określonych zniżek przy 
zakupie towarów i/lub usług przy użyciu Kart Kibica; 

24)  Punkt Obsługi Klienta – punkty handlowo-usługowe lub inne placówki 
wskazane przez Partnera;

25)  rachunek karty – rachunek powiązany z określoną Kartą Kibica, w ciężar 
którego rozliczane są operacje dokonane przy użyciu Karty Kibica oraz 
należne Bankowi opłaty i prowizje;

26)  reklamacja – zgłoszenie Bankowi przez posiadacza karty pisemnej 
odmowy zaakceptowania operacji dokonanej kartą lub zaksięgowanej 
przez Bank na rachunku karty;

27)  saldo dostępnych środków – saldo rachunku pomniejszone o sumę środków 
zablokowanych na rachunku karty w celu rozliczenia dokonanych transakcji; 

28)  SGB lub Spółdzielcza Grupa Bankowa – zrzeszenie, które tworzą 
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA (GBW SA) oraz banki spółdzielcze, 
które zawarły z nim umowy zrzeszenia;

29)  taryfa – obowiązująca w Banku Taryfa prowizji i opłat za czynności 
i usługi bankowe – waluta krajowa – Klienci GBW SA (z wyłączeniem 
zrzeszonych Banków Spółdzielczych) lub wyciąg z tej taryfy w zakresie 
opłat dotyczących Kart Kibica;

30)  transakcja (operacja) bezgotówkowa – dokonanie za pomocą karty 
płatniczej płatności za towary i usługi;

31)  transakcja (operacja) wypłaty gotówki – dokonanie wypłaty gotówki 
za pomocą karty płatniczej;

32)  transakcja zbliżeniowa (transakcja bezstykowa) – transakcja bezgotówkowa 
dokonana przy użyciu Karty Kibica w punkcie usługowo-handlowym 
zaopatrzonym w terminal z czytnikiem zbliżeniowym, polegająca na 
realizacji płatności poprzez zbliżenie karty do czytnika zbliżeniowego;

33)  terminal POS – elektroniczne urządzenie służące do przeprowadzania 
transakcji gotówkowych i bezgotówkowych oraz drukowania ich potwierdzeń, 
odczytujące dane z paska magnetycznego karty płatniczej, mikroprocesora 
lub anteny zbliżeniowej wbudowanej w kartę płatniczą; transakcje 
gotówkowe i bezgotówkowe przeprowadzane w terminalu POS wymagają 
potwierdzenia transakcji przez posiadacza karty za pomocą numeru 
PIN lub poprzez złożenie podpisu na wydruku z terminala (transakcje 
zbliżeniowe mogą nie wymagać takiego potwierdzenia); 

34)  umowa o kartę – Umowa o kartę przedpłaconą SGB – KKS Lech Poznań 
zawarta pomiędzy Bankiem a posiadaczem karty;

35)  usługa cash back (cash back) – usługa umożliwiająca wypłatę niewielkiej 
kwoty gotówki, maksymalnie 200 zł, w punkcie handlowo-usługowym 
przy jednoczesnym dokonywaniu płatności kartą płatniczą; usługa jest 
dostępna na terenie Polski w punktach oznaczonych logo MasterCard/ 
/Maestro Cash Back; 

36)  zestawienie transakcji na rachunku karty – zestawienie uwzględniające 
wszystkie operacje dokonywane przy użyciu karty płatniczej i rozliczone 
w ciężar rachunku karty; 

37)  zastrzeżenie karty – operacja polegająca na nieodwołalnym uniemożliwieniu 
dokonywania transakcji przy użyciu karty płatniczej.

Rozdział 2. Funkcjonalności karty.
§ 3

1.  Karta Kibica jest kartą wielofunkcyjną.
2.  Posiadacz karty za jej pomocą może dokonywać w kraju i za granicą 

następujących operacji: 
 A) płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach hand-
lowych i usługowych akceptujących karty płatnicze, w tym transakcje: 
a)  z fizycznym użyciem karty w terminalach POS:
–  obsługujących technologię stykową, wymagających potwierdzenia 

poprzez użycie podpisu lub prawidłowego numeru PIN,
–  obsługujących technologię bezstykową (transakcje zbliżeniowe), 

niewymagających potwierdzenia dla transakcji, których kwota nie 
przekracza limitu transakcji zbliżeniowych;

b)  bez fizycznego przedstawienia karty (operacje na odległość), które wymagają 
podania prawidłowego numeru karty, daty ważności oraz CVC2:
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– zapłata za towary i usługi zamówione przez Internet,
– zapłata za towary zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie;

B)  wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo 
umieszczonym na awersie i/lub rewersie karty;

C)  wypłaty gotówki w ramach usługi cash back, po udostępnieniu tej 
usługi przez Bank, o czym Bank poinformuje w odrębnym komunikacie 
dostępnym na stronach Internetowych Banku – www.gbw.com.pl.

3.  Karta Kibica jest kartą identyfikacyjną, spełniającą wymogi Ustawy 
o bezpieczeństwie imprez masowych i służy do identyfikacji Kibica pod-
czas meczy piłki nożnej.

4.  Karta Kibica pełni funkcje karnetu na mecze KKS Lech Poznań, 
po wcześniejszym jego wykupieniu w kasach Partnera, Internecie  
lub Punktach Obsługi Klienta.

5.  Karta Kibica umożliwia uczestnictwo posiadacza karty w programie 
lojalnościowym oraz programie rabatowym; szczegółowe informacje  
na temat programu lojalnościowego oraz programu rabatowego zostaną 
udostępnione przez Partnera lub Bank.

6.  Karta Kibica może posiadać funkcje karty miejskiej PEKA; o udostępnieniu 
tej usługi Bank poinformuje w odrębnym komunikacie na stronach 
internetowych Banku – www.gbw.com.pl.

7.  Karta Kibica jest kartą w technologii MasterCard PayPass, wyposażona 
jest w antenę zbliżeniową i umożliwia dokonywanie również transakcji 
bezstykowych w punktach handlowo-usługowych wyposażonych w terminal 
POS obsługujący transakcje bezstykowe.

§ 4
1.  W przypadku dokonywania operacji na odległość: zapłaty za zamówienia 

pocztowe, telefoniczne lub poprzez Internet zaleca się korzystanie 
z usług sprawdzonych firm dokonujących sprzedaży na odległość 
i przyjmujących płatności kartami oraz zachowanie szczególnych środków 
bezpieczeństwa. 

2.  Posiadacz karty nie powinien ujawniać numeru karty i daty jej ważności, 
jeżeli nie ma pewności, w jaki sposób te dane mogą zostać wykorzystane 
lub jeżeli istnieje możliwość wejścia w ich posiadanie przez osoby nieu-
prawnione.

§ 5
1.  Karta Kibica jest własnością wydawcy karty i na jego żądanie, w przypadkach 

określonych w regulaminie lub umowie o kartę, posiadacz karty jest 
zobowiązany zwrócić ją do Banku. 

2.  Kartą Kibica może posługiwać się tylko posiadacz karty.

Rozdział 3. Wydawanie kart i numeru PIN.
§ 6

1.  Warunkiem wydania Karty Kibica jest podpisanie z Bankiem umowy o kartę 
oraz przedłożenie przez posiadacza karty aktualnego zdjęcia. 

2.  Podpis posiadacza karty złożony na umowie o kartę stanowi wzór podpisu. 
   § 7

1.  Posiadaczem Karty Kibica może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat.
2.  W przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, wszelkie oświadczenia 

woli związane z zaciąganiem przez nią zobowiązań lub rozporządzaniem 
jej prawami, składa przedstawiciel ustawowy tej osoby.

3.  W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, postanowienia ust. 
2 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia woli w imieniu 
ubezwłasnowolnionego częściowo składa kurator.

4.  Bank może odmówić zawarcia umowy o kartę z osobą, wobec której 
został wydany zakaz uczestniczenia w imprezach masowych lub zakaz 
wstępu na imprezę masową. 

§ 8
1.  Po podpisaniu umowy o kartę posiadacz karty otrzymuje: Kartę Kibica 

wraz z kopertą zawierającą PIN do karty, kopertę zawierającą telekod 
wraz z identyfikatorem do kanału SMS oraz regulamin, z zastrzeżeniem, 
że regulamin jest udostępniany posiadaczowi karty przed zawarciem 
umowy o kartę.

2.  Karta Kibica, o której mowa w ust. 1, może zostać wysłana na adres 
wskazany przez posiadacza karty podczas podpisywania umowy o kartę.

3
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3.  W przypadku wysyłki karty, o której mowa w ust. 2, koperta zawierająca PIN, 
koperta zawierająca telekod wraz z identyfikatorem do kanału SMS oraz 
regulamin są wydawane posiadaczowi karty bezpośrednio po podpisaniu 
umowy o kartę.

4.  Z uwagi na funkcję identyfikacyjną Karty Kibica, o której mowa w § 3  
ust. 3, Partner nanosi na Kartę Kibica dane posiadacza karty oraz wizerunek 
jego twarzy. 

5.  Karta staje się aktywna po dokonaniu pierwszej transakcji z użyciem PIN.
6.  Posiadacz karty zobowiązany jest podpisać Kartę Kibica zgodnie z wzorem 

podpisu znajdującym się w umowie o kartę. 
7.  Informacje, dotyczące funkcjonowania Karty Kibica, można uzyskać 

w Punktach Obsługi Klienta, oddziałach Banku na terenie całego kraju oraz 
za pośrednictwem infolinii; rozmowy z infolinią mogą być rejestrowane.

§ 9
1.  Korzystanie z bankomatów, dokonywanie płatności w punktach handlowo-

usługowych, które nie są wyposażone w terminale obsługujące transakcje 
bezstykowe oraz dokonywanie płatności powyżej limitu transakcji 
zbliżeniowych wymaga podania PIN przez posiadacza karty. 

2.  W przypadku dokonywania płatności w punktach handlowo-usługowych 
wyposażonych w terminale POS obsługujące transakcje bezstykowe 
podanie PIN może nie być konieczne.

3.  Kolejne trzy próby wprowadzenia błędnego PIN powodują zatrzymanie 
karty; w przypadku zatrzymania karty posiadacz karty może zawrzeć 
nową umowę o kartę wraz z nowym numerem PIN.

4.  Punkty Obsługi Klienta ani oddziały Banku nie mają możliwości odtworzenia 
numeru PIN w przypadku jego zagubienia lub zapomnienia.

5.  W przypadku zagubienia lub zapomnienia PIN, posiadacz karty zawiera 
nową umowę o kartę z nowym numerem PIN; dotychczasowa karta musi 
zostać zastrzeżona.

6.  W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Bank nalicza opłatę za wydanie 
nowej Karty Kibica i PIN, zgodnie z obowiązującą taryfą.

7.  W przypadku wydania nowej karty, z powodów, o których mowa w ust. 3 
oraz ust. 5, posiadaczowi karty zostanie odtworzony wykupiony wcześniej 
karnet oraz wydane zostaną nowe środki dostępu.

8.  Posiadacz karty może dokonać zmiany PIN w bankomatach Spółdzielczej 
Grupy Bankowej lub innych wskazanych przez Bank. 

9.  PIN wymaga szczególnej ochrony, w szczególności nie może być 
zapisywany na karcie, przechowywany wraz z kartą lub podawany 
do wiadomości osób trzecich.

§ 10
1.  Karta Kibica: 

a)  wydawana jest na okres czterech lat;
b)  jest ważna do ostatniego dnia miesiąca określonego na karcie;
c)  nie jest wznawiana na kolejny okres. 

2.  Po upływie ważności Karty Kibica posiadacz karty powinien zwrócić się 
do Punktu Obsługi Klienta o wydanie nowej Karty Kibica z nowym terminem 
ważności i z nowym numerem PIN; wydanie nowej Karty Kibica wymaga 
podpisania odrębnej umowy o kartę. 

3.  W przypadku utraty ważności Karty Kibica posiadacz karty zobowiązany 
jest zadysponować saldem dostępnych środków na rachunku karty 
po rozliczeniu transakcji dokonanych kartą. 

4.  Pozostałe saldo dostępnych środków, zgodnie z dyspozycją posiadacza 
karty, może zostać wypłacone przez posiadacza karty w formie gotówkowej, 
przelewu na wskazany przez posiadacza karty rachunek bankowy lub na 
rachunek nowej karty.

5.  Dyspozycję, o której mowa w ust. 3, posiadacz karty może złożyć 
w oddziale Banku.

§ 11
1.  Posiadacz może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Karty 

Kibica w okresie jej ważności; oświadczenie o rezygnacji posiadacz karty 
zobowiązany jest złożyć w Banku. 

2.  W przypadku rezygnacji, Kartę Kibica należy zniszczyć lub zwrócić ją 
do oddziału Banku.

3.  Jeżeli Karta Kibica nie zostanie zwrócona w przypadku, o którym mowa 
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w ust. 1, Bank zastrzega kartę niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia 
o rezygnacji. 

4.  W przypadku rezygnacji z Karty Kibica posiadacz zobowiązany jest 
zadysponować saldem dostępnych środków na rachunku karty po rozliczeniu 
transakcji dokonanych kartą; do wypłaty zastosowanie ma § 10 ust. 6. 

5.  Wypłata, o której mowa w ust. 4, nastąpi najpóźniej po 7 dniach roboczych 
od złożenia oświadczenia o rezygnacji, po spłynięciu do Banku i rozliczeniu 
transakcji dokonanych za pomocą Karty Kibica.

§ 12
1.  Posiadacz karty jest zobowiązany do przechowywania i ochrony Karty 

Kibica oraz PIN, z zachowaniem należytej staranności, w tym: 
a)  ochrony karty przed kradzieżą, zgubieniem, zniszczeniem lub usz-

kodzeniem;
b)  nieprzechowywania karty razem z PIN;
c)  nieudostępniania karty oraz PIN osobom nieuprawnionym;
d)  niezwłocznego zgłoszenia utraty lub zniszczenia karty;
e)  przestrzegania postanowień umowy o kartę oraz regulaminu.

2.  Kart płatniczych nie należy przechowywać w pobliżu urządzeń 
wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne oraz wystawiać 
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może 
to spowodować ich uszkodzenie.

Rozdział 4. Posługiwanie się kartą.
§ 13

1.  Operacje dokonywane przy użyciu karty mogą być dokonywane wyłącznie:
a)  przez posiadacza karty;
b)  do wysokości salda dostępnych środków, z zastrzeżeniem limitów 

dziennych;
c)  w okresie ważności karty.

2.  Warunkiem korzystania z funkcji płatniczych Karty Kibica jest zasilenie 
rachunku karty poprzez wpłaty gotówkowe lub bezgotówkowe. 

3.  Posiadacz karty może zasilić rachunek karty dowolną sumą pieniężną. 
4.  Wpłaty na rachunek karty mogą być dokonywane w Punkcie Obsługi Klienta, 

oddziale Banku, za pośrednictwem przelewu, przelewu Internetowego 
lub w innym punkcie umożliwiającym dokonywanie wpłat gotówkowych 
na wskazany rachunek, od następnego dnia roboczego po podpisaniu 
umowy o kartę.

5.  W przypadku zasilenia rachunku karty za pośrednictwem przelewu 
lub przelewu Internetowego środki na rachunku karty dostępne są: 
a)   tego samego dnia, w przypadku przelewu z rachunku bankowego 

prowadzonego w Banku;
b)  najpóźniej w następnym dniu roboczym, w przypadku przelewu  

z rachunku bankowego prowadzonego w Banku Spółdzielczym SGB;
c)  w terminie wynikającym z zasad rozliczeń międzybankowych,  

w przypadku przelewu z rachunku bankowego prowadzonego w banku 
innym niż wymienione w pkt a i b.

6.  Wykorzystanie środków dostępnych na rachunku karty jest możliwe tylko 
poprzez dokonywanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych przy 
użyciu karty, w tym transakcji zbliżeniowych (bezstykowych).

7.  Z rachunku karty nie można dokonywać przelewów na inne rachunki  
bankowe.

8.  Transakcje zbliżeniowe polegają na realizacji płatności poprzez zbliżenie 
karty do stosownego czytnika bez konieczności potwierdzenia transakcji 
przez posiadacza karty poprzez wprowadzenie numeru PIN lub złożenie 
podpisu na wydruku z terminala, dla transakcji których kwota nie przekracza 
limitu transakcji zbliżeniowych.

9.  Punkty handlowo-usługowe mogą wprowadzić limity kwotowe realizacji 
transakcji zbliżeniowych, które winny być podane do wiadomości przez 
akceptantów.

§ 14
1.  W danym dniu posiadacz karty może dokonywać kartą operacji autory-

zowanych do wysokości salda dostępnych środków, pomniejszonego 
o nierozliczone operacje dokonane kartą oraz operacji nieautoryzowanych 
zgodnie z ustalonym limitem transakcji zbliżeniowych, z uwzględnieniem 
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limitów dziennych wypłat gotówki i transakcji bezgotówkowych. 
2.  Każdorazowe udzielenie autoryzacji w celu przeprowadzenia transakcji 

powoduje blokadę dostępnych środków w wysokości autoryzowanej kwoty 
na okres do 7 dni, bez względu na to, czy transakcja doszła do skutku. 

3.  Jeżeli w ciągu 7 dni od daty dokonania transakcji przez posiadacza karty 
Bank nie otrzyma informacji o obciążeniu rachunku karty, blokada zostaje 
zniesiona; w takim przypadku obciążenie rachunku karty kwotą transak-
cji oraz należnymi prowizjami nastąpi po upływie 7-dniowego terminu, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, po otrzymaniu informacji 
o obciążeniu rachunku Banku.

4.  Bank ma prawo zmiany – bez zgody posiadacza karty – limitów oraz 
wprowadzenia ograniczeń dotyczących kwot dokonywanych operacji 
w przypadku nieterminowej spłaty należności przez posiadacza lub  
stwierdzenia zagrożenia ich terminowej spłaty; o powyższym fakcie Bank 
niezwłocznie poinformuje posiadacza karty.

5.  Wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych (bezstykowych) 
przeprowadzanych na terenie Polski jest ustalana przez Bank.

6.  Wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadza-
nych poza granicami Polski jest ustalana przez Bank i może być różna od 
wysokości limitu obowiązującego na terenie Polski.

7.  Informację o wysokości limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych 
można uzyskać w oddziałach Banku lub na infolinii.

8.  Transakcja przekraczająca kwotę ustalonego limitu, o którym mowa 
w ust. 5-6, nie może zostać zrealizowana zbliżeniowo; w takim przypadku 
transakcja zostanie zrealizowana jako typowa transakcja bezgotówkowa  
– stykowa dokonywana w terminalu POS, z zastrzeżeniem ust. 9.

9.  Niezależnie od wysokości kwoty transakcji zbliżeniowej może zaistnieć 
konieczność zrealizowania tej transakcji jako typowej transakcji bezgotówkowej 
– stykowej dokonywanej w terminalu POS, mimo że zostały spełnione 
wszelkie warunki do zrealizowania transakcji zbliżeniowej.

10.  Dla usługi cash back mogą obowiązywać osobne limity wypłat ustalane 
przez organizację MasterCard.

§ 15
Podczas dokonywania płatności kartą, akceptant może żądać od posiadacza 
karty okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość, a posiadacz karty 
jest zobowiązany wówczas taki dokument okazać.

§ 16
1.  Akceptant może odmówić przyjęcia zapłaty kartą płatniczą, w szczególności gdy: 

a)  karta utraciła ważność;
b)  karta została zastrzeżona;
c)  nie została udzielona autoryzacja;
d)  wystąpiła niezgodność podpisu na karcie z podpisem na dokumencie 

obciążeniowym;
e)  został wprowadzony błędny PIN, o ile operacja wymagała jej potwier- 

dzenia za pomocą PIN;
f)  posiadacz karty odmówił okazania dowodu stwierdzającego tożsamość, 

w przypadku opisanym w § 15;
g)  stwierdzono posługiwanie się kartą przez osobę nieuprawnioną.

2.  Akceptant może zatrzymać kartę w przypadku:
a)  sytuacji opisanych w ust. 1;
b)  otrzymania polecenia zatrzymania karty przez agenta rozliczeniowego.

Rozdział 5. Rozliczanie operacji, reklamacje. 
§ 17

1.  Bank obciąża rachunek karty kwotą operacji oraz wynikającymi z tego tytułu 
opłatami i prowizjami w dniu wpływu do Banku informacji o dokonaniu operacji.

2.  Obciążenie rachunku karty z tytułu rozliczania operacji dokonanych 
w kraju i za granicą, opłat i prowizji dokonywane jest w złotych.

3.  W dniu rozliczenia transakcji (obciążenia rachunku karty kwotami zre-
alizowanych transakcji) posiadacz karty zobowiązany jest posiadać na 
rachunku karty środki pieniężne w wysokości zapewniającej pokrycie 
zrealizowanych transakcji dokonanych przy użyciu karty, a także pokrycie 
wszelkich opłat i prowizji należnych Bankowi z tytułu użytkowania karty.

4.  W przypadku dokonania transakcji przekraczających saldo dostępnych 
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środków na rachunku karty może powstać niedopuszczalne saldo debetowe.
5.  Jeżeli w wyniku posługiwania się kartą powstanie na rachunku karty 

niedopuszczalne saldo debetowe, posiadacz karty winien niezwłocznie 
spłacić powstałe zadłużenie.

6.  Niedopuszczalne saldo debetowe oprocentowane jest według zmiennej 
stopy procentowej określonej w umowie o kartę. 

§ 18
1.  Walutą rachunku karty jest złoty. 
2.  Operacje dokonywane w złotych rozliczane są w złotych. 
3.  Operacje dokonywane w euro przeliczane są na złote w dniu przetworzenia 

przez First Data Polska operacji otrzymanej od agenta rozliczeniowego, 
według obowiązującego w Banku kursu sprzedaży dewiz dla euro.

4.  Operacje dokonane w walucie innej niż euro i złoty przeliczane są na 
euro przez i według kursów MasterCard, następnie z euro na złote w dniu 
przetworzenia przez First Data Polska operacji otrzymanej od agenta 
rozliczeniowego, według obowiązującego w Banku kursu sprzedaży 
dewiz dla euro.

5.  Do rozliczenia transakcji, o których mowa w ust. 3-4, przyjmowany jest 
kurs sprzedaży dewiz dla euro w Banku z poprzedniego dnia roboczego 
niż dzień obciążenia Rachunku karty. 

§ 19
1.  Bank udostępnia posiadaczowi karty zestawienie transakcji w sposób 

i w formie określonej w umowie o kartę. 
2.  Posiadacz karty jest zobowiązany zgłosić Bankowi niezgodności 

w zestawieniu transakcji na rachunku karty. 
3.  W przypadku stwierdzenia niezgodności w obciążeniu rachunku karty, 

posiadacz karty powinien zgłosić do Banku reklamację w terminie 14 
dni od dnia otrzymania zestawienia transakcji na rachunku karty lub po 
stwierdzeniu niezgodności w obciążeniu rachunku karty. 

4.  Posiadacz może złożyć reklamację pisemnie, faksem lub telefonicznie; 
jeżeli reklamacja jest zgłoszona w innej formie niż pisemna Bank może 
wymagać złożenia przez posiadacza pisemnego oświadczenia w przed-
miocie dokonania kwestionowanych operacji.

5.  Reklamacje rozpatrywane są w terminach:
a)  w przypadku reklamacji dotyczących operacji dokonanych na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej – 14 dni od daty otrzymania reklamacji; 
w przypadkach wymagających podjęcia przez Bank czynności dodat-
kowych, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji termin ten może ulec 
wydłużeniu, jednakże nie może przekroczyć 90 dni od daty otrzymania 
reklamacji;

b)  w przypadku reklamacji dotyczących operacji dokonanych poza grani-
cami Rzeczypospolitej Polskiej – 14 dni od daty otrzymania reklamacji, 
w przypadkach wymagających podjęcia przez Bank czynności dodat-
kowych, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, termin ten może ulec 
wydłużeniu, jednakże nie może przekroczyć 180 dni od daty otrzymania 
reklamacji, z zastrzeżeniem, iż w przypadku konieczności dokonania 
dodatkowych wyjaśnień u akceptantów zagranicznych, Bank może 
wyznaczyć dodatkowy termin na rozpatrzenie reklamacji transakcji 
dokonanej poza granicami kraju, jednak nie dłuższy niż 90 dni.

6.  W przypadku zasadności zgłoszonej reklamacji, Bank uznaje rachunek 
karty w dniu uznania reklamacji.

Rozdział 6. Serwis SMS.
§ 20

1.  Wraz z Kartą Kibica posiadacz karty otrzymuje dostęp do usługi serwis SMS.
2.  W ramach serwisu SMS Bank przekazuje posiadaczowi karty 

(po wykonaniu przez niego czynności, o których mowa w ust. 4-5), 
w formie wiadomości SMS, na podany przez niego podczas podpisywania 
umowy o kartę numer telefonu komórkowego:
a)  informacje o stanie rachunku karty;
b)  informacje o 5 ostatnich transakcjach w przypadku udostępnienia tej 
usługi przez Bank, o czym Bank poinformuje w odrębnym komunikacie. 

W przypadku niepodania przez posiadacza karty numeru telefonu, serwis 
SMS będzie dla niego niedostępny.
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3.  Po podpisaniu umowy o kartę, posiadacz karty otrzymuje jednoznacznie 
identyfikujące posiadacza karty i wykorzystywane podczas przesyłania 
wiadomości SMS do Banku:
a)  identyfikator ID;
b)  telekod do serwisu SMS.

4.  Aby uzyskać informację o stanie rachunku karty należy wysłać SMS na 
numer +48 661 00 12 12 o treści: #ID#TELEKOD#SL#R1# gdzie: 
a)  ID to identyfikator ID – alfanumeryczny identyfikator wpisywany przy 

użyciu wielkich liter, np. ABC123;
b)  telekod składa się z cyfr np. 654321; 
c)  SL – wymagany symbol dla zapytania o stan rachunku karty;
d)  R – wymagany symbol rachunku karty.

5.  Aby pobrać informacje o 5 ostatnich transakcjach (miniwyciąg SMS) należy 
wysłać SMS na numer +48 661 00 12 12 o treści: #ID#TELEKOD#HS#R1# gdzie: 
a)  ID to identyfikator ID – alfanumeryczny identyfikator wpisywany przy 

użyciu wielkich liter, np. ABC123; 
b)  telekod składa się z cyfr np. 654321; 
c)  HS – wymagany symbol dla pobrania miniwyciągu SMS;
d)  R – wymagany symbol rachunku.

6.  Serwis SMS będzie dostępny dla posiadacza karty w ciągu 7 dni od dnia 
podpisania umowy o kartę.

Rozdział 7. Zastrzeganie kart i odpowiedzialność.
§ 21

Karta może zostać zastrzeżona przez:
1)  Bank – w przypadkach określonych w Regulaminie i Umowie;
2)  posiadacza karty. 

§ 22
1.  W przypadku utraty karty posiadacz karty powinien niezwłocznie telefonicznie 

zastrzec kartę, podając jej numer. 
2.  Zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonać w First Data Polska 

przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu:
a)  z kraju – tel. 22 515 31 50;
b)  z zagranicy – tel. 00 48 22 515 31 50.

3.  Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1-2, dokonane jest do końca terminu 
ważności karty, powodując niemożliwość dalszego posługiwania się kartą. 

4.  Zastrzeżenie karty nie może być odwołane.
5.  Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zostać potwierdzone 

na piśmie przez osobę, która zastrzegła kartę w ciągu 7 dni roboczych,  
w oddziale Banku; Bank potwierdza przyjęcie zgłoszenia. 

6.  W przypadku utraty karty oraz jej zastrzeżenia, posiadacz karty może 
podpisać nową umowę o kartę.

7.  W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Bank naliczy opłatę za wydanie 
nowej Karty Kibica, zgodnie z obowiązującą taryfą.

§ 23
1.  Posiadacz karty nie może posługiwać się kartą, o utraceniu której powiadomił 

Bank, a która została odzyskana.
2.  Zakaz posługiwania się kartą dotyczy odpowiednio karty, o zniszczeniu 

której posiadacz karty powiadomił Bank, a która została odzyskana.
3.  Karty, o których mowa w ust. 1-2, posiadacz karty zobowiązany jest 

niezwłocznie zniszczyć lub zwrócić do Punktu Obsługi Klienta lub do 
oddziału Banku.

§ 24
1.  Posiadacza karty obciążają operacje dokonane przez osoby, którym 

posiadacz karty udostępnił kartę lub ujawnił PIN.
2.  Posiadacza karty obciążają operacje dokonane z użyciem utraconej karty 

do czasu jej zastrzeżenia, do kwoty stanowiącej równowartość 150 euro 
obliczonej według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego 
w dniu zgłoszenia utraty tej karty.

3.  Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy operacji dokonanych 
z winy posiadacza karty, w szczególności, gdy posiadacz nie dopełnił 
obowiązków, o których mowa w § 12 ust. 1 i § 19 ust. 2 Regulaminu. 

4.  Posiadacza karty obciążają operacje dokonane po zastrzeżeniu karty, 
jeśli doszło do nich z winy umyślnej posiadacza karty.
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§ 25
Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z:
1)  niewłaściwej obsługi bankomatu przez posiadacza karty lub posługiwania się 

kartą po upływie daty jej ważności lub uszkodzoną;
2)  niepodpisania karty przez jej posiadacza lub podpisania karty niezgodnie 

z wzorem złożonym w umowie o kartę;
3)  nieodebrania gotówki lub karty z bankomatu, w przypadku prawidłowego 

działania bankomatu.

Rozdział 8. Postanowienia końcowe.
§ 26

1.  Posiadacz karty może wypowiedzieć umowę o kartę. 
2.  Wypowiedzenie umowy o kartę wymaga formy pisemnej; składając 

wypowiedzenie posiadacz karty zobowiązany jest zwrócić ją do oddziału.
3.  Dla posiadacza karty oraz Banku okres wypowiedzenia wynosi miesiąc, 

przy czym posiadacz może zrezygnować z Karty Kibica w każdej chwili. 
4.  Umowa o kartę ulega rozwiązaniu z dniem wskazanym w wypowiedzeniu, 

w dniu upływu terminu wypowiedzenia Bank zastrzega kartę, o ile wcześniej 
posiadacz nie zwrócił jej do oddziału. 

5.  Bank ma prawo rozwiązać umowę o kartę za wypowiedzeniem z ważnych 
powodów; za ważne powody uznaje się:
a)  popełnienie przestępstwa przy użyciu karty lub dotyczącego karty;
b)  nieuregulowanie niedopuszczalnego salda debetowego spowodowanego 

zaksięgowaniem operacji, opłat i prowizji wynikających z użytkowania 
Karty Kibica w terminie 14 dni od jego powstania, mimo dodatkowego 
wezwania przez Bank;

c)  spowodowanie niedopuszczalnego salda debetowego dwukrotnie 
w ciągu 12 miesięcy i nie spłacenie go w terminie 14 dni od powstania;

d)  podanie przez posiadacza karty nieprawdziwych danych przy zawieraniu 
umowy o kartę lub w trakcie jej trwania.

6.  Umowa o kartę wygasa w następujących przypadkach: 
a)  w razie śmierci posiadacza karty – z dniem jego śmierci;
b)  w razie zastrzeżenia karty – z dniem jej zastrzeżenia;
c)  wskutek upływu terminu, na jaki została zawarta – z dniem utraty 

ważności karty.
7.  W razie wygaśnięcia umowy o kartę, z powodu śmierci posiadacza karty, 

Bank zastrzega kartę niezwłocznie po powzięciu informacji o wystąpieniu 
zdarzenia powodującego wygaśnięcie umowy o kartę.

8.  W razie wypowiedzenia umowy o kartę przez Bank, jej wygaśnięcia lub 
powiadomienia o fakcie zastrzeżenia karty, posiadacz karty zobowiązany 
jest do niezwłocznego:
a)  uregulowania wszystkich należności z tytułu dokonanych operacji przy 

użyciu wydanej karty, w tym należnych Bankowi opłat lub prowizji;
b)  zwrotu zastrzeżonej karty. 

§ 27
1.  Posiadacz karty ma obowiązek informowania Partnera oraz Banku o wszelkich 

zmianach danych personalnych określonych w umowie o kartę.
2.  Zmiana umowy o kartę wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3. 
3.  Posiadacz może dokonać zmiany: 

a)  danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. 5;
b)  adresu zamieszkania;
c)  adresu do korespondencji;
d)  numeru telefonu;
e)  adresu e-mail;
f)  sposobu i formy doręczenia Zestawienia operacji: 
w drodze pisemnej dyspozycji, złożonej w oddziale, podpisanej zgodnie 
z wzorem podpisu znajdującym się na umowie o kartę.

4.  W przypadku określonym w ust. 3 oddział wydaje potwierdzenie przyjęcia 
zmiany. 

5.  W przypadku zmiany nazwiska posiadacz karty zawiera nową umowę 
o kartę; dotychczasowa Karta Kibica musi zostać zastrzeżona.

§ 28
Za czynności związane z wykonywaniem umowy o kartę Bank będzie pobierał 
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opłaty i prowizje zgodnie z taryfą.
§ 29

1.  Bank może dokonać zmian w regulaminie z ważnych przyczyn; za ważne 
przyczyny uznaje się:
a)  wprowadzenie zmian w powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa regulujących działalność sektora bankowego lub świadczenie 
przez banki usług, w tym zmiany obowiązujących Bank zasad dokony-
wania czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych  
z działalnością bankową w zakresie dotyczącym kart przedpłaconych;

b)  wprowadzenie zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa 
regulujących zasady identyfikacji osób uczestniczących w imprezach 
masowych – meczach piłki nożnej;

c)  wprowadzenie nowej interpretacji przepisów, regulujących działalność 
sektora bankowego lub świadczenie przez banki usług, wynikającej 
z orzeczeń sądów, w tym sądów Wspólnoty Europejskiej, decyzji, 
rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji 
Nadzoru Finansowego lub innych właściwych w tym zakresie organów 
lub urzędów kontrolnych, w tym organów i urzędów Unii Europejskiej  
w zakresie dotyczącym kart przedpłaconych;

d)  zmiany obowiązujących Bank zasad wydawania kart płatniczych 
i wykonywania operacji przy ich użyciu wskutek zmian wprowadzonych 
przez MasterCard;

e)  dostosowanie do koniecznych zmian w systemach teleinformatycznych 
lub telekomunikacyjnych Banku lub innych podmiotów, z usług których 
Bank korzysta lub będzie korzystać przy wykonywaniu czynności 
bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością 
bankową w zakresie dotyczącym kart przedpłaconych;

f)  zmiany rozwiązań organizacyjno-technicznych dotyczących wykony-
wania przez Bank czynności bankowych lub czynności faktycznych 
związanych z działalnością bankową, w szczególności mających na 
celu wzrost bezpieczeństwa danych objętych tajemnicą bankową 
w zakresie dotyczącym kart przedpłaconych;

g)  zmiany zakresu lub formy realizacji czynności bankowych lub czynności 
faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie dotyczącym 
kart przedpłaconych.

2.  Bank może dokonać zmian, w trakcie trwania umowy o kartę, wysokości 
stawek pobieranych prowizji i opłat (taryfy) w razie zaistnienia jednej 
z wymienionych przesłanek: 
a)  zmiany o co najmniej 1 punkt bazowy (0,01 punktu procentowego) 

wskaźnika zmiany cen i usług ogłaszanego przez Prezesa GUS;
b)  zmiany o co najmniej 1 punkt bazowy (0,01 punktu procentowego) 

cennika usług świadczonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową SA;
c)  zmiany o co najmniej 1 punkt bazowy (0,01 punktu procentowego) cen 

energii lub taryf telekomunikacyjnych;
d)  zmiany o co najmniej 1 punkt bazowy (0,01 punktu procentowego) 

wysokości opłat pobieranych od Banku przez inne instytucje, z usług 
których Bank korzysta przy wykonywaniu czynności związanych 
ze świadczeniem usług objętych umową o kartę;

e)  zmiany zakresu lub formy realizacji określonych czynności w ramach 
wykonywania obowiązków określonych w umowie o kartę lub Regulaminie;

f)  zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
dotyczącym usług świadczonych na podstawie umowy o kartę, 
w zakresie wynikającym z tej zmiany. 

3.  O zmianie Regulaminu lub taryfy Bank zawiadamia posiadacza karty 
przesyłając w sposób i formie określonej w umowie o kartę treść wprowa-
dzonych zmian lub tekst jednolity regulaminu lub taryfy z zaznaczeniem 
wprowadzonych zmian. 

4.  Bank przesyła informację, o której mowa w ust. 3, zgodnie z wyborem 
posiadacza karty wskazanym w umowie o kartę.

5.  Posiadacz karty, który nie akceptuje dokonanych przez Bank zmian, 
może – w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym 
mowa w ust. 3 – złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian 
w regulaminie lub taryfie. 

6.  Jeżeli, w terminie określonym w ust. 5, posiadacz karty nie odmówi 



przyjęcia wprowadzonej przez Bank zmiany, uznaje się, że zmiana 
została przez niego przyjęta i obowiązuje strony od dnia wskazanego 
w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie.

7.  Złożenie przez posiadacza karty oświadczenia o odmowie przyjęcia 
zmian w regulaminie lub taryfie powoduje rozwiązanie umowy o kartę 
z upływem terminu wypowiedzenia.

8.  W sytuacji określonej w ust. 5, posiadacz karty jest zobowiązany 
zwrócić Bankowi ważną kartę wydaną do rachunku karty do dnia, 
w którym umowa ulega rozwiązaniu. 

9.  Aktualna treść regulaminu lub taryfy dostępna jest w Punktach Obsługi 
Klienta Partnera, w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej 
Banku: www.gbw.com.pl.

§ 30
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie ma Prawo 
bankowe, Kodeks cywilny, Prawo dewizowe, Ustawa o elektronicznych 
instrumentach płatniczych oraz akty wykonawcze do tych przepisów.

Załącznik
do Regulaminu funkcjonowania kart przedpłaconych SGB-KKS Lech 
Poznań w Gospodarczym Banku Wielkopolski SA

Standardowe limity wypłat gotówki, operacji bezgotówkowych 
oraz transakcji zbliżeniowych

801 340 008
Pytania? Problemy?

Pomożemy, skontaktuj się z Bankiem:
Opłata jak za połączenia lokalne.

801 005 324 801 00 LECH – numery klawiszy w komórce.
lub z Klubem:

22 515 31 50W razie utraty karty – zastrzeż ją.
Zadzwoń na:

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat w zakresie opłat dotyczących kart

* liczone od kwoty transakcji

Rodzaj karty Dzienny limit 
wypłat gotówki

Dzienny limit 
transakcji

bezgotówkowych

Limit transakcji 
zbliżeniowych

MasterCard 1.500 zł 3.000 zł 50 zł

1. Wydanie karty i PIN bez opłat

2. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) bez opłat

3. Wpłata gotówkowa na poczet zasilenia rachunku karty 
w oddziałach GBW SA

bez opłat

4. Przelew z rachunku prowadzonego w GBW SA 
na poczet zasilenia rachunku karty

bez opłat

5. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty brak

6. Zastrzeżenie karty bez opłat

7. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł

8. Opłata za wypłatę gotówki:

a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, 
Mazowieckiego Banku Regionalnego i zrzeszonych 
Banków Spółdzielczych oraz Banku Polskiej 
Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych,

bez opłat

b) w bankomatach obcych, 1,30 zł

c) w kasach GBW SA i Banków Spółdzielczych SGB, 1,50 zł

d) w kasach obcych*, 3%; min. 4,50 zł

e) za granicą*. 3%; min. 4,50 zł

9. Transakcje bezgotówkowe bez opłat

10. Wydanie nowej karty i PIN w przypadku utraty karty albo 
zgubienia lub zapomnienia PIN

20 zł


