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Karta debetowa (Debit card)

Karta obci ąŜeniowa (Charge card)

Karta kredytowa (Credit card)
- posiada swój własny rachunek karty kredytowej załoŜony w celu rozliczania transakcji
- nie działa w oparciu o konto osobiste Klienta
- posiada ustalony okres rozliczeniowy (miesięczny)
- zobowiązuje posiadacza karty do spłaty w określonym terminie podanym na miesięcznym wyciągu:

kwoty minimalnej ( X % od sumy miesięcznych transakcji wraz z odsetkami)  + rat z tytułu transakcji  
bezgotówkowych Zapłata (Stałe Spłaty) + opłaty 

- jest formą kredytu, gdzie Klient odracza sobie spłatę dokonanych transakcji (spłacając co najmniej kwotę
minimalną a nie 100 % dokonanych transakcji Klient)

- działa w oparciu o środki finansowe dostępne na koncie osobistym Klienta 
- transakcje dokonane tą kartą obciąŜają na bieŜąco konto osobiste Klienta

RODZAJE KART BANKOWYCH

- działa w oparciu o miesięczny limit wydatków ustalony przez Bank 

- transakcje dokonane tą kartą obciąŜają raz w miesiącu konto osobiste Klienta; 

pobranie przez Bank 100 % transakcji dokonanych kartą (automatycznie raz w miesiącu)

- posiada ustalony okres rozliczeniowy (miesięczny)



PODSTAWOWE POJĘCIA
Visa International – międzynarodowa organizacja zrzeszająca instytucje finansowe. Produkty kartowe wydane 

z logo Visa funkcjonują na podstawie zasad tej organizacji „Visa International Operating Regulations”
Posiadacz karty – osoba fizyczna, której na podstawie Umowy o kartę kredytową, Bank wydał kartę i przyznał

limit kredytu oraz która dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz transakcji
UŜytkownik karty - osoba fizyczna upowaŜniona przez Posiadacza karty do dokonywania w imieniu i na rzecz

Posiadacza karty transakcji, której dane identyfikacyjne są umieszczone na karcie
Rachunek karty – rachunek prowadzony przez Bank w złotych, słuŜący do rozliczania dokonanych transakcji 

oraz wszelkich opłat, prowizji i odsetek naleŜnych Bankowi z tytułu korzystania z limitu kredytu, wydania 
i uŜywania karty

Karta główna – karta wydana Posiadaczowi karty, z którym Bank zawarł Umowę o kartę kredytową
Karta dodatkowa - karta wydana osobie wskazanej przez Posiadacza karty (UŜytkownikowi karty)
Limit kredytu – przyznana indywidualnie dla kaŜdego Posiadacza karty i określona w umowie dopuszczalna 

kwota zadłuŜenia w złotych z tytułu transakcji gotówkowych i bezgotówkowych oraz obciąŜeń z tytułu 
naleŜnych Bankowi, odsetek, opłat i prowizji

Limit dost ępny - róŜnica między limitem kredytu a kwotą wykorzystanego limitu
Limit wypłat gotówki - określona w umowie kwota, do wysokości której Posiadacz karty moŜe, w ramach 

przyznanego limitu kredytu, korzystać z limitu kredytu w formie gotówkowej
Dzienny limit wypłat gotówki – określona w umowie kwota w ramach limitu wypłat gotówki, do wysokości 

której Posiadacz karty i UŜytkownik karty moŜe dokonywać w ciągu jednego dnia wypłat gotówki 
Okres rozliczeniowy – okres miesięczny, po upływie którego sporządzane jest zestawienie transakcji
Zestawienie transakcji – wykaz dokonanych transakcji oraz naleŜnych Bankowi opłat, prowizji i odsetek 

pobranych w cięŜar przyznanego limitu kredytu w okresie rozliczeniowym; sporządzane w ostatnim dniu 
okresu rozliczeniowego i przekazywane Posiadaczowi karty na podany przez niego adres do 
korespondencji. Zestawienie transakcji zawiera m.in. wysokość zadłuŜenia, minimalną wymaganą
miesięczną spłatę oraz termin spłaty 

`



CECHY PRODUKTU

PPT – STAŁE SPŁATY

SPT- MINIMALNE SPŁATY

ATM- WYPŁATA GOTÓWKI

�PodwyŜszenie limitu

�Limit gotówkowy

� Grace period  54 dni

�Aplikowanie o kartę z 1  transakcją oraz bez 1 
transakcji
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promocjepromocje

2 CZERWIEC 2006 

– pocz ątek okresu 

rozliczeniowego

1 LIPIEC 2006 

– koniec okresu 

rozliczeniowego

30 dni trwa okres rozliczeniowy 

(w tym okresie dokonywane s ą

- transakcje kart ą)

+ odroczenie+ odroczenie

w spw sp łłacieacie

1 LIPCA 2006 pocz ątek 

kolejnego okresu rozliczeniowego

!!

= 5454 dni

25 LIPIEC 2006 to dzie ń, 

w którym wymagana jest 

spłata kwoty  podanej na

miesi ęcznym zestawieniu 

transakcji wygenerowanym 

w dniu 1 LIPCA 2006

UWAGA:  jeUWAGA:  je śśli Klient dokona w trakcie trwania okresu rozliczen iowego li Klient dokona w trakcie trwania okresu rozliczen iowego 

wpwp łłaty np. 2 rat z tytuaty np. 2 rat z tytu łłu transakcji bezgotu transakcji bezgot óówkowych wkowych –– ZapZapłłata (Staata (Sta łłe e 

SpSpłłaty) to nie zwalnia go to z koniecznoaty) to nie zwalnia go to z konieczno śści spci sp łłaty kwoty podanejaty kwoty podanej

na miesina miesi ęęcznym zestawieniu transakcji cznym zestawieniu transakcji 

KARTA KREDYTOWA – ZASADY FUNKCJONOWANIA



PIERWSZE I KOLEJNE TRANSAKCJE (I)
WNIOSEK O KARTĘ Z JEDNOCZESNĄ REALIZACJ Ą ZAKUPU (PIERWSZA TRANSAKCJA) 

W SKLEPIE PARTNERA W CI ĘśAR RACHUNKU KARTY

WIZYTA KLIENTA - Zakup Towaru+Limit Kredytu +Karta

zakup karty i dokonanie 

PIERWSZEJ TRANSAKCJI

zakupu towaru w SKLEPIE PARNERA  (bez karty)

NBO

EPOS – transakcje na całym 
świecie w punktach 

akceptujących system VISA

• limit  - wysokość uzaleŜniona od zdolności kredytowej 

• limit bez zabezpieczeń

• w ramach limitu całkowitego ustalona wysokość limitu 
gotówkowego

• jedna umowa kredytowa oraz potwierdzenie dokonania 
transakcji

• po decyzji pozytywnej Bank wysyła do Klienta kartę (w ciągu 14 
dni karta trafia do Klienta)

• forma spłaty transakcji dokonanej po podpisaniu umowy – stałe 
lub minimalne spłaty

• dostępne transakcje PPT w sieci PLAY - Zapłata (Stałe Spłaty) 
– LEKKI KREDYT będącą transakcją promocyją - zakup 
towaru. Okres kredytowania 3-24 miesiące. Dla promocji 
wymiany aparatu sztywno 24 miesiące.

• Stale lub  minimalne spłaty 

• Klient otrzymuje potwierdzenie dokonania transakcji 

• róŜnorodność form wykorzystania limitu

• minimum formalności przy dokonywaniu transakcji

• róŜnorodność typów transakcji 

KOLEJNE TRANSAKCJE KART Ą

ATM – gotówka     
w 

bankomacie

`
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PIERWSZE I KOLEJNE TRANSAKCJE 
(II)WNIOSEK O KARTĘ BEZ REALIZACJI ZAKUPU (BEZ PIERWSZEJ TRANSAKCJI) W 

SKLEPIE PARTNERA
WIZYTA KLIENTA -- ZAKUP KARTY

zakup karty 

ATM – gotówka     
w 

bankomacie

NBO

EPOS – transakcje na całym 
świecie w punktach akceptujących 

system VISA

• limit  - wysokość uzaleŜniona od zdolności   
kredytowej

• limit bez zabezpieczeń

• w ramach limitu całkowitego ustalona wysokość
limitu gotówkowego

• jedna umowa kredytowa

• po decyzji pozytywnej Bank wysyła do Klienta 
kartę (w ciągu 14 dni karta trafia do Klienta)

• Stale lub  minimalne spłaty 

• klient otrzymuje potwierdzenie dokonania transakcji

• róŜnorodność form wykorzystania limitu

• minimum formalności przy dokonywaniu transakcji

• róŜnorodność transakcji oraz powiększenie limitu 
kredytu

KOLEJNE TRANSAKCJE

`

`



NA MIESIĘCZNĄ MINIMALNĄ KWOTĘ DO SPŁATY SKŁADAJ Ą SIĘ:

1) opłata za obsługę nieterminowej spłaty (jeśli Klient nie dokonał spłaty minimalnej w 
poprzednim okresie rozliczeniowym)
2) opłata z z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych
3) inne opłaty i prowizje np. opłata za udostępnienie i obsługę karty, opłata za wznowienie 
karty dodatkowej itp
4) 4 % zadłuŜenia, nie mniej niŜ 30 zł ( od kapitału i  odsetek wraz z prowizjami  z tytułu 
transakcji):

- bezgotówkowych (Minimalne Spłaty)  = SPT
- gotówkowych - Wypłata (Minimalne Spłaty) = CAT 

5) miesięczna rata spłaty transakcji:
- gotówkowych - Wypłata (Stałe Spłaty) = TEC PPT
- bezgotówkowych (Stałe Spłaty) = PPT 

ZASADY WYLICZANIA MINIMALNEJ SPŁATY



FORMY SPŁATY ZADŁU śENIA
Spłaty zadłuŜenia moŜna dokonać w następujący sposób:

>        wpłata gotówkowa:
- NA POCZCIE 
- W BANKU

- w sieci VIA Moje Rachunki
>        przelew z konta osobistego na rachunek karty kredytowej
>        polecenie zapłaty (usługa świadczona przez  GE Money Bank na rzecz Posiadacza karty, 

polegająca na pobieraniu w terminie spłaty, na podstawie udzielonej przez Posiadacza karty 
zgody, ze wskazanego przez niego rachunku, kwoty minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty)

>        przekaz pocztowy

UWAGA:

Za dzień spłaty uwa Ŝa się dzień wpływu środków na wskazany w umowie rachunek karty, 

w związku z czym Posiadacz karty winien dokonywa ć wpłat z odpowiednim 
wyprzedzeniem.

1. Posiadacz karty moŜe odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy lub otrzymania 
karty o ile nie dokonał Ŝadnych transakcji przy uŜyciu tej karty. 

2. Umowa moŜe równieŜ zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron w dowolnym czasie. 
3. Okres wypowiedzenia wynosi 31 dni. 
4. Posiadacz karty do końca okresu wypowiedzenia zobowiązany jest spłacić zadłuŜenie wraz z 

naleŜnymi opłatami, prowizjami i odsetkami. 

Odstąpienie/wypowiedzenia umowy



UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE - CPI

Ubezpieczenie transakcji kart ą kredytow ą - polega na 

przeniesieniu na ubezpieczyciela  następstw transakcji, 
dokonanych przez  nieuprawnioną osobę, która weszła w 

posiadanie karty głównej lub dodatkowej na skutek jej kradzieŜy 

lub zagubienia.

� ubezpieczeniem objęte są transakcje dokonane w okresie od 48 godzin przed zgłoszeniem kradzieŜy lub zagubienia tej 
karty do momentu zgłoszenia w dniu, w którym zgłoszono kradzieŜ lub zagubienie karty,

� Warunkiem wypłaty świadczenia w przypadku kradzieŜy karty jest zgłoszenie kradzieŜy karty odpowiednim organom 
ścigania najpóźniej 24 godziny po zastrzeŜeniu karty, a takŜe zgłoszenie Ubezpieczającemu i zastrzeŜenie karty.

� Suma ubezpieczenia:

- równa jest kwocie transakcji
- w ciągu 12 miesięcy kwota wszystkich roszczeń nie większa niŜ kwota limitu kredytu i nie więcej  niŜ 10.000 PLN
- dla jednego zdarzenia nie więcej niŜ równowartość w złotych 150 EURO
- minimalna odpowiedzialność ubezpieczalni - 100 PLN

� Wyłączenia odpowiedzialności w przypadku uŜycia karty:

- przez współmałŜonka lub inne osoby spokrewnione z Ubezpieczonym 
- wskutek umyślnego czynu Ubezpieczonego lub UŜytkownika karty lub czynu dokonanego z jego współudziałem
- w transakcjach z wykorzystaniem karty i numeru PIN 

� ubezpieczenie działa od chwili aktywacji karty przez kredytobiorcę (telefonicznie lub w bankomacie),

� WOLNE OD OPŁAT



UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE - PPI

Ubezpieczenie na śycie – pokrywa spłatę zadłuŜenia  

w przypadku zgonu lub trwałej i całkowitej niezdolności 
do pracy kredytobiorcy.

� Wiek Ubezpieczonego nie moŜe przekraczać 75 lat 

� Suma ubezpieczenia:

- równa jest kwocie zadłuŜenia z tytułu wszystkich transakcji włącznie z odsetkami, prowizjami i 
opłatami, naliczonych na dzień sporządzenia zestawienia transakcji po wystąpieniu zdarzenia objętego 
ochroną, z wyłączeniem transakcji dokonanych po tym zdarzeniu

- równa jest kwocie transakcji dokonanych przed dniem zdarzenia a uwidocznionych w kolejnych 
zestawieniach transakcji, sporządzonych po dniu zdarzenia

- nie moŜe przekroczyć średniej wielkości zadłuŜenia z sześciu okresów rozliczeniowych 
poprzedzających wystąpienie zdarzenia
� Opłata: 0,4 % miesięcznie powstałego z tytułu dokonanych transakcji
� Ubezpieczenie obowiązuje od:

- dnia ZAWARCIA UMOWY O KARTĘ KREDYTOWĄ LUB WPŁYWU DO BANKU WNIOSKU 
PISEMNEGO LUB TELEFONICZNEGO O OBJĘCIE OCHORNĄ



UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE – PPI II

Ubezpieczenie na wypadek zgonu lub trwałej i 
całkowitej niezdolno ści do pracy, utraty pracy lub 
powa Ŝnego zachorowania

�na wypadek utraty pracy równa jest maksymalnie 9-krotności ostatniej minimalnej wymaganej 
miesięcznej spłaty, której termin upłynął przed datą utraty pracy i której wysokość określona jest w 

zestawieniu transakcji ( w przypadku Lekkiego kredytu wypłata całego salda  zadłu Ŝenia- nie moŜe 

przekroczyć średniej wielkości zadłuŜenia z sześciu okresów rozliczeniowych poprzedzających 
wystąpienie zdarzenia)

� BEZPŁATNE DODATKOWE UBEZPIECZENIE: na wypadek kradzieŜy lub całkowitego zniszczenia 

towaru, za które zapłata nastąpiła w wyniku transakcji bezgotówkowej obciąŜającej rachunek karty w 
okresie do 28 dni od daty zakupu. 

� w przypadku kradzieŜy lub zniszczenia towaru równa jest zapłaconej cenie zakupionego towaru

� Opłata: 0,8 % miesięcznie z  powstałego zadłuŜenia z tytułu dokonanych transakcji

� w przypadku kiedy pierwsza transakcja jest  Lekkim kredytem- ubezpieczenie to jest obowi ązkowe



OPŁATY, PROWIZJE, OPROCENTOWANIE (I)

0 zł2)     Opłata za obsługę transakcji

21,6%c1)     Oprocentowanie transakcji 

StawkaRodzaj czynno ści

Transakcje gotówkowe – Wypłata  (Stałe Spłaty) – dost ępna, o ile usługa zostanie zaproponowana przez Bank

8,0 zł1) Opłata za obsługę transakcji

21,6%  c1) Oprocentowanie transakcji

StawkaRodzaj czynno ści

Transakcje gotówkowe – Wypłata (Minimalne Sp łaty)

0 zł2) Opłata za obsługę transakcji

15,9% c1) Oprocentowanie transakcji

StawkaRodzaj czynno ści

Transakcje bezgotówkowe  – (Minimalne Sp łaty)

regulowana odrębnym Komunikatem Prezesa Zarządu do wglądu 
w punkcie handlowo-usługowym, w którym dostępny jest ten typ 
transakcji

1) Opłata za obsługę transakcji

regulowane odrębnym Komunikatem Prezesa Zarządu do wglądu 
w punkcie handlowo-usługowym, w którym dostępny jest ten typ 
transakcji

1) Oprocentowanie transakcji

StawkaRodzaj czynno ści

Transakcje bezgotówkowe  – (Stałe Spłaty)



OPŁATY, PROWIZJE, OPROCENTOWANIE (II)

opłata za wydanie karty
- 0 zł

okres bezodsetkowy:
- 54 dni

opłata z tytułu obj ęcia ochron ą ubezpieczeniow ą:
– od nast ępstw zagubienia lub kradzie Ŝy karty  

- bez opłat
- opłata z tytułu obj ęcia ochron ą ubezpieczeniow ą – na wypadek zgonu lub  

trwałej i całkowitej niezdolno ści do pracy   
- 0,4% zadłuŜenia powstałego z  tytułu dokonania transakcji

- opłata z tytułu obj ęcia ochron ą ubezpieczeniow ą – na wypadek zgonu, trwałej i
całkowitej niezdolno ści do pracy, utraty pracy lub powa Ŝnego zachorowania 

- 0.8% zadłuŜenia powstałego z tytułu dokonania transakcji
- opłata z tytułu obj ęcia ochron ą ubezpieczeniow ą – na wypadek kradzie Ŝy lub 

zniszczenia towaru 
- wolne od opłat

miesi ęczna spłata 
- 4.0% zadłuŜenia, nie mniej niŜ 30.0 zł



powitanie
Klienta

powitanie
Klienta

określenie potrzeb Klienta 
i wybór towaru przez 

Klienta 

określenie potrzeb Klienta 
i wybór towaru przez 

Klienta 

dopasowanie oferty do wymagań Klienta -
prezentacja ubezpieczeń dobrowolnych (pytanie o status 

zawodowy i wiek Klienta)

dopasowanie oferty do wymagań Klienta -
prezentacja ubezpieczeń dobrowolnych (pytanie o status 

zawodowy i wiek Klienta)

akceptacja przez Klienta podanej 
wysokości raty

wraz ze wszystkimi opłatami  

akceptacja przez Klienta podanej 
wysokości raty

wraz ze wszystkimi opłatami  

wysłanie decyzji przez GE 
Money Bank  o przyznanej 

kwocie limitu 
(nadanie numeru karty) wraz z 

profilem karty

wysłanie decyzji przez GE 
Money Bank  o przyznanej 

kwocie limitu 
(nadanie numeru karty) wraz z 

profilem karty

poinformowanie Klienta o:
- przyznanej kwocie limitu 
- wysokości miesięcznej raty z tytułu zakupu 
towaru 
- wysoko ści limitu, jak ą Klient ma jeszcze do    
wykorzystania na kolejne transakcje

poinformowanie Klienta o:
- przyznanej kwocie limitu 
- wysokości miesięcznej raty z tytułu zakupu 
towaru 
- wysoko ści limitu, jak ą Klient ma jeszcze do    
wykorzystania na kolejne transakcje

przekazanie Klientowi umowy o kartą kredytową
oraz:
-druku odstąpienia od umowy
-regulaminu kart kredytowych
-taryfy opłat i prowizji 
-Ogólnych Warunków Ubezpieczeń dla Posiadacza 
Karty

przekazanie Klientowi umowy o kartą kredytową
oraz:
-druku odstąpienia od umowy
-regulaminu kart kredytowych
-taryfy opłat i prowizji 
-Ogólnych Warunków Ubezpieczeń dla Posiadacza 
Karty

realizacja transakcji 
zakupu towaru związana 

z podpisaniem 
„potwierdzenia dokonania 

transakcji”

realizacja transakcji 
zakupu towaru związana 

z podpisaniem 
„potwierdzenia dokonania 

transakcji”

wydrukowanie i podpisanie 
przez Klienta i 

Pełnomocnika  Umowy ;  
zmiana  statusu w NBO na 

Umowa Podpisana.

wydrukowanie i podpisanie 
przez Klienta i 

Pełnomocnika  Umowy ;  
zmiana  statusu w NBO na 

Umowa Podpisana.

śyczenia Udanych Zakupów.
PoŜegnanie klienta.

śyczenia Udanych Zakupów.
PoŜegnanie klienta.

Przesłanie dokumentacji 
kredytowej  do Banku 

w standardzie – przyjęcie dokumentów o 
źródle dochodów

wraz z dwoma dokumentami toŜsamości - określenie wpłaty własnej 
Klienta 
- kalkulacja wysokości raty 
(dopasowanie typu 
transakcji) wraz z 
ubezpieczeniem 
dobrowolnym

- określenie wpłaty własnej 
Klienta 
- kalkulacja wysokości raty 
(dopasowanie typu 
transakcji) wraz z 
ubezpieczeniem 
dobrowolnym

- podanie wymaganych danych   
we wniosku o kartę

- wydrukowanie  i podpisanie 
wniosku przez Klienta

- wysłanie  wniosku do 
weryfikacji.

- podanie wymaganych danych   
we wniosku o kartę

- wydrukowanie  i podpisanie 
wniosku przez Klienta

- wysłanie  wniosku do 
weryfikacji.

wydanie 
towaru 

Klientowi 

wydanie 
towaru 

Klientowi 

przekazanie 
dodatkowych 
informacji o 
karcie: sieć
akceptacji, 

termin 
dostarczenia 
karty i PIN-u, 
moŜliwe inne 

transakcje kartą

przekazanie 
dodatkowych 
informacji o 
karcie: sieć
akceptacji, 

termin 
dostarczenia 
karty i PIN-u, 
moŜliwe inne 

transakcje kartą
PRZEDSTAWIENIE 
KORZYŚCI KARTY
PRZEDSTAWIENIE 
KORZYŚCI KARTY

ŚCIEśKA SPRZEDAśY KARTY –

ZAKUP TOWARU W CIĘśAR KARTY - SCHEMAT



ŚCIEśKA SPRZEDAśY KARTY –

ZAKUP KARTY BEZ PIERWSZEJ TRANSAKCJI -SCHEMAT

powitanie
Klienta

powitanie
Klienta

wysłanie decyzji przez GE 
Money Bank  o przyznanej 

kwocie limitu 
(nadanie numeru karty) wraz z 

profilem karty

wysłanie decyzji przez GE 
Money Bank  o przyznanej 

kwocie limitu 
(nadanie numeru karty) wraz z 

profilem karty

poinformowanie 
Klienta o przyznanej 

kwocie limitu 

poinformowanie 
Klienta o przyznanej 

kwocie limitu 

przekazanie Klientowi umowy o kartą kredytową oraz:
-druku odstąpienia od umowy
-regulaminu kart kredytowych
-taryfy opłat i prowizji 
-Ogólnych Warunków Ubezpieczeń dla Posiadacza 
Karty

przekazanie Klientowi umowy o kartą kredytową oraz:
-druku odstąpienia od umowy
-regulaminu kart kredytowych
-taryfy opłat i prowizji 
-Ogólnych Warunków Ubezpieczeń dla Posiadacza 
Karty

wydrukowanie i 
podpisanie przez 

Klienta i Pełnomocnika 
Umowy ;  zmiana  
statusu w NBO na 

Umowa Podpisana.

wydrukowanie i 
podpisanie przez 

Klienta i Pełnomocnika 
Umowy ;  zmiana  
statusu w NBO na 

Umowa Podpisana.

śyczenia Udanych Zakupów.
PoŜegnanie klienta.

śyczenia Udanych Zakupów.
PoŜegnanie klienta.

Przesłanie dokumentacji 
kredytowej  do Banku 

w standardzie – przyjęcie 
dokumentów o źródle 

dochodów
wraz z dwoma 
dokumentami 
toŜsamości

przekazanie 
dodatkowych 

informacji o karcie: 
sieć akceptacji, 

termin dostarczenia 
karty i PIN-u, 

moŜliwe transakcje 
kartą

przekazanie 
dodatkowych 

informacji o karcie: 
sieć akceptacji, 

termin dostarczenia 
karty i PIN-u, 

moŜliwe transakcje 
kartą

prezentacja 
ubezpieczeń

dobrowolnych

prezentacja 
ubezpieczeń

dobrowolnych

PRZEDSTAWIE
NIE KORZYŚCI 

KARTY

PRZEDSTAWIE
NIE KORZYŚCI 

KARTY

- podanie wymaganych danych we wniosku o 
kartę
- wydrukowanie  i podpisanie wniosku przez Klienta
- wysłanie  wniosku do weryfikacji.

- podanie wymaganych danych we wniosku o 
kartę
- wydrukowanie  i podpisanie wniosku przez Klienta
- wysłanie  wniosku do weryfikacji.



KORZYŚCI Z POSIADANIA KARTY VISA

• komfort i prestiŜ płacenia dzięki 
niezawodnej międzynarodowej 
karcie PLAY VISA 

• transakcja dokonana w ramach 
karty dopasowana  do potrzeb i   
oczekiwań Klienta

• moŜliwość zakupu kolejnych 
towarów w sieci PLAY bez 
posiadania gotówki / bez 
zaświadczeń o zatrudnieniu, 
przychodząc tylko z kartą VISA 
PLAY i dokonując nią płatności za 
towar (na zasadzie transakcji 
promocyjnej)

• rezerwa finansowa – kartą tą Klient
moŜe dokonywać zakupu towarów 
w sklepach na całym świecie i 
wypłacać gotówkę z bankomatu

• pełna kontrola wydatków – dzięki 
informacjom o karcie przez telefon, 
Internet oraz miesięcznym zestawieniom 
transakcji 

• bezpieczeństwo – dzięki ubezpieczeniu 
karty na wypadek jej kradzieŜy oraz 
ubezpieczeniu Klienta

• JuŜ po roku moŜliwość wymiany 
telefonu na nowy



JAK TO ZROBI Ć

ABY 

JĄ MIEĆ



PRZYJDŹ DO PUNKTU



Kredytowanie telefonów

WERSJA I

�Podpisz umowę z P4 na 24 miesiące

�Kup telefon na raty – 3-24 miesiące, Progresja 0,5 %
�Przez 12 miesięcy otrzymasz 50 % rabatu na 
abonament

WERSJA II

�Podpisz umowę z P4 na 24 miesiące

�Kup telefon na raty – 24 miesiące, transakcja 
Progresja 0,5 %

�Po 12 miesiącach przyjdź do sklepu PLAY

�Wymień telefon na nowy 
�PLAY dokonuje zwrotu na rachunek karty 50 % 
wartości pierwotnego telefonu
�Dokonanie kolejnej transakcji w cięŜar karty –
24 miesiące



KTO MOśE UBIEGAĆ SIĘ O KARTĘ KREDYTOWĄ
PLAY

1. Osoby zatrudnione na umow ę o prac ę

3. Marynarz kontraktowy

2. Emeryt/rencista/osoba na zasiłku przedemerytalny m/na urlopie  górniczym/ 
kolejowym

4. Rolnik

5. Kontrakt mened Ŝerski

6. Osoby duchowne

7. Działalno ść gospodarcza

- ksi ęga przychodów i rozchodów- PIT5/5L
- ryczałt

- karta podatkowa

8. Działy specjalne produkcji rolnej

9. Studenci



KIEDY BEZ DOKUMENTÓW

EXSPRES KREDYT -Kredytobiorca dokonuje odpowiedniej wpłaty własnej 
zaleŜnej od wysokości kredytu / I transakcji, opisanej szczegółowo w 
poniŜszej tabeli

40% ceny towarudo 31.000 zł3

30% ceny towarudo 10.000 zł2

20% ceny towarudo 5.500 zł1

Minimalna wpłata 
własna kredytobiorcy 

Kwota kredytu /       
I transakcji



KIEDY BEZ DOKUMENT ÓW
Kredyt na o świadczenie - Kredytobiorca nie dokonuje wpłaty własnej 
natomiast osiąga dochody z następujących źródeł:umowy o pracę, działalności 
gospodarczej, renty, emerytury, działalności rolniczej.

1. Okazanie jednego z dodatkowych dokumentów toŜsamości takich jak:

-wyciąg z rachunku bankowego, potwierdzony przez Bank, na którym znajdują
się dane osobowe i adresowe kredytobiorcy; dopuszcza się przedstawienie 
wyciągu z Banków internatowych pod warunkiem ich dodatkowego 
potwierdzenia przez dany Bank 
- karta płatnicza lub kredytowa: karta powinna być waŜna oraz zawierać dane 
osobowe kredytobiorcy,

- dowód rejestracyjny samochodu: dowód powinien zawierać dane osobowe 
kredytobiorcy,

- rachunek za telefon: jeden z opłaconych w okresie ostatnich 3 miesięcy 
rachunek, zawierający dane osobowe oraz adresowe kredytobiorcy,

- karta lojalnościowa innego banku: karta dla stałych klientów wydana przez 
Bank AIG, Lukas Bank lub śagiel.

2. W przypadku kredytobiorców zatrudnionych na umowę o pracę oraz 
prowadzących działalność gosp. obowiązkowo podanie numeru NIP zakładu 
pracy / posiadanej działalności

do 5.500 zł2

podanie obowiązkowo stacjonarnego lub komórkowego numeru telefonu 
zarejestrowanego na dane adresowe klienta

do 2.500 zł1

Dodatkowe wymogiKwota 
kredytu/ I 
transakcji



JAKIE DOKUMENTY PRZEDSTAWIA
STUDENT

- dowód osobisty

- aktualna legitymacja studencka lub aktualny indeks uczelni lub zaświadczenie z Uczelni o 

kontynuowaniu studiów,

1) - BieŜący wyciąg z konta bankowego lub z karty kredytowej (nie starszy niŜ z ostatniego 
miesiąca), wyciąg powinien zawierać dane adresowe oraz powinien być potwierdzony przez Bank; 
alternatywą dla wyciągu moŜe być okazanie karty kredytowej/płatniczej

Uwaga:
Wyciąg z konta powinien być potwierdzony przez pracownika banku prowadzącego rachunek 

(podpis + pieczątka). Istnieje moŜliwość akceptacji wydruków z kont internetowych pod warunkiem, 
Ŝe wydruk z konta internetowego nastąpi w obecności pracownika sieci sprzedaŜy PLAY. KaŜdy 
taki wyciąg powinien posiadać pieczątkę pracownika sieci PLAY wraz z datą oraz podpisem – „za 
zgodność z oryginałem” lub „wydrukowano w mojej obecności”.

- telefon stacjonarny bądź komórkowy pod którym Bank będzie mógł potwierdzić toŜsamość Klienta



2. Nie zarobkuj ący student musi spełnia ć łącznie nast ępujące 
warunki:

- skredytowany moŜe być maksymalnie jeden telefon komórkowy,
- maksymalna kwota kredytu wynosi 2500 zł,

- wymagana jest wpłata własna w wysokości jednej raty, nie mniej niŜ 10 % kwoty kredytu,
- okres kredytowania do 24 miesięcy.

JAKIE DOKUMENTY PRZEDSTAWIA       
STUDENT



KARTY Z JAKIMI MO śESZ SIĘ SPOTKAĆ

Karta RSFP – jeśli Klient posiada tę kartę moŜesz przeprowadzić
kolejną transakcję za pomocą systemu bądź terminala jak równieŜ
Klient moŜe wypłacić gotówkę w większości  bankomatów.

Karta Visa w Sam Raz – jeśli Klient posiada tę kartę moŜesz 
przeprowadzić kolejną transakcję za pomocą systemu bądź
terminala jak równieŜ Klient moŜe wypłacić gotówkę z bankomatu

Karta lojalnościowa Klient przedstawiając tę kartę nie musi 
przedstawiać dokumentów o dochodach jak równieŜ drugiego 
dokumentu toŜsamości.

UWAGA
JeŜeli Klient nie pamięta czy był Klientem GE Money Banku zawsze moŜesz zadzwonić
na numer infolinii i sam to sprawdzić: 0801 32 32 12 lub 058 300 71 60
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