Wykaz usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym
sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie wykazu
usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym
Nazwa z wykazu usług
reprezentatywnych

Nazwy, które stosujemy

Definicje wynikające z Rozporządzenia

kredyt w rachunku

•

linia kredytowa w koncie

usługa, o której mowa w art. 2 pkt 16b ustawy z dnia 19

płatniczym

•

kredyt w rachunku

sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwanej dalej „ustawą”

•

limit w koncie

•

kredyt odnawialny w ROR

•

kredyt odnawialny w koncie
osobistym

polecenie przelewu

polecenie przelewu SEPA

•

przelew

usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem

•

przelew standardowy

polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i

•

płatność BLIK

polecenia przelewu w walucie obcej

•

przelew na telefon BLIK

•

przelew walutowy (dewizowy)

usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu

•

przelew SEPA

przekazania

środków

pieniężnych

w

euro

z

rachunku

płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli
obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność
na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)

polecenie przelewu

przelew na rachunek prowadzony

usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu

w Banku

przekazania

•

przelew wewnętrzny

płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę

•

przelew walutowy (dewizowy)

usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu

•

wewnętrznego

polecenie przelewu w
walucie obcej

środków

pieniężnych

między

rachunkami

przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego
płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy
u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro

polecenie zapłaty

•

polecenie zapłaty

usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy

powiadamianie SMS

•

SMS Banking

usługa

•

powiadomienia SMS

dotyczących

•

komunikat SMS wysłany do klienta

polegająca

na

rachunku

przekazywaniu

płatniczego

za

komunikatów
pośrednictwem

wiadomości SMS

potwierdzający zdarzenie
•

powiadomienie o zmianie salda

prowadzenie rachunku

•

prowadzenie rachunku

usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na

płatniczego

•

prowadzenie konta

rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków
pieniężnych

konsumenta

oraz

wykonywanie

transakcji

płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia
rachunku płatniczego konsumenta
sporządzenie zestawienia

•

wyciąg papierowy

usługa

transakcji płatniczych

•

historia operacji

sporządzeniu

•

zestawienie transakcji

płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach

•

wyciąg

•

płatności kartą za granicą

usługa

transakcje dokonane w walucie

transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na

transgraniczna
transakcja płatnicza przy

•

użyciu karty debetowej do
płatności
bezgotówkowych

innej niż PLN
•

korzystanie z karty walutowej

inicjowana

rachunku

przez

przez

płatnika

dostawcę

płatniczego

w

polegająca

prowadzącego

danym

okresie,

w

na

rachunek
postaci

papierowej albo elektronicznej
polegająca

na

wykonywaniu

bezgotówkowych

terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym
wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania
karty

transgraniczna

•

wypłaty kartą za granicą

usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z

transakcja płatnicza przy

rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego

użyciu karty debetowej do

państwa

płatności gotówkowych

umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy

wydanie karty płatniczej

obsługa karty debetowej

obsługa karty kredytowej

wydanie zaświadczenia o

członkowskiego

za

pomocą

urządzenia

•

wydanie karty

usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, o której

•

wydanie karty do rachunku

mowa w art. 2 pkt 15a ustawy

•

wydanie karty do konta

•

używanie karty

usługa

•

korzystanie z karty

płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota

•

obsługa karty płatniczej

•

korzystanie z karty płatniczej

•

opłata za kartę

•

używanie karty kredytowej

usługa

•

korzystanie z karty kredytowej

płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota

•

opłata za kartę kredytową

•

wydanie zaświadczenia

umożliwiająca

płatnikowi

korzystanie

z

karty

każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo
rachunku płatniczego płatnika

umożliwiająca

płatnikowi

korzystanie

z

karty

każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza
ustalony limit kredytowy
usługa

polegająca

posiadanym rachunku

prowadzącego

płatniczym

informacjami

na

wydaniu

przez

rachunek

płatniczy

zaświadczenia

o

rachunku

płatniczym

dostawcę

lub

z

usługach

świadczonych konsumentowi
wypłata gotówki

wypłata

usługa

•

wypłata środków

płatniczego

•

wypłata z bankomatu

•

wypłata pieniędzy

•

wypłata BLIK

•

wpłata

usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy

•

wpłata środków

konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką

•

wpłata pieniędzy

usługa bankowości

•

infolinia

usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego

telefonicznej

•

Contact Center

przez

wpłata gotówki

•

polegająca

na

wypłacie

konsumenta

za

gotówki
pomocą

z

rachunku
urządzenia

umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy

wpłatę lub w placówce dostawcy

telefon

za

pośrednictwem

infolinii

dostawcy,

umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku
płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do
rachunku

usługa bankowości

•

bankowość internetowa

usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego

elektronicznej

•

bankowość elektroniczna

przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku

•

Internet Banking

płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i
transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub
złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku

zlecenie stałe

•

zlecenie stałe

usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym
przekazywaniu środków pieniężnych
w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na
rachunek płatniczy odbiorcy

