Karta z funkcją zbliżeniową
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie wydaje karty płatnicze z funkcją zbliżeniową, którymi można
dokonywać transakcji w urządzeniach obsługujących transakcje zbliżeniowe.
Urządzenia te oznaczone są napisem VISA payWave lub znakiem graficznym
Karta zbliżeniowa posiada wszystkie cechy standardowej karty płatniczej. Można nią dokonywać transakcji
bezgotówkowych w punktach akceptujących karty płatnicze na całym świecie, wypłacać pieniądze z bankomatu lub
płacić za zakupy w Internecie. Dodatkowo posiada nową funkcjonalność - płatność zbliżeniową, która pozwala na
wygodne opłacenie drobnych zakupów – szybciej niż gotówką i bez użycia kodu PIN do kwoty 50 złotych.
Autoryzacja transakcji zbliżeniowej następuje poprzez zbliżenie Karty do czytnika zbliżeniowego. Transakcje
dokonane w tym trybie mogą być autoryzowane off-line.
Wydawane karty są nieaktywne. Klient dokonuje aktywacji Karty poprzez realizację transakcji z użyciem
poprawnego numeru PIN lub w Oddziale Banku.
Dla kart wydanych od stycznia 2014 roku istnieje możliwość realizacji transakcji zbliżeniowej poniżej 50 złotych
online bez podania numeru PIN, jak również transakcji zbliżeniowej powyżej kwoty 50 złotych z użyciem numeru
PIN.

Jak działa płatność zbliżeniowa
•

Na przedniej stronie karty Visa działającej w systemie płatności zbliżeniowych widoczny jest symbol

•

Wystarczy zbliżyć kartę Visa do czytnika zbliżeniowego i zaczekać, aż wyświetli się potwierdzenie
pomyślnego przeprowadzenia transakcji.

•

Aby dokonać transakcji na kwotę poniżej 50 złotych wystarczy zbliżyć kartę do specjalnego czytnika...
i zapłacone! Transakcje na kwotę powyżej 50 złotych są chronione i wymagają potwierdzenia kodem PIN.

Limity płatności zbliżeniowych.
Dla transakcji krajowych maksymalny limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez podania numeru PIN wynosi
50 złotych. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, losowo wybrane przez system transakcje do tej kwoty i wszystkie
powyżej wymagają podania numeru PIN bądź autoryzacji podpisem mimo, iż zostały spełnione wszystkie warunki
do zrealizowania transakcji zbliżeniowej.
Limit dla transakcji przeprowadzanych poza granicami Polski może się różnić od wskazanego wyżej limitu, który
obowiązuje na terenie kraju.

Poczuj szybkość dzięki płatnościom zbliżeniowym Visa
Płatności zbliżeniowe Visa są szybkie i łatwe.
•
•
•
•

Szybkość - wystarczy zbliżyć kartę Visa do czytnika, aby zapłacić.
Bezpieczeństwo - zbliżeniowe płatności są bezpieczne. Aby dokonać transakcji na kwotę poniżej 50 zł
wystarczy zbliżyć kartę do specjalnego czytnika... i zapłacone! Transakcje na kwotę powyżej 50 zł są chronione
i wymagają potwierdzenia kodem PIN. Karta pozostaje cały czas w rękach jej właściciela.
Wygoda - nie trzeba szukać właściwej kwoty w portfelu, ani czekać aż kasjer przeliczy monety czy
banknoty.
Uniwersalność / nowoczesność – karty zbliżeniowe akceptowane są w całej Polsce i na świecie. Aktualna
lista partnerów akceptujących karty zbliżeniowe VISA znajduje się na stronie www.visa.pl

Jak płacić zbliżeniowo
• Poinformuj sprzedawcę, że chcesz zapłacić zbliżeniowo.
•

Kiedy na czytniku pojawi się kwota do zapłaty sprawdź ją i jeśli jest poprawna zbliż kartę do czytnika w miejscu
oznaczonym symbolem

• Poczekaj na sygnał dźwiękowy i zapalenie się zielonej diody, informującej o przyjęciu transakcji.
• Jeśli dokonasz płatności na kwotę wyższą niż 50 złotych zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojej płatności
poprzez wprowadzenie numeru PIN lub złożenie podpisu na wydruku z terminala lub dokonania płatności
w tradycyjny sposób.
•

Zabierz rachunek z kasy i paragon z terminala z potwierdzeniem dokonania płatności.

•

Ze względów bezpieczeństwa co pewien czas możesz zostać poproszony o podanie karty kasjerowi, który dokona
transakcji tak, jak dokonuje się jej tradycyjną kartą płatniczą.

Bezpieczeństwo płatności zbliżeniowych
Dla zbliżeniowych płatności Visa zastosowano wiele mechanizmów zabezpieczających przed ewentualnymi
transakcjami oszukańczymi, zarówno na poziomie banku-wydawcy karty, jak i agenta rozliczeniowego.
Umieszczony w karcie mikroprocesor zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Zbliżeniowa karta Visa sama z siebie nie wysyła żadnych informacji. Aktywuje się, tylko na krótką chwilę, wyłącznie
na wyraźne polecenie czytnika zbliżeniowego połączonego z terminalem płatniczym – po tym, gdy sprzedawca
wprowadził do terminala dane potrzebne do dokonania transakcji; również czytnik zbliżeniowy jest przez większość
czasu nieaktywny. Po to, by czytnik „porozumiał się” z kartą zbliżeniową, musi ona być zbliżona do niego na bardzo
małą odległość – nie większą niż 5 cm – przy czym kartę trzeba przytrzymać przy czytniku przez około pół sekundy.
Nie ma ryzyka „ściągnięcia” danych z naszej karty tylko dlatego, że przeszliśmy z nią obok zbliżeniowego czytnika.
Dodatkowym zabezpieczeniem jest limit łącznej wartości transakcji zbliżeniowych, zaprogramowany na każdej
karcie. Jeżeli dana transakcja powoduje przekroczenie ustalonego przez Bank limitu transakcji zbliżeniowych dla
danej karty, terminal wymusi przeprowadzenie transakcji w sposób „tradycyjny”, tj. z potwierdzeniem numerem
PIN. Limit zostaje automatycznie „wyzerowany” przy każdej transakcji potwierdzanej kodem PIN.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa, losowo wybrane przez system transakcje dokonywane zbliżeniowo wymagają
podania kodu PIN bądź autoryzacji podpisem.
Dodatkowo płacąc zbliżeniowo nie przekazujesz karty sprzedawcy – masz ją cały czas przy sobie.
Ponadto odpowiedzialność Posiadacza rachunku/Posiadacza Karty za transakcje dokonane z wykorzystaniem
funkcji zbliżeniowej jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość 50 EUR do momentu zastrzeżenia
karty.

Zastrzeżenie karty
W przypadku utraty karty niezwłocznie dzwoń pod dostępny całodobowo numer do zastrzeżeń

tel.: +48 61 856 52 78
lub zgłoś osobiście utratę karty w Oddziale Banku. Zgłoszenia można dokonać także telefonicznie w dowolnym
centrum VISA.
W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie
zastrzeżenia karty w Oddziale Banku, który ją wydał.

