Regulamin kart kredytowych Mastercard World Elite
Obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.

§ 1.
Zakres normowania Regulaminu
1.

Niniejszy Regulamin kart kredytowych Mastercard World Elite (dalej: „Regulamin”) określa warunki wydawania i używania karty kredytowej Mastercard World Elite Santander Bank Polska S.A. inne
aniżeli określone w obowiązującym w Banku Regulaminie kart kredytowych dla klientów indywidualnych (dalej: „Regulamin kart kredytowych”).

2.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do warunków wydawania i używania Kart oraz zasad udzielania kredytu wykorzystywanego przy użyciu Kart, zastosowanie ma Regulamin
kart kredytowych.

3.

Określeniom pisanym dużą literą, niezdefiniowanym w Regulaminie, nadaje się znaczenie definicji z Regulaminu kart kredytowych.

4.

Regulamin określa warunki świadczenia przez Bank na rzecz Posiadacza Karty usług płatniczych „wydania karty płatniczej” i „obsługi karty kredytowej”, w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.
§ 2.
Definicje

Określeniom użytym w treści niniejszego Regulaminu nadaje się następujące znaczenie:
Bank – Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dostawca usług płatniczych).
Karta – instrument płatniczy w rozumieniu UUP, płatnicza Karta kredytowa Mastercard World Elite Santander Bank Polska S.A., wydawana przez Bank, uprawniająca do przeprowadzania transakcji
płatniczych zgodnie z postanowieniami Umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej oraz Regulaminu i Regulaminu kart kredytowych.

§ 3.
Wydanie Karty
[Warunki uzyskania Karty]
1.

Z inicjatywą wydania Karty występuje Bank.

2.

Bank na podstawie dotychczasowej historii współpracy z klientem podejmuje indywidualną decyzję i wychodzi z propozycją zawnioskowania przez klienta o Kartę w Oddziale.
§ 4.
Używanie Karty i wykorzystanie limitu kredytowego

[Wysokość limitu kredytowego]
1.

Limity kredytowe dla Karty mogą być przyznane przez Bank w następującej wysokości:
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Typ Karty kredytowej
Mastercard World Elite

Limit minimalny

Limit maksymalny

10 000 PLN

Ustalany indywidualnie,
maksymalnie 1 000 000 PLN

[Limity transakcyjne]
2.

Limity wynoszą odpowiednio jak w tabeli, nie więcej niż kwota środków dostępnych w chwili dokonywania danej transakcji:
Limity dzienne dla Transakcji
przetwarzanych on-line

Mastercard World Elite

gotówkowe (z wyłączeniem gotówkowych w Terminalach POS)
kwotowe
30.000 PLN
ilościowe

30

bezgotówkowe oraz gotówkowe w Terminalach POS
kwotowe
200.000 PLN
ilościowe

30

na odległość, w tym internetowe
kwotowe

200.000 PLN

ilościowe

10

§ 5.
[Zmiana typu Karty w okresie obowiązywania Umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej]
Nie ma możliwości zmiany typu Karty w okresie obowiązywania Umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej ani przez Posiadacza Karty ani przez Bank.

§ 6.
[Ubezpieczenia]
1.

Dla Karty dostępne jest bezpłatne ubezpieczenie:
Typ karty

Mastercard World Elite

Nazwa Ubezpieczenia
Podróżne World dla Posiadaczy i
Użytkowników kart World Elite Mastercard
wydanych przez Santander Bank Polska
S.A.
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2.

Odpowiednie warunki ubezpieczenia regulują zasady ubezpieczeń, a w szczególności

podmiot, przedmiot, zakres oraz zasady przystąpienia, zasady zakończenia ochrony ubezpieczeniowej oraz ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli.

§ 7.
Odsetki

3.

W dniu sporządzania zestawienia operacji Bank nalicza odsetki:
a) dla transakcji gotówkowych – od dnia dokonania transakcji do dnia całkowitej spłaty wykorzystanego w ten sposób kredytu. Na zestawieniu operacji wskazane są odsetki wyliczone do dnia
wystawienia tego zestawienia włącznie. W przypadku transakcji gotówkowej kartą polegającej na wypłacie gotówki w terminalu POS przy jednoczesnym dokonaniu zakupu towaru lub usługi,
odsetki są wyliczane jak dla transakcji bezgotówkowych (w trybie określonym w lit.b) poniżej).
b) dla transakcji bezgotówkowych, w tym transakcji zrealizowanych z wykorzystaniem polecenia przelewu z rachunku Karty, od dnia zaksięgowania transakcji do dnia dokonania spłaty
wykorzystanego w ten sposób kredytu, o ile do Dnia spłaty określonego na poprzednim zestawieniu operacji Posiadacz nie dokonał całkowitej spłaty zadłużenia. Warunkiem nienaliczenia odsetek
od transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu Karty w ostatnim cyklu rozliczeniowym jest spłata całej kwoty zadłużenia wykazanej w zestawieniu operacji do dnia wskazanego jako
Dzień Spłaty.

§ 8.
Postanowienia końcowe
1.

Regulamin jest integralną częścią Umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej/ Umowy o wydanie dodatkowej Karty kredytowej.

2.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, w tym zmiany Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu kart kredytowych.
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