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KRÓTKA HISTORIA KART PŁATNICZYCH 

 1. Pierwsze karty płatnicze pojawiły się w stosunkach handlowych około roku 
1900. Miało to miejsce w Stanach Zjednoczonych. Karty takie były 
stosowane jako potwierdzenie uprawnienia do odbioru zamówionego 
towaru i zapisania go w poczet kredytu danego klienta. 

2. W 1950 r. powstała i istnieje do dzisiaj firma Diners Club, która 
wprowadziła karty umożliwiające płatności bezgotówkowe w restauracjach 
i hotelach. 

3. W okresie PRL w Polsce rynek kart praktycznie nie istniał. 

4. W Polsce w latach 80-tych Bank Pekao S.A. wydał pierwsze karty 
identyfikujące i zainstalował pierwsze bankomaty. 

5. Pierwszą w Polsce kartę VISA wydał Bank Inicjatyw Gospodarczych S.A.  
w 1991 r. 

 



NAJPOPULARNIEJSZE RODZAJE KART 

PŁATNICZYCH 

 
karty debetowe, 

karty kredytowe, 

karty obciążeniowe, 

karty przedpłacone. 

 



KARTA PŁATNICZA 

 1. Jest to powszechnie uznawany, uniwersalny, bezgotówkowy środek 
płatności, który stanowi ekwiwalent gotówki. Każda karta płatnicza, 
co do zasady, jest płytką wykonaną z laminowanego PCV wydaną 
zgodnie z międzynarodowymi normami (85 × 54 mm). 

2. Teoretycznie karta płatnicza nie musi posiadać funkcji umożliwiającej 
wypłatę gotówki z bankomatu lub kasy banku oraz nie musi z nią być 
związany kod PIN. 

3. Natomiast praktycznie każda karta płatnicza wydawana przez bank, 
oprócz funkcji płatniczych, posiada również wszystkie funkcje karty 
bankomatowej, do których zalicza się możliwość: wypłaty pieniędzy  
w bankomacie, sprawdzenie stanu rachunku, wydrukowanie historii 
rachunku itp. 

 



KARTA PŁATNICZA 

 Dziś określenie „karta płatnicza” na stałe weszło zarówno 
do naszego codziennego, jak i oficjalnego języka bankowego  
i zastąpiło popularne określenie „karta kredytowa”, którym 
kiedyś bardzo często nazywano wszelkie karty, niezależnie 

od tego, jakie funkcje karta posiadała oraz jaki był jej 
sposób rozliczania (karty kredytowe stanowią bowiem 

jedynie pewną część wśród wszystkich kart płatniczych). 

 



KARTA PŁATNICZA 

 



PRZYKŁADOWY TERMINAL DO PŁATNOŚCI 

BEZGOTÓWKOWYCH 

 



KARTA PŁATNICZA - zalety 

 
1. BEZPIECZEŃSTWO (nie musimy się martwić, że zgubimy pieniądze, 

albo że zostaną nam skradzione). 

2. WYGODA PŁACENIA ZA TOWARY I USŁUGI (można zrobić 
zakupy na odległość, nie trzeba nosić portfela wypełnionego gotówką, 
możemy kupić na kredyt). 

3. NISKIE KOSZTY UŻYTKOWANIA, gdy użytkowana jest w sposób 
właściwy, tj. jeżeli jest to np. karta kredytowa – nie zadłużamy się ponad 
nasze możliwości spłaty i spłacamy zadłużenie w wyznaczonym terminie. 

4. DODATKOWE oprócz płatniczych MOŻLIWOŚCI (np. możliwość 
uzyskania kredytu). 

5. PROMOCJE I ZNIŻKI (często mamy możliwość uzyskania rabatu na 
produkty danego producenta lub dostajemy jakiś prezent przy zakupie - 
warto zapytać o oferowane promocje związane z korzystaniem z danej 
karty). 

 



KARTA DEBETOWA 

 1. Jest to najpowszechniejsza karta płatnicza powiązana z 
rachunkiem osobistym/ROR. 

2. Służy do korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku  
(wydajemy te pieniądze, które mamy) i - jeśli jest przyznany - 
także z kredytu odnawialnego/debetu. 

3. Jeśli wydatki dokonane za pomocą karty przekroczą saldo (stan 
naszych środków), posiadacz karty ma zwykle obowiązek, 
w terminie ustalonym w umowie, to saldo ujemne wyrównać wraz 
z naliczonymi odsetkami (zasady reguluje umowa rachunku). 

4. Służy zarówno do transakcji bezgotówkowych, jak i do wypłat  
z bankomatów. 

 



KARTA KREDYTOWA  

 1. Jest jednym z rodzajów karty płatniczej i zasadniczo nie jest 
związana z rachunkiem osobistym/ROR. 

2. Bank wydając kartę kredytową przyznaje limit, w ramach którego 
posiadacz karty może zawierać transakcje bezgotówkowe (jest to 
rodzaj stałego kredytu). 

3. W dniu rozliczenia, które ma zasadniczo miejsce raz w miesiącu, dług 
może być spłacony w całości lub tylko w części (minimalna spłata).  

4. Wysokość kredytu – wysokość maksymalnego limitu, jaki 
przyznaje bank – uzależniona jest zazwyczaj od zarobków klienta. 

5. GRACE PERIOD – okres kredytu bez naliczania odsetek. 

 



KARTA KREDYTOWA - 

GRACE PERIOD (OKRES BEZODSETKOWY) 

 1. Grace period (ang. grace to prolongata, zwłoka, łaska) - 
okres, w którym z karty kredytowej można pożyczyć 
pieniądze bez konieczności regulowania odsetek (okres 
bezodsetkowy). 

2. Grace period jest głównym powodem, dla którego klienci 
korzystają z tego typu kart. 

3. W zależności od banku okres bezodsetkowy jest różny (np.: 
54, 56, 59 dni) i składa się na niego: miesięczny okres 
rozliczeniowy (np.: 28-31 dni) i okres na spłatę zadłużenia 
bez odsetek (około 20-25 dni, w zależności od banku i 
rodzaju karty).  

 

 



KARTA KREDYTOWA  

– podstawowe zasady użytkowania  

 1. Stosujmy ją wyłącznie do transakcji bezgotówkowych (płatności 
w punktach handlowo-usługowych), gdyż tylko takie transakcje są na 
ogół bezprowizyjne. 

2. Wypłacajmy gotówkę tylko w sytuacjach absolutnie awaryjnych,  
a najlepiej nie róbmy tego nigdy - wybranie gotówki z bankomatu 
jest na ogół bardzo kosztowne – przeciętnie 4-6 % prowizji od pobranej 
sumy i powoduje natychmiastowe naliczenie odsetek od pobranej sumy.  

3. Uważajmy na różnego rodzaju dodatkowe ubezpieczenia. 

4. Nie przekraczajmy limitu ustalonego przez bank. 

5. Z kart kredytowych nie powinny korzystać osoby o małych dochodach, 
niestabilnej sytuacji finansowej lub osoby, które więcej wydają niż 
zarabiają. 

 

 



KARTA OBCIĄŻENIOWA (Charge)  

 1. Wydawana jest co do zasady do rachunku bankowego. 

2. Posiadacz takiej karty może w ciągu miesiąca przeprowadzać transakcje do 
wysokości przyznanego mu limitu, niezależnie od kwoty, jaka znajduje się na 
rachunku. 

3. W wyznaczonym dniu bank sumuje wszystkie transakcje i obciąży kwotą 
transakcji rachunek posiadacza karty - w tym dniu na rachunku muszą się więc 
znajdować środki w odpowiedniej wysokości. 

4. Jest podobna do karty kredytowej, ponieważ jej posiadacz wydaje pieniądze, 
których nie posiada na rachunku - różnica polega na tym, że raz w miesiącu 
trzeba spłacić całe zadłużenie, a nie jego część. 

5. W przypadku niespłacenia, karta najczęściej zostaje zablokowana (często 
naliczane są też odsetki i kary umowne). 

6. Funkcjonują na rynku również karty obciążeniowe niepowiązane z rachunkiem 
bankowym. 

 



KARTA PRZEDPŁACONA 

 1. Karta przedpłacona nazywana jest również kartą wstępnie 
opłaconą (ang. prepaid) lub elektroniczną portmonetką (ang. 
Electronic Purse). 

2. Można z niej korzystać tylko po uprzednim zasileniu. 

3. Działa jak przedpłacona karta telefoniczna lub miejska, z tą 
różnicą, że jej posiadacz sam decyduje, jakiej wysokości kwotę 
na nią przelać. 

4. Karta przedpłacona nie jest powiązana z rachunkiem osobistym 
(do jej obsługi służą tzw. rachunki techniczne). 

5. Sprawdza się przy płatnościach np. przez internet, bądź jako 
karta dla naszego dziecka. 

 



Popularne rodzaje kart oferowanych przez banki 

 1. KARTY STANDARDOWE (Classic, Standard, Mass) – nie 
posiadają dodatkowych usług, przeznaczone dla klientów 
indywidualnych. 

2. KARTY SREBRNE (Silver, Business) – posiadają podstawowy 
pakiet usług dodatkowych (różnego rodzaju ubezpieczenia, koszty 
leczenia, wyższy limit kredytowy itp.). 

3. KARTY ZŁOTE (Gold, Business Gold) – oferowane dla 
najważniejszych klientów (w praktyce gdy zarabiamy w granicach 5 
tys./m-c możemy się postarać o taką kartę), rozbudowany pakiet 
usług dodatkowych, wysokie limity kredytowe, wyższe koszty 
utrzymania. 

4. KARTY PRESTIŻOWE  (Signia, Platinum) – skierowane do 
strategicznych klientów banku. 

 



KARTY PŁATNICZE – zasady korzystania 

 1. Karta płatnicza zabezpieczona  jest kodem PIN, kod generowany jest 
losowo i przekazywany klientom w bezpieczny sposób – np.:  
w specjalnej kopercie lub jest ustalany przez klienta w bankowości 
elektronicznej; PIN możemy zawsze zmienić. 

2. Chrońmy PIN, nie zapisujmy go na karcie, nie nośmy też zapisanego 
na kartce w tym samym portfelu, co kartę. 

3. Zasłaniajmy dłonią klawiaturę podczas wpisywania PIN-u (możemy 
być podglądani z bliska bądź daleka np. przez lornetkę, kamerę itp.). 

4. Zrezygnujmy z wypłacenia pieniędzy gdy bankomat wydaje nam się 
podejrzany (złodzieje stosują urządzenia do skanowania naszych 
kart, minikamery, nakładki na klawiatury itp.) – jeżeli mamy 
jakiekolwiek wątpliwości zmieńmy bankomat. 

 



KARTY PŁATNICZE – zasady korzystania 

 1. Chrońmy numer karty i dane osobowe, dzięki  którym złodziej może np. 
dokonać zakupów w internecie. 

2. Podpisujmy naszą kartę - jest to jeden z podstawowych obowiązków posiadacza 
- dodatkowo stosowanie się do tej zasady utrudni złodziejowi możliwość jej 
wykorzystania w  przypadku, gdy karta dostanie się w jego ręce (płacąc za 
zakupy złodziej musi podrobić nasz podpis z karty, a to nie zawsze jest łatwe). 

3. Gdy zgubimy kartę, bądź gdy zostanie nam ona skradziona zastrzeżmy ją jak 
najszybciej dzwoniąc na odpowiedni nr telefonu; niektóre banki wymagają, by 
po zastrzeżeniu telefonicznym przesłać do banku zastrzeżenie w formie 
pisemnej. 

4. Obecnie funkcjonuje uniwersalny, międzybankowy nr telefonu do zastrzegania 

kart płatniczych dla 24 banków w Polsce (+48) 828 828 828.  

5. Wykaz banków, które przystąpiły do tego systemu znajduje się na stronie: 

www.zastrzegam.pl.  

 

http://www.zastrzegam.pl/
http://www.zastrzegam.pl/
http://www.zastrzegam.pl/
http://www.zastrzegam.pl/
http://www.zastrzegam.pl/


KARTY PŁATNICZE – zasady korzystania 

 



KARTY PŁATNICZE – zasady korzystania 

 1. Do zastrzeżenia karty nie musimy pamiętać jej numeru – 
zazwyczaj wystarczy: imię i nazwisko, adres, data i miejsce 
urodzenia, PESEL.  

2. Zgłośmy fakt kradzieży policji, która wyda nam stosowne 
zaświadczenie, będące dowodem dla banku, że nie utraciliśmy 
karty ze swojej winy (w przypadku reklamacji transakcji 
dokonanych utraconą kartą, niezbędne będzie przedstawienie 
w banku potwierdzenia dokonania takiego zgłoszenia), 

3. Warto zapisać nr telefonu do naszego banku (nr infolinii), by w 
razie potrzeby można się było szybko z nim skontaktować (w 
szczególności, gdy bank nie przystąpił do Systemu 
Zastrzegania Kart). 

 



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TRANSAKCJE NIEAUTORYZOWANE 

 1. Reguluje to ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 

2. W przypadku nieautoryzowanych transakcji płatniczych, dostawca jest 
zobowiązany niezwłocznie zwrócić posiadaczowi (płatnikowi) kwotę 
nieautoryzowanej transakcji. 

3. Transakcję płatniczą uważa się za autoryzowaną, jeżeli płatnik 
wyraził zgodę na jej wykonanie, przy czym zlecenie płatnicze nie może 
zostać odwołane od chwili jego otrzymania przez bank. Ciężar 
udowodnienia, że transakcja płatnicza była autoryzowana przez 
użytkownika lub że została wykonana prawidłowo, spoczywa na 
dostawcy, czyli na banku. 

4. Autoryzacji dokonujemy np. poprzez wpisanie właściwego kodu PIN. 

 



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TRANSAKCJE NIEAUTORYZOWANE 

 1. Może dojść do sytuacji, że transakcja została autoryzowana kodem PIN,  
a płatnik twierdzi, że nie wyrażał na nią zgody (np. złodziej zdobył PIN wraz z 
kartą) – w takiej sytuacji, gdy posiadacz kwestionuje transakcje, twierdząc, że 
nie wyraził na nie zgody, wówczas zasadniczą kwestią jest ustalenie, kto 
poniesie odpowiedzialność za dokonane transakcje. 

2. Przepisy stanowią, że w przypadku wystąpienia nieautoryzowanych transakcji 
płatniczych, dostawca  jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić 
posiadaczowi (płatnikowi) kwotę nieautoryzowanej transakcji. 

3. Warunkiem zwrotu jest powiadomienie banku o nieautoryzowanych 
transakcjach. 

4. Ciężar dowodu (że transakcja wbrew temu, co twierdzi poszkodowany, była 
przez niego autoryzowana) ciąży na dostawcy usług płatniczych – banku 
(może być to np. nagranie z kamery umieszczonej w bankomacie, na którym 
widać, że to my, a nie - jak twierdzimy - złodziej wypłacał nasze pieniądze) 



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TRANSAKCJE NIEAUTORYZOWANE 

 1. Płatnicy (czyli MY) odpowiadają za nieautoryzowane transakcje 
płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro, 
ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP 
obowiązującego w dniu wykonania transakcji, jeżeli nieautoryzowana 
transakcja jest skutkiem: 

a) posłużenia się utraconym przez płatnika albo skradzionym 
płatnikowi instrumentem płatniczym lub, 

b) przywłaszczenia instrumentu płatniczego lub jego nieuprawnionego 
użycia w wyniku naruszenia przez płatnika obowiązku 
niezwłocznego zgłoszenia dostawcy usług  utraty, kradzieży, 
przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia instrumentu 
płatniczego lub nieuprawnionego dostępu do tego instrumentu (art. 
46 w zw. z art. 42 ust 2 ust. o usługach płatniczych), 

 



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TRANSAKCJE NIEAUTORYZOWANE 

 1. Płatnik odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze  
w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo  
w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa 
naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa  
w art. 42 ww. ustawy (np. korzystanie z usługi niezgodnie z umową, 
brak niezwłocznego zgłoszenia kradzieży, utraty czy 
nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego). 

2. Po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 (np. zgłoszenie 
kradzieży, utraty czy nieuprawnionego użycia) płatnik nie 
odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze, chyba że 
płatnik doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej 
transakcji (art. 46 ust 4). 

 



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TRANSAKCJE NIEAUTORYZOWANE 

 
Jeżeli użytkownik nie dokona powiadomienia o stwierdzonych 

nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie 
wykonanych transakcjach płatniczych, w terminie  

13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku płatniczego 
albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana, 

roszczenia użytkownika względem dostawcy z tytułu 
nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie 

wykonanych transakcji płatniczych wygasają. 

 

 



STATYSTYKA 

  Polacy posiadają 36,3 mln kart płatniczych bankowych w tym karty 
kredytowe - 5, 861 mln sztuk, karty debetowe – 27,9 mln sztuk, 

 na koniec września 2016 r. było w obiegu ok. 28,8 mln kart z funkcją 
zbliżeniową, co stanowi ok. 79,3% wszystkich kart bankowych, 

 w III kwartale 2016 roku przy użyciu kart płatniczych przeprowadzono 
ponad 1 miliard transakcji na łączną kwotę 151,2 mld zł, 

 na koniec września 2016 r. liczba bankomatów w Polsce wynosiła                    
22 504 szt., 

 na koniec września 2016 r. na rynku polskim łącznie funkcjonowało 
ponad 405 tys. punktów handlowo-usługowych akceptujących 
płatności dokonywane przy użyciu kart płatniczych. 

(źródło: Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016r., NBP, grudzień 2016r.) 

 



PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE 

 1. Prawie wszystkie nowo wydawane karty debetowe i karty kredytowe 
posiadają, oprócz tradycyjnego paska magnetycznego, także mikroprocesor 
umożliwiający dokonywanie tzw. płatności zbliżeniowych. 

2. Płatności zbliżeniowe polegają na dokonywaniu szybkich płatności poprzez 
zbliżenie karty do terminalu (co do zasady płatności do wysokości 50 zł nie 
wymagają weryfikowania ich za pomocą nr PIN, podanie kodu PIN 
wymagane jest przy transakcjach powyżej tej kwoty).   

3. Pierwsza transakcja nowo wydaną kartą z funkcją płatności zbliżeniowych 
musi zwykle odbyć się w sposób standardowy - konieczna jest autoryzacja 
transakcji numerem PIN.  

4. Płatności zbliżeniowych można dokonywać nie tylko kartą, ale urządzeniami 
elektronicznymi wyposażonymi w odpowiednie aplikacje np.: telefonem, 
zegarkiem. 

 



PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE 

 1. Karty zbliżeniowe posiadają wszystkie zalety klasycznych kart 
płatniczych poszerzone o możliwość dokonywania zbliżeniowych 
płatności. 

2. Posiadaczy kart płatniczych zbliżeniowych dotyczą te same zasady 
bezpieczeństwa, co posiadaczy kart klasycznych.  

3. WAŻNE: Mimo doniesień prasowych o teoretycznych możliwościach 
nieuprawnionego odczytu karty, sklonowania karty, ataku typu 
przekaźnikowego – znaczna część z tych zagrożeń ograniczona jest do 
minimum przez mechanizmy zabezpieczające wbudowane w 
technologię zbliżeniową. Należy jedynie pilnować, by nie zgubić karty 
lub aby nie została nam skradziona - podobnie jak w przypadku 
gotówki, czy innych kart płatniczych.  

 



PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE 

 1. W większości banków istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych 
limitów (ilościowych i kwotowych) na realizację płatności 
bezgotówkowych i wpłat gotówkowych (np. co 10 płatność jest 
autoryzowana numerem PIN lub PIN konieczny każdorazowo po 
wydatkowaniu np. 300 zł). 

2. Z Analizy poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych  
z punktu widzenia ich posiadaczy, przeprowadzonej przez 
Komisję Nadzoru Finansowego wynika, iż poziom ryzyka 
związanego z korzystaniem z tego typu kart jest jednak zbliżony 
do poziomu ryzyka związanego z korzystaniem z kart, które nie 
są wyposażone w tę funkcjonalność.  

3. Banki deklarują, iż transakcje oszukańcze dokonywane w trybie 
zbliżeniowym stanowią znikomy udział w ogóle tego typu transakcji 
(liczony w promilach). 

 



PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE 

 1. W wielu bankach nowe karty płatnicze przekazywane klientom po 
utracie ważności poprzednich automatycznie wyposażone są  
w funkcjonalność płatności zbliżeniowych bez uprzedniego pytania 
posiadacza o wolę posiadania takiej funkcji.  

2. Składając wniosek o kartę płatniczą należy koniecznie 
sprawdzić/zapytać, czy wydana karta ma funkcję płatności 
zbliżeniowej, a jeśli tak, to warto wykształcić nawyk 
systematycznego korzystania z niej, tak by w razie jej utraty - 
szybko to zauważyć i poczynić odpowiednie kroki celem jej 
zablokowania.  

3. We wszystkich bankach istnieje możliwość dezaktywowania funkcji 
zbliżeniowej.  

 



PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE 

 



CECHY PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWYCH 

 1. Wygoda i szybkość realizacji płatności - transakcje 
zbliżeniowe odbywają się bezstykowo (konieczne jest 
tylko zbliżenie karty do terminala), a przy 
płatnościach poniżej 50 zł nie jest wymagane podanie 
kodu PIN. 

2. Bezpieczeństwo jak przy zwykłych płatnościach 
autoryzowanych za pomocą PIN-u. 

3. Karty nie podajemy kasjerce lub kelnerowi, wystarczy, 
że sami przyłożymy ją do czytnika.  
 

 



PŁATNOŚCI MOBILNE SMARTFONEM 

 • smartfon staje się coraz częściej narzędziem 
umożliwiającym dokonywanie płatności za zakupione 
towary i usługi. 

• dla wielu użytkowników ta technologia wiąże się ze 
znaczącą wygodą – nie muszą bowiem nosić przy sobie 
portfela ani kart płatniczych, zaś operacji (zarówno w 
punktach sprzedaży, w bankomatach, jak i w internecie) 
mogą dokonywać wyłącznie przy użyciu aparatu 
telefonicznego. 

 

 

 

 

 



PŁATNOŚCI MOBILNE SMARTFONEM 

 1. Kilka banków w Polsce umożliwiło już korzystanie z takiej 
funkcjonalności - warunkiem niezbędnym jest jednak 
posiadanie odpowiedniego telefonu. 

2. Obecnie istnieją co do zasady 3 systemy umożliwiające świadczenie 
tego typu usługi:  

• system BLIK – nie jest oparty na technologii zbliżeniowej, lecz na 
kodach jednorazowych, które wyświetlają się na ekranie smartfona  
i które trzeba wpisać do terminalu płatniczego; 

• system HCE – polegający na zainstalowaniu w smartfonie aplikacji 
mobilnej danego banku i zaprogramowaniu w nim karty płatniczej; 

• system wdrażany przez bank, w którym posiadamy rachunek, 
we współpracy z operatorem telekomunikacyjnym, z usług 
którego korzystamy – wiąże się z wymianą karty SIM w telefonie.  

 

 

 

 

 



BEZPIECZEŃSTWO PŁATNOŚCI MOBILNYCH 
SMARTFONEM – podstawowe zasady 

 1. Nie należy instalować na smartfonie aplikacji z nieznanych 
źródeł. 

2. Telefon z zainstalowaną aplikacją do płatności mobilnych powinien 
mieć włączoną blokadę ekranu, której dezaktywacja powinna 
wymagać wprowadzenia hasła (lub w inny sposób była możliwa do 
dokonania jedynie dla właściciela telefonu), 

3. Hasło do telefonu powinno być inne niż do aplikacji płatności 
mobilnych; hasła te powinny również być trudne do odgadnięcia. 

4. Nie należy zapisywać hasła do aplikacji płatności mobilnych na kartce 
(lub innym nośniku), zwłaszcza przechowywanej wraz z telefonem. 

5. Należy ograniczyć wartość transakcji, które można dokonać za pomocą 

aplikacji mobilnej. 
 

 

 

 

 



BEZPIECZEŃSTWO PŁATNOŚCI MOBILNYCH 
SMARTFONEM – podstawowe zasady 

 6. Należy wyłączyć w smartfonie opcję pozwalającą korzystać z otwartej 
sieci Wi-Fi w czasie, gdy wpisujemy loginy, hasła i PIN-y.  

7. Dokonując płatności mobilnych za pomocą aplikacji zainstalowanej  
w smartfonie należy korzystać z internetu mobilnego w smartfonie, 
a nie z otwartych sieci Wi-Fi. 

8. Telefon używany do dokonywania płatności mobilnych powinien być 
zawsze zabezpieczony przez aktualne oprogramowanie antywirusowe. 

9. Oddając telefon do serwisu warto odinstalować aplikację płatności 
mobilnych. 

10. Niezwłocznie po utracie telefonu, na którym zainstalowana była 
aplikacja płatności mobilnych, należy zgłosić ten fakt w swoim banku. 

 

 

 

 

 

 

 



PODSUMOWANIE 
1. Karta płatnicza jest to powszechnie uznawany, uniwersalny, 

bezgotówkowy środek płatności, który stanowi ekwiwalent gotówki.  

2. Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwować można dynamiczny rozwój               
e-usług, w tym bankowości internetowej oraz tzw. płatności mobilnych. 
Korzystanie z nich pozwala oszczędzać pieniądze i czas, jest łatwe, 
bezpieczne i wygodne - dlatego warto te rozwiązania propagować w  
środowiskach seniorskich.  

3. Statystyki wskazują na stały wzrost liczby kart płatniczych w Polsce 
- świadome i bezpieczne posługiwanie się tym instrumentem jest obecnie 
jedną z kluczowych umiejętności współczesnego konsumenta w tym 
seniora.  

4. Nie należy obawiać się kart zbliżeniowych – ich użytkowanie jest 
bezpieczne na takim samym poziomie, jak korzystanie ze „zwykłych” kart.   

 
 

 


