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WORLD MASTERCARD®

Vademecum Klienta



pewnoÊç
Drogi Kliencie!

Serdecznie dzi´kujemy za wybór karty 
Kredyt Bank World MasterCard®!

W tym miniprzewodniku znajdziesz opis 
najwa˝niejszych cech i mo˝liwoÊci karty 
Kredyt Bank World MasterCard, jak równie˝ 
cenne wskazówki i informacje przydatne 
przy korzystaniu z karty na co dzieƒ.

˚yczymy Ci zadowolenia z naszych usług 
oraz spełnienia marzeƒ i planów z naszà 
kartà Kredyt Bank World MasterCard!
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pewnoÊç
Kredyt Bank World MasterCard®

Karta kredytowa Kredyt Bank World MasterCard to jedyna  
w swoim rodzaju karta płatnicza na polskim rynku. Swojà 
wyjàtkowoÊç zawdzi´cza przede wszystkim powiàzaniu  
z atrakcyjnym programem punktowym World MasterCard  
Rewards oraz pakietom ubezpieczeƒ i usług, dost´pnym 
bez dodatkowych opłat, takim jak Ubezpieczenie Podró˝ne 
i Przedłu˝ona Gwarancja. 

Ubezpieczenie 
Podró˝ne

World MasterCard   
Rewards

Przedłu˝ona 
Gwarancja
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bezpieczeƒstwo
World MasterCard® Rewards

P∏acàc kartà Kredyt Bank World MasterCard, zdobywasz 
punkty w programie World MasterCard Rewards, które b´dziesz 
mógł wymieniaç na unikalne, ekscytujàce nagrody. Lot  
balonem lub helikopterem, skok ze spadochronem, kurs sushi 
dla dwojga, relaksujàcy masa˝, lekcje taƒca i jazdy konnej 
– od dziÊ marzenia sà na wyciàgni´cie r´ki! 

Jak dołàczyç do programu? To bardzo proste – wystarczy 
aktywnie korzystaç z karty, dokonujàc nià płatnoÊci 
bezgotówkowych. Ka˝de 5 zł zapłacone kartà to 1 punkt  
w programie. Punkty naliczane sà równie˝ za korzystanie 
z innych produktów finansowych z oferty Kredyt Banku, 
m.in. funduszy i produktów inwestycyjnych, kredytów 
gotówkowych i Profili. Stan swojego konta, katalog nagród 
oraz szczegóły zwiàzane z programem World MasterCard  
Rewards dost´pne sà po zalogowaniu si´ na stronie inter-
netowej www.mastercard.pl/rewards.

Spraw przyjemnoÊç sobie i swoim bliskim – płaç kartà Kredyt 
Bank World MasterCard i zdobywaj atrakcyjne nagrody!

Przedłu˝ona Gwarancja

Jest to niezwykle przydatne ubezpieczenie, które zapewnia 
dodatkowà 24-miesi´cznà ochron´ gwarancyjnà, rozpo-
czynajàcà si´ po wygaÊni´ciu gwarancji producenta. Dzi´ki 
karcie Kredyt Bank World MasterCard, mo˝esz korzystaç  
z tej ochrony za darmo! Gwarancjà obj´ty jest sprz´t RTV, 
AGD i elektronarz´dzia zakupione przy u˝yciu karty. Dodat-
kowo, przez pierwsze 90 dni od dokonania zakupu, nabyty 
sprz´t ubezpieczony jest od uszkodzenia, zniszczenia oraz 
utraty w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku.
Dzi´ki Przedłu˝onej Gwarancji, oszcz´dzasz – np. kupujàc 
telewizor za kwot´ 3000 zł, zyskujesz około 300 zł*!

*  Koszt przedłu˝enia gwarancji podany na podstawie danych dost´pnych na rynku.
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bezpieczeƒstwo
Ubezpieczenie Podró˝ne

Karta Kredyt Bank World MasterCard® mo˝e słu˝yç Ci równie˝ 
jako darmowa polisa ubezpieczeniowa podczas podró˝y  
w kraju i za granicà. Nie musisz ju˝ pami´taç o wykupieniu 
dodatkowego ubezpieczenia dla siebie i bliskich. Ochronà 
obj´te sà m.in.:

•  nast´pstwa nieszcz´Êliwych wypadków do wartoÊci  
30 000 zł,

• koszty leczenia za granicà do wartoÊci 30 000 euro,

•  wydatki poniesione przez ubezpieczonego na skutek 
opóênienia lotu,

• pomoc medyczna assistance za granicà, 

• koszty rezygnacji ubezpieczonego z imprezy turystycznej. 

Us∏uga Concierge

Przez całà dob´ do Twojej dyspozycji jest zespół konsultantów, 
który pomo˝e zorganizowaç czas wolny, np. zarezerwowaç 
bàdê kupiç bilety na wybrane wydarzenia kulturalne.

Lot szybowcem dla dwóch osób (24 200 pkt)

5



ochrona

Dodatkowe ubezpieczenia

Jako posiadacz karty Kredyt Bank World MasterCard®, 
mo˝esz korzystaç równie˝ z bardzo przydatnych ubezpieczeƒ  
dodatkowych – Pakietu Ekspres i Ochrony Zadłu˝enia Karty.

Pakiet Ekspres

Pakiet Ekspres zapewnia wygod´ i bezpieczeƒstwo  
transakcji dokonywanych przy u˝yciu karty kredytowej, 
dzi´ki 5 ubezpieczeniom i 2 usługom dodatkowym, 
wchodzàcym w jego skład. 

W pakiecie znajdujà si´:

1. Ubezpieczenie gotówki pobranej z bankomatu
  W przypadku rabunku gotówki w czasie lub po jej 

wypłaceniu z bankomatu, otrzymasz zwrot skradzionych 
pieni´dzy do kwoty 3000 zł.

2. Ubezpieczenie nieuprawnionego u˝ycia karty
  Ârodki na Twojej karcie b´dà bezpieczne równie˝ w przypadku 

kradzie˝y lub zgubienia karty.

3. Ubezpieczenie towaru zakupionego kartà
  Je˝eli zapłacisz za towar kartà, zostaje on obj´ty 

ochronà ubezpieczeniowà. W przypadku, gdy ulegnie on 
uszkodzeniu podczas transportu do domu lub zostanie 
skradziony, ubezpieczyciel zrekompensuje Ci strat´.

4. Ubezpieczenie karty i dokumentów
  Je˝eli utracisz kart´ lub dokumenty – dowód osobisty, 

prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, paszport czy 
legitymacj´ studenckà w wyniku rabunku, otrzymasz  
odszkodowanie rekompensujàce koszty wykonania  
duplikatów lub koszty nabycia utraconych dokumentów. 

5. Gwarancja najni˝szej ceny
  Płacàc kartà za zakupy, zawsze płacisz najmniej. Ochronà 

ubezpieczeniowà obj´ta jest ró˝nica mi´dzy cenà zakupu 
towaru a jego ni˝szà cenà w innym punkcie handlowo- 
-usługowym.

6



ochrona

Poza ochronà ubezpieczeniowà, Pakiet Ekspres obejmuje 
równie˝ dwie bardzo praktyczne usługi: comiesi´czne  
powiadomienie SMS-em o kwocie i terminie spłaty minimalnej 
oraz bezpłatne dostarczenie duplikatu karty, w razie jej 
utraty lub zniszczenia, pod wskazany adres za granicà.

Ochrona Zadłu˝enia Karty

Ochrona Zadłu˝enia Karty to ubezpieczenie dodatkowe, 
które gwarantuje ochron´ i bezpieczeƒstwo finansowe  
Tobie i Twoim bliskim. W przypadku utraty pracy lub  
zdolnoÊci do jej wykonywania na skutek nieszcz´Êliwego 
wypadku, ubezpieczyciel przejmie obowiàzek dokonywania 
spłat salda zadłu˝enia w formie 12 miesi´cznych rat. 
Ochrona ta zapewnia nie tylko komfort, spokój i bezpie-
czeƒstwo Twoje i Twojej rodziny w trudnych sytuacjach, ale 
pozwala równie˝ na zachowanie ciàgłoÊci statusu dobrego 
i wiarygodnego klienta.

Tygodniowe szkolenie na morzu (155 200 pkt)

7



Jak korzystaç z karty?

Aktywacja karty

Aktywacji karty mo˝esz dokonaç:
• w bankomacie przy u˝yciu kodu PIN,
• za poÊrednictwem infolinii Banku.

PIN do swojej karty otrzymasz SMS-em lub koresponden-
cyjnie, w zale˝noÊci od sposobu, jaki wybrałeÊ podczas 
składania wniosku o kart´.

Gdzie mo˝na płaciç kartà?

Kartà kredytowà Kredyt Bank World MasterCard® zapłacisz 
wsz´dzie tam, gdzie zobaczysz logo MasterCard. Do Twojej  
dyspozycji pozostajà miliony punktów usługowo-handlowych 
na całym Êwiecie: sklepy, restauracje, stacje benzynowe  
i inne. Karta kredytowa umo˝liwia tak˝e dokonywanie  
transakcji na odległoÊç – płatnoÊci w Internecie.
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Limit kredytowy

Ciesz si´ swobodà finansowà! Korzystaj z dopasowanego  
do Twoich potrzeb odnawialnego limitu kredytowego, 
przeznaczajàc go na dowolny cel. Wymagamy jedynie 
comiesi´cznej spłaty kwoty minimalnej, równej 5%  
wykorzystanego limitu kredytowego i naliczonych odsetek 
oraz pokrycia nale˝nych prowizji i op∏at.

Kwot´ minimalnej spłaty oraz dat´ dokonania płatnoÊci 
znajdziesz na wyciàgu z rachunku karty, generowanym  
po zakoƒczeniu ka˝dego okresu rozliczeniowego. Wyciàg 
zawiera równie˝ zestawienie wszystkich transakcji dokonanych 
kartà oraz wyszczególnienie opłat i prowizji naliczonych  
w danym miesiàcu.
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12.03 20.03 11.04 6.05

Początek okresu 
rozliczeniowego

TRANSAKCJA
BEZGOTÓWKOWA
1000 ZŁ

Koniec okresu 
rozliczeniowego

Generowanie 
wyciągu

Termin spłaty 
zadłużenia

SPŁACAMY
1000 zł

okres bezodsetkowy do 56 dni

okres rozliczeniowy 1 miesiąc
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Okres rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy to przedział czasu, za który dokonywane 
jest rozliczenie salda zadłu˝enia karty kredytowej.  
Rozpoczyna si´ nast´pnego dnia po zakoƒczeniu  
poprzedniego okresu rozliczeniowego i trwa 1 miesiàc.  
W Kredyt Banku koniec okresu rozliczeniowego przypada 
zawsze na 11. dzieƒ miesiàca.

Termin spłaty zadłu˝enia

Jest to termin, przed upływem którego nale˝y dokonaç 
spłaty cz´Êci lub całoÊci zadłu˝enia wykazanego na wyciàgu. 

Okres bezodsetkowy

Jest to przedział czasu mi´dzy poczàtkiem okresu rozlicze-
niowego a terminem spłaty zadłu˝enia, w którym nie sà 
naliczane odsetki od salda zadłu˝enia na rachunku karty 
kredytowej.

12.03 20.03 11.04 6.05

Początek okresu 
rozliczeniowego

TRANSAKCJA
BEZGOTÓWKOWA
1000 ZŁ

Koniec okresu 
rozliczeniowego

Generowanie 
wyciągu

Termin spłaty 
zadłużenia

SPŁACAMY
1000 zł

okres bezodsetkowy do 56 dni

okres rozliczeniowy 1 miesiąc
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Miesi´czne zestawienia transakcji

Nie obawiaj si´ utraty kontroli nad wydatkami przy cz´stym 
u˝ywaniu karty. Wszystkie rozliczone transakcje mo˝esz 
sprawdziç w ka˝dej chwili, dzwoniàc na infolini´ Banku.  
Po zakoƒczeniu ka˝dego okresu rozliczeniowego otrzymasz 
wyciàg zawierajàcy szczegółowe informacje o wszystkich 
dokonanych transakcjach, numerze rachunku oraz kwocie 
do spłaty.

Bank udost´pnia wyciàgi w formie papierowej (wysyłane na adres 
korespondencyjny) oraz elektronicznej (w serwisie KB24).
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kontrola

Spłata zadłu˝enia

Spłaty zadłu˝enia mo˝esz dokonaç przez:

- przelew z Ekstrakonta,
- bezpoÊrednià wpłat´ gotówkowà na rachunek karty,
- przelew z innego banku.

Nie musisz spłacaç całoÊci Twojego zadłu˝enia we wskazanym 
terminie. Wystarczy, ˝e spłacisz kwot´ minimalnà podanà 
na wyciàgu. Pozostałà cz´Êç zadłu˝enia mo˝esz uregulowaç 
w poêniejszym terminie.

Posiadajàc Ekstrakonto, mo˝esz ustanowiç automatycznà 
spłat´ z konta, okreÊliç wysokoÊç spłaty, np.:

- minimalnà kwot´ do zapłaty,
- całoÊç zadłu˝enia.
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Ekstremalna jazda quadem (9500 pkt)



praktycznoÊç

Informacje praktyczne

Poni˝ej znajdziesz odpowiedzi na najcz´Êciej zadawane  
pytania zwiàzane z u˝ytkowaniem karty Kredyt Bank World 
MasterCard®.

Jak zastrzec kart´?

W razie utraty karty, nale˝y jak najszybciej zgłosiç ten fakt 
i zastrzec kart´ telefonicznie, dzwoniàc na infolini´ Kredyt 
Banku pod numer znajdujàcy si´ na odwrocie karty (dlatego 
warto ten numer zapisaç w telefonie komórkowym lub  
innym łatwo dost´pnym miejscu) lub osobiÊcie w oddziale 
Kredyt Banku. W przypadku pobytu za granicà, wystarczy 
zgłosiç fakt utraty karty w dowolnym banku obsługujàcym 
system MasterCard.

Jak sprawdziç saldo zadłu˝enia?

Saldo swojego zadłu˝enia mo˝na sprawdziç w dowolnym 
momencie telefonicznie, pod numerem infolinii lub osobiÊcie 
w placówce Banku. Dodatkowo w bankomatach Kredyt 
Banku otrzymasz informacj´ o dost´pnym limicie karty.
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Golfowe prawo jazdy (59 500 pkt)



praktycznoÊç

Czy mog´ płaciç kartà w Internecie?

Karty mo˝esz bez obaw u˝ywaç w sklepach internetowych  
i innych popularnych serwisach. Podczas dokonywania 
płatnoÊci b´dziesz proszony o podanie niektórych danych, 
m.in. imienia i nazwiska, numeru i daty wa˝noÊci karty oraz 
3-cyfrowego numeru CVC2, znajdujàcego si´ na rewersie karty.

Czy mog´ otrzymaç kart´ dodatkowà,  
np. dla członka rodziny?

Do ka˝dej karty głównej mo˝na dołàczyç do 5 kart  
dodatkowych dla wskazanych przez Ciebie osób. 
U˝ytkownicy kart b´dà korzystaç z tego samego limitu  
kredytowego, co posiadacz karty głównej. W celu uzyskania 
karty dodatkowej nale˝y wypełniç wniosek w dowolnym 
oddziale Kredyt Banku. Mo˝na tego dokonaç w momencie 
wnioskowania o kart´ głównà lub w póêniejszym terminie.

Gdzie mog´ sprawdziç aktualne saldo punktów 
w programie World MasterCard® Rewards?

Dost´p do swojego rachunku nagród mo˝na uzyskaç  
na stronie internetowej www.mastercard.pl/rewards. 

W jaki sposób zdobywam punkty?

Otrzymujesz punkty za ka˝dà bezgotówkowà transakcj´  
zakupu dokonanà za pomocà karty Kredyt Bank World  
MasterCard. Punkty naliczane sà równie˝ za korzystanie  
z innych produktów bankowych z oferty Kredyt Banku.

Na wszelkie inne pytania ch´tnie odpowiedzà nasi konsultanci 
– zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr infolinii:

801 360 360 lub +48 81 531 72 00
Op∏ata wg taryfy operatora.
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