Funkcjonowanie
międzynarodowej karty
kredytowej

Spójrzmy na przykład: limit kredytowy
wynosi 3 000 PLN, a w tym miesiącu
Posiadacz karty zakupił w sklepie
Internetowym książki warte 200 PLN,
do tego komputer warty 2 500 PLN
i płatności za wszystko dokonał swoją
kartą kredytową MasterCard lub VISA,
a to oznacza, że pozostało jeszcze do
dyspozycji 300 PLN limitu kredytowego.
Po otrzymaniu miesięcznego zestawienia transakcji, mogą Państwo
zdecydować, czy w wyznaczonym przez Bank terminie spłacić całe
zadłużenie czy tylko minimalną kwotę do zapłaty. Jeśli minimalna kwota do
zapłaty wynosi 5% zadłużenia, to znaczy, że należy zapłacić co najmniej 135
PLN. Jeśli dokonana zostanie spłata całego zadłużenia w kwocie 2 700 PLN,
w kolejnym miesiącu Posiadacz karty będzie mógł dysponować pełnym
limitem, a bank nie naliczy żadnych odsetek (pod warunkiem, iż w tym
okresie kartą będą dokonywane wyłącznie transakcje bezgotówkowe).
Spłaty należy dokonać w terminie oznaczonym na zestawieniu transakcji,
w przypadku kart kredytowych MasterCard oraz VISA wynosi on 22 dni od
daty wystawienia wyciągu. Zatem maksymalny okres bezodsetkowy dla kart
MasterCard oraz VISA wynosi 52 dni.
Po otrzymaniu miesięcznego zestawienia transakcji dokonanych za pomocą
karty kredytowej (podsumowanie wszystkich wydatków poniesionych
w danym miesiącu, a więc transakcji bezgotówkowych, wypłat gotówki
oraz opłat za wypłatę gotówki) można wybrać: od razu spłacić całe
zadłużenie, spłacić minimalną wymaganą kwotę lub każdą kwotę między
minimum a całością zadłużenia. Im większa część rachunku będzie spłacona
od razu, tym mniejsze odsetki zostaną naliczone przez bank.
W przypadku wypłaty gotówki przy użyciu karty bank naliczy odsetki od
dnia dokonania wypłaty. Każda transakcja dokonana kartą oraz prowizje
i odsetki naliczone przez bank powodują zmniejszenie dostępnego Limitu
kredytowego.
Ważne, aby wydatki utrzymywać w granicach przyznanego limitu i spłacać
zadłużenie regularnie. Jeśli limit kredytowy jest zbyt niski, mogą Państwo
poprosić bank o jego zwiększenie.
Taka elastyczność to podstawowa różnica między kartami kredytowymi
a kartami debetowymi. W przypadku kart debetowych obciążenie rachunku
następuje każdorazowo po dokonaniu transakcji, a w przypadku kart
kredytowych Posiadacz karty decyduje w jakiej wysokości spłaca zadłużenie.
Posiadacz karty może również zamówić dla
wybranych osób karty dołączone, które będą
funkcjonowały w ramach przyznanego
wspólnego limitu kredytowego.

INFORMATOR SGB
O KARTACH KREDYTOWYCH

www.sgb.pl

Prosta i bezpieczna zapłata
Indywidualny limit kredytowy
dopasowany do stylu życia
Spłata kredytu dokonywana
w dowolnym tempie
Nowoczeny sposób zarządzania budżetem
Swoboda dysponowania pieniędzmi

Posiadacz karty kredytowej może posługiwać się
kartą do wysokości przyznanego przez bank limitu
kredytowego, z uwzględnieniem limitów dziennych.
Banki Spółdzielczej Grupy Bankowej oferują
Państwu następujące karty kredytowe:

.
.

krajową kartę kredytową MasterCard Electronic
międzynarodowe karty kredytowe VISA oraz
MasterCard

Wygoda, której potrzebujesz

Krajowa karta kredytowa MasterCard Electronic

Aby móc w łatwysposób, w każdym miejscu i o każdej porze
dokonywać płatności należy dobrze poznać karty kredytowe.

Za pomocą karty kredytowej MasterCard Electronic można
dokonywać zarówno transakcji gotówkowych, jak i płatności
bezgotówkowych w terminalach POS.

Karta kredytowa jest właściwą odpowiedzią na Państwa codzienne
potrzeby. Wystarczy jeden podpis lub PIN, aby zrobić zakupy lub
pobrać gotówkę praktycznie w dowolnym miejscu i o każdej porze.

Bezpieczeństwo, na które zasługujesz
Nie zawsze trzeba mieć w kieszeni gotówkę, bo używając karty
kredytowej zawsze można z niej skorzystać! A w czasie podróży jest
ona bezpiecznym sposobem kupowania wszystkiego bez
konieczności zaprzątania sobie głowy wymianą waluty (dotyczy to
kart międzynarodowych).
Karta kredytowa to idealne rozwiązanie, które czyni Państwa
życie znacznie łatwiejszym. Karta kredytowa sprawia, że nie
przeoczy się okazji w sklepie, a także daje poczucie bezpieczeństwa
wnieprzewidzianych sytuacjach ﬁnansowych.

Wolność, której pragniesz
Karty kredytowej można używać praktycznie wszędzie, odkrywając
wygodę i prawdziwą przyjemność, które towarzyszą zakupom.
W Polsce i na całym świecie czeka na Państwa niezliczona ilość
punktów handlowo-usługowych i bankomatów.
Dzięki karcie kredytowej Posiadacz karty dysponuje z góry określonym
zapasem środków, który umożliwia kupowanie niemal wszystkiego,
wszędzie i o każdej porze, gdzie karta jest akceptowana.
Limit kredytowy jest ustalany stosownie do indywidualnych potrzeb,
jak również do możliwości ﬁnansowych Klienta. W miarę
dokonywania zakupów, zmniejsza się dostępna kwota limitu
kredytowego. Gdy zostanie spłacona cała wykorzystana kwota
kredytu, przywrócona zostaje do Państwa dyspozycji pełna kwota
limitu kredytowego karty.
Dzięki swojej karcie kredytowej można zarządzać swoim budżetem,
za każdym razem, gdy chcemy coś kupić. Po prostu używamy
swojej karty!

Funkcjonowanie krajowej karty kredytowej
Spójrzmy na przykład: limit kredytowy wynosi 5 000 PLN, a w tym
miesiącu Posiadacz karty dokonał zakupu płyt CD wartych 100 PLN,
do tego telewizor warty 2 500 PLN i zapłacił kartą kredytową
MasterCard Electronic, a to oznacza, że pozostało jeszcze do
dyspozycji 2 400 PLN.
Po otrzymaniu miesięcznego zestawienia transakcji, mogą Państwo
zdecydować, czy w wyznaczonym przez Bank terminie spłacić całe
zadłużenie czy tylko minimalną kwotę do zapłaty. Minimalna kwota
do zapłaty wynosi 5% zadłużenia, to znaczy, że należy zapłacić co
najmniej 130 PLN. Jeśli zostanie dokonana spłata całego zadłużenia w
kwocie 2 600 PLN, Posiadacz karty będzie mógł dysponować pełnym
limitem, a za kolejny miesiąc bank nie naliczy żadnych odsetek (o ile
kartą będą dokonywane tylko płatności bezgotówkowe).
Spłaty należy dokonać w terminie oznaczonym na zestawieniu
transakcji, w przypadku karty kredytowej MasterCard Electronic
wynosi on 14 dni od daty wystawienia wyciągu. Zatem maksymalny
okres bezodsetkowy dla kart MasterCard Electronic wynosi 44 dni.

Międzynarodowe karty kredytowe MasterCard i VISA
W ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej wydawane są również
międzynarodowe karty kredytowe MasterCard oraz VISA, którymi
można posługiwać się w ramach ustalonego z Bankiem
odnawialnego limitu kredytowego.
Karty kredytowe MasterCard oraz VISA umożliwiają dokonywanie
transakcji gotówkowych oraz bezgotówkowych zarówno
w środowisku elektronicznym, jak i w imprinterach (powielaczach
mechanicznych). Dodatkowo za pomocą karty kredytowej możecie
Państwo dokonywać płatności w Internecie oraz dokonywać
zamówień pocztowych i telefonicznych (tzw. transakcje typu MOTO).

