OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYTYCH W DOKUMENCIE
DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM
Rodzaj usług (czynności)
Glosariusz
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Polecenie przelewu TARGET

Polecenie przelewu
wewnętrznego
Polecenie przelewu w
walucie obcej innej niż PLN
i EUR
Polecenie wypłaty

Definicja
Słownik usług, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych
z rachunkiem płatniczym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1437)
Obejmuje państwa Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr,
Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia,
Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia,
Słowacja, Słowenia, Szwecja Węgry Wielka Brytania, Włochy) oraz Islandię,
Liechtenstein i Norwegię
Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który kredytodawca
udostępnia konsumentowi umożliwiając dysponowanie środkami pieniężnymi
w wysokości przekraczającej środki pieniężne zgromadzone na tym rachunku
konsumenta.
Usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w
art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty
obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika.
Usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w
art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty
pomniejsza ustalony limit kredytowy
Usługa płatnicza polegającą na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy,
w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest
dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek
płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika,
z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA,
polecenia przelewu TARGET i polecenia przelewu w walucie obcej.
Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania
środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek
płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują
działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA). Polecenie
przelewu SEPA jest realizowane tylko w trybie standardowym.
Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania
środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek
płatniczy odbiorcy. Przekazy niespełniające wymogów przelewu SEPA w walucie
euro, np. wskazana data waluty pilna lub opcja kosztowa „OUR” (wszelkie opłaty
i prowizje pokrywa płatnik) są realizowane za pośrednictwem systemu TARGET2
(pod warunkiem uczestnictwa banku odbiorcy w systemie TARGET2).
Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania
środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego
samego dostawcę (Bank).
Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania
środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy
rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro.
Usługa skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub
zagranicznego, za pośrednictwem systemu SWIFT, instrukcja płatnicza
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Definicja
polecająca dokonanie
przekazu określonej kwoty pieniężnej na rzecz
wskazanego odbiorcy (beneficjenta)
Oznacza usługę płatniczą polegającą na obciążeniu określoną kwotą rachunku
płatniczego płatnika na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez
odbiorcę, dokonywanej na podstawie zgody, której płatnik udzielił odbiorcy,
dostawcy odbiorcy lub dostawcy płatnika.
Usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku
płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS.
Usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta,
umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz
wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia
rachunku płatniczego konsumenta.
Usługa polegająca na obciążeniu rachunku płatniczego odbiorcy (Posiadacza
rachunku) kwotą w walucie innej niż złoty, wskazaną w przelewie
przychodzącym od płatnika.
Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę
prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach
rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo
elektronicznej.
Usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy
użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego EOG z
fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
Usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego
konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego EOG za pomocą
urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
Usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a
ustawy.
(karta płatnicza – karta uprawniającą do wypłaty gotówki lub umożliwiającą
złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta
rozliczeniowego, akceptowana przez akceptanta w celu otrzymania przez niego
należnych mu środków, w tym karta płatnicza w rozumieniu art. 2 pkt 15
rozporządzenia (UE) 2015/751).
Usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy
zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych
konsumentowi.
Usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za
pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
Usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za
pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
Usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet,
umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla
płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty
debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu
środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na
rachunek płatniczy odbiorcy.

2

