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Pan Wojciech Z. z Poznania, 
sprawdzając stan swojego 
rachunku bankowego, zauważył, 
że za pomocą należącej do niego 
karty kredytowej Visa Classic 
dokonane zostały transakcje 
bezgotówkowe u trzech różnych 
akceptantów na łączną kwotę 
4,5 tys. złotych.

Tadeusz Białek

TT ego samego dnia złożył zastrzeże-
nie telefoniczne, informując, że zo-
stała mu skradziona karta płatnicza 

VISA Classic. Powiadomił także o utracie 
karty komendę rejonową policji, gdzie 
sporządzono protokół ustnego zawia-
domienia o przestępstwie. Jednocześnie 
sporządził i wysłał do banku reklamację, 
kwestionując dokonanie wyżej opisanych 
trzech transakcji. W piśmie do banku 
szczegółowo opisał przebieg zdarzeń, 
wskazując na fakt, że karta znajdowała 
się w kieszeni kurtki, którą pozostawił 
na wieszaku w restauracji i która właśnie 
stamtąd została skradziona. Po złożeniu 
reklamacji rachunek karty wnioskodawcy 
został uznany warunkowo kwotą 3991,1 
zł, stanowiącą równowartość sumy kwot 
kwestionowanych transakcji pomniejszoną 
o równowartość 150 euro, tj. 508,90 zł. 
Po przeanalizowaniu sytuacji Wojciecha Z., 
bank odmówił uwzględnienia reklamacji, 
powołując się na fakt, że utrata karty 
miała miejsce w „wyniku braku należytej 
staranności w jej przechowywaniu”, a więc 
wnioskodawca nie dopełnił obowiązków 
posiadacza karty przewidzianych w usta-
wie z 12 września 2002 r. o elektronicznych 
instrumentach płatniczych. Jednocześnie 
rachunek karty kredytowej wnioskodawcy 
został obciążony kwotą wcześniej dokona-
nego uznania warunkowego. 

KTO MIAŁ RACJĘ?
W powyższej sprawie zasadniczą kwestią 

było ustalenie, czy bank słusznie na podsta-
wie powszechnie obowiązujących przepisów 
odmówił uznania reklamacji pana Wojciecha 

dotyczącej transakcji bezgotówkowych 
dokonanych za pomocą skradzionej karty 
kredytowej Visa Classic. Zgodnie z art. 28 ust. 
2 ustawy o elektronicznych instrumentach 
płatniczych, o ile umowa nie przewiduje 
inaczej, posiadacza obciążają operacje do-
konane z użyciem utraconej karty płatniczej 
do czasu zgłoszenia wydawcy jej utraty, do 

kwoty stanowiącej równowartość w złotych 
150 euro. Bank początkowo, do czasu rozpa-
trzenia reklamacji, uznał więc rachunek karty 
wnioskodawcy nadwyżką ponad kwotę 150 
euro. Jednakże po jej rozpatrzeniu słusznie 
uznał, że wskazane ograniczenie odpowie-
dzialności posiadacza nie dotyczy operacji, do 
których doszło z winy posiadacza lub użyt-
kownika, a w szczególności, gdy nie dopełnił 
on obowiązków określonych m.in. w art. 16 
ust. 1 ustawy. Obowiązki określone w art. 
16 ust. 1 ustawy dotyczą: przechowywania 
karty płatniczej i ochrony kodu identyfikacyj-
nego z zachowaniem należytej staranności, 
nieprzechowywania karty płatniczej razem 
z kodem identyfikacyjnym, niezwłocznego 
zgłoszenia wydawcy utraty lub zniszczenia 
karty płatniczej oraz nieudostępniania karty 
płatniczej i kodu identyfikacyjnego osobom 
nieuprawnionym. 

Z tej sprawy jednoznacznie wynika, 
że wnioskodawca nie dołożył należytej 
staranności przy przechowywaniu karty 
płatniczej i ochronie kodu identyfikacyjne-
go, a więc naruszył obowiązek posiadacza 
karty przewidziany w art. 16 ust. 1 pkt. 1 
ustawy o elektronicznych instrumentach 
płatniczych. Sam zaś przyznał, pozostawił 
kartę w kieszeni kurtki, którą zostawił na 
wieszaku w restauracji w ogólnodostępnym 
miejscu. Wszystkie transakcje zostały doko-
nane przed zgłoszeniem zastrzeżenia karty. 
W czasie akceptacji nie była ona zastrze-
żona, posiadała dostępne środki i nie było 
podstaw do odmowy autoryzacji transakcji.

BANK DOŁOŻYŁ STARANNOŚCI
Oceniając działania banku wobec 

pana Wojciecha i zakładając, że jego 
działania z uwagi na prowadzenie przezeń 
profesjonalnej działalności gospodarczej 
przyjmują postać szczególnej staranności 
(art. 355 § 2 k.c.) stwierdzić należy, że bank 
we wszystkich swoich działaniach postapił, 
trzymając się przepisów ustawy o elektro-
nicznych instrumentach. Podkreślić należy 
raz jeszcze, że wnioskodawca nie dopełnił 
obowiązków przewidzianych w art. 16 
ustawy o elektronicznych instrumentach 
płatniczych, w szczególności nie dołożył 
należytej staranności w zakresie przecho-
wywania karty płatniczej i ochrony kodu 
identyfikacyjnego. A to byłoby podstawą 
ograniczenia odpowiedzialności pana 
Wojciecha do kwoty 150 euro (wymienio-
nej w art. 28 ust. 2 ustawy). Pan Wojciech 
Z. z Poznania może teraz skorzystać tylko 
z roszczenia z tytułu bezpodstawnego 
wzbogacenia (art. 405 k.c.) wysuniętego 
w stosunku do sprawcy kradzieży i nie-
uprawnionego użycia karty – gdyby został 
on wykryty w toku postępowania karnego.
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Opinie wyrażone w artykule są wyrazem 

prywatnych poglądów autora i mogą być 

jedynie wskazówką w rozstrzyganiu kon-

kretnych przypadków, z uwzględnieniem 

przepisów wewnętrznych banku i ustalonych 

w nim zasad postępowania. 
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