Zwiększamy limit płatności kartą bez PIN-u do 100 zł
20 marca 2020 r. zwiększyliśmy z 50 zł do 100 zł limit płatności zbliżeniowych kartą bez
konieczności potwierdzania PIN-em.
Zmiana dotyczy wszystkich naszych kart Visa i Mastercard z funkcją zbliżeniową.
Ważny szczegół
Ta zmiana wymaga dostosowania terminali. Dotyczy ona wszystkich banków i właścicieli
terminali płatniczych – niektórzy z nich mogą wprowadzić zmiany nieco później od nas.
Dlatego jeszcze przez jakiś czas płatności powyżej 50 zł mogą wymagać potwierdzenia PIN-em.
Dlaczego wprowadzamy tę zmianę
Zmiany wprowadzamy na podstawie rekomendacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
Co trzeba zrobić





Jeśli mają Państwo kartę Mastercard – nie muszą Państwo nic robić, karta umożliwia
płatności zbliżeniowe bez PIN-u do 100 zł.
Jeśli mają Państwo kartę Visa – prosimy sprawdzić datę ważności karty, którą znajdą
Państwo na karcie:
o w przypadku kart Visa z datą ważności czerwiec 2023 (06/23) lub późniejszą –
nie muszą Państwo nic robić, karta umożliwia płatności zbliżeniowe bez PIN-u
do 100 zł,
o w przypadku kart Visa z datą ważności maj 2023 (05/23) lub wcześniejszą –
zwiększenie kwoty płatności zbliżeniowych bez PIN-u do 100 zł wymaga, aby
wykonali Państwo transakcję kartą bez użycia funkcji zbliżeniowej. Po prostu
muszą Państwo włożyć kartę do terminala lub bankomatu i potwierdzić
transakcję PIN-em.
Jeśli mają Państwo kartę Zbliżak Visa (naklejkę zbliżeniową) − niezależnie od daty jej
ważności − nie muszą Państwo nic robić. Karta umożliwia płatności zbliżeniowe bez PINu do 100 zł.

Inne formy płatności zbliżeniowych
Warto pamiętać, że oprócz płatności plastikową kartą mogą Państwo skorzystać również
z płatności zbliżeniowych kartą w telefonie, np.:



wirtualną postacią karty Visa zbliżeniowej dla klientów indywidualnych – którą
uruchomią Państwo w Moim ING w sekcji Moje finanse -> Karty i płatności telefonem,
kartą dodaną do portfela Apple Pay, Google Pay lub Garmin Pay (dotyczy niektórych
kart).

Przypominamy, że gdy płacą Państwo przez Apple Pay lub Garmin Pay, nie muszą Państwo
wpisywać PIN-u na terminalu – niezależnie od kwoty płatności.

