Podmienky vydania debetnej platobnej karty

Účinné od 01. 11. 2019

Tento dokument je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok - Prima banka Slovensko, a.s.
Banka na základe Zmluvy o vydaní a používaní platobnej karty zabezpečí vydanie debetnej platobnej karty k účtu s nasledovným vopred nastaveným limitom:
Typ platobnej karty2)
Denný limit pri vydaní karty
Mesačný limit pri vydaní karty k Detskému účtu

Debit Mastercard

Mastercard Standard

Mastercard Gold

1 000,00 EUR

2 500,00 EUR

4 000,00 EUR

-

-

2 500,00 EUR

4 000,00 EUR

100,00 EUR

Denný limit pri vydaní karty k podnikateľským účtom

1 500,00 EUR

Maximálna výška Denných limitov a Mesačných limitov pre debetné platobné karty1):
Maestro

Debit Mastercard

Mastercard Standard

Mastercard Gold

Denný limit

2 000,00 EUR

4 000,00 EUR

4 000,00 EUR

10 000,00 EUR

Mesačný limit karty k Detskému účtu

1 000,00 EUR

1 000,00 EUR

-

-

pri/po otvorení účtu

pri/po otvorení účtu

pri/po otvorení účtu

neobmedzený

neobmedzený

neobmedzený

Typ platobnej karty

1) Minimálna výška denného/mesačného limitu karty je 100 EUR.

Ďalšie informácie:
Vydanie prvej/ďalšej platobnej karty k účtu
Počet vydaných kariet k účtu

2

2) K Detskému účtu banka umožňuje vydať iba jednu platobnú kartu Debit Mastercard pre majiteľa účtu, po dovŕšení veku 8 rokov.
K Základnému bankovému produktu a k Platobnému účtu so základnými funkciami banka umožňuje vydať iba jednu platobnú kartu Debit Mastercard pre majiteľa účtu.
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Doručovanie debetných platobných kariet
Nová debetná platobná karta aj informácia o PIN sú zasielané obyčajnou listovou zásielkou na korešpondenčnú adresu držiteľa v rámci SR. Platobná karta aj
informácia o PIN sú zasielané v samostatných zásielkach, pričom každá je expedovaná v iný deň. V prípade nedoručenia platobnej karty/informácie o PIN do
dvoch mesiacov od podania žiadosti o jej vydanie, musí majiteľ účtu kontaktovať pobočku Prima banky.
Aktivácia a nastavenie PIN
Pred prvým použitím je potrebné aktivovať debetnú platobnú kartu. Aktivácia je možná cez mobilnú aplikáciu Peňaženka, Internet banking alebo cez Infolinku.
Aktivovať kartu môže len jej držiteľ3).
Pokiaľ si pri podaní žiadosti o vydanie karty klient zvolí nastavenie PIN prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva, nebude mu doručený PIN poštou,
ale po doručení karty si sám nastaví PIN prostredníctvom svojho Internet bankingu alebo mobilnej aplikácie Peňaženka. Prvýkrát po nastavení PIN je potrebné
použiť kartu v bankomate.
3) Držiteľom debetnej platobnej karty je klient, na meno ktorého bola platobná karta vydaná.

Bezkontaktné platby
Všetky debetné platobné karty sú vybavené bezkontaktnou technológiou, ktorá umožňuje vykonať platbu do sumy 20 eur bez zadania bezpečnostného prvku
(PIN).
Z dôvodu znižovania rizika zneužitia môžu byť niektoré bezkontaktné transakcie zamietnuté s požiadavkou na zadanie PIN.
Internetové platby kartou
Držiteľ platobnej karty môže prostredníctvom Internet bankingu alebo mobilnej aplikácie Peňaženka zakázať alebo povoliť internetové platby platobnou kartou.
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