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ZASADY PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWYCH BLIKIEM 

 
 

§ 1.  

1. „Zasady płatności zbliżeniowych BLIKIEM” (Zasady) określają reguły dokonywania płatności zbliżeniowych BLIKIEM w aplikacji mobilnej. 
2. W sprawach nieuregulowanych w Zasadach zastosowanie mają postanowienia: 

1) „Szczegółowych warunków świadczenia usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej oraz składania oświadczeń 
w PKO Banku Polskim SA” albo  

2) „Szczegółowych warunków obsługi Konta Inteligo w aplikacji mobilnej IKO w PKO Banku Polskim SA” albo 
3) „Regulaminu rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce 

Akcyjnej”. 

§ 2.  

Aby korzystać z płatności zbliżeniowych BLIKIEM, trzeba aktywować tę funkcję w aplikacji mobilnej.  

§ 3.  

1. Płatność zbliżeniowa BLIKIEM polega na zbliżeniu urządzenia mobilnego z aplikacją mobilną do czytnika zbliżeniowego terminala. Jest to 
płatność w aplikacji mobilnej za pośrednictwem systemu BLIK (systemu płatności mobilnych zarządzanych przez Polski Standard Płatności). 

2. Klient autoryzuje płatność zbliżeniową BLIKIEM poprzez zbliżenie urządzenia mobilnego do czytnika zbliżeniowego terminala. 

§ 4.  

1. Płatność zbliżeniowa BLIKIEM jest możliwa w kraju i na świecie w punktach oznaczonych logo BLIK lub Mastercard wyposażonych w terminal  
z czytnikiem zbliżeniowym.  

2. Klient może w każdej chwili włączyć albo wyłączyć funkcję płatności zbliżeniowych BLIKIEM w aplikacji mobilnej. 

§ 5.  

1. Dla płatności zbliżeniowych BLIKIEM domyślny dzienny limit kwotowy wynosi 10 000 zł, a maksymalny dzienny limit kwotowy wynosi  
20 000 zł. 

2. Klient może zmienić domyślny dzienny limit kwotowy i ustawić własną kwotę w przedziale od 0,01 zł do 20 000 zł. 

§ 6.  

1. Płatność zbliżeniowa BLIKIEM obciąża rachunek wybrany przez klienta z listy dostępnej w aplikacji mobilnej w dniu jej dokonania. 
2. Płatność zbliżeniowa BLIKIEM dokonana w walucie obcej jest przeliczana na walutę polską według kursów stosowanych przez organizację 

płatniczą Mastercard w dniu dokonania transakcji. Informacja o kursach walutowych Mastercarda znajduje się na stronie internetowej 
www.pkobp.pl. 

§ 7.  

Zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji zostały opisane w dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 2. 

§ 8.  

1. Bank zastrzega sobie prawo dokonania zmiany Zasad w przypadku: 
1) wprowadzenia nowych lub uchylenia bądź zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym Zasad, 
2) rozszerzenia, zmiany lub ograniczenia funkcjonalności usług, zmiany zasad korzystania z usług przez klienta, wprowadzenia nowych usług, 

rezygnacji z wykonywania niektórych czynności będących przedmiotem usług świadczonych przez Bank, wpływających na postanowienia 
Zasad, 

3) konieczności dostosowania Zasad do wymogów związanych z ochroną konsumentów, 
4) wydania orzeczeń sądów albo decyzji, rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub innych 

organów administracji publicznej wpływających na postanowienia Zasad. 
2. Terminy i sposób w jaki Bank informuje o zmianach oraz prawach klienta w zakresie ich przyjęcia bądź sprzeciwu opisane są w dokumentach, 

o których mowa w § 1 ust. 2. 
 


