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Plastikowy pieniądz
Słysząc określenie „plastikowy pieniądz”,
pierwsze co masz na myśli to karta płatnicza.
Z plastiku (polimerów) stworzone są także
banknoty, lecz zajmiemy się kartami.
Karty płatnicze są elektronicznym środkiem
płatniczym wydawanym przez instytucje
finansowe, który pozwala posiadaczowi na zdalny
dostęp do środków zgromadzonych na rachunku,
przez co rozumiemy zarówno pobieranie ich z
bankomatu, jak i obsługę bezgotówkowych
płatności za towary i usługi.
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•

•

•

•

Jeżeli chodzi o rodzaj budowy karty płatniczej, obecnie w najszerszym użyciu
są karty z paskiem magnetycznym, na którym zapisane są dane karty, co pozwala na
pobieranie gotówki z bankomatów oraz płatności bezgotówkowe. Standardem stają
się karty z paskiem magnetycznym obsługujące również płatności zbliżeniowe, za
pomocą wbudowanego w nią specjalnego chipu i nadajnika, dzięki czemu dokonanie
transakcji staje się niezwykle proste – wystarczy zbliżyć kartę do terminala
płatniczego.
W czasach Internetu popularność zyskuje również karta wirtualna, która nie jest
wydawana w postaci fizycznej, a jej posiadacz dostaje drogą elektroniczną jedynie
numer karty i niezbędne dane do zawierania transakcji przez Internet lub drogą
mobilną.
Dzieląc karty ze względu na sposób rozliczania transakcji, w najszerszym użyciu są
to karty kredytowe z ustalonym z góry limitem kredytowym, jaki może wykorzystać
jej właściciel. Należności za dokonane transakcje musi on uregulować w określonym
przy podpisywaniu umowy okresie rozliczeniowym.
Drugim równie popularnym typem takich kart są karty debetowe, wydawane przy
zakładaniu konta osobistego. Dokonywane transakcje obciążają konto jej posiadacza,
a obciążenie to nie może przekroczyć stanu jego konta.

Karta kredytowa a debetowa
Najbardziej podstawową kartą płatniczą jest
karta debetowa. Tu zależność jest prosta – za
każdym razem gdy wybierasz pieniądze w
bankomacie lub płacisz kartą w sklepie, to
płacisz pieniędzmi ze swojego rachunku *ROR.
Nie masz pieniędzy – nie zapłacisz. Proste.

*(ROR) Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy służy do gromadzenia środków
pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej.

W przypadku karty kredytowej sprawy wyglądają całkiem
inaczej. Karta kredytowa też ma swój rachunek – jest to w
istocie limit kredytowy, który przyznał Ci bank.
Za każdym razem, gdy płacisz taką kartą, to tak naprawdę
wydajesz pieniądze banku, a nie swoje. I możesz je
wydawać dopóki starczy Ci limitu. Oczywiście wszystko
prędzej czy później musisz spłacić.
Nie musisz tego robić od razu. Zadłużenie w karcie
kredytowej charakteryzuje się czymś, co nazywa się
okresem bez odsetkowym. To czas, w którym operowanie
pieniędzmi banku nic Cię nie kosztuje. Zadłużenie nie jest
oprocentowane.
Bezwzględne spłacanie całego zadłużenia do końca okresu
bez odsetkowego to warunek konieczny do tego, aby
korzystanie z karty kredytowej było opłacalne.

Trochę historii
Ten cienki kawałek plastiku, o wymiarach
zbliżonych do dowodu osobistego, w pierwszej
wersji pojawił się w początkowych latach XX
wieku. Wtedy to, właściciel takiej karty
upoważniony był do odbioru zamówionego
towaru z zapisaniem należności na jego konto.
Taką obsługę płatności można było spotkać w
dużych sieciach sklepowych i na stacjach
benzynowych. W Polsce pierwsze karty płatnicze
pojawiły się na początku lat 80 ubiegłego wieku.

Podstawowe stosowane zabezpieczenia kart
płatniczych przed ich fałszowaniem i niepowołanym
użyciem to:

• wytłoczony w dolnej części awersu karty numer, który powinien być zgodny z
odpowiednim dla poszczególnego systemu kart układem cyfr
• określony termin ważności karty, podany w układzie MM/RR, przy czym
przyjmuje się, że karta ważna jest do ostatniego dnia miesiąca podanego na
karcie i po tym terminie powinna zostać zatrzymana przez bankomat lub
akceptanta kart
• nazwisko i imię posiadacza karty - kartą może posługiwać się tylko osoba,
której imię i nazwisko jest na niej wytłoczone
• na odwrocie karty powinien znajdować się podpis właściciela karty, a karty
nie podpisane uważa się za nieważne (karty firmowe typu business mają
wytłoczoną nazwę firmy)
• na każdej karcie płatniczej powinno znajdować się logo systemu (np. VISA,
Eurocard/MasterCard, PolCard, American Express)
• dodatkowym zabezpieczeniem może być hologram na awersie karty,
niezwykle trudny do podrobienia, jednak nie znajduje się on na wszystkich
kartach płatniczych
• niektóre karty bankowe posiadają ograniczenia realizacji tylko do określonego
terenu (np. napisValid only in Poland oznacza, iż karta ważna jest tylko na
terytorium Polski)

• Podstawowym zabezpieczeniem karty jest PIN. PIN
(czyli Poufny Numer Identyfikacyjny) to swego
rodzaju "elektroniczny podpis" posiadacza karty.
Tylko prawidłowe podanie numeru PIN umożliwia
dostęp do naszych pieniędzy w bankomacie.
Najczęściej po trzykrotnym, nieprawidłowym
wybraniu PIN‘u bankomat zatrzyma kartę.

Wady i zalety
• Nie mam pomysłu !!!!
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• Źródła :
• http://metafinanse.pl/jak-dzialaja-kartykredytowe/
• http://finansedomowe.net/wszystko-comusisz-wiedziec-o-kartach-platniczych/
• http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zabezpiec
zenia-kart-platniczych-467517.html

