
Dlaczego nie mogę płacić kartą Visa w sklepie stacjonarnym? 

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji Europejskiej (UE) 
2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. dotyczącego regulacji standardów technicznych (tzw. SCA) w 
sprawie m.in. tzw. silnego uwierzytelnienia Klienta, by zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z usług 
płatniczych oferowanych elektronicznie i tym samym ograniczyć możliwości wystąpienia oszustw 
związanych z tymi usługami. W dniu 14 Września 2019 została zablokowana możliwość płacenia 
kartami Visa w stacjonarnych punktach sprzedaży. W zależności od rodzaju karty dostępna będzie 
płatność w sklepach internetowych zarejestrowanych na terenie Polski. 

Karty Visa zostaną zastąpione kartami MasterCard (z PIN). 

Czy nowa karta będzie imienna ? 

Nie, nowe karty nie będą imienne, będzie je można spersonalizować na infolinii CitiBanku. 

Kiedy otrzymam nową kartę MasterCard? 

Karty Visa będą wymieniane sukcesywnie, nową kartę otrzymasz najpóźniej do końca roku. 

Gdzie odebrać nową kartę? 

Nowe karty są wysyłane do pracodawcy, u którego była zamawiana karta Visa. 

Nie otrzymałem/am nowej karty. 

Jeśli posiadasz konto w Kafeterii MyBenefit zarejestruj zgłoszenie przez formularz Pomoc dostępny w 
Kafeterii pod adresem https://system.mybenefit.pl/mybenefit/contact-form.html w treści wiadomości 
podaj numeru karty Visa. 

Jeśli kartę otrzymałeś/aś bezpośrednio od pracodawcy, prosimy o kontakt na adres opsk@mybenefit.pl 
w treści wiadomości podaj numer karty Visa oraz nazwę firmy, od której otrzymałeś/łaś kartę. 

Nie pracuję już u pracodawcy, u którego zamawiana była karta Visa. 

Prosimy o kontakt z byłym pracodawcą, od którego otrzymałeś/aś poprzednią kartę, ponieważ nowe 
karty zostaną wysłane do pracodawcy/firmy zamawiającej karty. 

Czy nowa karta jest od razu aktywna? 

Nie. Nowe karty należy aktywować. 

Jeśli zamawiałeś/aś kartę przez Kafeterię MyBenefit to, karta będzie aktywowana przez CitiBank w 
terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania raportu odbioru karty. Raport przesyła pracodawca po 
pisemnym potwierdzeniu odbioru karty przez pracownika. 

Jeśli kartę otrzymałeś/aś bezpośrednio od pracodawcy/firmy, to należy ją samodzielnie aktywować na 
infolinii CitiBanku nr 22 692 24 39. 

Jak aktywować nową kartę? 

Karty zamawiane w Kafeterii MyBenefit będą aktywowane po odebraniu nowej karty od pracodawcy. 
Przekaże on informację do MyBenefit, który zleci aktywację karty w CitiBanku.  

Karty otrzymane bezpośrednio od pracodawcy/firmy należy samodzielnie aktywować na infolinii 
CitiBanku nr 22 692 24 39. 

Jaki będzie termin ważności nowej karty? 

Termin ważności będzie podany na karcie (2 lata). 



Jak sprawdzić saldo karty? 

Saldo karty można sprawdzić na infolinii CitiBanku pod numerem 22 692 24 39, po uprzednim 
spersonalizowaniu karty lub na stronie https://www.mypremium.pl/logowanie/ (należy podać numer 
karty, numer nik oraz przepisać kod z obrazka) 

Nie zgadza się saldo karty. 

Jeśli zamawiałeś/aś kartę przez Kafeterię MyBenefit to, prosimy o zarejestrowanie zgłoszenia przez 
formularz Pomoc dostępny w Kafeterii pod adresem https://system.mybenefit.pl/mybenefit/contact-
form.html w treści wiadomości podaj numer karty Visa oraz MasterCard. 

Jeśli kartę otrzymałeś/aś bezpośrednio od pracodawcy/firmy, to prosimy o przesłanie zgłoszenia na 
adres opsk@mybenefit.pl w treści wiadomości podaj numer starej i nowej karty oraz nazwę firmy od 
której otrzymałeś/aś kartę. 

Czy karta MasterCard będzie miała PIN ? 

Tak. Ze względów bezpieczeństwa wszystkie karty będą miały numer PIN. 

Co zrobić kiedy zgubię/zapomnę nr PIN ? 

Numeru PIN nie można odzyskać. Należy zastrzec kartę w CitiBanku pod numerem 22 692 24 39, a 
następnie zamówić nową kartę. Opłata zgodna z taryfą opłat za wydanie duplikatu karty. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o Przeciwdziałaniu Praniu Brudnych Pieniędzy oraz 
Finansowaniu Terroryzmu dane niezbędne do zablokowania karty to: imię i nazwisko; data urodzenia; 
PESEL; kraj urodzenia; obywatelstwo; seria i numer dowodu lub paszportu, adres korespondencyjny. 

Czy nowa karta będzie zasilona ? 

Tak. Środki pozostałe na karcie Visa będą przeksięgowane w całości na nową kartę MasterCard. 

Czy środki zablokowane lub ze zwrotu zakupów będą przeksięgowane na nową kartę? 

Tak. Zwroty oraz blokady zostaną przeksięgowane na nową kartę. 

Co zrobić ze starą kartą? 

Starą kartę należy zniszczyć, po uprzednim sprawdzeniu działania nowej karty. 

Czy zmienią się opłaty za nową kartę? 

Dotychczasowe opłaty związane z użytkowaniem kart pozostają bez zmian. 

Co zrobić kiedy zgubię kartę?  

Utraconą kartę należy bezzwłocznie zastrzec przez infolinię CitiBanku pod numerem 22 692 24 39, a 
następnie zamówić nową kartę. Opłata zgodna z taryfą opłat za wydanie duplikatu karty.  

Zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o Przeciwdziałaniu Praniu Brudnych Pieniędzy oraz 
Finansowaniu Terroryzmu dane niezbędne do zablokowania karty to: imię i nazwisko; data urodzenia; 
PESEL; kraj urodzenia; obywatelstwo; seria i numer dowodu lub paszportu, adres korespondencyjny. 


