
Karty 
kredytowe 
Przewodnik „Podróże
z kartą w kraju i za granicą”



W trakcie wycieczek jeszcze  

lepiej niż bilon i banknoty  

sprawdzi się karta kredytowa,  

bo o wiele łatwiej ją schować  

i trudniej zgubić. Sprawdź,  

dlaczego warto zabrać kartę w podróż!

PODRÓŻE PO POLSCE 
BEZ GOTÓWKI

Spływ kajakowy, wspinaczka skałkowa, a może zwykły relaks? 
Nieważne dokąd jedziesz, bez wypchanego portfela będzie Ci 
o wiele wygodniej! Dziś kartą kredytową zapłacisz praktycznie 
wszędzie, a jeśli będziesz potrzebować gotówki, bez problemu 
wypłacisz ją w jednym z wielu bankomatów dostępnych w całej 
Polsce, nawet w małych miejscowościach.

Karta to pieniądze zawsze pod ręką i dostępne od ręki. Nawet jeśli w 
czasie podróży pojawią się nieprzewidziane wydatki, z kartą nie będą 
dla Ciebie problemem. Dzięki karcie możesz też sobie pozwolić na 
dodatkowe przyjemności, jeśli tylko zechcesz. Wykorzystaj czas wolny 
najlepiej jak się da!

WYGODNE PODRÓŻE

ŁATWY DOSTĘP DO PIENIĘDZY
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Masz kartę kredytową Santander Consumer Bank? To znaczy, że masz też 
dostęp do Bankowości Internetowej! Dzięki tej usłudze historię transakcji 
możesz sprawdzić zawsze i wszędzie, nawet jeśli przechadzasz się po 
molo w niedzielę w środku nocy czy wstajesz w poniedziałek o świcie, 
żeby wejść na najwyższy szczyt polskich Tatr. Przygody przygodami,  
ale budżet lepiej mieć pod kontrolą!

KONTROLA WYDATKÓW3



Utrata karty jest o wiele mniej kłopotliwa niż utrata gotówki – kiedy 
tylko odkryjesz jej brak, zadzwoń do banku i ją zastrzeż. Nawet jeśli 
ktoś znajdzie kartę, nie będzie mógł z niej skorzystać. Ty możesz 
za to kontynuować podróż i cieszyć się urlopem.

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA4

Wybierasz się za ocean, na egzotyczną 

wyspę, a może do sąsiednich Czech? 

Baw się dobrze i pamiętaj, że kartę 

kredytową warto mieć w portfelu 

zawsze i wszędzie. Dzięki niej 

płatności w hotelach, restauracjach 

i sklepach będą proste i bezpieczne. 

Oto powody, żeby zamiast gotówki 

zabrać kartę do portfela!

ZWIEDZAJ WYGODNIE 
ŚWIAT Z KARTĄ

Zapomnij o wymianie walut. Spakuj kartę do portfela i jedź w podróż. 
Karta kredytowa gwarantuje proste i korzystne rozliczanie transakcji. 
Bez względu na walutę, w której kupujesz, z twojego konta zostanie 
pobrana odpowiednia kwota w złotówkach. A jeśli w jakiejś wyjątkowej 
sytuacji będzie ci potrzebna gotówka, zawsze możesz wypłacić potrzebną 
kwotę w lokalnej walucie z każdego bankomatu. Pamiętaj: podróż to czas, 
kiedy masz szukać przygód, a nie kantoru!

BEZ POTRZEBY WYMIANY WALUTY1



O kartę kredytową na wakacjach nie musisz się martwić. 
Nie zajmuje wiele miejsca, więc łatwo ją bezpiecznie schować. 
Inaczej niż w przypadku gotówki, utrata karty to nie dramat, 
który często oznacza koniec podróży. Zgubioną lub skradzioną 
kartę kredytową wystarczy zastrzec jak najszybciej i nikt inny 
z niej nie skorzysta.

W podróży, zwłaszcza za granicą, łatwo stracić kontrolę nad wydatkami. 
Posiadacze kart kredytowych Santander Consumer Banku mają dostęp 
do Bankowości Internetowej, w której można na bieżąco sprawdzać 
wszystkie transakcje. Do serwisu można się zalogować z dowolnego 
miejsca na świecie. Dostęp do listy płatności przyda się też po wyjeździe 
osobom, które lubią dokładnie wiedzieć na co i ile wydały.

Podróż się kończy, a w portfelu zostało sporo zagranicznych 
banknotów i bilonu? To często się zdarza osobom, które na wakacje 
jeżdżą z gotówką. Z reguły trudno dokładnie przewidzieć wszystkie 
wydatki. Ale co zrobić z niewykorzystaną walutą? Lepiej ją wydać na 
miejscu czy zabrać do kraju? Płacąc kartą, unikniesz takich dylematów 
i nieracjonalnego wydawania pieniędzy czy zamrażania środków  
na nie wiadomo jak długo!

CIESZ SIĘ POCZUCIEM 
BEZPIECZEŃSTWA

BUDŻET POD KONTROLĄ

ZAPOMNIJ 
O NIEWYKORZYSTANEJ WALUCIE
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Z karty kredytowej możesz korzystać już na etapie planowania 
wakacji. Z jej pomocą za wszystko zapłacisz przez internet! Karty 
kredytowe honorowane są, a często także wymagane, przy rezerwacji 
hotelu, wynajmowaniu samochodu czy płaceniu za bilety lotnicze. 
Płacenie kartą jest łatwe i wygodne, a o to przecież chodzi, żeby 
wyjazd nie wiązał się z trudnościami, a z komfortem! 

Usługa 3D Secure zapewni Ci dodatkowe, bezpłatne zabezpieczenie 
transakcji internetowych. Podczas płatności online z usługą 3D 
Secure, poza wpisaniem danych z karty, transakcję potwierdzasz 
również jednorazowym kodem SMS. 

REZERWUJ WYGODNIE ONLINE2


