
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Aktualności dotyczące Organizacji Kartowych 
 
Poniżej znajdują się nowe zmiany opłat wprowadzone przez Organizacje Kartowe Visa, Mastercard, 
Diners Club i JCB. 
 
Co się zmienia? 
Organizacje kartowe wprowadziły ponad 30 zmian. Wprowadzone zmiany zostały opisane poniżej. 
 
Zmiany wprowadzone przez Mastercard, które mają największy wpływ na agentów rozliczeniowych 
są następujące: 
 

Regiony / 
Rynki 

Szczegóły zmiany Data wejścia w 
życie 

Wielka 
Brytania, 

Irlandia, Kraje 
bałtyckie, Kraje 
skandynawskie 

Zmiana opłaty z tytułu wolumenu transakcji od agentów 
rozliczeniowych i minimalnej opłaty z tytułu wolumenu 
transakcji od agentów rozliczeniowych do 2,5 punktu 

bazowego (Wielka Brytania, Irlandia i Gibraltar) i 3,5 punktu 
bazowego (Kraje skandynawskie i bałtyckie) 

01.01.2021 

Andora, Belgia, 
Francja, 

Hiszpania, 
Holandia, 

Luksemburg, 
Portugalia 

 

Mastercard ogłasza zmiany opłat z tytułu wolumenu transakcji 
od agentów rozliczeniowych w wybranych krajach UE  

 

01.01.2021 

EOG Karty komercyjne - Stawka opłaty interchange z tytułu 
usunięcia pola uniwersalnego uwierzytelniania posiadacza 
karty (Universal Cardholder Authentication Field, UCAF) 

17.07.2020 

 
 
Główne zmiany opłat wprowadzone dla agentów rozliczeniowych przez organizację Visa są 
następujące: 
 

Regiony / 
Rynki 

Szczegóły zmiany Data wejścia w 
życie 

Wszystkie Opłata dla międzynarodowych agentów rozliczeniowych 
(IAF) z tytułu transakcji dokonanych bez fizycznej obecności 
karty (CNP) wzrośnie z aktualnego poziomu 40 punktów 

bazowych do 55 punktów bazowych 

01.07.2020 

 
 
 
  



 

  

 
 

 

 

 

 
 
 

 Minimalna opłata za integralność przetwarzania Mastercard zmiana się również dla Polski – 
data wejścia w życie 1 kwietnia 2020 r. 

 
 Zmiana opłaty interchange za korzystanie z kart komercyjnych Mastercard – Stawki opłaty 

interchange z tytułu usunięcia pola uniwersalnego uwierzytelniania posiadacza karty 
(Universal Cardholder Authentication Field, UCAF) – data wejścia w życie 17 lipca 2020 r. 

 

 W celu dopasowania rozliczeń opłaty związanej z serwerem Secure Code Mastercard 
wchodzącej w życie 17 lipca 2020 r. opłata związana z serwerem Secure Code będzie 
określana na głównym poziomie ICA 

 
 Mastercard – zmiana opłaty interchange programu Global Wholesale Travel Program – data 

wejścia w życie 17 lipca 2020 r. 
 

 W 2015 r. organizacja Mastercard wprowadziła program Global Wholesale Travel Transaction 
Program (GWTTP) dla dostawców usług turystycznych korzystających z numeru konta 
wirtualnego MasterCard w celu rozliczenia transakcji związanych z podróżą. Z dniem 1 
września 2020 r. Elavon wprowadza aktualizację platformy umożliwiającej bezpośrednie 
rozliczenia opłat systemowych za zwroty związanych z programem GWTTP Mastercard. (Do 
tego czasu realizowane będą ręczne rozliczenia opłat systemowych za zwroty związane z 
programem GWTTP Mastercard). 
 

 Coroczny przegląd i aktualizacja opłat systemowych Mastercard i Maestro, w tym 
dotyczących wolumenu, transakcji oraz rozliczeń i innych opłat oraz walut obcych – data 
wejścia w życie 1 października 2020 r. 

 
 Aktualizacja opłaty organizacji kartowej (CAF) Mastercard oraz opłaty za zgodność transakcji 

DCC – data wejścia w życie 1 października 2020 r. 
 

 Aktualizacja opłaty związanej z serwerem Secure Code Mastercard – data wejścia w życie 1 
października 2020 r.  

 
 Organizacja Mastercard nalicza kwotę 0,02 EUR za każdą transakcję korzystającą z 

wskaźnika wyłączenia agenta rozliczeniowego – data wejścia w życie 5 października 2020 r. 
 

 Opłata autoryzacyjna Mastercard od agentów rozliczeniowych z tytułu odrzuconych transakcji 
– data wejścia w życie 5 października 2020 r. 

 

 Mastercard 3961 - zmiana stawki opłaty za przedpłacone karty korporacyjne MasterCard dla 
wybranych krajów w Europie – data wejścia w życie 16 października 2020 r. 

 

 Zmiany w opłatach z tytułu uwierzytelniania Mastercard w wybranych krajach w Europie – 
data wejścia w życie 1 stycznia 2021 r. 

 

 Mastercard zmieni kryteria opłat za zamówienia pocztowe / telefoniczne w na terenie 
Jednolitego Europejskiego Obszaru Płatniczego – data wejścia w życie 4 stycznia 2021 r. 
 

 

 
 
 
 

 Półroczny przegląd Visa obejmujący globalne opłaty z tytułu wolumenu transakcji, rozliczeń 
oraz opłat transakcyjnych – prowizja – data wejścia w życie 1 października 2020 r. 

 



 

  

 
 

 

 

 

 
 Uwzględnienie opłat z tytułu rozliczeń Visa w opłacie organizacji kartowej (CAF) – data 

wejścia w życie 1 października 2020 r. 
 

 Zmianie ulega opłata interchange z tytułu akceptacji kart marki własnej Visa – data wejście w 
życie 1 października 2020 r. 

 
 Visa dokonuje zmian we wszystkich globalnych produktach B2B – data wejścia w życie 17 

października 2020 r. 
 

 Wprowadzenie udoskonaleń Visa do wirtualnych produktów płatniczych B2B dla wydatków na 
podróże – opłata – data wejścia w życie 17 października 2020 r. 

 
 Opłaty dla oryginalnej transgranicznej transakcji wpłaty dla agentów rozliczeniowych Visa 

zostanie zmieniona w Europie – data wejścia w życie 1 kwietnia 2021 r. 
 
 
Opłata interchange Visa dla Polski – usługi pocztowe – data wejścia w życie 18 kwietnia 2020 r. 

  
 

Branża sprzedawcy Produkt Stawka 

Usługi pocztowe 

Konsumenckie 
karty debetowe 

0,20% (maks. 0,20 
PLN) 

Konsumenckie 
karty kredytowe 

0,30% (maks. 0,30 
PLN) 

Komercyjne karty 
debetowe 

0,20% (maks. 0,27 
PLN) 

Komercyjne karty 
kredytowe 

0,30% (maks. 0,55 
PLN) 

 
 

Opłata interchange Visa dla Polski – płatności rachunków – data wejścia w życie 18 kwietnia 2020 r.  
 

Branża sprzedawcy Produkt Stawka 

Płatności rachunków 

Konsumenckie 
karty debetowe 

0,20% (maks. 0,20 
PLN) 

Konsumenckie 
karty kredytowe 

0,30% (maks. 0,30 
PLN) 

 
 
Opłata interchange Visa dla Polski – duży sprzedawca - data wejścia w życie 18 kwietnia 2020 r. 
 

Branża sprzedawcy Produkt Stawka 

Dealerzy samochodów 
i ciężarówek -1 

Konsumenckie 
karty debetowe 

0,20% (maks. 20 PLN) 

Maklerzy i dealerzy 
giełdowi -2 

Konsumenckie 
karty kredytowe 

0,30% (maks. 30 PLN + 
0,10%) 

Apteki i sklepy z 
lekarstwami -3 

Komercyjne 
karty debetowe 

0,20% (maks. 30 PLN) 

Akcesoria medyczne -4 
Komercyjne 

karty kredytowe 
0,30% (maks. 45 PLN + 

0,10%) 
   

 
  



 

  

 
 

 

 

 

 
 

 
Wszystkie zmiany dla kart Diners Club 
 
Zmiany globalnych opłat systemowych Diners – data wejścia w życie 1 lutego 2021 r. 
 

 
Wszystkie zmiany dla kart JCB 
 

Zmiana systemowej opłaty autoryzacyjnej i opłaty za przetwarzanie transakcji JCB – data wejścia w 
życie 1 października 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym 

Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02 -515 Warszawa, zarejestrowany w 
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287836, numer REGON 300649197, 
NIP 2090000825, kapitał zakładowy Elavon Financial Services Designated Activity Company 6.400.001,00 euro. Elavon 

Financial Services DAC prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Elavon Merchant Services i podlega nadzorowi 
Centralnego Banku Irlandii.  


