
Czym są i jak działają karty pre-
paidowe? 

Karty przedpłacone stosowane są w przeróżnych odmianach.  

Typowe karty płatnicze podbiły rynek transakcyjny i dziś w większych miastach, praktycznie większość 

płaci „plastikiem”. Dlaczego tak się stało? Zdecydowanie ze względu na wygodę oraz bezpieczeństwo 

transakcji. Gotówka to środek dość niewygodny w użyciu, ponieważ posiadanie większej jej ilość przy 

sobie zwiększa w nas poziom stresu, wynikły z powodu strachu przed kradzieżą lub zgubieniem.  

Karta płatnicza, jest mała i zmieści się nawet w ciasnej kieszeni. Korzystanie z karty pomaga nam 

podwyższyć świadomość wydawania zgromadzonej na niej gotówki, ponieważ każda transakcja 

zapisywana jest w historii. Wiemy gdzie, na co i ile wydaliśmy. Dzięki takiemu rozwiązaniu, powstała 

odmiana kart płatniczych zwana pre-paid. W tym artykule przybliżę rodzaje wykorzystywania kart 

pre-paidowych. 

Odmiany kart pre-paidowych 
Karta pre-paid nie wymaga posiadania rachunku w banku.  Służy ona do zawierania transakcji 

zgodnych z jej przeznaczeniem. 

 

Płatnicza karta pre-paid 
W sposób elektroniczny przesyłamy na nią dowolną ilość gotówki, a następnie możemy ją 

wykorzystywać do płacenia za dobra i usługi w dowolnym punkcie handlowym. Istnieje również 

możliwość wypłaty fizycznej gotówki z poziomu bankomatu za pomocą owej karty. Jednak nie każdy 

wydawca, pozwala na taką usługę, dlatego przed zamówieniem karty przedpłaconej, warto sprawdzić 

regulaminy kilku z nich. Jednym z popularniejszych wydawców kart pre-paidowych jest Bank 

Zachodni WBK grupy Santander. Jego oferta skierowana jest do osób z każdej grupy wiekowej oraz 

oferuje różne formy przeznaczenia pre-paidówek.  

Karta upominkowa 
Ten rodzaj wykorzystywany jest w sklepach oraz dyskontach. Kartę podarunkową kupuje się w danym 

sklepie, za z góry określoną sumę pieniędzy. Zazwyczaj oscyluje ona w kwotach od 50 zł do 1000 zł. 

Kwota ta wzrasta do nawet 5000 zł jeśli weźmiemy pod uwagę sklepu jubilerskie. Niektóre sklepy 

określają przedział kwotowy w jaki może zostać zasilona karta, niektóre zaś narzucają swoje kwoty 

odgórnie, bez możliwości ich korekty. 

Plusem tego typu karty jest możliwość ofiarowania jej drugiej osobie jako prezent, dzięki temu 

zamiast samodzielnego zakupu prezentu z obawą nie trafienia w gust, osoba obdarowywana zyskuje 

swobodę działania. 

Minusem kart upominkowych jest przede wszystkim brak możliwości wypłacenia gotówki na niej 

zgromadzonej  oraz możliwość wykorzystania tylko i wyłącznie w sklepie w którym została zakupiona.  



Karta z doładowaniem 
Również nie wymaga ona posiadania rachunku. Wystarczy zamówić ją w banku, który oferuje ową 

usługę, a następnie zasilić dowolną kwotą. Kartą tą można płacić za zakupy w internecie oraz 

wypłacać pieniądze z bankomatu. Służy ona jako narzędzie płatnicze wielorazowe, dlatego też można 

ją zasilać w dowolnym momencie, dowolnymi kwotami, które będą mieścić się w określonym limicie. 

Do płatności przez internet stosuje się również karty paysafecard, które można zakupić w ponad 450 

tysiącach stacjonarnych punktów sprzedaży.  

Jak zamówić wielorazową kartę pre-paid? 
Wystarczy wejść na stronę internetową banku lub wystawcy indywidualnego i złożyć wniosek. 

Następnie przyjedzie do nas kurier z umową oraz świeżo wyrobioną kartą. Opłaty za korzystanie z 

karty szczegółowo opisane są w cennikach wystawców. W przypadku WBK koszt wydania karty 

wymaga uiszczenia opłaty w wysokości od 10-65 zł (Kwota zależna od funkcji jakie ma posiadać dana 

karta). Natomiast korzystanie z niej jest bezpłatne dla transakcji bezgotówkowych, a płatne w 

przypadku wypłat pieniędzy z bankomatu w kwocie 5 zł. 

Zalety kart pre-paid 

Dzięki nim w łatwy sposób możemy kontrolować wydatki naszych pociech, które swoje kieszonkowe, 

będą otrzymywać właśnie w postaci karty pre-paid. Jest to dość nowoczesne podejście do tematyki 

finansów, jednak aby nasze dziecko było w przeszłości obyte z ową technologią, powinno mieć z nią 

styczność jak najwcześniej. 

 


