
 

 

 

Preautoryzacja karty – co to jest i na czym dokładnie polega?  

Preautoryzacja to termin nierozłącznie związany z operacjami dokonywanymi kartami płatniczymi.   

Czym jest preautoryzacja karty i czym różni się od zwykłego obciążenia karty kredytowej lub 

rachunku bankowego, dowiecie się z niniejszego artykułu. 

 

Co to jest preautoryzacja? 

Gdy rezerwujemy hotel przez Internet lub gdy chcemy wypożyczyć samochód z wypożyczalni, często 

proszeni jesteśmy o podanie numeru karty kredytowej lub debetowej, w celu dokonania rezerwacji. 

Środki te jednak nigdy w sposób rzeczywisty nie obciążyły nam naszego rachunku. Dlaczego? W 

najprostszym ujęciu preautoryzacja jest operacją polegającą na czasowej blokadzie środków na 

saldzie karty kredytowej lub rachunku bankowym do którego przypisana jest karta płatnicza. Może 

ona pełnić rolę kaucji, gwarancji, rezerwacji lub posłużyć do płatności w późniejszym terminie.  

Preautoryzacja odbywa się na odległość co oznacza, że rezerwując hotel lub rezerwując samochód z 

wypożyczalni, podajemy jedynie dane swojej karty płatniczej, ale nie dokonujemy jeszcze płatności za 

usługę. W tym czasie środki pieniężne na danej karcie płatniczej są blokowane, co pomniejsza nam 

saldo tak zwanych dostępnych środków. Zablokowane środki w późniejszym czasie mogą nam 

posłużyć jako zaliczka na poczet płatności w hotelu czy wypożyczalni pojazdu, a nasz rachunek 

zostanie obciążony dopiero w chwili dokonania opłaty za zakupioną usługę w przy kasie.  

Po co zatem dokonuje się preautoryzacji? Preautoryzacja jest operacją wykorzystywaną głównie w 

hotelarstwie oraz usługach polegających na wypożyczaniu sprzętów o wysokiej wartości i stanowi 

zabezpieczenie dla właścicieli hoteli czy właścicieli takich sprzętu. Gdy np. promocyjna cena 

wynajęcia pokoju hotelowego wymaga bezzwrotnej kaucji, hotel zabezpiecza się w ten sposób na 

wypadek gdyby goście hotelowi nie byli jednak w stanie skorzystać z oferty i wycofali swoją 

rezerwację. W drugą stronę dla użytkownika karty płatniczej, zastosowanie blokady środków na 

karcie, może być uznawane jako kontrola wolnych środków, jakie jeszcze pozostały do wykorzystania, 

po zarezerwowaniu wymarzonych wakacji. 



 

Kampania Warto Bezgotówkowo została zainicjowana przez Koalicję na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, a 

koordynowana jest przez Warszawski Instytut Bankowości. Kampania ma na celu upowszechnianie obrotu 

bezgotówkowego, jako nowoczesnych i bezpiecznych form płatności wśród osób indywidualnych oraz firm i instytucji 

akceptujących płatności. W ramach kampanii w dniach 18-24.10.2021 r. odbywa się Tydzień Płatności Bezgotówkowych. 

 

 

 

 

Czy rezerwacja hoteli bez karty płatniczej jest możliwa? 

Preautoryzacja karty płatniczej stosowana jest najczęściej przez hotele i wypożyczalnie pojazdów, ale 

również przez biura podróży czy nawet restauracje, które organizują imprezy okolicznościowe.  

Właściciele firm i ich zarządcy starają zabezpieczyć środki potrzebne na pokrycie kosztów 

ponoszonych przez nich na przygotowanie zamówionej przez klienta usługi na wypadek gdyby ich 

goście lub klienci w sposób dla nich nieprzewidziany, zmienili swoje plany urlopowe czy 

okolicznościowe. Najczęściej w tym celu klienci proszeni są o podanie nr. karty płatniczej.  

Czy więc rezerwacja hotelu, lub innej usługi może odbyć się bez karty płatniczej i blokady środków na 

niej? Niekoniecznie. Najpopularniejsze platformy takie jak np. Booking lub Airbnb prowadzą swoją 

działalność w oparciu właśnie o preautoryzację. Jedynym rozwiązaniem jest ewentualne samodzielne 

wyszukanie konkretnych obiektów, które rezygnują z tego zabezpieczenia.  

Więcej tekstów edukacyjnych znajdziesz na stronie www.gotowibezgotowkowi.pl. 

 

 

  

 

  

 

 


