Taryfa Opłat i Prowizji
Rozdział XVII. Produkty i usługi wycofane z oferty Banku
K. Karty płatnicze i kredytowe oraz instrumenty płatnicze dla Klientów Instytucjonalnych
Lp.

Rodzaj czynności / usług

1

Wydanie kartypłatniczej głównej lub dołączonej:

2

Obsługa karty debetowej

3

Obsługa karty kredytowej
Uwaga: opłata pobierana jest od drugiego roku używania karty kredytowej

Visa Electron Business
nie dotyczy
0,00 / 10,00

1

nie dotyczy

Wypłata gotówki:
a) w bankomatach sieci SGB i sieci BPS oraz zrzeszonych Banków Spółdzielczych
b) w bankomatach obcych
4

c) w kasach SGB

2

d) w kasach obcych

5,00
2

3% min. 10,00

e) w ramach usługi cash back

1,50

2

3% kwoty, min. 8,00

f) w bankomatach lub kasach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG*)
g) Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium
innego państwa członkowskiego EOG*) - wypłata gotówki w bankomacie lub kasie
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
5

0,00
3% min. 5,00

2

3% min. 5,00

a) sieci SGB

3,00

b) pozostałych

3,00

Zmiana numeru PIN w bankomatach:
6

a) sieci SGB
b) pozostałych

7

Wygenerowanie nowego numeru PIN

6,00
7,00
10,00

Zestawienie transakcji płatniczych przesłanych do Klienta:
8

a) na adres korespondencyjny
b) na adres poczty elektronicznej

9

Sporządzenie kopii już odebranego / wysłanego zestawienia transakcji płatniczych

Wystawienie na wniosek Klienta:
10 a) zaświadczenie o posiadaniu karty kredytowej

5,00
0,00
10,00 (w tym VAT 23%)

nie dotyczy

b) zaświadczenia/opinii innej niż powyżej
Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce uszkodzonej, zastrzeżonej, zniszczonej lub utraconej, wydanie
duplikatu karty płatniczej w okresie jej ważności:
11

a) w trybie zwykłym

20,00

Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadku, gdy nowa karta płatnicza była uszkodzona już w momencie jej
wydania
b) w trybie przyspieszonym na życzenie Klienta (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)

50,00

12 Wznowienie karty płatniczej

0,00

13 Zastrzeżenie karty płatniczej dokonane przez Klienta

0,00

Zastrzeżenie karty płatniczej wykonane przez pracownika Banku w przypadkach określonych w Umowie lub w
14
stanowiącym jej integralną część Regulaminu
15 Zwiększenie limitu kredytowego (aneks do Umowy kredytowej)
Minimalna kwota do zapłaty, określona w umowie o wydanie i używanie karty kredytowej, liczona od kwoty
16
wykorzystanego limitu
Odroczenie terminu płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych:
a) w kraju
17 b) za granicą
(prowizja pobierana miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji płatniczych wykonanych w poprzednim cyklu
rozliczeniowym)
Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia
18
(opłata naliczana w dniu rozliczenia, pobierana po wpływie środków na rachunek)

15,00
nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

19 Gotówka awaryjna - bonus

nie dotyczy

20 Awaryjne wydanie karty płatniczej zastępczej poza granicami kraju

nie dotyczy

21 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju

nie dotyczy

22

Każdorazowe wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty powstałego zadłużenia, po 7 dniach od daty
powstania zadłużenia, nie częściej niż raz w miesiącu, w przypadkach określonych w umowie

23

Opłata za przewalutowanie transakcji płatniczej dokonanej w walucie innej niż PLN (naliczana od kwoty
transakcji płatniczej, pobierana w dniu rozliczenia transakcji płatniczej)

nie dotyczy

5% kwoty transakcji

* EOG - Europejski Obszar Gospodarczy obejmuje kraje Unii Europejskiej oraz Norwegię, Liechtenstein i Islandię.
1

Opłata w danym miesiącu nie jest pobierana jeżeli: w poprzednim miesiącu dokonanych zostało przynajmniej 10 bezgotówkowych transakcji płatniczych kartą płatniczą lub
jeżeli dokonanych zostało mniej niż 10 transakcji bezgotówkowych, ale ich suma wyniosła łącznie min. 500 zł.
UWAGA: aby transakcje płatnicze zostały zaliczone do danego miesiąca muszą zostać zaksięgowane w historii rachunku (blokada środków z tytułu transakcji płatniczej nie
jest równoznaczna z jej zaksięgowaniem). Transakcja płatnicza księgowana jest na rachunku od 3 do 5 dni roboczych od jej dokonania.
2

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.
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