Karty płatnicze
Karty wydawane do rachunku bieżącego (debetowe)
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty
VISA Business Electron

VISA Business Electron
payWave

MasterCard Business PayPass

1) Posiadacza i współposiadacza

30,00 zł

30

bez opłat

2) Osoby wskazanej

30,00 zł

30,00 zł

bez opłat

1.

za każdą kartę

Wydanie karty dla:

2.

Wydanie duplikatu karty

za każdą kartę

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

3.

Wznowienie karty

za każdą kartę

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

4.

Zastrzeżenie karty

bez opłat

bez opłat

bez opłat

5.

Użytkowanie karty

miesięcznie

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

6.

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki
na wniosek Klienta

od każdej zmiany

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

7.

Opłata za wypłatę gotówki:

bez opłat

bez opłat

bez opłat

4,50 zł

1,50 zł

4,50 zł

3% min.3,50 zł

2% min. 5,00 zł

3% min.3,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min.10,00 zł.

3% min.4,50 zł.

1)

-

za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych
bankach spółdzielczych

2) w kasach banków SGB

3)

3) w bankomatach obcych
4) w kasach obcych 3)

naliczana od wypłacanej kwoty

5) w bankomatach za granicą

3% min. 4,50 zł

3% min.10,00 zł.

3% min.4,50 zł.

za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

0,60 zł

0,60 zł

1,30 zł

za każdy numer PIN

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

8.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

9.

Wydanie numeru PIN

10.

Zmiana PIN w bankomatach banków SGB

za każdą zmianę

4,50 zł

6,00 zł

4,50 zł

11.

Zmiana PIN w obcym bankomacie

za każdą zmianę

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

12.

Rejestracja karty w usłudze 3D Secure

opłata jednorazowa

0,85 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

13.

Utrzymanie karty w ramach usługi 3D Secure

Opata miesięczna

0,31 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

14.

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta

miesięcznie

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

15.

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie
Klienta

za każde zestawienie

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

16.

Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN ( dostarczenie w
ciągu 3 dni roboczych)

za każdą przesyłkę

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

17.

Transakcje bezgotówkowe

18.

Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej
innej niż Euro

19.

Zapytanie o saldo w bankomacie obcym

bez opłat

bez opłat

bez opłat

naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

1%

1%

bez opłat

za każde zapytanie

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

-

Karty przedpłacone
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
MasterCard

1.

Wydanie karty i numeru PIN

za każdą kartę

2.

Zmiana PIN w bankomatach

za każdą zmianę

1) banków SGB

4,50 zł

2) innych , niż wskazane w pkt. 1
Opłata za wypłatę gotówki

3.
1)

25,00 zł

7,00 zł
za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków
spółdzielczych

2) w kasach banków SGB

bez opłat
1,50 zł

3)

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt. 23)

1,30 zł
naliczana od wypłacanej kwoty

5) w bankomatach za granicą

3% min.4,50 zł
3% min.4,50 zł

Karty Charge
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Wydanie karty dla:

1)

Posiadacza i współposiadacza

2)

osoby wskazanej

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę

MasterCard Business

MasterCard Busines Gold

bez opłat**

350,00 zł

bez opłat**

350,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

** w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji w okresie
pierwszych 6 miesięcy korzystania 50,00 zł.
2.

Wydanie nowej karty w miejsce:
1) uszkodzonej

za każdą kartę

2) utraconej

300,00 zł

3.

Wznowienie karty

bez opłat

350,00 zł

4.

Zastrzeżenie karty

-

bez opłat

bez opłat

5.

Użytkowanie karty

miesięcznie

10,00 zł

10,00 zł

6.

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki
na wniosek Klienta

za każdą zmianę

5,00 zł

5,00 zł

7.

Opłata za wypłatę gotówki:
naliczana od wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

2%

2%

2) w kasach banków SGB 3)

2% min. 4,50 zł

2% min.4,50 zł

3) w bankomatach obcych

3% min. 3,50 zł

3% min.3,50 zł

4) w kasach obcych3)

3% min.4,50 zł

3% min.4,50 zł

5) w bankomatach za granicą

3% min.4,50 zł

3% min.4,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

1)

w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych
bankach spółdzielczych

8.

Wydanie numeru PIN

za każdą kartę

20,00 zł

za każdy numer PIN

9.

Zmiana PIN w bankomatach banków SGB

za każdą zmianę

4,50 zł

4,50 zł

10.

Zmiana PIN w obcym bankomacie

za każdą zmianę

7,00 zł

7,00 zł

11.

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta

miesięcznie

3,00 zł

3,00 zł

12

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie
klienta

za każde wydane zestawienie

5,00 zł

5,00 zł

13.

Niezwrócenie kary w ciągu 30 dni od dnia otrzymania
wezwania z banku

po upływie terminu

50,00 zł

50,00 zł

14.

Transakcje bezgotówkowe

-

bez opłat

bez opłat

15.

Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i
wypłat gotówki:

1) w kraju

1%

1%

2) za granicą

1%

1%

miesięcznie, naliczana od kwoty
transakcji wykonanych w
poprzednim cyklu rozliczeniowym

16.

Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia

naliczana w dniu rozliczenia,
pobierana po wpływie środków na
rachunek

50,00 zł

100,00 zł

17.

Nieodebranie karty w terminie określonym w regulaminie
funkcjonowania kart płatniczych typu charge

po upływie terminu

80,00 zł

300,00 zł

18.

Opłata za wysłanie monitu listowego w przypadkach
określonych w umowie o kartę

za każdy monit

10,00 zł

10,00 zł

19.

Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju

za każda kartę

równowartość w złotych
150USD4) plus koszty
operacyjne MasterCard

równowartość w złotych
150USD4) plus koszty
operacyjne MasterCard

20.

Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju

za każdą wypłatę

równowartość w złotych
95USD4) plus koszty
operacyjne MasterCard

równowartość w złotych 95
USD4) plus koszty operacyjne
MasterCard

21.

Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w
ciągu 3 dni roboczych)

za każdą przesyłkę

50,00 zł

50,00 zł

Karty kredytowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
MasterCard Business

Wydanie karty ( głównej lub dołączonej)

1.

za każdą kartę

75,00 zł

rocznie, z góry za każdy rok
ważności karty(pierwszych i
wznowionych)

75,00 zł
75,00 zł

2.

Użytkowanie karty(opłata niepobierana w pierwszym roku
użytkowania pierwszej karty)

3.

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej

za każdą kartę

4.

Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN

za każdą kartę

5.

Wznowienie karty

-

bez opłat

6.

Zastrzeżenie karty

-

bez opłat

7.

Opłata za wypłatę gotówki:
1)

35,00 zł

naliczana od wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych
bankach spółdzielczych

4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł

2) w kasach banków SGB 3)
3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt. 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2

4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł

3)

5) w bankomatach za granicą

4% min. 10,00 zł
za każdą zmianę

4,50 zł

8.

Zmiana PIN w bankomatach

9.

Wydanie numeru PIN

-

bez opłat

10.

Zmiana limitu kredytowego

-

bez opłat

11.

Minimalna kwota do zapłaty

naliczana zgodnie z regulaminem
funkcjonowania kart kredytowych i
umową

5% min. 50,00 zł

12.

Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty
zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę

za każdy wysłany monit/wezwanie

20,00 zł

13.

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie
klienta

za każde zestawienie

5,00 zł

3)

Pod warunkiem, ze placówka udostępnia usługę wypłat POS

