Taryfa Prowizji i Opłat
Rozdział 4. Karty płatnicze
Karty wydane do rachunku bieżącego lub pomocniczego (debetowe z funkcją zbliżeniową)
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.

2.
1)
2)
3.
4.
1)
2)
5.
6.

Wydanie karty płatniczej dla:
Rachunki bieżące jednostek gospodarczych
Rachunki bieżące innych podmiotów niefinansowych
Rachunki bieżące działalności rolniczej
Rachunki "Wiele za niewiele"
Wydanie:
duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
nowej karty w miejsce utraconej
Wznowienie karty
Dostarczenie karty:
do placówki banku
wysyłka na adres do korespondencji
Zastrzeżenie karty
Obsługa karty debetowej:

Rachunki bieżące jednostek gospodarczych
Rachunki bieżące innych podmiotów niefinansowych
Rachunki bieżące działalności rolniczej
Rachunki "Wiele za niewiele"
7. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta
8. Wypłata gotówki
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)1)
3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)1)
5) w bankomatach za granicą (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)

Tryb pobierania opłaty

MasterCard Business

Visa Business

"Wiele za niewiele" karta
Mastercard Business

40.00 zł
40.00 zł
40.00 zł
nie dotyczy

40.00 zł
40.00 zł
40.00 zł
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
0.00 zł

20.00 zł
40.00 zł
40.00 zł

30.00 zł
40.00 zł
40.00 zł

20.00 zł
40.00 zł
40.00 zł

-

10.00 zł
0.00 zł
bez opłat

10.00 zł
0.00 zł
bez opłat

10.00 zł
0.00 zł
bez opłat

miesięcznie

1,00 zł2) / 2,00 zł

1,00 zł2) / 2,00 zł

nie dotyczy
15.00 zł

nie dotyczy
15.00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
0 zł / 3,00 zł 3)
15.00 zł

bez opłat
5.00 zł
3% min. 5,0 zł
3% min. 10 zł

bez opłat
5.00 zł
2% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł

bez opłat
4.50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł

3% min. 10 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 10 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 4,50 zł

3.00 zł

3.00 zł

1.50 zł

8.00 zł

8.00 zł

8.00 zł

5.00 zł
7.00 zł

5.00 zł
7.00 zł

4.50 zł
7.00 zł

bez opłat
3.00 zł
10.00 zł
10.00 zł
45.00 zł

bez opłat
3.00 zł
10.00 zł
10.00 zł
45.00 zł

bez opłat
1.00 zł
10.00 zł
10.00 zł
45.00 zł

-

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdą kartę

za każdą kartę

za każdą kartę
za każdą kartę

od każdej zmiany
za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

6) Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa
członkowskiego EOG)
9.
10.
11.
1)
2)
12.
1)
2)
13.
14.
15.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie klienta
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
Transakcje bezgotówkowe
1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
16. 2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG;
3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych ( na terytorium innego
państwa człnkowskiego EOG);
17. Nieuzasadniona reklamacja

za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji
za każdy numer PIN
za każdą zmianę

za każde sprawdzenie

miesięcznie
za każde zestawienie
za każdą przesyłkę
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18. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

bez opłat

3%

Krajowe świadczenowe karty płatnicze
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.
3.
4.

Wydanie karty płatniczej i numeru PIN
Zasilenie rachunku karty
Zastrzeżenie karty
Obsługa karty debetowej

5.

Opłata za wypłatę gotówki z bankomatów banków SGB

6.

Wydanie: duplikatu karty w przypadku uszkodzenia oraz nowej karty w miejsce utraconej

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę
za każdą dyspozycję
miesięcznie
za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji
za każdą kartę

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
MasterCard
wg podpisanej umowy
wg podpisanej umowy
bez opłat
wg podpisanej umowy
bez opłat
20.00 zł

Karty przedpłacone
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.

Wydanie karty płatniczej i numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:

1) banków SGB

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
MasterCard

za każdą kartę

25.00 zł

za każdą zmianę

4.50 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1

7.00 zł

3. Wypłata gotówki
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)12)

za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

bez opłat
1.50 zł

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)12)
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
6) Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa
członkowskiego EOG)

1.30 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

naliczana od wypłacanej kwoty

3% min. 4,50 zł

Karty kredytowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Wydanie karty płatniczej:
a) głównej
b) dołączonej
2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej
3. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN
4. Dostarczenie karty:
1) do placówki banku
2) wysyłka na adres do korespondencji
1.

5.

Obsługa karty kredytowej (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania karty)

6.
7.
8.
1)
2)
3)

Wznowienie karty
Zastrzeżenie karty
Wypłata gotówki:
w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)1)
w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
MasterCard

za każdą kartę

za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
rocznie, z góry za każdy rok
ważności karty (pierwszej i
wznowionych)
naliczana od wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

bez opłat
40.00 zł
55.00 zł
25.00 zł
10.00 zł
0.00 zł
75.00 zł
55.00 zł
bez opłat
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł

bez opłat
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4)
5)
9.
10.
11.

w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)1)
w bankomatach za granicą
Zmiana PIN w bankomatach
Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana limitu kredytowego

12. Minimalna kwota do zapłaty
13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie klienta
14. Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie o kartę

naliczana od wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

za każdą zmianę
za każdy numer PIN
naliczana zgodnie z regulaminem
funkcjonowania kart kredytowych
i umową
za każde zestawienie
za każde upomnienie/wezwanie

4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4.50 zł
6.00 zł
bez opłat
5% min. 50,00 zł
5.00 zł
30.00 zł

1)

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.
opłata wynosi 1 zł, przy wykonaniu operacji bezgotówkowych przy użyciu karty płatniczej w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min. 500 zł
3)
opłata za użytkowanie kolejnej karty wydanej do rachunku
2)

24

