
Tryb pobierania 

opłaty
Mastercard Visa Mastercard Gold

1.

1.1. głównej 10,00 10,00 10,00

1.2. dołączonej (dodatkowej) 10,00 10,00 10,00

2.

2.1. głównej 4,00
1

4,00
1

150,00
2

2.2. dołączonej (dodatkowej) 4,00
1

4,00
1

150,00
2

3.

3.1. utraconej 25,00 25,00 bez opłat

3.2. uszkodzonej (duplikat z PIN lub bez PIN) 25,00 25,00 25,00

4. 25,00 25,00 bez opłat

5. za każdą zmianę bez opłat bez opłat bez opłat

6.

6.1.
w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych 

Banków Spółdzielczych
10,00 10,00 3 % min. 10,00

6.2. w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
3 10,00 10,00 3 % min. 10,00

6.3.
w bankomatach w kraju innych banków, niż wskazane w pkt. 

6.1
10,00 10,00 3 % min. 10,00

6.4. w kasach w kraju innych banków, niż wskazane w pkt. 6.2
4 10,00 10,00 3 % min. 10,00

6.5. w bankomatach za granicą na terenie EOG
5 10,00 10,00 3 % min. 10,00

6.6. w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3 % min. 10,00 3 % min. 10,00 3 % min. 10,00

6.7. w kasach banków za granicą 3 % min.10,00 3 % min.10,00 3 % min.10,00

7. za każdą zmianę 9,00 9,00 4,50

8. za każde sprawdzenie 4,00 4,00 bez opłat

9. za każdą zmianę 5,00 5,00 bez opłat

10.

10.1. pierwszego bez opłat bez opłat bez opłat

10.2.
kolejnego (nowego bez konieczności zamawiania duplikatu 

karty)
10,00 10,00 10,00

11.

naliczana zgodnie z 

regulaminem 

funkcjonowania kart 

kredytowych i umową

5% min. 50,00 5% min. 50,00 5% min. 50,00

12. za każdą transakcję bez opłat bez opłat bez opłat

13.

13.1. dla umów zawartych do 11 marca 2016 r. 7,80 7,80 7,80

13.2. dla umów zawartych po 11 marca 2016 r. bez opłat bez opłat bez opłat

14.

14.1.
na wskazany adres korespondencyjny przez Posiadacza 

karty
2,58 2,58 2,58

14.2. na wskazany adres mailowy przez Posiadacza karty bez opłat bez opłat bez opłat

15. za każde zestawienie 10,00 10,00 4,00

16. za każdą przesyłkę plus 45,00
6

plus 45,00
6

plus 45,00
6

17.

naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w 

dniu rozliczenia 

operacji

bez opłat 3% bez opłat

18. nie dotyczy nie dotyczy
równowartość 148 

EUR
7

19. nie dotyczy nie dotyczy
równowartość 95 

EUR
7

20.
za każde 

zaświadczenie
35,00 35,00 35,00

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach

Obsługa karty kredytowej

Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce

Wznowienie karty

Zastrzeżenie/zablokowanie karty

Wypłata gotówki

za każdą wypłatę, 

naliczana od 

wypłacanej kwoty, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

Zmiana numeru PIN w bankomatach

za każdą kartę

za każdą kartę

za każdą kartę

Wydanie karty płatniczej

XI. Karty kredytowe

L.p. Wyszczególnienie czynności (tytuł opłaty / prowizji)
Stawka

Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w 

ciągu 3 dni roboczych)

Zmiana limitu kredytowego

Wydanie numeru PIN

Minimalna kwota do zapłaty

Transakcje bezgotówkowe

za każde upomnienie / 

wezwanie

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na 

życzenie klienta

Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu rozliczeniowym) lub wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w 

umowie o kartę

za każdą zmianę

miesięcznie

Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju

Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju

Zaświadczenie o posiadanym rachunku płatniczym
8

1
 Opłata miesięczna.

za każdą kartę

2
 Z dołu, po każdym roku ważności karty (pierwszej i wznowionych). Opłata niepobierana w przypadku wykonania w ciągu roku transakcji bezgotówkowych na 

łączną kwotę 24.000 PLN.

4
 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłatę gotówki.

7
 Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności.

8
 Zaświadczenie obejmuje: nr konta, datę otwarcia, obroty na koncie, saldo dostępne na dzień sporządzenia.

5
 Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

3
 Po udostępnieniu usługi przez KDBS.

6
 Kwota jaką należy doliczyć do kosztów wydania karty lub numeru PIN
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