XII. KARTY PRZEDPŁACONE
Karta bez funkcji zbliżeniowej - wysokość prowizji / opłaty
L.p.

Wyszczególnienie czynności (tytuł opłaty / prowizji)
Tryb pobierania opłaty

Mastercard
15,00

1.

Wydanie karty płatniczej

za każdą kartę

2.

Wydanie karty płatniczej w miejsce zastrzeżonej/duplikatu

za każdą kartę

3.

15,00
1,00zł w przypadku
wykonania transakcji na kwotę
min.150,00zł

Obsługa karty debetowej1

miesięczna
4,00zł w przypadku nie
wykonania transakcji na kwotę
min. 150zł

4.

Zastrzeżenie/zablokowanie karty

5.

Zmiana limitów (na wniosek klienta)

6.

5.1.

w serwisie internetowym

5.2.

w placówce Banku

za każdą kartę

za każdą zmianę

w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych Banków Spółdzielczych
1

6.2.

w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)

6.3.

w bankomatach w kraju innych banków, niż wskazane w pkt. 6.1

6.4.

w bankomatach w kraju innych banków, niż wskazane w pkt. 6.1, pakiet "Wypłaty ze wszystkich bankomatów w
Polsce"
w kasach w kraju innych banków, niż wskazane w pkt. 6.2

6.6.

w bankomatach za granicą na terenie EOG2

6.7.

w bankomatach za granicą poza terenem EOG

6.8.

w kasach banków za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)

za każdą wypłatę, naliczana od
wypłacanej kwoty
2

6.9.

w ramach usługi cashback
z rachunku karty w placówce KDBS

6.11.

z rachunku karty w placówce KDBS w przypadku zamknięcia/zastrzeżenia/po utracie ważności karty

od każdej wypłaty

8.

Wydanie pierwszego numeru PIN

9.

Wydanie nowego numeru PIN

10.

Zmiana numeru PIN w bankomatach
10.1. sieci banków SGB
10.2. innych banków, niż wskazane w pkt 10.1.
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach
sieci banków SGB
innych banków, niż wskazane w pkt 11.1.

nie dotyczy
5,00
bez opłat

naliczana od wypłacanej kwoty

3% min. 5,00

za numer PIN

bez opłat

za każdy numer PIN

9,00

za każdą zmianę

9,00
9,00

za każde sprawdzenie

1,00
nie dotyczy

Wyciąg, w tym sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
12.1.

wysłany na adres korespondencyjny

miesięczny

2,58

12.2.

wysłany na adres mailowy / udostępniony w serwisie internetowym

miesięczny

bez opłat

13.

12.3. wydany na żądanie Posiadacza karty w placówce KDBS
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie klienta

14.

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

15.

Transakcja bezgotówkowa
15.1.
15.2.
15.3.

dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium
innego państwa członkowskiego EOG)

Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

17.

Polecenie przelewu wewnętrznego na rachunek karty z rachunku prowadzonego w KDBS

18.

Wpłata gotówki

19.

5,00
3% min. 7,00
3% min. 7,00

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

6.10.

11.2.

5,00

3% min. 5,00

6.5.

11.1.

5,00

bez opłat

1

7.

16.

5,00

bez opłat
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego
państwa członkowskiego EOG)

12.

bez opłat

Wypłata gotówki
6.1.

11.

bez opłat

bieżący/historyczny

5,00

za każde zestawienie

10,00

za każdą przesyłkę

plus 45,003

za każdą transakcję
za każdą transakcję

bez opłat
bez opłat

za każdą transakcję

bez opłat

naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia

bez opłat

od każdego przelewu

zgodnie z opłatą za przelew z
rachunku Klienta

18.1.

wpłata własna gotówki w placówce KDBS

od każdej wpłaty

5,00

18.2.

wpłata gotówki we wpłatomacie KDBS

od każdej wpłaty

bez opłat

18.3.

wpłata gotówki w placówce KDBS dokonywana przez osoby trzecie (opłata pobierana od osoby dokonującej
wpłaty)

od każdej wpłaty

5,00

Sporządzenie na wniosek Klienta
19.1.

wydruku historii rachunku karty

19.2.

odpisu jednej operacji z rachunku karty

19.3.

odpisu umów zawartych z Bankiem oraz innych dokumentów

19.4.

zaświadczenie o posiadanym rachunku karty

za każdą kartkę A4

5,00

za każdy wydruk

10,00

za każdą kartkę A4

5,00

za każde zaświadczenie

35,00

20.

Udostępnienie i użytkowanie usługi (serwis internetowy)

miesięcznie

bez opłat

21.

Powiadamianie SMS

miesięcznie

5,00

22.

Inne
miesięcznie

5,00

-

1 rok

22.1.

Opłata za pakiet "Wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce"

22.2.

Okres ważności karty

1

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłatę gotówki.
Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze
3
Kwota jaką należy doliczyć do kosztów wydania karty lub numeru PIN
2

Taryfa prowizji i opłat - KDBS Bank

1

