CZĘŚĆ II
TARYFA OPŁAT
I PROWIZJI ZWIĄZANYCH
Z OBSŁUGĄ PRODUKTÓW
WYCOFANYCH Z OFERTY
DLA KLIENTÓW
INSTYTUCJONLANYCH

Taryfa prowizji i opłat - KDBS Bank

1

I. Ubezpieczenia do kart płatniczych (debetowe) - produkty wycofane z oferty
L.p.

1.

2.

3.

Wyszczególnienie czynności (tytuł opłaty / prowizji)

Tryb pobierania opłaty

Karty płatnicze bez funkcji zbliżeniowej - wysokość prowizji /
opłaty
Mastercard Business

Visa Business

Pakiet Bezpieczna Karta
1.1.

wariant Classic1

miesięcznie

1,90

1,90

1.2.

wariant Gold2

miesięcznie

3,40

3,40

Pakiet Bezpieczny Podróżnik
2.1.

wariant Classic3

miesięcznie

bez opłat

1,40

2.2.

wariant Gold4

miesięcznie

3,90

3,90

Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik
3.1.

wariant Classic

miesięcznie

2,70

2,70

3.2.

wariant Gold

miesięcznie

6,30

6,30

Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik".
1

Nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej do kwoty 1.500,00 PLN.

2

Nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej do kwoty 3.000,00 PLN.

3

Koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 Euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000 PLN.

4

Koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 Euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 PLN.
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II. Usługi w zakresie wydawania i obsługi kart płatniczych (debetowe) - produkty wycofane z oferty
Karty płatnicze bez funkcji zbliżeniowej - wysokość prowizji / opłaty

L.p.

Wyszczególnienie czynności (tytuł opłaty / prowizji)

Tryb pobierania opłaty

KDBS Mikro Biznes, KDBS Mój Biznes,
KDBS Biznes, KDBS Non-Profit, KDBS
Agro
Visa Electron Business

1.

Wydanie karty płatniczej
1.1.

dla posiadacza

za każdą kartę

bez opłat

1.2.

dla współposiadacza

za każdą kartę

40,00

1.3.

dla pełnomocnika

za każdą kartę

40,00

2.

Wydanie karty płatniczej w miejsce zastrzeżonej/utraconej/duplikatu

za każdą kartę

40,00

3.

Wznowienie karty płatniczej

za każdą kartę

bez opłat

4.

Obsługa karty debetowej

5.

Zastrzeżenie/zablokowanie karty

6.

Zmiana limitów (na wniosek klienta)

7.

bez opłat

w serwisie internetowym

za każdą zmianę

bez opłat

6.2.

w placówce Banku

za każdą zmianę

5,00

Wypłata gotówki
7.1.

w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych Banków Spółdzielczych

7.2.

w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)1

7.3.

w bankomatach w kraju innych banków, niż wskazane w pkt. 7.1

3 % min. 3,50

7.4.

w kasach w kraju innych banków, niż wskazane w pkt. 7.2 1

3 % min. 4,50

7.5.

w bankomatach za granicą

7.6.

w bankomatach za granicą na terenie EOG2

7.7.

w bankomatach za granicą poza terenem EOG

7.8.

w ramach usługi cashback

Wydanie numeru PIN

9.

Zmiana numeru PIN w bankomatach

11.

bez opłat

6.1.

8.

10.

miesięczna
za każdą kartę

bez opłat
za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty

4,50

3 % min. 3,50
3 % min. 3,50
3 % min. 4,50

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

1,50

za numer PIN

6,00

9.1.

sieci banków SGB

za każdą zmianę

4,50

9.2.

innych banków, niż wskazane w pkt 9.1.

za każdą zmianę

7,00

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach
10.1.

sieci banków SGB

za każde sprawdzenie

bez opłat

10.2.

innych banków, niż wskazane w pkt 10.1.

za każde sprawdzenie

1,00

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
11.1.

na wskazany adres korespondencyjny przez Posiadacza karty

miesięcznie

3,00

11.2.

na wskazany adres mailowy przez Posiadacza karty

miesięcznie

bez opłat

12.

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie klienta

13.

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

14.

Transakcja bezgotówkowa

15.

Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

za każde zestawienie

10,00

za każdą przesyłkę

plus 45,003

za każdą transakcję

bez opłat

naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji

3%

1

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłatę gotówki.

2

Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Kwota jaką należy doliczyć do kosztów wydania karty lub numeru PIN

3
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