ROZDZIAŁ 2. KARTY PŁATNICZE (DEBETOWE), WALUTOWE I PRZEDPŁACONE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
KARTY DEBETOWE
OPŁATY I PROWIZJE
karty bez funkcji zbliżeniowej:
Maestro
Visa Electron
Visa Electron "młodzieżowa"
karty z funkcją zbliżeniową:
MasterCard Debit

karty z funkcją zbliżeniową:
Visa Electron payWave
Visa Electron payWave
"młodzieżowa"

bez opłat
bez opłat
20,00 zł

bez opłat
bez opłat
20,00 zł

4) wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej, zastrzeżonej, wydanie duplikatu karty

20,00 zł

5) wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi lub osobie wskazanej
6) ekspresowe przesłanie karty i/lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)

za każdą przesyłkę

20,00 zł
50,00 zł

miesięcznie

za każdy nr PIN

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUGI

1. WYDANIE I UŻYTKOWANIE KARTY
1) wydanie karty dla Posiadacza / wznowienie karty
2) wydanie karty dla Współposiadacza rachunku / wznowienie karty
3) wydanie karty dla osoby wskazanej

7) użytkowanie karty głównej/dołączonej (opłaty nie pobiera się za pierwszy rok użytkowania karty oraz opłata nie dotyczy kart Visa Electron
"młodzieżowa", Visa Electron payWave "młodzieżowa" , MasterCard Debit Paypass "młodzieżowa")
8) wydanie pierwszego numeru PIN w wersji papierowej
9) wydanie pierwszego numeru PIN za pośrednictwem usługi PIN na SMS
10) wydanie kolejnego numeru PIN
2. WYPŁATY
1) w bankomatach banków SGB, Banku Polskiej Spółdzielczości 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 (poza terytorium państw członkowskich EOG 3)
6) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
obowiązuje do 14 grudnia 2019 r. 4
7) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego
EOG)obowiązuje od 15 grudnia 2019 r4
8) wypłata gotówki w ramach usługi cash back

tryb pobierania
opłaty/prowizji

za każdą kartę

za każdą wypłatę (prowizja
pobierana w dniu
rozliczenia operacji i
naliczana od wypłaconej
kwoty)
za każdą wypłatę (prowizja
pobierana w dniu
rozliczenia operacji i
naliczana od wypłaconej
kwoty)
za każdą wypłatę (prowizja
pobierana w dniu
rozliczenia operacji)

3. TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE
1) dokonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

karta z funkcją zbliżeniową:

karta mobilna Visa

Mastercard do "Konta za
złotówkę"

Mastercard / VISA do
KONTA TAK!

Mastercard do
Podstawowego rachunku
płatniczego

bez opłat
bez opłat
20,00 zł

bez opłat
bez opłat
20,00 zł

bez opłat
bez opłat
20,00 zł

bez opłat
bez opłat
nie dotyczy

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł
50,00 zł

bez opłat
nie dotyczy

20,00 zł
50,00 zł

20,00 zł
50,00 zł

20,00 zł
0,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

1,50 zł

3,00 zł

0,00 zł / 5,00 zł5

0,00 zł

3,50 zł
bez opłat
6,00 zł

3,50 zł
bez opłat
6,00 zł

3,50 zł
bez opłat
6,00 zł

3,50 zł
bez opłat
6,00 zł

3,50 zł
bez opłat
6,00 zł

0,00 zł
bez opłat
0,00 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł 2

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł 2

bez opłat
bez opłat

5,00 zł

2,00% (min. 5,00 zł)

5,00 zł 2

5,00 zł

5,00 zł

pięć rozliczonych wpłat w
miesiącu kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna 5,00 zł

3,00% (min. 4,50 zł)
3,00% (min. 4,50 zł)

2,00% (min. 4,50 zł)
3,00% (min. 10,00 zł)

3,00% (min. 4,50 zł)2
3,00% (min. 4,50 zł)2

3,00% (min. 4,50 zł)

3,00% (min. 4,50 zł)
3,00% (min. 10,00 zł)

bez opłat
bez prowizji

3,00% (min. 4,50 zł)

3,00% (min. 10,00 zł)

5,00 zł

2,00% (min. 5,00 zł)

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

0,00 zł

bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji

bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji

bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji

bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji

bez prowizji
nie dotyczy

bez opłat
5,00 zł

bez opłat
5,00 zł

bez opłat
5,00 zł

bez opłat
5,00 zł

bez opłat
0,00 zł

6,00 zł
10,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

6,00 zł
10,00 zł

6,00 zł
10,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

1,00 zł
1,50 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

1,00 zł
1,50 zł

1,00 zł
1,50 zł

0,00 zł
0,00 zł

bez opłat
2,58 zł
6,00 zł

bez opłat
2,58 zł
6,00 zł

bez opłat
2,58 zł
6,00 zł

bez opłat
2,58 zł
6,00 zł

bez opłat
0,00 zł
0,00 zł

3,00%

3,00%

3,00%

3,00% - karta Visa,
0,00% - karta Mastercard

bez opłat

bez prowizji
bez prowizji
2) dokonywanych poza terytorium państw członkowskich EOG 3
bez prowizji
3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG) 4
4. INNE OPŁATY I PROWIZJE
1) zastrzeżenie karty przez właściciela
bez opłat
3) zmiana limitów transakcyjnych na wniosek Klienta (limit operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki)
za każdą dyspozycję zmiany
5,00 zł
4) zmiana PIN w bankomatach:
`
^ banków SGB
6,00 zł
^ innych banków niż banków SGB
10,00 zł
5) zapytanie o saldo rachunku w bankomatach:
za każde sprawdzenie
^ banków SGB
1,00 zł
^ innych banków niż banków SGB
1,50 zł
6) zestawienia transakcji przesyłane do Klienta
za każde zestawienie
^ w formie elektronicznej na adres poczty e-mail
bez opłat
^ w formie papierowej listem zwykłym
2,58 zł
7) przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta
za każde zestawienie
6,00 zł
naliczana od kwoty
8) przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
transakcji, pobierana w dniu 3,00% (dotyczy kart Visa Electron)
rozliczenia operacji
KARTY WALUTOWE

3,00% (min. 4,50 zł)2
5,00 zł

tryb pobierania
opłaty/prowizji

karty z funkcją zbliżeniową do rachunków w EUR/GBP/USD
stawki w walucie rachunku
MasterCard

1. WYDANIE I UŻYTKOWANIE KARTY
1) wydanie karty dla Posiadacza / wznowienie karty
2) wydanie karty dla Współposiadacza rachunku / wznowienie karty
3) wydanie karty dla osoby wskazanej
4) użytkowanie karty
5) wydanie pierwszego numeru PIN w wersji papierowej
6) wydanie pierwszego numeru PIN za pośrednictwem usługi PIN na SMS
7) wydanie kolejnego numeru PIN

za każdą kartę

za każdy nr PIN

bez opłat
bez opłat
4 EUR, 5 USD, 4 GBP
1 EUR, 1,5 USD, 1 GBP
1 EUR, 1,5 USD, 1 GBP
bez opłat
1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP

5,00 zł
bez prowizji

bez prowizji
5,00 zł

2

OPŁATY I PROWIZJE
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUGI

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

2. WYPŁATY
1) w bankomatach banków SGB, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)1
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.1
1

za każdą wypłatę
(pobierana w dniu
rozliczenia operacji,
naliczana od wypłaconej
kwoty)

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt.2 (przy użyciu terminala POS)
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG 3)
7) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
obowiązuje do 14 grudnia 2019 r. 4
8) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego
EOG)obowiązuje od 15 grudnia 2019 r4
9) wypłata gotówki w ramach usługi cash back
3. INNE OPŁATY I PROWIZJE
1) zastrzeżenie karty
2) zmiana PIN w bankomatach:
za każdą zmianę
^ SGB
^ innych banków niż banków SGB
3) zapytanie o saldo rachunku w bankomatach:
za każde sprawdzenie
^ banków SGB
^ innych banków niż banków SGB
4) zestawienie transakcji przesłane do Klienta
za każde zestawienie
KARTY PRZEDPŁACONE
tryb pobierania
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUGI
opłaty/prowizji

bez opłat
1 EUR, 1 USD, 1 GBP
1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP
3,00% (min. odpowiednio 1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP)
3,00% (min. odpowiednio 1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP)
3,00% (min. odpowiednio 1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP)
1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP
0,5 EUR, 0,5 USD, 0,5 GBP
0,00 zł
1 EUR, 1 USD, 1 GBP
1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP
0,25 EUR, 0,30 USD, 0,2 GBP
1 EUR, 1 USD, 1 GBP
0,5 EUR, 0,6 USD, 0,4 GBP
OPŁATY I PROWIZJE
karta bez funkcji zbliżeniowej:
MasterCard

1. WYDANIE I UŻYTKOWANIE KARTY
1) wydanie karty i numeru PIN (dotyczy wszystkich pakietów)
2) zasilenie rachunku karty
3) kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty
4) użytkowanie karty
2. WYPŁATY
1) w bankomatach banków SGB, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)1
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

za każdą kartę
miesięcznie
za każdą wypłatę (prowizja
pobierana w dniu
rozliczenia operacji i
naliczana od wypłaconej
kwoty)

25,00 zł
bez opłat
30,00 zł
0,00 zł
bez opłat

1,50 zł
5,00 zł
3,00% (min. 4,50 zł)
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)1
5) w bankomatach za granicą
3,00% (min. 4,50 zł)
6) transakcje bezgotówkowe
bez prowizji
3. INNE OPŁATY I PROWIZJE
1) zastrzeżenie karty przez właściciela
bez opłat
2) zmiana PIN w bankomatach:
za każdą zmianę
^ SGB
6,00 zł
^ innych banków niż banków SGB
10,00 zł
1
pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
2
po udostępnieniu funkcjonalności przez bank
3
Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
4
usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych/wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taka wypłatę lub w placówce dostawcy;
5
0 zł w przypadku dokonania minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą w miesiącu kalendarzowym, w przeciwnym wypadku - 5 zł;

