ROZDZIAŁ 4. KARTY KREDYTOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

tryb pobierania
opłaty/prowizji

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1. WYDANIE I UŻYTKOWANIE KARTY
1) wydanie karty głównej
2) wydanie karty dołączonej

za każdą kartę

3) obsługa karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty):
^ karty głównej
^ karty dołączonej
4) wydanie nowej karty w miejsce utraconej
5) wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN
6) wznowienie karty
2. WYPŁATY

za każdą kartę
-

1) w bankomatach banków SGB, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
1

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
3) w bankomatach 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
3. INNE OPŁATY I PROWIZJE
1) zastrzeżenie karty
2) zmiana PIN w bankomatach
3) wydanie pierwszego numeru PIN
4) wydanie nowego numeru PIN
5) zmiana limitu kredytowego

6) minimalna kwota do zapłaty

7) przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta
8) wystawienie i wysłanie monitu/wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie o kartę
9) sporządzenie informacji na wniosek klienta, podejmowanie działań na żądanie klienta (nie dotyczy reklamacji)
^ jedna informacja wydana w ciągu roku kalendarzowego lub w przypadku uzasadnionego żądania (np. zmiana danych)
^ każda kolejna informacja wydana w ciągu roku lub jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie
nieuzasadnione
10) sporządzenie kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu
^ jedna kopia wydana w ciągu roku kalendarzowego
^ za każdą kolejną kopię wydaną w ciągu roku kalendarzowego
1

rocznie (opłata
pobierana z góry, za
każdy rok ważności
karty pierwszej i
wznowionej)

pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS

OPŁATY I PROWIZJE
karta bez funkcji zbliżeniowej:
MasterCard Business

75,00 zł
75,00 zł

75,00 zł
75,00 zł
75,00 zł
25,00 zł
bez opłat

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

4,00% (min. 10,00 zł)

za każdą zmianę
za każdy numer PIN
-

bez opłat
10,00 zł
bez opłat
6,00 zł
bez opłat

naliczana zgodnie z
regulaminem
funkcjonowania kart
kredytowych i umową

5,00% (min. 50,00 zł)

za każde zestawienie
za każdy monit

6,00 zł
20,00 zł

za każde udzielenie
informacji

0,00 zł

za każdą kopię
dokumentu

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

100,00 zł (w tym VAT 23%)
0,00 zł
100,00 zł (w tym VAT 23%)

