
Lp. Rodzaj czynności/usługi Sposób naliczania prowizji/opłat Visa i MasterCard MasterCard Gold 

1. Wydanie  karty: za każdą kartę

1) głównej 15,00 zł 15,00 zł

2) dołączonej 15,00 zł 15,00 zł

2. Użytkowanie karty

1) głównej 55,00 zł* 150,00 zł **

2) dołączonej 55,00 zł* 150,00 zł **

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub uszkodzonej za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł

4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł

5. Wznowienie karty za każdą kartę 15,00 zł bez opłat

6. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat

7. Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł

2) w kasach banków SGB*
)

3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2*
)

3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł

5) w bankomatach za granicą 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł

8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł

9. Wydanie pierwszego numeru PIN - bez opłat bez opłat

10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł

11. Expressowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) 45,00 zł 45,00 zł

12. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat bez opłat

13. Minimalna kwota do zapłaty
naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania 

kart kredytowych i umową
5% min 50,00 zł 5% min 50,00 zł

14.
Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w 

przypadkach określonych w umowie o kartę
za każdy monit 7,80 zł 7,80 zł

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

16. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł

17.
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą Visa w walucie 

innej niż PLN

naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji
3% (dot. kart Visa)  ------

18. Awaryjne wydanie  karty zastępczej poza granicami kraju  równowartość 148 EUR***

19. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju równowartość 95 EUR***

*) opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty, rocznie, z góry za każdy rok ważności karty (pierwszej i wznowionych)

**) opłata naliczana:

1) po roku uzależniona od kwoty  dokonanych transakcji - opłata nie jest pobierana jeśli w ciągu roku klient dokona transakcje bezgotówkowe na kwotę 24 tys. zł. 

2) z dołu, po każdym roku ważności karty (pierwszej i wznowionych), naliczana za każdą kartę

***) określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dniem rozliczenia wypłaty

za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, 

pobierana w dniu rozliczenia operacji

IV.  KARTA KREDYTOWA Visa i MasterCard DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH


