Zał. 1 Tabela opłat dla karty kredytowej w sieci Partnera ABRA
Tytuł opłaty

Wysokość opłaty

Powstanie obowiązku zapłaty

Miesięczna opłata za korzystanie z Karty głównej za każdy z pierwszych 0,00 zł
(okres promocyjny dla Karty
6 miesięcy od otrzymania Karty
głównej)

Dzień rozliczenia przypadający w każdym miesiącu
okresu promocyjnego dla Karty głównej (a)
Opata naliczy się po aktywacji pierwszej Karty
głównej.

Miesięczna opłata za korzystanie z Karty głównej po zakończeniu okresu 4,00 zł
promocyjnego dla Karty głównej

Dzień rozliczenia przypadający w każdym miesiącu
po zakończeniu okresu promocyjnego dla Karty
głównej (a)
Opata naliczy się po aktywacji pierwszej Karty
głównej.
Dzień rozliczenia przypadający w każdym miesiącu
okresu promocyjnego dla Karty dodatkowej (a)

Miesięczna opłata za korzystanie z Karty dodatkowej za każdy z 0,00 zł
pierwszych 6 miesięcy od daty wydania pierwszej Karty dodatkowej
(okres promocyjny dla Karty dodatkowej)
Miesięczna opłata za korzystanie z Karty dodatkowej po zakończeniu 2,00 zł
okresu promocyjnego dla Karty dodatkowej

Dzień rozliczenia przypadający w każdym miesiącu
po zakończeniu okresu promocyjnego dla Karty
dodatkowej (a)

Wydanie pierwszej Karty głównej

Dzień skierowania Karty do wysyłki lub dzień odbioru
Karty w Punkcie Banku BGŻ BNP Paribas

0,00 zł

Wydanie nowej Karty w miejsce Karty zastrzeżonej, zatrzymanej lub (o ile 15,00 zł
nie była ona wadliwa) zwróconej Bankowi

Dzień skierowania nowej Karty do wysyłki

Wydanie pierwszej Karty dodatkowej

0,00 zł

Dzień skierowania Karty do wysyłki

Wydanie kolejnej Karty dodatkowej z wyjątkiem wydania nowej Karty w 0,00 zł
miejsce Karty zastrzeżonej, zatrzymanej lub zwróconej Bankowi

Dzień skierowania Karty do wysyłki

Przydzielenie nowego numeru PIN Karty na wniosek Kredytobiorcy

0,00 zł

Dzień przydzielenia nowego numeru PIN

Udostępnienie Miesięcznego wyciągu w Sygma OnLine

Bez opłat

Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy Miesięcznego wyciągu na 5,00 zł
papierze i przesłanie go listem połączone z usługą asysty SMS
Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy informacji o wykonanych 15,00 zł
Transakcjach we wskazanym Okresie rozliczeniowym

Dzień rozliczenia
Opata naliczy się po aktywacji pierwszej Karty
głównej
Dzień skierowania odpisu do wysyłki

Udostępnienie postanowień wzorca Umowy Kredytobiorcy poprzez Bez opłat
Sygma OnLine lub na adres mailowy
Sporządzenie kopii dokumentu Umowy i przesłanie na adres mailowy 30,00 zł
Kredytobiorcy

Dzień wysłania kopii Umowy pocztą elektroniczną

Sporządzenie kopii dokumentu Umowy i przesłanie listem na adres 40,00 zł
Kredytobiorcy

Dzień skierowania do wysłania kopii Umowy

Przyjęcie spłaty kredytu w formie gotówkowej w punkcie kasowym Banku

Dzień przyjęcia spłaty przez Bank

3,00 zł

Zmiana Opcji spłaty dokonana przez Kredytobiorcę po zakończeniu 5,00 zł
Okresu rozliczeniowego, w którym dokonano Transakcji

Dzień dokonania zmiany Opcji spłaty

Zapytanie o Dostępny Limit kredytowy przy użyciu Karty w bankomacie

3,00 zł

Dzień uzyskania informacji o tym Limicie

Podwyższenie Limitu kredytowego na wniosek Kredytobiorcy

0,00 zł

Dzień dokonania podwyższenia

Zmniejszenie Limitu kredytowego na wniosek Kredytobiorcy

0,00 zł

Dzień dokonania zmniejszenia

Sporządzenie opinii bankowej

25,00 zł

Dzień skierowania opinii do wysyłki

Koszt zwrotu nadpłaty przekazywanej przelewem (b)

0,14 zł

Dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Bank

Koszt zwrotu nadpłaty przekazywanej przekazem pocztowym (b)

7,73 zł + 1% kwoty
przekazu

Dzień nadania przekazu

Koszt zwrotnego przekazania do Banku nieodebranej przez 5,20 zł za każde Dzień otrzymania przez Bank zwrotu kwoty przekazu
Kredytobiorcę kwoty nadpłaty przekazanej mu przekazem pocztowym
zwrotne przekazanie

(a)
(b)

Obowiązek zapłaty opłaty za korzystanie z Karty nie powstaje, jeżeli Bank zaniecha wznowienia Karty. Jeżeli następnie Bank wyśle Kartę
Kredytobiorcy, obowiązek ten powstaje w dacie wysyłki i w każdym miesiącu obowiązywania Umowy.
Bank zwraca nadpłatę przelewem, o ile Kredytobiorca wskazał Bankowi numer rachunku bankowego. W razie braku dyspozycji Kredytobiorcy co
do rachunku bankowego, na który Bank ma zwrócić nadpłatę, Bank prześle kwotę nadpłaty przekazem pocztowym na ostatni znany Bankowi
adres Kredytobiorcy; przekazywaną kwotę nadpłaty Bank pomniejsza o koszt odpowiednio dokonania zwrotu przelewem albo przekazem
pocztowym, chyba że nadpłata powstała wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Bank; Bank nie zwraca nadpłaty, której
wysokość nie przekracza odpowiednio kosztów przelewu albo przekazu pocztowego, chyba, że nadpłata powstała wskutek okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Bank.
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