Obowiązuje od 11.03.2016
TABELA OPROCENTOWANIA I PROWIZJI DLA KARTY SYGMA BANK MasterCard WYDAWANEJ W SKLEPACH Bi1
OPCJE SPŁATY DOSTĘPNE DLA DANEJ
TRANSAKCJI

ODSETKI UMOWNE
(W STOSUNKU ROCZNYM)

PROWIZJA OD TRANSAKCJI (OBLICZANA OD
KWOTY TRANSAKCJI)

POWSTANIE OBOWIĄZKU ZAPŁATY PROWIZJI

TRANSAKCJA INNA NIŻ PIERWSZY ZAKUP ORAZ ZAPŁATA PRZY UŻYCIU KARTY W PUNKCIE SPRZEDAŻY PARTNERA
Spłata w minimalnych ratach kredytowoodsetkowych (ta opcja spłaty wybrana dla
transakcji bezgotówkowej może być określana
także jako opcja spłaty przyjazne zakupy)

10,00% w przypadku Transakcji wypłaty
gotówki

4,90% lecz nie mniej niż 10,00 zł w przypadku
Transakcji wypłaty gotówki

10,00% w pozostałych przypadkach

0,00% w pozostałych przypadkach

Chwila udostępnienia środków Limitu kredytowego

PIERWSZY ZAKUP ALBO ZAPŁATA PRZY UŻYCIU KARTY W PUNKCIE SPRZEDAŻY PARTNERA
Spłata kredytu w całości
Spłata w 3 równych ratach kredytowych

0,00%
10,00%

0,00%
0,00%

Chwila udostępnienia środków Limitu kredytowego

Odsetki za opóźnienie (w stosunku rocznym) – dwukrotność kwoty stanowiącej sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych (w dniu zawarcia Umowy o kartę stopa odsetek za opóźnienie wynosi 14,00%)
Odsetki umowne od prowizji od Transakcji – równe odsetkom umownym od kwoty kredytu zaciągniętego wskutek dokonania tej Transakcji.
Odsetki umowne od opłaty – równe odsetkom umownym od kwoty kredytu zaciągniętej wskutek dokonania Transakcji zapłaty przy użyciu Karty w punkcie sprzedaży Partnera, dla której wybrano Opcję spłaty w minimalnych ratach
kredytowo-odsetkowych.

TABELA OPŁAT DLA KARTY SYGMA BANK MasterCard WYDAWANEJ W SKLEPACH REAL
TYTUŁ OPŁATY

WYSOKOŚĆ OPŁATY

POWSTANIE OBOWIĄZKU ZAPŁATY

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

0,00 zł

Dzień rozliczenia przypadający w każdym miesiącu
okresu promocyjnego dla Karty głównej (a)

Miesięczna opłata za korzystanie z Karty głównej po zakończeniu okresu promocyjnego dla Karty
głównej

4,00 zł

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

Miesięczna opłata za korzystanie z Karty dodatkowej za każdy z pierwszych 6 miesięcy od daty
wydania pierwszej Karty dodatkowej (okres promocyjny dla Karty dodatkowej)

0,00 zł

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

Miesięczna opłata za korzystanie z Karty dodatkowej po zakończeniu okresu promocyjnego dla
Karty dodatkowej

2,00 zł

Wydanie pierwszej Karty głównej

0,00 zł

Wydanie nowej karty w miejsce karty zastrzeżonej, zatrzymanej lub (o ile nie była ona wadliwa)
zwróconej bankowi

15,00 zł

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 miejsce Karty
zastrzeżonej, zatrzymanej lub zwróconej Bankowi

0,00 zł

Dzień skierowania Karty do wysyłki

Przydzielenie nowego numeru PIN Karty na wniosek Kredytobiorcy

10,00 zł

Dzień przydzielenia nowego numeru PIN

Udostępnienie miesięcznego wyciągu w Sygma OnLine
Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy miesięcznego wyciągu na papierze i przesłanie go listem
połączone z usługą asysty SMS
Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy informacji o wykonanych transakcjach we wskazanym
okresie rozliczeniowym
Udostępnienie postanowień wzorca Umowy Kredytobiorcy poprzez Sygma OnLine lub na adres
mailowy

Dzień rozliczenia przypadający w każdym miesiącu
po zakończeniu okresu promocyjnego dla Karty
dodatkowej (a)
Dzień skierowania Karty do wysyłki lub dzień
odbioru Karty w Placówce Banku

Bez opłat
5,00 zł

Dzień rozliczenia

15,00 zł

Dzień skierowania odpisu do wysyłki

Bez opłat

Sporządzenie kopii dokumentu Umowy i przesłanie na adres mailowy Kredytobiorcy

30,00 zł

Dzień wysłania kopii Umowy pocztą elektroniczną

Sporządzenie kopii dokumentu Umowy i przesłanie listem na adres Kredytobiorcy

40,00 zł

Dzień skierowania do wysłania kopii Umowy

Przyjęcie spłaty kredytu w formie gotówkowej w punkcie kasowym Banku

3,00 zł

Dzień przyjęcia spłaty przez Bank

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

5,00 zł

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)
Koszt zwrotnego przekazania do banku nieodebranej przez Kredytobiorcę kwoty nadpłaty
przekazanej mu przekazem pocztowym

7,73 zł + 1% kwoty przekazu

5,20 zł za każde zwrotne przekazanie

Dzień nadania przekazu
Dzień otrzymania przez Bank zwrotu kwoty
przekazu

(a) Obowiązek zapłaty opłaty za korzystanie z Karty przestaje powstawać, jeżeli Bank zaniecha wznowienia Karty. Jeżeli następnie Bank wyśle Kartę Kredytobiorcy, obowiązek ten powstaje w dacie wysyłki i w każdym miesiącu obowiązywania
Umowy. (b) 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.

