Tabela oprocentowania, opłat, prowizji, limitów dla kart kredytowych: Visa Platinum, Mastercard
Platinum, World Mastercard Class&Club dla Klientów bankowości prywatnej BNP Paribas Wealth
Management w BNP Paribas Bank Polska S.A.7
(dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału
podmiotu o numerze KRS 14540).
World Mastercard Class&Club

Visa Platinum1

Mastercard Platinum (dla Umów
podpisanych do 31.12.2013)

400 zł / 0 zł dla Umów współpracy
w ramach FWR zawartych przed
17.12.2011r.

400 zł

OPŁATY I PROWIZJE
Opłata za wydanie Karty głównej (wydanie karty płatniczej)
i prowadzenie Konta karty (prowadzenie rachunku płatniczego) w
pierwszym roku obowiązywania Umowy karty.

Opłata za prowadzenie Konta karty (prowadzenie rachunku płatniczego)
w kolejnych latach obowiązywania Umowy karty2

Opłata za wydanie karty dodatkowej (wydanie karty płatniczej)
Opłata roczna za każdy kolejny rok korzystania z karty dodatkowej
(obsługa karty płatniczej)
Opłata za wydanie Minikarty Mastercard (wydanie karty płatniczej)
Opłata za wysłanie PIN w formie papierowej
Prowizja za wypłatę gotówki we wszystkich bankomatach w kraju i za
granicą oraz prowizja za transakcje zrealizowane w innych bankach,
urzędach pocztowych SKOKach, instytucjach posrednictwa finansowego,
kantorach
Prowizja od transakcji dokonanych w punktach akceptujących Kartę
oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady
bukmacherskie, loterie i totalizatory
Prowizja za polecenie przelewu wewnętrznego /polecenie przelewu z konta
karty
Opłata miesięczna za Serwis SMS (powiadomienie SMS)
Opłata miesięczna za objęcie opcjonalnym grupowym ubezpieczeniem
podróży zagranicznej dla Posiadaczy Kart kredytowych wydanych przez
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Opłata miesięczna za objęcie opcjonalnym grupowym ubezpieczeniem na
życie dla Posiadaczy Kart Kredytowych w BNP Paribas Bank Polska S.A.
Opłata za opcjonalne ubezpieczenie spłaty zadłużenia z tytułu
Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych BNP
Paribas Bank Polska S.A. Dotyczy Klientów, którzy przystąpili do
grupowego ubezpieczenia do dnia 26.04.2015 r.
Opłata miesięczna za dobrowolny pakiet ubezpieczeń „R-Twoja Karta
bez ryzyka”. Dotyczy Klientów, którzy przystąpili do grupowego
ubezpieczenia do dnia 31.12.2015 r.
Opłata miesięczna za objęcie opcjonalnym grupowym ubezpieczeniem
Bezpieczna karta – Bank BNP Paribas
Opłata miesięczna za objęcie opcjonalnym grupowym ubezpieczeniem
BNP Paribas Assistance Prestiż dla Posiadaczy Kart Kredytowych
wydawanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A.
Opłata miesięczna za objęcie opcjonalnym grupowym ubezpieczeniem
Podróży zagranicznej „CLASS&COMFORT” dla Posiadaczy Kart
kredytowych Class&Club wydanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A.
Opłata za opcjonalne ubezpieczenie CLASS&CARE.
Dotyczy Klientów, którzy przystąpili do grupowego
ubezpieczenia do dnia 26.04.2015 r.

200 zł

0 zł pod warunkiem dokonania średnio
0 zł pod warunkiem dokonania
0 zł pod warunkiem dokonania średnio miesięcznie transakcji bezgotówkowych
średnio miesięcznie transakcji
miesięcznie transakcji bezgotówkowych
i gotówkowych kartą na kwotę
bezgotówkowych
i gotówkowych kartą
i gotówkowych na kwotę 2 500 zł
4 000 zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy, na kwotę 4 000 PLN
w ciągu ostatnich
w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
w przeciwnym wypadku 400 zł / 0 zł
12
miesięcy,
w
przeciwnym
wypadku
w przeciwnym wypadku 200 zł
dla Umów współpracy w ramach FWR
400 zł
zawartych przed 17.12.2011r.
400 zł / 0 zł dla Umów współpracy
200 zł
w ramach FWR zawartych przed
400 zł
17.12.2011r.
0 zł

0 zł

0 zł

15 zł

0 zł
4% min. 10 zł

4% min. 10 zł
4% min. 10 zł
0 zł
UBEZPIECZENIA

0 zł

-

-

0 zł
0 zł

-

-

0,25% salda zadłużenia na koniec cyklu rozliczeniowego

-

0 zł

0 zł

0 zł

-

-

0 zł

0 zł

-

0,35% salda zadłużenia na koniec
cyklu rozliczeniowego, min. 5,99 zł

-

OPŁATY DODATKOWE
Opłata za zaświadczenie/ opinię bankową (wydanie zaświadczenia
o posiadanym rachunku płatniczym) o produkcie (dokument o jednym
produkcie)

30 zł

Opłata za opinię (w tym wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku
płatniczym) o kliencie (dokument o wszystkich produktach klienta)

100 zł

Opłata za inne dokumenty nie uwzględnione w tabeli wystawiane na
żądanie Klienta

100 zł

Opłata za kopię dokumentu

100 zł

Opłata za duplikat dokumentu (wydruk z systemu Banku)

30 zł

Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji /potwierdzenia transakcji
kartą

15 zł

Opłata za kopię wyciągu (w tym sporządzenie zestawienia transakcji
płatniczych) /za sztukę /za jeden miesiąc

10 zł

Opłata za Aneks do Umowy karty kredytowej
wg stawki Mastercard

wg stawki Visa

wg stawki Mastercard

Opłata za awaryje wydanie karty płatniczej zastępczej za granicą

wg stawki Mastercard

wg stawki Visa

wg stawki Mastercard

Opłata za odwołanie wydania karty płatniczej za granicą lub odwołania
awaryjnej wypłaty gotówki

wg stawki Mastercard

wg stawki Visa

wg stawki Mastercard

Opłata za dostarczenie karty przez Bank za granicę, na życzenie Klienta,
w przypadku zastrzeżenia karty
Opłata za ekspresowe wydanie karty płatniczej

RBZ_O_123_1903_02_INT

100 zł

Opłata za awaryjną wypłatę gotówki za granicą

Wysłanie dokumentów:
- listem zwykłym
- listem priorytetowym, poleconym lub odbiór w Oddziale
- listem priorytetowym za potwierdzeniem odbioru
- kurierem krajowym na szczególną dyspozycję klienta
- kurierem za granicę na szczególną dyspozycję klienta

200 zł
75 zł
0 zł
10 zł
20 zł
50 zł
100 zł
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OPROCENTOWANIE
Oprocentowanie (w skali roku zmienne) w wysokości odsetek
maksymalnych – zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, stosowane
dla transakcji bezgotówkowych w przypadku braku spłaty całego
zadłużenia przed upływem terminu płatności

10%

Oprocentowanie (w skali roku zmienne) w wysokości odsetek
maksymalnych – zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, stosowane
dla wypłat gotówkowych5

10%
RATY W KARCIE

Miesięczna opłata za rozłożenie jednej transakcji na raty (naliczana od
całej kwoty rozkładanej na raty)

0,04 x odsetki maksymalne
(odsetki maksymalne ustalane są zgodnie z postanowieniami
ustawy kodeks cywilny)

-

Oprocentowanie Rat w karcie
Minimalna kwota Transakcji rozkładanej na raty
Liczba rat

0%

-

300 zł

-

5, 10, 15, 20, 25, 30

-

LIMITY I POZOSTAŁE PARAMETRY KARTY
Dzienny limit wypłat gotówki i przelewów z Konta karty

10.000 zł

Minimalna kwota do spłaty

20.000 zł
3% min. 30 zł

Termin płatności (liczba dni od daty wyciągu)

25

Waluta rozliczeniowa dla transakcji realizowanych za granicą

EUR

PLN

EUR

KARTY NFC HCE WYDANE W SYSTEMIE VISA6)
Prowizja za wypłatę gotówki we wszystkich bankomatach w kraju
i za granicą oraz prowizja za transakcje zrealizowane w innych
bankach, urzędach pocztowych, SKOK-ach, instytucjach pośrednictwa
finansowego, kantorach

4% min. 10 PLN

Prowizja od transakcji dokonanych w punktach akceptujących Kartę
oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady
bukmacherskie, loterie i totalizatory

4% min. 10 PLN

Waluta rozliczeniowa dla transakcji realizowanych za granicą kartą VISA
NFC HCE
1

2

3
4

5
6
7

PLN

W przypadku kart wydawanych w systemie Visa, przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki dokonanych w walucie innej niż złote (PLN), do wartości transakcji doliczana jest prowizja za przewalutowanie transakcji do dnia
11.01.2016 r. w wysokości 3% wartości transakcji, od dnia 12.01.2016 r. w wysokości 5% wartości transakcji. Prowizja zawarta jest w kwocie transakcji w PLN podanej na wyciągu i nie jest ewidencjonowana jako oddzielna pozycja.
Wolumeny transakcji bezgotówkowych i gotówkowych liczone są łącznie dla Karty głównej i dodatkowych. Wysokość opłat i średnio wartości transakcji bezgotówkowych i gotówkowych w każdym miesięcznym cyklu rozliczeniowym dla
zastosowania opłaty w wysokości 0 PLN podano dla oferty standardowej.
Opłata jest naliczana od aktualnego, w danym cyklu rozliczeniowym, całkowitego salda zadłużenia pomniejszonego o opłaty wydawnicze oraz odsetki naliczone w bieżącym cyklu rozliczeniowym.
Obciążenie następuje do chwili spłaty zadłużenia przeterminowanego, w pierwszym, trzecim, piątym, siódmym i dziewiątym tygodniu istnienia zadłużenia. Opłata obejmuje poniesione koszty monitorowania terminowości spłaty
zadłużenia, sporządzenia i wysyłki monitów pisemnych, elektronicznych lub telefonicznych.
Za transakcje gotówkowe Bank uznaje wypłaty gotówki w bankomatach oraz transakcje w bankach, urzędach pocztowych.
Karta wycofana z oferty Banku z dniem 30 czerwca 2018 r.
Pojęcia pisane kursywą mają znaczenie nadane im w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu kart
kredytowych w BNP Paribas Bank Polska S.A.
Tabela obowiązuje od 01 listopada 2018 r.
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