Tabela Opłat i Prowizji dla karty Mastercard OpenLine
obowiązuje od dnia 8 października 2019 r.
(dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze
KRS 14540)
Opłata miesięczna za obsługę karty Mastercard OpenLine (opłata pobierana za każdy miesiąc, w
którym średniomiesięczny wykorzystany Limit kredytowy jest większy od zera) - dla Klientów, którzy
podpisali Umowę do 17.05.2014

10 zł

Opłata miesięczna za obsługę karty Mastercard OpenLine (opłata pobierana za każdy miesiąc) - dla
Klientów, którzy podpisali Umowę od 18.05.2014

10 zł

Opłata za wystawienie zaświadczenia dotyczącego Umowy o Kartę Mastercard OpenLine w tym wydanie
zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym

70 zł

Opłata za polecenie przelewu z rachunku

5 zł

Opłata za wypłatę gotówki z bankomatów własnych (oddziały BNP PARIBAS Bank Polska SA)

0 zł

Opłata za wypłatę gotówki z bankomatów innych banków krajowych

5 zł

Opłata za wypłatę gotówki z bankomatów za granicą w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy
użyciu karty do płatności gotówkowych

10 zł

Prowizja za transakcję dokonaną Kartą Mastercard OpenLine w innej walucie niż PLN i waluta
rozliczeniowa w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty do płatności gotówkowych i
bezgotówkowych

2% kwoty transakcji

Wyciąg papierowy
Opłata za kopię wyciągu (w tym sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych)
Opłata za kopię dowodu realizacji transakcji
Opłata za sporządzenie duplikatu/kopii dokumentu dotyczącego rachunku karty Mastercard OpenLine

3 zł
10 zł za 1 wyciąg
10 zł za potwierdzenie
100 zł

Opłata miesięczna za rozłożenie transakcji na raty (naliczana od całej kwoty rozkładanej na raty)

do 15%

Opłata miesięczna za serwis SMS (pakiet SMS)

7,50 zł

Definicje
polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1175 z późn.
zm.), z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej;
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych
transakcji płatniczych przy użyciu karty na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego
wykorzystania karty;
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z
rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w
placówce dostawcy;
wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym – usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy
zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi.
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