TABELA OPŁAT I PROWIZJI KART KREDYTOWYCH TRAVEL MASTERCARD
Obowiązuje od 9 listopada 2019 r.

Tytuł opłaty

Wysokość opłaty

Powstanie obowiązku zapłaty

Opłaty za użytkowanie Karty
Miesięczna opłata za korzystanie z Karty głównej

10,00 zł

Dzień rozliczenia.

5 zł

Dzień rozliczenia.

Wydanie Karty głównej

0,00 zł

Dzień rozliczenia

Wydanie Karty dodatkowej

0,00 zł

Dzień rozliczenia

Dostarczenie Karty:
1) przesyłką pocztową na adres do korespondencji
2) przesyłką kurierską na adres wskazany przez klienta

0,00 zł
35,00 zł

Dostarczenie PIN-u
1) w formie wiadomości SMS
2) przesyłką pocztową na adres do korespondencji
3) przesyłką kurierską na adres wskazany przez klienta

0,00 zł
15,00 zł
35,00 zł

Miesięczna opłata za korzystanie z Karty dodatkowej

Dzień rozliczenia

Dzień rozliczenia

Opłaty za pozostałe czynności
Wymiana Karty głównej/dodatkowej na wniosek Posiadacza

25,00 zł

Dzień złożenia wniosku o wymianę karty

15,00 zł

Dzień odtworzenia PIN

(Opłata nie jest naliczana, jeśli wymiana Karty następuje z przyczyn niezależnych od Posiadacza)

Odtworzenie PIN-u na wniosek klienta (Duplikat PIN-u)
Wypłata gotówki z bankomatów w kraju i za granicą

4,9% min. 10,00 zł

Dzień dokonania wypłaty

Polecenie przelewu - Przelew z rachunku Karty

4,9% min. 10,00 zł

Dzień realizacji dyspozycji przelewu

Zmiana kwoty Automatycznej Spłaty Zadłużenia

0,00 zł

Dzień rozliczenia

Zmiana Dnia rozliczenia

0,00 zł

Dzień rozliczenia

Zmiana Limitu kredytowego na wniosek Posiadacza

0,00 zł

Dzień złożenia
kredytowego

Utworzenie Planu ratalnego w równych ratach kapitałowo-odsetkowych od 6
do 48 rat

0,00 zł

Dzień utworzenia Planu ratalnego

Utworzenie Planu ratalnego dla Transakcji u Partnera

do 15%

Dzień utworzenia Planu ratalnego

Utworzenie Planu ratalnego w ratach kapitałowo-prowizyjnych

do 15%

Dzień utworzenia Planu ratalnego

Prowizja za Transakcję szczególną

4,9% min 10,00 zł

wniosku

o

zmianę

Limitu

Dzień dokonania transakcji

Sporządzenie na wniosek Posiadacza Zestawienia transakcji w formie
papierowej i przesłanie go listem

5,00 zł

Dzień rozliczenia

Sporządzenie na wniosek Posiadacza duplikatu Zestawienia transakcji w
formie papierowej i przesłanie go listem

15,00 zł

Dzień sporządzenia
transakcji

Zapytanie o Dostępny Limit kredytowy przy użyciu Karty w bankomacie

3,00 zł

Dzień uzyskania informacji o tym Limicie

Sporządzenie kopii Umowy i przesłanie jej Posiadaczowi

30,00 zł

Dzień skierowania do wysłania kopii Umowy

Sporządzenie opinii bankowej

50,00 zł

Dzień sporządzenia opinii

duplikatu

Zestawienia

Przyjęcie spłaty zobowiązań z Limitu kredytowego w formie gotówkowej we
wpłatomacie znajdującym się w Oddziale Banku

0 zł

Dzień przyjęcia spłaty przez Bank

Przyjęcie spłaty zobowiązań z Limitu kredytowego w formie gotówkowej w
Oddziale Banku

10 zł

Dzień przyjęcia spłaty przez Bank

Usługa skip payment (wakacje kredytowe)

0 zł

Dzień złożenia wniosku o skip payment

Przewalutowanie transakcji w walucie innej niż PLN - dokonanej Kartą
Mastercard

0%

Dzień wykonania przeliczenia walutowego

Opłata za wypowiedzenie Umowy przed upływem 6 miesięcy od dnia jej
zawarcia

25,00 zł

Dzień realizacji dyspozycji

Opłata za odzyskanie środków z polecenia przelewu – w przypadku podania
przez klienta nieprawidłowego numeru rachunku bankowego

25,00 zł

Dzień odzyskania środków pieniężnych

Opłata miesięczna za serwis SMS (pakiet SMS)

7,50 zł

Dzień rozliczenia
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