Taryfa prowizji i opłat - kredytowa karta płatnicza dla klientów detalicznych
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
(dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A.)
Tytuł

Visa Standard

MasterCard
Standard

MasterCard
Gold

Visa Gold

MasterCard
Ratalna

Wydanie karty
Opłata za wydanie karty
Wymiana Karty lub wydanie duplikatu karty

0 zł

Uwaga: opłata nie jest pobierana w przypadkach, gdy wymiana karty lub wydanie
duplikatu karty dokonywane jest z przyczyn niezależnych od klienta
Dostarczenie karty:
1) przesyłką pocztową na adres do korespondencji
2) przesyłką kurierską na adres wskazany przez klienta
3) w ramach akcji specjalnych, w których karta dostarczana jest wraz z umową za
pośrednictwem kuriera
Dostarczenie PIN-u:
1) w formie wiadomości SMS
2) przesyłką pocztową na adres do korespondencji
3) przesyłką kurierską na adres wskazany przez klienta
Używanie karty

25 zł

Opłata roczna za możliwość korzystania z karty głównej:
Warunek zwolnienia z opłaty za możliwość korzystania z karty w pierwszym roku
użytkowania

Warunki zwolnienia z opłaty za możliwość korzystania z karty w drugim i kolejnych
latach użytkowania

Opłata roczna za możliwość korzystania z karty dodatkowej:

0 zł
wg kosztów rzeczywistych, min. 35 zł
0 zł
0 zł
15 zł
wg kosztów rzeczywistych, min. 35 zł
72 zł

72 zł

150 zł

150 zł

35 zł

wykonanie kartą transakcji na kwotę min. 1 500 zł w okresie pierwszych trzech cykli
rozliczeniowych

wykonanie kartą transakcji na
kwotę min. 9 000 zł w okresie
12 miesięcy poprzedzających
rocznicę podpisania umowy

wykonanie kartą transakcji na
kwotę min. 15 000 zł w okresie
12 miesięcy poprzedzających
rocznicę podpisania umowy

wykonanie
kartą transakcji
na kwotę
przekraczającą
150%
średniego limitu
kredytowego z
okresu
ostatnich 12
miesięcy

36 zł

75 zł

25 zł

Warunek zwolnienia z opłaty za możliwość korzystania z karty dodatkowej w
pierwszym roku użytkowania

wykonanie kartą transakcji na kwotę min. 1500 zł w okresie pierwszych trzech cykli
rozliczeniowych
wykonanie
kartą transakcji
kwotę
opłata nie jest pobierana jeśli w
opłata nie jest pobierana jeśli w
przekraczającą
ostatnich 12 miesiącach
ostatnich 12 miesiącach
150%
Warunek zwolnienia z opłaty w drugim i kolejnych latach użytkowania
użytkowania karty suma
użytkowania karty suma wszystkich średniego limitu
wszystkich transakcji przekroczy
transakcji przekroczy 15 000 zł
kredytowego z
9 000 zł
okresu
ostatnich 12
miesięcy
Opłata za rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty - opłata jednorazowa
72 zł
pobierana miesięcznie
w każdym cyklu rozliczeniowym BGŻ S.A. pobiera 1/12 naliczonej opłaty, z wyjątkiem
Uwaga: opłata pobierana po przedłużeniu umowy za czynności związane z jej cyklu rozliczeniowego, w którym zostały wykonane 3 transakcje bezgotówkowe inne niż
przedłużeniem
przelewy
Przekazanie zestawienia transakcji w formie papierowej
6 zł
Uwaga: opłata pobierana w przypadku udostępnienia zestawienia w eBGŻ
Przekazanie duplikatu zestawienia transakcji
15 zł
Obsługa transakcji
5%, min. 25 zł
(w przypadku
Transakcje gotówkowe w bankomatach w kraju i zagranicą – od wartości transakcji
4%, min. 10 zł
karty z opcją
wypłaty
gotówki)
Opłata za przewalutowanie transakcji zagranicznych, w wysokości - od wartości
3%
2%
3%
2%
2%
transakcji w walucie innej niż złoty
Przelew z rachunku karty – od wartości transakcji
4%, min. 10 zł
X
Inne czynności
Rozłożenie spłaty zadłużenia z tytułu transakcji dokonywanych przy użyciu karty na
raty w ramach Planu ratalnego – prowizja pobierana od kwoty podlegającej
1%, min. 10 zł
bez opłat
rozłożeniu na raty
Zmiana opcji w zakresie wypłaty gotówki przy użyciu karty
X
100 zł
Zmiana na wniosek Posiadacza limitu kredytowego w trakcie ważności karty
25 zł
25 zł
0 zł
0 zł
25 zł
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu spłaty zadłużenia na rachunku karty lub
50 zł
o terminowości regulowania należności związanych z używaniem karty
Odtworzenie PIN-u
7 zł
Ubezpieczenie do karty
Ubezpieczenia dostępne w ofercie
Ubezpieczenie „Bezpieczna Karta”
(opłata naliczana w okresie ubezpieczenia na skutek przystąpienia do ubezpieczenia)

2 zł
(w tym składka: 0,5 zł,
ekwiwalent: 1,5 zł)

0 zł

Ubezpieczenie „Bezpieczna Podróż”
(opłata naliczana w okresie ubezpieczenia na skutek przystąpienia do ubezpieczenia)

9,99 zł
(w tym składka: 5,64 zł,

0 zł
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2 zł (w tym
składka: 0,5 zł,
ekwiwalent: 1,5
zł)
9,99 zł (w tym
składka: 5,64 zł,

ekwiwalent: 4,35 zł)

ekwiwalent: 4,35
zł)

Ubezpieczenia pozostające w obsłudze, wycofane ze sprzedaży od dnia 1 kwietnia 2015 r.
Udostępnienie ubezpieczenia w formie Pakietu Bezpieczeństwa
Udostępnienie ubezpieczenia w formie Pakietu Bezpieczeństwa, Pakietu Assistance i
Pakietu podróżnego
Udostępnienie ubezpieczenia spłaty zadłużenia - prowizja pobierana na koniec
danego cyklu rozliczeniowego od średniego salda zadłużenia w tym cyklu

0 zł

0 zł

X

X

0 zł

X

X

0 zł

0 zł

X

4,5 zł

4,5 zł

(pierwsza prowizja miesięczna naliczana jest na koniec cyklu rozliczeniowego,
w którym przystąpiono do ubezpieczenia od średniego salda zadłużenia w tym cyklu,
liczonego od dnia rozpoczęcia okresu ubezpieczenia; ostatnia prowizja miesięczna
naliczana jest na koniec cyklu rozliczeniowego, w którym nastąpiła rezygnacja z
ubezpieczenia, bądź zamknięcie rachunku karty)
Udostępnienie ubezpieczenia w formie Pakietu rowerowego
(ubezpieczenie OC + NNW + Assistance - pierwsza opłata miesięczna naliczana jest
w całości za cykl rozliczeniowy, w którym przystąpiono do ubezpieczenia; ostatnia
opłata miesięczna naliczana jest w całości za cykl rozliczeniowy, w którym nastąpiła
rezygnacja z ubezpieczenia, bądź zamknięcie rachunku karty)

0,3%

X

4,5 zł

X
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