Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
wydawanych dla klientów detalicznych

z dnia 11 marca 2016 r.

Klienci, którzy nabyli kartę kredytową Visa Gold lub Visa Platinum przed dniem 15.06.2009 r., są zwolnieni z prowizji od wypłat gotówki kartą Visa z bankomatów w
kraju i zagranicą1.
I.

Opłaty dla kart kredytowych
Opłata standardowa w PLN
Karta dodatkowa

Karta główna
1

Karta MasterCard Classic
49,00
Opłata za wydanie karty

Opłata zostanie zwrócona na rachunek karty,
jeśli w ciągu 3 miesięcy od zawarcia Umowy
zostaną rozliczone transakcje gotówkowe lub
bezgotówkowe na kwotę min. 1500,00 zł.

Opłata zostanie zwrócona na rachunek karty,
jeśli w ciągu 3 miesięcy od zawarcia Umowy
zostaną rozliczone transakcje gotówkowe lub
bezgotówkowe na kwotę min. 750,00 zł.

72,00

36,00

9 000,00

4 500,00

Opłata roczna za korzystanie z karty
(pobierana w każdą rocznicę wydania karty)
Warunkiem zwolnienia z rocznej opłaty za korzystanie
z karty jest rozliczenie transakcji bezgotówkowych lub
gotówkowych wykonanych kartą w poprzednich 12
miesięcznych cyklach rozliczeniowych w wysokości
co najmniej:
2

25,00

Karta MasterCard Classic oferta specjalna2
25,00

3

4

0,00

Opłata roczna za korzystanie z karty
(pobierana w każdą rocznicę wydania karty)

72,00

36,00

9 000,00

4 500,00

Warunkiem zwolnienia z rocznej opłaty za korzystanie
z karty jest rozliczenie transakcji bezgotówkowych lub
gotówkowych wykonanych kartą w poprzednich 12
miesięcznych cyklach rozliczeniowych w wysokości
co najmniej:
Karta MasterCard Duo
Opłata roczna za wydanie karty
Opłata roczna za korzystanie z karty
(pobierana w każdą rocznicę wydania karty)
Karta MasterCard Gold

Opłata roczna za wydanie karty

5

Opłata zostanie zwrócona na rachunek karty,
jeśli w ciągu 3 miesięcy od zawarcia Umowy
zostaną rozliczone transakcje gotówkowe lub
bezgotówkowe na kwotę min. 750,00 zł.

Opłata roczna za wydanie karty

49,00

25,00

99,00

49,00

69,00

35,00

Opłata zostanie zwrócona na rachunek karty,
jeśli w ciągu 3 miesięcy od zawarcia Umowy
zostaną rozliczone transakcje gotówkowe lub
bezgotówkowe na kwotę min. 2500,00 zł.

Opłata roczna za korzystanie z karty
(pobierana w każdą rocznicę wydania karty)
Warunkiem zwolnienia z rocznej opłaty za korzystanie
z karty jest rozliczenie transakcji bezgotówkowych lub
gotówkowych wykonanych kartą w poprzednich 12
miesięcznych cyklach rozliczeniowych w wysokości
co najmniej:
Karta MasterCard Gold oferta specjalna3

Opłata zostanie zwrócona na rachunek karty,
jeśli w ciągu 3 miesięcy od zawarcia Umowy
zostaną rozliczone transakcje gotówkowe lub
bezgotówkowe na kwotę min. 1250,00 zł.

150,00

75,00

15 000,00

7 500,00

35,00
Opłata roczna za wydanie karty

6

Opłata roczna za korzystanie z karty
(pobierana w każdą rocznicę wydania karty)
Warunkiem zwolnienia z rocznej opłaty za korzystanie
z karty jest rozliczenie transakcji bezgotówkowych
wykonanych kartą w poprzednich 12 miesięcznych
cyklach rozliczeniowych w wysokości co najmniej:
Karta MasterCard BNP Paribas World Elite (World Signia)

150,00

75,00

15 000,00

7 500,00

500,00

250,00

800,00

500,00

(w ofercie tylko dla Klientów Prestige)

Opłata roczna za wydanie karty
Opłata roczna za korzystanie z karty
(pobierana w każdą rocznicę wydania karty)
KARTY WYCOFANE Z OFERTY
7

Opłata zostanie zwrócona na rachunek karty,
jeśli w ciągu 3 miesięcy od zawarcia Umowy
zostaną rozliczone transakcje gotówkowe lub
bezgotówkowe na kwotę min. 1250 zł

0,00

Opłata standardowa

Stawka dla Klientów Pakietu L

Stawka dla Klientów Pakietu XL

Karta Visa/MasterCard Standard (w ofercie do dnia 11.09.2011)
Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty
39,00

39,00

39,00

Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty dodatkowej

25,00

25,00

25,00

1

Opłata obowiązuje dla kart wydanych przez Fortis Bank Polska SA (obecna nazwa Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) przed dniem fuzji prawnej z Dominet Bankiem S.A.
Oferta specjalna dotyczy akcji promocyjnych prowadzonych przez Bank, w tym obejmuje karty wydane na podstawie zawartej umowy o Kredyt Samochodowy i
Kartę Kredytową lub o Kredyt Gotówkowy i Kartę Kredytową lub o Pożyczkę i Kartę Kredytową). Zasady akcji będą określone w dokumentach regulujących zasady
promocji
3
Oferta specjalna dotyczy akcji promocyjnych prowadzonych przez Bank. Zasady akcji będą określone w dokumentach regulujących zasady promocji.
2
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8

Karta Visa Glamour (w ofercie do dnia 11.09.2011)
Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty
39,00

39,00

39,00

Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty dodatkowej

25,00

25,00

25,00

Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty

39,00

39,00

0,0034/39,00

Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty dodatkowej

25,00

25,00

0,0026/25,00

Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty

250,00

250,00

0,0034/150,00

Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty dodatkowej

125,00

75,00

0,0034/75,00

Karta Visa Classic (w ofercie do dnia 01.11.2012)

9

10

Karta Visa Gold (w ofercie do dnia 01.11.2012)

Karta Visa Gold z Pakietem Podróżnika (w ofercie do dnia 01.11.2012)

11

Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty

370,00

370,00

0,0034/270,00

Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty dodatkowej

245,00

195,00

0,0034/195,00

Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty

500,00

400,00

300,00

Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty dodatkowej

250,00

200,00

150,00

Karta Visa Platinum (w ofercie do dnia 01.11.2012)

Karta Visa Platinum z Pakietem Podróżnika (w ofercie do dnia 01.11.2012)

12

Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty

620,00

400,0033/460,00

300,0034/360,00

Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty dodatkowej

370,00

200,0033/260,00

150,0034/210,00

Karta MasterCard Gold z Pakietem Podróżnika (w ofercie do dnia 17.11.2014)
Opłata standardowa w PLN

13

Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty
(dla kart wydanych do dnia 01.11.2012)

370,00

0,004/270,00

Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty
(dla kart wydanych od dnia 02.11. 2012)

240,00

240,00

Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty dodatkowej
(dla kart wydanych do dnia 01.11.2012)

245,00

0,0034/195,00

Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty dodatkowej
(dla kart wydanych od dnia 02.11.2012)

180,00

180,00

Karta MasterCard Sport (w ofercie do dnia 12.06.2015)
Opłata roczna za wydanie karty

Opłata roczna za korzystanie z karty
(pobierana w każdą rocznicę wydania karty)

14

Opłata dla pakietu XL w PLN

Opłata zostanie zwrócona na rachunek karty,
jeśli w ciągu 3 miesięcy od zawarcia Umowy
zostaną rozliczone transakcje gotówkowe lub
bezgotówkowe na kwotę min. 1500,00 zł.
79,00

Warunkiem zwolnienia z rocznej opłaty za korzystanie
z karty jest rozliczenie transakcji bezgotówkowych lub
gotówkowych wykonanych kartą w poprzednich
12 miesięcznych cyklach rozliczeniowych w wysokości
co najmniej:
Promocja „Płać kartą, nie płać za kartę”
Obowiązuje dla kart wycofanych z oferty:

Typ karty

Visa Standard, MasterCard Standard, Visa Classic, Visa Foto, Visa Glamour
Visa Gold
Visa Platinum

49,00

25,00
Opłata zostanie zwrócona na rachunek karty,
jeśli w ciągu 3 miesięcy od zawarcia Umowy
zostaną rozliczone transakcje gotówkowe
lub bezgotówkowe na kwotę min. 750,00 zł.
39,00

15 000,00

7 500,00

Standardowe opłaty za wydanie i użytkowanie wskazanych niżej typów kart
nie są pobierane pod warunkiem rozliczenia w poprzednich 12 miesięcznych
cyklach rozliczeniowych transakcji bezgotówkowych lub gotówkowych
wykonanych daną kartą w wysokości co najmniej (w PLN):
Karta główna
Karta dodatkowa
10 000,00
5 000,00
36 000,00
18 000,00
60 000,00
30 000,00

4

Oferta obowiązywała dla kart wydanych przez Fortis Bank Polska SA (obecna nazwa Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) przed dniem fuzji prawnej z Dominet Bankiem SA
klientom Pakietu Platynowego Premium, którzy dokonali zmiany Pakietu na Pakiet XL.
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II.
1.

1

2
2.

Ubezpieczenia
Ubezpieczenia dostępne w ofercie
Karty Classic
MasterCard Duo
MasterCard Sport
Ubezpieczenie „Bezpieczna Karta”
2 zł
(opłata naliczana w okresie ubezpieczenia na skutek
(w tym składka: 0,5 zł,
przystąpienia do ubezpieczenia)
ekwiwalent: 1,5 zł)
Ubezpieczenie „Bezpieczna Podróż”
9,99 zł
(opłata naliczana w okresie ubezpieczenia na skutek
(w tym składka: 5,64 zł,
przystąpienia do ubezpieczenia)
ekwiwalent: 4,35 zł)
Ubezpieczenia pozostające w obsłudze, wycofane ze sprzedaży od dnia 1 kwietnia 2015 r.
Karty Standard

Karty Gold

0 zł
0 zł

Karty Classic

Karty Gold

Karty Platinum

MasterCard Duo

1

„Bezpieczna Karta” – zakres A

(dla wszystkich kart kredytowych)
„Bezpieczna Karta” – zakres B (opłata miesięczna)
„BNP Paribas Bezpieczeństwo” (opłata pobierana miesięcznie
od kwoty zadłużenia na koniec cyklu rozliczeniowego karty) 5
„Fortis Bezpieczeństwo” (opłata pobierana miesięcznie od
kwoty zadłużenia na koniec cyklu rozliczeniowego karty) 6

2
3
4
5

„Finlife Bezpieczna Karta”

Opłata w PLN
bez opłat

MasterCard Sport
Opłata w PLN
bez opłat

Opłata w PLN
bez opłat

Opłata w PLN
bez opłat

2,00
0,37%

2,50
0,37%

bez opłat
0,28%

bez opłat
0,20%

0,37%

0,37%

0,28%

0,20%

0,25%

0,25%

nie dotyczy

nie dotyczy

9,99

9,99

bez opłaty

nie dotyczy

6

(opłata pobierana miesięcznie od kwoty zadłużenia na koniec
cyklu rozliczeniowego karty) 7
„Bezpieczna Podróż” (opłata miesięczna)

7

Ubezpieczenie Wspierające Wariant I

21 zł

8

Ubezpieczenie Wspierające Wariant II

24 zł

III.

Pozostałe opłaty i prowizje dla kart kredytowych

Opłata w PLN

1.

Prowizja od transakcji bezgotówkowych

bez opłat

2.

3,50

3.

Wypłaty gotówki z bankomatów własnych Banku należących przed dniem połączenia
BGŻ S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A. do BNP Paribas Bank Polska S.A., lista
bankomatów znajduje się na stronie http://www.bgzbnpparibas.pl/
Wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach w kraju i za granicą

4.

Wypłaty gotówki za granicą z bankomatów podmiotów z grupy BNP Paribas

3,508

5.

W przypadku kart VISA przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki
dokonanych za granicą do wartości transakcji doliczana jest prowizja za przewalutowanie
transakcji w wysokości:

6.

Opłata za ponowne wygenerowanie kodu PIN

3% wartości transakcji
(Prowizja zawarta jest w kwocie transakcji w PLN podanej na
wyciągu i nie jest ewidencjonowana jako oddzielna pozycja. W
przypadku kart MasterCard nie pobiera się prowizji za
przewalutowanie.)
15,00

7.

bez opłat

8.

Opłata za przesunięcie spłaty minimalnej kwoty na następny okres rozliczeniowy
(„skip payment”)
Opłata za automatyczną spłatę zadłużenia

9.

Opłata za wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej

bez opłat

10.

Opłata za zmianę limitu kredytowego

bez opłat

11.

Opłata za zmianę typu karty w trakcie trwania Umowy

50,00

12.

Opłata za ekspresowy odbiór karty lub numeru PIN w Oddziale Banku

50,00

13.

Awaryjna wypłata gotówki za granicą (dotyczy tylko kart Gold i Platinum)

Równowartość kwoty 100 USD

14.

Wydanie Karty zastępczej za granicą (dotyczy tylko kart Gold i Platinum)

Równowartość kwoty 180 USD

15.

Opłata za sporządzenie i przesłanie dowodu dokonania transakcji.

30,00

16.

Zestawienie operacji – sporządzenie i przesłanie listem zwykłym raz miesiącu

6,009

Zestawienie operacji – sporządzenie i przesłanie na adres poczty elektronicznej

bez opłat

Zestawienie operacji – sporządzenie kopii

15,00

17.

Opłata za każdorazowe skorzystanie z karty Priority Pass

Równowartość kwoty 24 EUR (od 1 osoby)

18.

Udzielanie informacji w zakresie dopuszczonym przez Prawo bankowe i inne przepisy
prawa:
Bank pobiera od zleceniodawcy opłaty z tytułu przygotowywania, sporządzania i
przekazywania informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym przez ustawę
osobom, organom i instytucjom z wyłączeniem podmiotów zwolnionych ustawowo z
opłat (Art. 110 Prawa Bankowego).

100,00

IV.

Opłaty i prowizje obowiązujące dla umów zawartych przed 11 marca 2016

Opłata w PLN

1.

Sporządzenie na wniosek Klienta zaświadczeń oraz innych pism związanych z obsługą
produktów bankowych
Sporządzenie odpisów, potwierdzeń, dokumentów księgowych kserokopii dokumentu,
duplikatów dokumentu (od każdego dokumentu)

50,00

2.

4 % (min. 10,00)

bez opłat

60,00

5

Ubezpieczenie „BNP Paribas Bezpieczeństwo” dotyczy kart kredytowych wydawanych na podstawie umów zawartych po 15.02.2010 r.
Ubezpieczenie „Fortis Bezpieczeństwo” dotyczy kart kredytowych wydanych do dnia 15.02.2010 r.a następnie w ramach tych Umów wznawianych.
Ubezpieczenie "Finlife- Bezpieczna Karta" dotyczy Kart wydanych przez Dominet Bank S.A. na podstawie wniosków złożonych do dnia 21.10.2007 r. a następnie
wznawianych przez Fortis Bank Polska SA (obecna nazwa Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) po dniu fuzji prawnej.
8
Różnica między pobraną, a wskazaną w Taryfie prowizją za wypłaty gotówki w bankomatach podmiotów z grupy BNP Paribas za granicą zostanie zwrócona na
rachunek karty klienta w następnym miesiącu rozliczeniowym.
9
Opłata jest pobierana jeśli Posiadacz karty otrzymuje bezpłatnie Zestawienie operacji drogą elektroniczną i wnioskuje dodatkowo o Zestawienie operacji w formie
papierowej.
6
7
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3.

4.

Pierwszy pisemny monit lub wezwanie do zapłaty z tytułu nieterminowej spłaty
Minimalnej Kwoty Spłaty, zaległych opłat, wysłane w ramach obsługi windykacyjnej
danego produktu bez zwrotnego potwierdzenia odbioru albo za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru
Drugi i kolejne pisemne monity lub wezwania do zapłaty z tytułu nieterminowej spłaty
rat kredytu, zaległych opłat lub powstania debetu, wysłane w ramach obsługi
windykacyjnej danego produktu, nie wcześniej niż po upływie 14 dni od wysłania
poprzedniego monitu oraz nie częściej niż 1 raz w miesiącu, poprzedzone podjęciem
następujących czynności windykacyjnych (których koszty zostały również uwzględnione
w opłacie): kontakt telefoniczny (dwa razy), sms (trzy razy), vms (jeden raz), z
zastrzeżeniem że:
- ilość wysłanych monitów lub wezwań do zapłaty z tytułu nieterminowej spłaty
Minimalnej Kwoty Spłaty, zaległych opłat, w procesie windykacyjnym danego klienta nie
przekroczy 6 (łącznie z pierwszym monitem) oraz
- drugi i kolejny pisemny monit lub wezwanie do zapłaty może zostać wysłane tylko w
razie braku dokonania przez klienta zapłaty kolejnej płatności.

25,00

30,00
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