
Lp. Lp. Rodzaj czynności/usługi
Tryb pobierania 

prowizji/opłat

Visa Business, Visa 

Business payWave

MasterCard Business, 

MasterCard Business do 

rachunku 'Wiele za 

niewiele" 

1. Wydanie karty płatniczej za każdą kartę bez opłat bez opłat

2. Wydanie karty płatniczej w miejsce utraconej/zastrzeżonej lub duplikatu za każdą kartę 15,00 zł 15,00 zł

3. Wcześniejsze wznowienie karty płatniczej za każdą kartę 15,00 zł 15,00 zł

4. Obsługa karty płatniczej miesięcznie 

4,50 zł przy wykonaniu pięciu 

operacji bezgotówkowych w 

poprzednim miesiącu 

kalendarzowym, w 

przeciwnym wypadku 7 zł

4,50 zł przy wykonaniu 

pięciu operacji 

bezgotówkowych w 

poprzednim miesiącu 

kalendarzowym, w 

przeciwnym wypadku 7 zł

5. Wznowienie karty płatniczej po upływie terminu ważności  za każdą kartę 15,00 zł 15,00 zł

6. Expressowe przesłanie karty płatniczej lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł

7. Zestawienie transakcji przesłane do klienta na adres poczty elektronicznej za zestawienie bez opłat bez opłat

8. Zestawienie transakcji przesłane do klienta pocztą na adres korespondencyjny za zestawienie 5,00 zł 5,00 zł

9. Zmiana PIN w bankomatach:

9.1.   - banków SGB 6,00 zł 6,00 zł

9.2.  - bankach banków obcych 7,00 zł 7,00 zł

10. Wydanie nowego numeru PIN za numer PIN 6,00 zł 6,00 zł

11. Wdanie nowego numeru PIN poprzez SMS za każdy wysłany SMS 3,00 zł 3,00 zł

12. Zapytanie o saldo w bankomatach: 

12.1.   - banków SGB 1,50 zł 1,50 zł

12.2.  -  bankach banków obcych 2,50 zł 2,50 zł

13. Transakcje bezgotówkowe za każdą transakcję bez opłat bez opłat

14. Opłata za wypłatę gotówki:

14.1.  - w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat bez opłat

14.2.  - w kasach banków SGB 5,00 zł 5,00 zł

14.3.  - w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 oraz w bankomatach sieci Planet Cash 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł

14.4.  - w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 od kwoty wypłaty 3% min. 10,00 zł 3% min.10,00 zł

14.5.  - w bankomatach za granicą (na terenie państw członkowskich EOG) od kwoty wypłaty 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł

za każde zapytanie

 od wypłacanej kwoty, 

pobierana w dniu rozliczenia 

operacji

Rozdział II.   Karty płatnicze dla klientów instytucjonalnych

Stawka obowiązująca

za każdą zmianę  



14.6.  - w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) od kwoty wypłaty 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł

14.7.  - w kasach za granicą (przy użyciu terminala POS) od kwoty wypłaty 4% min. 10,00 zł 4% min. 10,00 zł

15. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą Visa w walucie obcej innej niż PLN
od kwoty transakcji, pobierana 

w dniu rozliczenia operacji
3% nie dotyczy

16. Transakcja wypłaty gotówki typu Cash Back za każdą wypłatę 1,50 zł 1,50 zł

17. Pakiet ubezpieczeniowy Bezpieczna karta miesięcznie bez opłat bez opłat

18. Instrument płatniczy BLIK

18.1. Aktywacja BLIK jednorazowo

18.2. Użytkowanie BLIK miesięcznie 

18.3. Opłata za wypłatę gotówki

 - w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych

 - w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 

 - w bankomatach za granicą

18.4. Opłata gotówki w ramach usługi Cash Back
za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji

18.5. Krajowa transakcja płatnicza
za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji
bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

nie dotyczy

bez opłat

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji

bez opłat


