Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów dla Karty kredytowej Mastercard World Signia / World Elite
dla Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.9 (dotyczy usług Raiffeisen
Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.).
LIMITY
1

Dzienny limit wypłat gotówki i przelewów z konta Karty

2

Minimalna kwota do spłaty

3

Termin płatności (liczba dni od daty wyciągu)

4

Waluta rozliczeniowa dla transakcji w walucie innej niż PLN

Ustalona przez Klienta, lecz nie więcej niż 30.000 zł
3% salda zadłużenia nie mniej niż 50 zł
28 dni
EUR

OPROCENTOWANIE
1

Oprocentowanie (w skali roku zmienne) w wysokości odsetek maksymalnych na dzień 4 lipca 2013 r. zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, stosowane dla transakcji bezgotówkowych w przypadku
braku spłaty całego zadłużenia przed upływem terminu płatności.

2

Oprocentowanie (w skali roku zmienne) w wysokości odsetek maksymalnych na dzień 4 lipca 2013
r. - zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, stosowane dla wypłat gotówkowych1

1

Miesięczna opłata za rozłożenie jednej transakcji na raty (naliczana od całej kwoty rozkładanej na
raty)

2

Oprocentowanie Rat w karcie

3

Minimalna kwota Transakcji rozkładanej na raty

4

Liczba rat

10%
10%

RATY W KARCIE
0,04 x odsetki maksymalne (odsetki maksymalne ustalane
są zgodnie z postanowieniami ustawy kodeks cywilny)
0%
300 zł
5, 10, 15, 20, 25, 30
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OPŁATY I PROWIZJE
1

Opłata za wydanie Karty głównej (wydanie karty płatniczej) i prowadzenie Konta karty (prowadzenie
rachunku płatniczego) w pierwszym roku obowiązywania Umowy karty.2 Opłata jest pobierana w 13
miesiącu posiadania karty.

1000 zł

2

Opłata za prowadzenie Konta karty (prowadzenie rachunku płatniczego) w kolejnych latach
obowiązywania Umowy karty 2/3

1000 zł

3

Opłata za wydanie Karty dodatkowej (wydanie karty płatniczej)2. Opłata jest pobierana
w 13 miesiącu posiadania karty.

1000 zł
2/4

1000 zł

4

Opłata roczna za każdy kolejny rok korzystania z Karty dodatkowej (obsługa karty płatniczej)

5

Opłata za wydanie Minikarty Mastercard (wydanie karty płatniczej)

6

Opłata za dostarczenie Karty przez Bank za granicę, na życzenie Klienta,
w przypadku zastrzeżenia Karty

7

Opłata za awaryjne wydanie karty wydanie karty płatniczej zastępczej za granicą

8

Opłata za Program Mastercard Travel Assistance

0 zł

9

Opłata za Program World Signia Concierge

0 zł

10

Opłaty za Program “Priority Pass”, w tym:
–– roczna opłata abonamentowa5
–– dodatkowa opłata w przypadku przekroczenia limitów świadczeń określonych w regulaminie
Programu “Priority Pass” dla danego roku kalendarzowego, opłata naliczana od każdego wejścia
do Salonu udostępnianego w ramach Programu “Priority Pass” osoby towarzyszącej Posiadaczowi
karty6

11

Opłata za Program Mastercard Rewards7

0 zł

12

Opłata za Ubezpieczenie Posiadaczy Kart Kredytowych Mastercard World Signia

0 zł

13

Prowizja za wypłatę gotówki we wszystkich bankomatach w kraju i za granicą oraz prowizja
za transakcje zrealizowane w innych bankach, urzędach pocztowych, SKOK-ach, instytucjach
pośrednictwa finansowego, kantorach

4% wypłaconej kwoty nie mniej niż 7 zł

14

Prowizja od transakcji dokonanych w punktach akceptujących Kartę oznaczonych jako: kasyna,
kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory

4% wypłaconej kwoty nie mniej niż 7 zł

15

Prowizja za polecenie przelewu wewnętrznego / polecenie przelewu z konta Karty

2% wypłaconej kwoty nie mniej niż 5 zł

16

Opłata za awaryjną wypłatę gotówki

wg stawek Organizacji Mastercard

17

Opłata za odwołanie wydania karty płatniczej zastępczej za granicą lub odwołanie awaryjnej
wypłaty gotówki

wg stawek Organizacji Mastercard

18

Opłata miesięczna za Serwis SMS (powiadomienie SMS)

0 zł

19

Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji

15 zł

20

Opłata za kopię wyciągu (w tym sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych) za każdy okres
rozliczeniowy

10 zł

21

Opłata za zaświadczenie/opinię bankową (wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku
płatniczym) o produkcie (dokument o jednym produkcie Klienta)

30 zł

22

Opłata za zaświadczenie/opinię (w tym wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym)
o Kliencie (dokument o wszystkich produktach Klienta)

100 zł

15 zł
200 zł
wg stawek Organizacji Mastercard

0 zł
147,60 zł5

BGŻ BNP Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa • tel. 801 222 582* • 22 585 25 82 • http://www.raiffeisenpolbank.com
*koszt połączenia według taryfy operatora

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w
wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.

23

Opłata za kopię dokumentu

100 zł

24

Opłata za inne dokumenty nie uwzględnione w Tabeli, wystawiane na żądanie Klienta

100 zł

25

Opłata za Aneks do Umowy karty

100 zł

26

Opłata za wysłanie dokumentów:
–– listem zwykłym/faxem/e-mailem
–– listem priorytetowym, poleconym lub odbiór w Oddziale
–– listem priorytetowym za potwierdzeniem odbioru
–– kurierem krajowym na szczególną dyspozycję klienta
–– kurierem za granicę na szczególną dyspozycję klienta

0 zł
10 zł
20 zł
50 zł
100 zł

KARTY NFC HCE WYDANE W SYSTEMIE VISA 8)

1

2
3

4

5
6
7
8
9

1

Prowizja za wypłatę gotówki we wszystkich bankomatach w kraju
i za granicą oraz prowizja za transakcje zrealizowane w innych
bankach, urzędach pocztowych, SKOK-ach, instytucjach pośrednictwa
finansowego, kantorach

4% min. 10 PLN

2

Prowizja od transakcji dokonanych w punktach akceptujących Kartę
oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady
bukmacherskie, loterie i totalizatory

4% min. 10 PLN

3

Waluta rozliczeniowa dla transakcji realizowanych za granicą kartą VISA
NFC HCE

PLN

Za transakcje gotówkowe Bank uznaje wypłaty gotówki w bankomatach oraz transakcje w innych bankach, urzędach pocztowych.
Opłata w ramach oferty standardowej. Nie dotyczy ofert promocyjnych.
Dla Klientów, którzy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających naliczenie opłaty wykonają obciążające rachunek karty transakcje bezgotówkowe i gotówkowe o wartości średnio 7.000 zł w każdym miesięcznym cyklu rozliczeniowym
wysokość opłaty wynosi 0 zł. Wolumeny transakcji bezgotówkowych i gotówkowych liczone są łącznie dla Karty głównej i dodatkowych. Wysokość opłat i średnie wartości transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, w każdym
miesięcznym cyklu rozliczeniowym, dla zastosowania opłaty w wysokości 0 PLN podano dla oferty standardowej.
Dla Klientów, którzy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających naliczenie opłaty wykonają transakcje bezgotówkowe i gotówkowe obciążające rachunek karty o wartości średnio 7.000 zł w każdym miesięcznym cyklu rozliczeniowym
wysokość opłaty wynosi 0 zł, natomiast gdy wartość ta wyniesie średnio 3.500 zł w każdym miesięcznym cyklu rozliczeniowym wysokość opłaty wynosi 500 zł. Wolumeny transakcji bezgotówkowych i gotówkowych liczone są
oddzielnie dla Karty głównej i dodatkowych. Wysokość opłat i średnie wartości transakcji bezgotówkowych i gotówkowych w każdym miesięcznym cyklu rozliczeniowym, dla zastosowania opłaty w wysokości 0 PLN podano dla oferty
standardowej.
Przez rok rozumie się rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia.
Wskazana kwota zawiera podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Uczestnictwo w Programie Mastercard Rewards wymaga podpisania Formularza przystąpienia do Programu
Karta wycofana z oferty Banku z dniem 30 czerwca 2018 r.
Pojęcia pisane kursywą mają znaczenie nadane im w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu kart
kredytowych w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Tabela obowiązuje od dnia 01 listopada 2018 r.
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