TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH DLA KART KREDYTOWYCH
W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. – DLA UMÓW ZAWARTYCH OD 26 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
PIERWSZA KARTA KREDYTOWA
MASTERCARD

WYGODNA KARTA KREDYTOWA VISA*

WIZZ AIR MASTERCARD

WORLD MASTERCARD CLASS&CLUB

PLATYNOWA VISA*

OPŁATY I PROWIZJE

Opłata za wydanie Karty i prowadzenie
Konta karty w pierwszym roku
obowiązywania Umowy karty

Opłata za prowadzenie Konta karty
w kolejnych latach obowiązywania Umowy
karty

5 zł miesięcznie

5 zł miesięcznie

5 zł miesięcznie
(0 zł w przypadku rozliczenia w danym
Cyklu rozliczeniowym transakcji
gotówkowych i bezgotówkowych o łącznej
wartości 500 zł)

6 zł miesięcznie

5 zł miesięcznie
(0 zł w przypadku rozliczenia w danym Cyklu
rozliczeniowym transakcji gotówkowych i
bezgotówkowych o łącznej wartości 500 zł)

6 zł miesięcznie

Opłata za wydanie karty dodatkowej
Opłata za wydanie Minikarty Mastercard
Prowizja za wypłatę gotówki we wszystkich
bankomatach w kraju i za granicą oraz
prowizja za transakcje zrealizowane
w innych bankach, urzędach pocztowych,
SKOKach. Instytucjach pośrednictwa
finansowego, kantorach
Opłata od transakcji dokonanych w punktach
akceptujących Kartę oznaczonych jako:
kasyna, kasyna internetowe, gry losowe,
zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory
Prowizja za przelew środków z Konta karty

10 zł miesięcznie
(0 zł w przypadku rozliczenia w danym
Cyklu rozliczeniowym transakcji
gotówkowych i bezgotówkowych o łącznej
wartości 1 500 zł)
10 zł miesięcznie
(0 zł w przypadku rozliczenia w danym Cyklu
rozliczeniowym transakcji gotówkowych i bezgotówkowych o łącznej wartości 1 500 zł)

400 zł

400 zł rocznie
(0 zł w przypadku rozliczenia w ciągu 12
Cykli rozliczeniowych poprzedzających
naliczenie opłaty transakcji gotówkowych i
bezgotówkowych o łącznej wartości 36 000 zł)

15 zł
15 zł

-

15 zł

0 zł

4% kwoty transakcji nie mniej niż 10 zł
(1 wypłata w miesiącu bez prowizji)

-

4% kwoty transakcji nie mniej niż 10 zł

0 zł

4% kwoty transakcji nie mniej niż 10 zł

0 zł

4% kwoty transakcji nie mniej niż 10 zł
7,5 zł
(pierwszy miesiąc za 0 zł)

Opłata miesięczna za serwis SMS
Opłata za wyciąg w wersji papierowej

0 zł
5 zł miesięcznie

Opłata za Program “Priority Pass”, w tym:
- roczna opłata abonamentowa**
- dodatkowa opłata w przypadku
przekroczenia limitów świadczeń określonych
dla danego roku kalendarzowego, opłata
naliczana od każdej osoby i od każdego
wejścia do Salonu

-

0 zł
147,60 zł***

Opłata miesięczna za objęcie opcjonalnym,
grupowym ubezpieczeniem na wypadek
śmierci i trwałej niezdolności do pracy

-

0 zł

Opłata miesięczna za objęcie opcjonalnym,
grupowym ubezpieczeniem Bezpieczna
Karta - Raiffeisen Polbank

-

0 zł

Opłata miesięczna za objęcie opcjonalnym,
grupowym ubezpieczeniem Pakiet Prestiż
Assistance

-

0 zł

Opłata miesięczna za objęcie opcjonalnym,
grupowym ubezpieczeniem podróżnym

-

0 zł
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UBEZPIECZENIA

Opłata miesięczna za objęcie opcjonalnym,
grupowym ubezpieczeniem Class&Comfort

-

0 zł

-

PIERWSZA KARTA KREDYTOWA
MASTERCARD

WYGODNA KARTA KREDYTOWA VISA*

WIZZ AIR MASTERCARD

WORLD MASTERCARD CLASS&CLUB

PLATYNOWA VISA*

OPŁATY DODATKOWE
Opłata za zaświadczenie/opinię bankową
o produkcie (dokument o jednym produkcie)

30 zł

Opłata za opinię o kliencie (dokument
o wszystkich produktach klienta)
Opłata za inne dokumenty nie uwzględnione
w tabeli wystawiane na żądanie Klienta

100 zł

Opłata za kopię dokumentu
Opłata za duplikat dokumentu (wydruk
z systemu Banku)

30 zł

Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji

15 zł

Opłata za kopię wyciągu/za sztukę/za jeden
miesiąc

10 zł

Opłata za awaryjną wypłatę gotówki za
granicą

-

wg stawki Mastercard

wg stawki Visa

Opłata za awaryjne wydanie karty za granicą

-

wg stawki Mastercard

wg stawki Visa

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

200 zł

Opłata za ekspresowe wydanie karty

75 zł

Wysłanie dokumentów:
- listem zwykłym, odbiór w oddziale Banku
- listem priorytetowym lub poleconym
- listem poleconym 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

OPROCENTOWANIE
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych
i gotówkowych

10%

Oprocentowanie zadłużenia
przeterminowanego

odsetki podwyższone w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie, ustalonych zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny

LIMITY I POZOSTAŁE PARAMETRY KARTY
Dzienny limit wypłat gotówki i przelewów
z Konta karty

10.000

10.000

Minimalna kwota do spłaty

10.000

20.000

EUR

PLN

3% min. 30 zł

Termin płatności (liczba dni od daty Wyciągu)
Waluta rozliczeniowa dla transakcji
zrealizowanych za granicą

10.000

25 dni
EUR

PLN

PLN (dla transakcji dokonanych do dnia
26 czerwca 2016 r.) EUR (dla transakcji
dokonanych od dnia 27 czerwca 2016 r.)

PIERWSZA KARTA KREDYTOWA
MASTERCARD

WYGODNA KARTA KREDYTOWA VISA*

0,04 x odsetki maksymalne (odsetki
maksymalne ustalane są zgodnie z
postanowieniami ustawy kodeks cywilny)

0 zł jedna transakcja w roku kalendarzowym
(min. 300 PLN na 5 lub 10 rat)
0,04 x odsetki maksymalne (odsetki
maksymalne ustalane są zgodnie z
postanowieniami ustawy kodeks cywilny) za
każdą kolejną transakcję rozłożoną na raty

WIZZ AIR MASTERCARD

WORLD MASTERCARD CLASS&CLUB

PLATYNOWA VISA*

RATY W KARCIE

Opłata miesięczna za rozłożenie transakcji
na raty (naliczana od całej kwoty rozkładanej
na raty)

Oprocentowanie Rat w karcie
Minimalna kwota Transakcji rozkładanej
na raty
Liczba rat

0,04 x odsetki maksymalne (odsetki maksymalne ustalane są zgodnie z postanowieniami ustawy kodeks cywilny

0%
300 zł
5, 10, 15, 20, 25, 30

KARTY NFC WYDANE W SYSTEMIE VISA
Prowizja za wypłatę gotówki we wszystkich
bankomatach w kraju i za granicą oraz
prowizja za transakcje realizowane w innych
bankach, urzędach pocztowych, SKOK-ach,
instytucjach pośrednictwa finansowego,
kantorach

4% min. 10 PLN

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

4% min. 10 PLN

Waluta rozliczeniowa dla transakcji
realizowanych za granicą kartą VISA NFC

PLN

Tabela obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2017 r.
* w przypadku kart wydawanych w systemie Visa, przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki dokonanych w walucie innej niż złote (PLN), do wartości transakcji doliczana jest prowizja za przewalutowanie transakcji w wysokości 5% wartości transakcji. Prowizja zawarta jest w kwocie
transakcji w PLN podanej na wyciągu i nie jest ewidencjonowana jako oddzielna pozycja.
** 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.

