
TARYFA OPŁAT I PROWIZJI KART PŁATNICZYCH

obowiązuje od 1.02.2015

Opis czynności Tryb
pobierania

Karta
zbliżeniowa

Classic
Debetowa

Business
Debetowa

Classic
kredytowa

1 Prowizja za obsługę karty miesięcznie 4 zł 3 zł 3 zł 0*zł

2 Wydanie duplikatu karty jednorazowo 0 zł 0 zł 10 zł 0 zł

3 Transakcje bezgotówkowe w kraju od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

4

Wypłata gotówki w bankomatach 
banków spółdzielczych i 
zrzeszających. Lista bankomatów 
publikowana jest na stronie 
www.bslacko.pl

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 3 %,
min. 5 zł

5 Wypłata gotówki w pozostałych 
bankomatach w kraju od transakcji 3 zł 3 zł 3 zł

3%,
min. 10 zł

6 Wypłata gotówki w ramach usługi 
Visa Cashback

Od transakcji 2 zł 2 zł --- ---

7 Wypłata gotówki w bankomatach za
granicą od transakcji

2%,
min. 10 zł

2%,
min. 10 zł

2%,
min. 10 zł

2%,
min. 20 zł

8 Wypłata gotówki w punktach 
akceptujących kartę w kraju

od transakcji 3 zł 3 zł 3 zł 3%,
min. 5 zł

9 Wypłata gotówki w placówkach 
Poczty Polskiej od transakcji 3 zł 3 zł 3 zł

3%,
min. 5 zł

10 Wypłata gotówki w punktach 
akceptujących kartę za granicą

od transakcji
2%,

min. 10 zł
2%,

min. 10 zł
2%,

min. 10 zł
2%,

min. 20 zł

11

Sprawdzanie dostępnego  salda w 
bankomacie (usługa dostępna w 
bankomatach świadczących taką 
usługę)

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

12 Ponowne generowanie i wysyłka 
PIN na wniosek Użytkownika

od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł

13 Zastrzeżenie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 50 zł

14
Opłata za rezygnację z karty 
wcześniej niż po 1 roku używania 
***

jednorazowo 36 zł 36 zł 36 zł 54 zł

15 Obsługa nieterminowej spłaty jednorazowo nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 40 zł

16 Obsługa przekroczenia limitu karty 
kredytowej jednorazowo nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 30 zł

17 Prowizja za przewalutowanie 
transakcji kartą Visa

od transakcji 6% 6% 6% 6%

18 Dzienny limit wypłat gotówkowych 2 000 zł 2 000 zł 5 000 zł 2 000 zł

19 Dzienny limit bezgotówkowy 3 000 zł 3 000 zł 5 000 zł
do wysokości

limitu
kredytowego

*dla kart Visa  Kredytowa nie pobiera się opłaty za wydanie, lecz opłatę za obsługę karty wg następujących zasad:
Jeżeli po 11 miesiącach od dnia wydania karty suma operacji bezgotówkowych i gotówkowych wykonanych kartą:

przekracza 6.600 zł opłata za obsługę karty w pierwszym roku nie jest pobierana
nie przekracza 6.600 zł opłata za obsługę w pierwszym roku wynosi 54 zł

W kolejnych latach użytkowania opłata za obsługę jest pobierana w cyklach miesięcznych wg następujących zasad:
jeżeli suma obrotów w poprzednim okresie rozliczeniowym przekroczyła 600 zł opłata nie jest pobierana
jeżeli obroty w poprzednim okresie rozliczeniowym nie przekroczyły 600 zł opłata wynosi 4,50 zł

** Brak złożenia przez Posiadacza rachunku lub Użytkownika rezygnacji z używania karty, w terminie nie późniejszym niż 45 dni przed 
upływem okresu ważności aktualnie użytkowanej karty, powoduje automatyczne wydanie karty wznowionej, tj. następnej karty na 
kolejny okres. Za wznowioną kartę pobrana zostanie opłata zgodnie z obowiązującą w dniu wznowienia taryfą opłat i prowizji.
*** Opłata jest pomniejszana o kwotę pobranych wcześniej prowizji za obsługę karty.
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