BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH
GRUPA BPS
Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr 4/04/2017
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TARYFA OPŁAT I PROWIZJI
KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA
1. Wydanie nowej karty
2. Wydanie karty wznowionej
3. Opłata za użytkowanie karty
Opłata nie będzie pobierana jeżeli miesięczna wartość dokonanych i nieanulowanych
transakcji bezgotówkowych za ostatni miesiąc wyniesie* minimum: 300,00 zł.

4.
5.
6.
7.
7.1.

Transakcje bezgotówkowe w kraju
Transakcje bezgotówkowe za granicą
Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24
Transakcje gotówkowe:
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków
krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami
zgodnie z zawartymi umowami

Tryb pobierania

Stawka
obowiązująca

jednorazowo
jednorazowo

0,00 zł
0,00 zł

miesięcznie

5,00 zł

od transakcji
od transakcji
od transakcji

0,00 zł
0,00 zł
-

0,00 zł

Uwaga lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej
www.bankbps.pl

7.2. w innych bankomatach w kraju
7.3. w bankomatach akceptujących kartę za granicą
7.4. poprzez usługę Visa Cash Back w Polsce
7.5. w punktach akceptujących kartę w kraju
7.6. w punktach akceptujących kartę za granicą
7.7. w placówkach Poczty Polskiej
8. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie
Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę

9. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie
Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany
10. Zmiana danych Użytkownika karty
11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek
Użytkownika
12. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

od transakcji

4,00 zł
2% min.10,00 zł
0,00 zł
5,00 zł
2% min.10,00 zł
5,00 zł

od transakcji

2,00 zł

od transakcji

0,00 zł

jednorazowo

0,00 zł

jednorazowo

0,00 zł

jednorazowo

1 000,00 zł

*Transakcja musi zostać dokonana w danym miesiącu kalendarzowym i nie może zostać anulowana. W przypadku rachunków wspólnych, w których
obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty (tzn. Posiadacz rachunku,
każdy Współposiadacz rachunku lub Pełnomocnik do rachunku) – odrębnie, wskazanych poniżej transakcji bezgotówkowych. Transakcją bezgotówkową jest:
zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa. Do transakcji bezgotówkowych
nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a
nieaktywowanych przez Użytkownika karty.

ZARZĄD

