
DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Rozdział 4.  Karty przedpłacone zbliżeniowe

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1  Opłata roczna za obsługę karty 25,00 zł 0,00 zł

2 Zasilenie rachunku karty bez opłat bez opłat

3 Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty 30,00 zł 30,00 zł

4 Zastrzeżenie karty bez opłat bez opłat

5  Opłata za wypłatę gotówki :

      1) w bankomatach SGB oraz BPS i banków zrzeszonych od kwoty wypłaty bez opłat bez opłat

od kwoty wypłaty 5,00 zł 0,00 zł

      3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.1) od kwoty wypłaty 1,30 zł. 0,00 zł

      4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt.2) od kwoty wypłaty 3 % min. 10,00 zł 0,00 zł

      5a) w bankomatach za granicą na terenie EOG od kwoty wypłaty 1,30 zł 0,00 zł

      5b) w bankomatach za granicą poza terenem EOG od kwoty wypłaty 3 % min. 4,50 zł 0,00 zł

6 za każdy numer PIN 6,00 zł 0,00 zł

7  Zmiana PIN w bankomacie:

1)  w bankomatach sieci SGB: za każdą zmianę 4,50 zł 0,00 zł

2)  w bankomatach innych banków niż wskazane w pkt 1) za każdą zmianę 7,00 zł 0,00 zł

8 miesięcznie bez opłat bez opłat

9 _ bez prowizji bez prowizji

10 Opłata za wydanie duplikatu karty za każdą kartę 10,00 zl 0,00 zł

Mastercard
Mastercard "Pierwsza karta"

okres promocyjny 
od 01.12.2022r. do 31.12.2023

rocznie, z góry za każdy rok 
ważności karty

za każdą wypłatę, pobierana 
w dniu rozliczenia operacji

      2) w kasach banków  SGB ( przy użyciu terminala POS )1

Wydanie nowego numeru PIN  ( bez konieczności zamawiania duplikatu karty)

 Zestawienie transakcji przesłanych na życzenie Klienta                 
                       
 Transakcja bezgotówkowa:
1) dokonana na terytorium RP
2) dokonana poza terytorium państw członkowskich EOG
3) transgraniczna transakcja  płatnicza przy użyciu karty debetowej do 
płatności bezgotówkowych ( na terytorium innego państwa 
członkowskiego EOG)



1 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS


