
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT OBOWIĄZUJĄCEJ W BS W PAJĘCZNIE 

 
 KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON / MASTER CARD PODSTAWOWA MINIMALNA MAKSYMALNA 

1. Wydanie nowej karty  

VISA ELECTRON / MASTER CARD 

Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu 

wprowadzenia wniosku o kartę do systemu 

informatycznego Banku lub przesłania wniosku do Centrali 

Banku BPS S.A.  

8,00   

2. Wznowienie karty  

VISA ELECTRON / MASTER CARD 

Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza                  

w dniu ważności karty wznowionej 

8,00   

3. Wydanie duplikatu karty  

VISA ELECTRON / MASTER CARD 

Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu  

złożenia wniosku o wydanie duplikatu. 

8,00   

4. Opłata miesięczna za posiadanie karty VISA ELECTRON – 

od każdej karty VISA ELECTRON wydanej do rachunku 
1,50   

5. Opłata miesięczna za posiadanie karty MASTER CARD – 

od każdej karty MASTER CARD wydanej do rachunku 
3,50   

6. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 

Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza              

z datą dokonania zmiany 

6,00   

7. Nieuzasadniona reklamacja – po jej rozpatrzeniu 6,00   

8. Rozpatrzenie zasadnej reklamacji Bez opłat   

9. Zastrzeżenie karty 25,00   

10. Wypłata gotówki w bankomatach BS należących do 

Zrzeszenia Banku BPS S.A.  
Bez opłat   

11. Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku                    

w kraju 

Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza               

z datą dokonania transakcji 

4,00   

12. Wypłata gotówki w bankomatach Euronet 

Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza                

z datą dokonania transakcji 

4,00   

13. Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku za granicą 

Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza                   

z datą dokonania transakcji 

4,00   

14. Wypłata gotówki w kasie obcego banku  w kraju 

Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza               

z datą dokonania transakcji 

5,00   

15. Wypłata gotówki w kasie obcego banku za granicą 

Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza              

z datą dokonania transakcji 

5,00   

16. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych               

w kraju 
Bez opłat   

17. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą Bez opłat   

18. Sprawdzanie wysokości limitu autoryzacyjnego                  

w bankomacie 
2,00   

19. Zestawienie transakcji generowane w cyklu 

rozliczeniowym /miesięcznie/ 
Bez opłat   

20. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza 

rachunku za okres przez niego wskazany. 
3,00   

21. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu autoryzacyjnego  

Uwaga: opłata pobierana w dniu przesłania informacji do 

Centrali Banku BPS S.A. o zmianie limitu 

3,00   

22. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 

Użytkownika  
5,00   

23. Za zmianę danych /poza zmianą limitu autoryzacyjnego/ 

Uwaga: : opłata pobierana w dniu przesłania informacji do 

Centrali Banku BPS S.A. o zmianie danych Użytkownika, 

Posiadacza rachunku 

3,00   

24. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00   

 


