
 
 

ESBANK Bank Spółdzielczy – Karty kredytowe dla osób fizycznych 

    

 

 

karty kredytowe dla osób 
fizycznych 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI MasterCard Visa1 MasterCard Gold z 
funkcją zbliżeniową2 

1. Wydanie karty (za każdą kartę): 
a) głównej 
b) dołączonej 

 
bez opłat 
bez opłat 

 
bez opłat 
bez opłat 

 
bez opłat 
bez opłat 

2. Użytkowanie karty (opłata roczna, pobierana 
z góry za każdy rok ważności karty,  nie pobierana 
w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) 
a) głównej 
b) dołączonej 
 
Opłata roczna za kartę (z dołu po każdym roku 
ważnosci karty, pierwszej i wznowionych, 
naliczana za każdą kartę) 

 
 
 

55,00 zł 
55,00 zł 

 
- 

 
 
 

55,00 zł 
55,00 zł 

 
- 

 
 
 

- 
- 
 

150,00 zł3 

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej (za 
każdą kartę) 

25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł  

4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN (za 
każdą kartę) 

25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł  

5. Wznowienie karty (za każdą kartę) bez opłat bez opłat bez opłat 
6. Zmiana limitu kredytowego bez opłat bez opłat bez opłat 
7. Zastrzeżenie karty  bez opłat bez opłat bez opłat 
8. Opłata za wypłatę gotówki (za każdą wypłatę, 

naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji): 

a) w bankomatach SGB oraz BPS S.A. i 
zrzeszonych Banków Spółdzielczych 

b) w kasach banków SGB4 
c) w bankomatach innych, niż wskazane w 

pkt. a) 
d) w kasach innych banków, niż wskazane 

w pkt. b)4 
e) w bankomatach za granicą 

 
 

3% min. 6,00 zł 
 

3% min. 6,00 zł 
3% min. 6,00 zł 

 
3% min. 6,00 zł 

 
3% min. 7,00 zł 

 
 

3% min. 6,00 zł 
 

3% min. 6,00 zł 
3% min. 6,00 zł 

 
3% min. 6,00 zł 

 
3% min. 7,00 zł 

 
 
 

3% min. 6,00 zł 
 

3% min. 6,00 zł 
3% min. 6,00 zł 

 
3% min. 6,00 zł 

 
3% min. 7,00 zł 

 
9. Wydanie pierwszego numeru PIN bez opłat  bez opłat  bez opłat 
10. Wydanie nowego numeru PIN (za każdy numer 

PIN) 
6,00 zł 6,00 zł 6,00 

11. Zmiana PIN w bankomatach (za każdą zmianę) 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 
12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na 

życzenie Klienta (za każde zestawienie) 
 

5,00 zł 
 

5,00 zł 
 

5,00 zł  

13. Ekspresowe przesłanie karty lub numer PIN 
(przesyłka kurierska) 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

14. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji 
dokonanej w walucie innej niż PLN (naliczana od 
kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia 
transakcji) 

- 3 % - 

15. Minimalna kwota do zapłaty (naliczana zgodnie 
z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i 
umową) 

5% min. 50,00 zł 5% min. 50,00 zł 5% min. 50,00 zł 

16. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami 
kraju (za każdą kartę) nie dotyczy nie dotyczy równowartość 148 

EUR5 
17.  Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju 

(za każdą kartę) nie dotyczy nie dotyczy równowartość 95 
EUR6 

 
                                                                    
1 Karta czasowo wycofana z oferty 
2 Karta przeznaczona dla klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ES Prestiż 
3 Opłata niepobierana w przypadku wykonania w ciągu roku transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 24.000,00 zł  
4 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 
5 Określona według kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności 
6 Określona według kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności 

Taryfa prowizji  i opłat bankowych 
w ESBANKU Banku Spółdzielczym                         
 
Załącznik nr 15f do Taryfy 
 
Obowiązuje od 08 czerwca 2016 roku 


