
[    KARTY KREDYTOWE    ]

karta Visa Comfort karta Visa Comfort Plus Visa TurboKARTA
karta dostępna od ręki w oddziale TAK NIE

karta personalizowana (z imieniem 
i nazwiskiem) wysyłana na adres 
korespondencyjny

TAK

karta dostępna bez wychodzenia z domu 
(umowę zawierasz bez wizyty w oddziale) TAK

karta zbliżeniowa TAK

karty dodatkowe wydawane do karty 
głównej (karty płatniczej) TAK

opłata za wydanie karty głównej  
i dodatkowej (wydanie karty płatniczej) bez opłat

opłata miesięczna za obsługę karty 
kredytowej

9,50 zł – wartość transakcji bezgotówkowych poniżej 1 000 zł
0 zł – wartość transakcji bezgotówkowych co najmniej 1 000 zł

6,90 zł – wartość transakcji 
bezgotówkowych poniżej  

1 000 zł
0 zł – wartość transakcji 

bezgotówkowych co najmniej  
1 000 zł

opłata za generowanie (sporządzenie)  
i wysłanie dodatkowego Zestawienia  
(Zestawienia transakcji płatniczych)  
w formie pisemnej.

4,90 zł

udostępnienie miesięcznego Zestawienia  
(Zestawienia transakcji płatniczych)  
w Bankowości Internetowej  
(w usłudze bankowości elektronicznej)  
oraz w aplikacji mobilnej

bez opłat

opłata za wznowienie karty bez opłat

opłata za transakcję gotówkową  
(wypłata gotówki) w kraju i za granicą 6% wypłacanej kwoty min. 10 zł

opłata za transakcję bezgotówkową  
w kraju i za granicą bez opłat

opłata za przeliczenie waluty dla transakcji 
dokonanej w walucie Euro 1,26% kwoty transakcji w PLN

opłata za przeliczenie waluty dla transakcji 
dokonanej w walucie obcej innej niż Euro 2,52% kwoty transakcji w PLN

długość okresu bezodsetkowego 54 dni

oprocentowanie transakcji bezgotówkowych 
/gotówkowych (wypłata gotówki) / planu 
spłat ratalnych

7,20%/7,20%/7,20%

cas assistance nd bez opłat

uruchomienie planu spłat ratalnych Opłata ustalana indywidualnie. Nie więcej niż 13% wartości transakcji.

Program rabatowy nd

zwrot 5% wartości transakcji 
w samodzielnych myjniach 

samochodowych
zwrot 3% wartości transakcji  

w restauracjach
zwrot 1% wartości transakcji  

na stacjach paliw1

Bankowość Internetowa (usługa bankowości 
elektronicznej), aplikacja mobilna bez opłat

płatności w internecie TAK

całodobowy dostęp do informacji  
o karcie przez telefon (usługa bankowości 
telefonicznej)

bez opłat
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1  Szczegóły w Regulaminie Programu Sprzedaży Premiowej „Zakupy z premią” dla Posiadaczy kart kredytowych Visa TurboKARTA.
  Szczegóły dotyczące opłat dostępne są w Tabelach Opłat i Prowizji dla poszczególnych kart kredytowych
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