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Opłaty i koszty związane z obsługą kart debetowych Noble Banku
Obowiązujące od dnia 7 stycznia 2014 r.

Karty debetowe Noble Bank będące w ofercie Banku
Czynność

MasterCard Debit Platinum

MasterCard Debit Platinum Metal

MasterCard Platinum NFC

0 zł

1.400 zł lub 0 zł1 (opłata za wydanie karty pomocniczej – 0 zł)

0 zł

Opłata za obsługę karty4 – opłata pobierana
jest od kart wydanych do rachunków otwartych
od dnia 7 stycznia 2014 roku

2,99 zł miesięcznie

59 zł lub 0 zł2

0 zł

Opłata za obsługę karty4 – opłata pobierana
jest od kart wydanych do rachunków otwartych
do dnia 6 stycznia 2014 roku

0 zł

59 zł lub 0 zł2

0 zł

Opłata za pakiet ubezpieczeń

0 zł

0 zł

nie dotyczy

Opłata od transakcji bezgotówkowych

0 zł

0 zł

0 zł

Opłata od wypłat gotówki w kraju

0 zł

0 zł

0 zł3

Opłata od wypłat gotówki za granicą

0 zł

0 zł

0 zł3

Opłata za sprawdzenie dostępnych środków
w bankomacie

0 zł

0 zł

0 zł3

Opłata za zmianę kodu PIN

0 zł

0 zł

0 zł

Opłata za zastrzeżenie karty

0 zł

0 zł

0 zł

Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej
w walucie innej niż waluta rozliczeniowa karty

0 zł

0 zł

0 zł

Opłata za przesłanie karty kurierem

0 zł

0 zł

nie dotyczy

Opłata za wydanie i wznowienie karty

1

2

3
4

Bank nie pobiera opłaty pod warunkiem, że w okresie 25 miesięcy kalendarzowych od dnia wydania lub wznowienia karty, nie nastąpi rozwiązanie umowy o kartę płatniczą lub odstąpienie przez Posiadacza od umowy zawartej
na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. W przypadku wypowiedzenia umowy o kartę płatniczą , lub zastrzeżenia karty metalowej MasterCard Debit Platinum, w okresie do 25 miesięcy od daty wydania/ wznowienia
karty, rachunek Posiadacza zostanie obciążony opłatą za wydanie karty z zastrzeżeniem, że kwota opłaty zostanie obniżona o 1/25 za każdy miesiąc, który upłynął od dnia wydania/wznowienia karty. Opłata za wydanie karty
metalowej MasterCard Debit Platinum po zastrzeżeniu wynosi 1.400 PLN, z tym, że Bank nie pobiera w takim wypadku opłaty za kartę, która została zastrzeżona przed upływem okresu wskazanego w poprzednim zdaniu o ile
wniosek o wydanie nowej karty zostanie złożony w terminie nie dłuższym niż 1 mc od dnia zastrzeżenia karty. W przypadku, gdy Posiadacz odstąpi od umowy o kartę płatniczą na podstawie art. 18 ustawy z dnia 12 września
2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. z dnia 11 października 2002 r. Nr 169, poz. 1385, z późn. zm.) Bank, na podstawie postanowień umowy o kartę płatniczą, obciążony rachunek Posiadacza kosztami
związanym z wydaniem karty płatniczej w wysokości 1.400 PLN.
Opłata miesięczna pobierana jest za każdą kartę przez okres pełnych 24 miesięcy kalendarzowych od jej wydania. Opłata miesięczna nie jest pobierana za obsługę kart pomocniczych. Opłata nie jest pobierana za te miesiące
rozliczeniowe, w których wartość rozliczonych transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą kwotę wynosi minimum 3.000 PLN.
Funkcjonalność uzależniona od organizacji płatniczej oraz technicznych możliwości bankomatu.
Opłata pobierana jest za każdy miesiąc ważności karty, niezależnie od daty jej aktywowania.

Pozostałe karty debetowe Noble Bank
Czynność
Opłata za wydanie i wznowienie karty
Opłata za obsługę karty

5

6

MasterCard Debit Platinum Metal
opłaty dotyczące umów o kartę debetową zawartych do dnia 12 marca 2013 roku
0 zł5 (opłata za wydanie karty pomocniczej – 0 zł)
0 zł6

Opłata za pakiet ubezpieczeń

0 zł

Opłata od transakcji bezgotówkowych

0 zł

Opłata od wypłat gotówki w kraju

0 zł

Opłata od wypłat gotówki za granicą

0 zł

Opłata za sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie

0 zł

Opłata za zmianę kodu PIN

0 zł

Opłata za zastrzeżenie karty

0 zł

Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie
innej niż waluta rozliczeniowa karty

0 zł

Opłata za przesłanie karty kurierem

0 zł

W przypadku odstąpienia od umowy o kartę płatniczą na podstawie art. 18 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. z dnia 11 października 2002 r. Nr 169, poz. 1385, z późn. zm.), na
podstawie postanowień umowy o kartę płatniczą, rachunek zostanie obciążony kosztem związanym z wydaniem karty płatniczej w wysokości 1400 zł.
W przypadku gdy w ciągu miesiąca kalendarzowego nie zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe dokonane kartą na kwotę minimum 3000 zł wówczas za dany miesiąc obsługi tej karty zostanie pobrana opłata w wysokości
59 zł. Opłata miesięczna pobierana jest za każdą kartę przez okres pełnych 24 miesięcy kalendarzowych od jej wydania. Opłata miesięczna nie jest pobierana za obsługę kart pomocniczych.
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