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World Elite MasterCard

Opłata za wydanie i wznowienie Karty Głównej

0 PLN

Opłata za wydanie i obsługę MasterCard Elite NFC

0 PLN

Opłata za spłatę zadłużenia w innym banku

0 PLN

Opłata za wydanie karty zastępczej za granicą

250 USD 3

Opłata za awaryjne dostarczenie gotówki za granicą

150 USD 3

Opłata od transakcji bezgotówkowych

0 PLN

Opłata za zastrzeżenie karty

0 PLN

Opłata za zmianę kodu PIN

0 PLN

Opłata za sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie

0 PLN

2,5 % kwoty transakcji

Opłata od wypłaty gotówki w kraju

0 PLN

Opłata od wypłaty gotówki za granicą

0 PLN

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

0 PLN

Opłata za powiadomienie o odmowie wykonania
zlecenia płatniczego

0 PLN

Opłata za zaświadczenie o stanie zadłużenia i/lub
zamknięciu Rachunku Karty

50 PLN

Opłata za każdorazowe skorzystanie z Karty Priority Pass
przez Posiadacza karty

0 PLN

Opłata za każdorazowe skorzystanie z Karty Priority Pass
przez osobę dodatkową

24 EUR4

Opłata za wystawiony monit papierowy

15 PLN 5

Opłata za wystawione wezwanie do zapłaty oraz ostateczne
wezwanie do zapłaty

15 PLN 5

Opłata za monit SMS
Opłata za wizytę terenową

World Elite MasterCard

34,99 PLN

Opłata za pakiet ubezpieczeń

Opłata za monit telefoniczny

TABELA OPROCENTOWANIA

0 PLN

Opłata za przesłanie karty kurierem

60 PLN 5

Opłaty za dochodzenie wymagalnych należności Banku przez zewnętrzną
firmę windykacyjną w wysokości wg kosztów rzeczywiście poniesionych
przez Bank, ale nie więcej niż 17% kwoty wymagalnej należności Bankuu 6

1 000 PLN 1

Opłata za obsługę karty

Opłata za przelew z Rachunku Karty

Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego

2 500 PLN 1, 2

Opłata za wydanie i wznowienie Karty Dodatkowej

1

2
3
4
5

6

Transakcje bezgotówkowe

10,00%

Transakcje gotówkowe

10,00%

Opłata pobierana z góry. Opłata zwracana, gdy w ciągu roku zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe dokonane wszystkimi kartami do rachunku (oprócz przelewów, opłat i prowizji) na
kwotę minimum 150.000 PLN.
Powyższa opłata dotyczy umów o kartę kredytową zawartych od dnia 1 sierpnia 2013 roku. Dla
umów o kartę kredytową zawartych do dnia 31 lipca 2013 roku opłata wynosi 2000 PLN.
Przeliczone po kursie sprzedaży dewiz Banku z dnia dokonania operacji.
Opłata za każdą wizytę jednej osoby w poczekalni klubowej dla VIP na lotniskach. Kwota należności obciąża Rachunek Karty.
Bank może prowadzić działania związane z monitoringiem telefonicznym (w postaci rozmów
telefonicznych, SMS’ów) wysyłaniem pism (w postaci monitów papierowych i wezwań do zapłaty) i wizytami terenowymi. Częstotliwość tych działań uzależniona jest od postawy Klienta.
Każde kolejne działanie jest podejmowane przez Bank nie wcześniej niż dwa dni po bezskutecznym zastosowaniu poprzedniego działania, za wyjątkiem sytuacji gdy za dane działanie
Bank nie pobiera opłaty. W pierwszej kolejności podejmowane są działania związane z monitoringiem telefonicznym (rozmowy telefoniczne, SMS’y) oraz pisemnym (monity papierowe,
wezwania do zapłaty), przy czym łączna suma opłat za działania związane z monitoringiem
telefonicznym i pisemnym nie może przekroczyć w danym miesiącu kwoty 200 PLN dla wierzytelności dochodzonych z jednego stosunku prawnego, przy czym Bank pobiera opłatę max.
za 3 pierwsze monity telefoniczne wykonane w danym m-cu. Jeżeli środki te nie przyniosą
oczekiwanego rezultatu w postaci spłaty zadłużenia, podejmowane są kolejne działania w postaci wizyt negocjatora terenowego – z zastrzeżeniem, iż łączna suma opłat za wszystkie wyżej
wymienione czynności nie może przekroczyć w danym miesiącu kwoty 400 PLN dla wierzytelności dochodzonych z jednego stosunku prawnego. Bank stosuje czynności monitujące w opisanej wyżej kolejności, a jeżeli ich zastosowanie nie jest możliwe lub pozostaje bezskuteczne,
wówczas stosuje działania związane z czynnościami sądowo-egzekucyjnymi.
Opłaty za dochodzenie wymagalnych należności Banku przez zewnętrzną firmę windykacyjną
w wysokości wg kosztów rzeczywiście poniesionych przez Bank, ale nie więcej niż 17% kwoty
wymagalnej należności Banku.

Stan na dzień 17 marca 2015 r.

3,90 PLN 5
0 PLN 5
106 PLN 5

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości).

