
VIII. B. UŻYWANIE KARTY VISA EURO   

Lp.  Wyszczególnienie czynności  Stawka  

1.  Wydanie pierwszej karty  bez opłat  

2.  Wydanie drugiej (trzeciej) karty do rachunku  10 EUR  

3.  Opłata za posiadanie karty   0,80 EUR  

4.  

Wypłata w bankomatach BS Biecz i Zrzeszenia BPS S.A. oraz innych banków 
krajowych zgodnie z zawartymi umowami.  
  

Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku  

bez opłat  

5.  Płatność kartą w placówkach handlowo – usługowych w kraju  bez opłat  

6.  Płatność kartą w placówkach usługowo – handlowych za granicą *  bez opłat  

7.  Wydanie duplikatu karty  5 EUR  

8.  
Powtórne generowanie i wysyłka nowego numeru PIN na wniosek Posiadacza karty  

2,50 EUR  

9.  Zastrzeżenie karty  bez opłat  

12.  Wznowienie pierwszej karty wydanej do rachunku   bez opłat  

13.  Wznowienie każdej kolejnej karty wydanej do rachunku   10 EUR  

14.  Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika  1 EUR  

15.  
Zestawienie transakcji generowane za wskazany okres na życzenie Posiadacza 

rachunku (Użytkownika karty)   3 EUR  

16.  Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty  250 EUR  

17.  Wypłata w bankomacie obcego banku w kraju  
 3 % wypłaty        

min. 1,50 EUR  

18.  Wypłata w bankomacie za granicą *   
3 % wypłaty          

min. 2,50 EUR        

19.  Wypłata w kasie obcego banku w kraju lub placówce Poczty Polskiej  
3 % wypłaty         

min. 2,50 EUR   

20.  Wypłata w kasie banku za granicą *  
3 % wypłaty          

min. 2,50 EUR  

21.   

Zmiana danych użytkownika karty na jego wniosek  
UWAGA  

Opłaty nie pobiera się jeżeli zmiana danych Klienta związania jest wyłącznie             

z wymianą dowodu osobistego na skutek upływu terminu ważności dokumentu  

1 EUR  

22.  Sprawdzenie stanu środków w bankomacie **  bez opłat  

23.  Zmiana nr PIN w bankomacie  bez opłat  

* Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych poza 

granicami kraju pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu 

własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego i 

PLN.  **  Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.  

  


