
Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – Karta kredytowa dla Klientów instytucjonalnych – (obowiązuje od 04.11.2019 r.) 
 

 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI  MASTERCARD BUSINESS 
1. Wydanie karty (za każdą kartę): 

a) głównej 
b) dołączonej 

 
75,00 zł 
75,00 zł 

2. Użytkowanie karty kredytowej (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) rocznie z góry za każdy rok ważności karty 
(pierwszej i wznowionej). 

75,00 zł 

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej (za każdą kartę) 75,00 zł 

4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN (za każdą kartę) 35,00 zł 

5. Wznowienie karty bez opłat 

6. Zastrzeżenie karty  bez opłat 

7. Wypłata gotówki (za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji): 
a) w bankomatach SGB oraz BPS S.A.1 i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 
b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)2 
c) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt. a)  
d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b) (przy użyciu terminala POS)2 
e) w bankomatach za granicą (obowiązuje do 14.12.2019 r.) 
f) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG3) (obowiązuje od 15.12.2019 r.) 
g) w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG3) (obowiązuje od 15.12.2019 r.) 

 
4% min. 10,00 zł 
4% min. 10,00 zł 
4% min. 10,00 zł 
4% min. 10,00 zł 
4% min. 10,00 zł 
4% min. 10,00 zł 
4% min. 10,00 zł 

8. Wydanie nowego numeru PIN (za każdy numer PIN) 6,00 zł 

9. Zmiana PIN w bankomatach (za każdą zmianę) 4,50 zł 

10. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie Klienta (za każde zestawienie) 5,00 zł 

11. Zmiana limitu kredytowego bez opłat 

12. Minimalna kwota do zapłaty (naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową) 5% min. 50,00 zł 

13. Opłata za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę (za każde wezwanie) 25,00 zł 

 
1 Lista bezpłatnych bankomatów dostępna na stronie internetowej ESBANKU w zakładce Placówki i bankomaty 
2 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w terminalu POS 
3 Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym 

 
 
 
 

 
 
 


