
Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – Karty chargowe dla przedsiębiorców1 (obowiązuje od 04.11.2019 r.) 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI MasterCard Business MasterCard Business Gold 

1. Wydanie karty dla: 
a) posiadacza i współposiadacza rachunku 
b) osoby wskazanej 

 
80,00 zł 
80,00 zl 

 
350,00 zł 
350,00 zł 

2. Wydanie: 
a) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 
b) nowej karty w miejsce utraconej 

 
20,00 zł 
70,00 zł 

 
30,00 zł 

300,00 zł 

3. Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi lub osobie wskazanej  50,00 zł 350,00 zł 

4. Zastrzeżenie karty bez opłat bez opłat 

5. Użytkowanie karty  bez opłat bez opłat 

6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta 5,00 zł 5,00 zł 

7. Opłata za wypłatę gotówki: 
a) w bankomatach SGB oraz we wskazanych bankomatach BPS S.A.2 i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 
b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)3 
c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a) 
d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b) (przy użyciu terminala POS)3 
e) w bankomatach za granicą (obowiązuje do 14.12.2019 r.) 
f) w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG4) (obowiązuje od dnia 15.12.2019 r.) 
g) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG4) (obowiązuje od dnia 15.12.2019 r.) 

 
2 % min 4,50 zł 
2% min. 4,50 zł 
3% min. 3,50 zł 
3% min. 4,50 zł 
3% min. 4,50 zł 
3% min. 3,50 zł 
3% min. 4,50 zł 

 
2 % min 4,50 zł 
2% min. 4,50 zł 
3% min. 3,50 zł 
3% min. 4,50 zł 
3% min. 4,50 zł 
3% min. 3,50 zł 
3% min. 4,50 zł 

8. Wydanie nowego numeru PIN 6,00 zł 6,00 zł ł 

9. Zmiana PIN w bankomatach: 
a) sieci SGB 
innych, niż wskazane w pkt a) 

 
4,50 zł 
7,00 zł 

 
4,50 zł 
7,00 zł 

10. b) Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł 3,00 zł 

11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta  
(za każde zestawienie) 

5,00 zł 5,00 zł 

12. Ekspresowe przesłanie karty lub numer PIN (przesyłka kurierska) 30,00 zł 30,00 zł 

13. Transakcje bezgotówkowe bez opłat bez opłat 

14. Przekroczenie limitu transakcyjnego 5% kwoty przekroczenia 5% kwoty przekroczenia 

15. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki: 
a) w kraju 
za granicą 

 
1% kwoty 
1% kwoty 

 
1% kwoty 
1% kwoty 

16. b) Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 50,00 zł 100,00 zł 

17. Nieodebranie karty w terminie określonym w Regulaminie 80,00 zł 250,00 zł 

18. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju równowartość w PLN 150 USD5 
plus koszty operacyjne 

Mastercard 

równowartość w PLN 150 USD5 
plus koszty operacyjne 

Mastercard 

19. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju równowartość w PLN 95 USD5 
plus koszty operacyjne 

Mastercard 

równowartość w PLN 95 USD5 
plus koszty operacyjne 

Mastercard 

20. Ubezpieczenie Posiadacza/Użytkownika karty płatniczej - Ubezpieczenie kart dla Klienta (nieuprawnione użycie 
karty do 150 euro, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu do kwoty 5.000 zł, kradzież lub zniszczenie towarów 
zakupionych przy użyciu karty płatniczej do kwoty 1.000 zł ) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 
wypadków w podróży zagranicznej (następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 zł)  CONCORDIA 
Travel Assistance (koszty leczenia za granicą i assistance do kwoty 20.000 euro) 
Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia: Ubezpieczenie kart 
dla klienta, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej, CONCORDIA Travel 
Assistance. 

nie dotyczy bez opłat 



 
1 Obowiązuje również jednostki samorządu terytorialnego, rolników oraz pozostałe podmioty niefinansowe w zakresie nieregulowanym odrębnymi umowami 
2 Lista bezpłatnych bankomatów dostępna na stronie internetowej ESBANKU w zakładce Placówki i bankomaty 
3 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w terminalu POS 
4 Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym 
5 Równowartość określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB Banku SA z dnia rozliczenia płatności. 

 
 

 


