
Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – Karty debetowe dla Klientów instytucjonalnych1 (obowiązuje umowy zawarte od 01.01.2021 r.) 
 

Wyszczególnienie czynności Visa Business2 Mastercard Business 
Mastercard Business zbliżeniowa 

1. 
Wydanie  
a) pierwszej karty dla posiadacza i współposiadacza rachunku lub osobie wskazanej, 
b) kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi lub osobie wskazanej. 

 
0 zł 
20 zł 

 
0 zł 
20 zł 

2. 
Wydanie (za każdą kartę): 
a) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia, 
b) nowej karty w miejsce utraconej. 

 
20 zł 
40 zł 

 
20 zł 
40 zł 

3. Opłata za wznowienie karty (za każdą kartę). 15 zł 15 zł 

4. Zastrzeżenie karty. bez opłat bez opłat 

5. Obsługa karty (dotyczy każdej karty debetowej wydanej do rachunku). 
4 zł/m-c 

(przy dokonaniu min. 10 transakcji bezgotówkowych w mies. kalend.) 
8,00 zł/m-c 

6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta złożony w placówce Banku. 10 zł 10 zł 

7. 

Opłata za wypłatę gotówki (za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji): 
a) w bankomatach SGB oraz we wskazanych bankomatach BPS S.A.3 i zrzeszonych Banków Spółdzielczych, 
b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)4, 
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)3, 
e) w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG5), 
f) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG5). 

 
bez opłat 

2 zł 
5 zł 

3% min. 4,50 zł 
5 zł 

3% min. 4,50 zł 

 
bez opłat 

2 zł 
5 zł 

3% min. 4,50 zł 
5 zł 

3% min. 4,50 zł 

8. 
Aktywacja, użytkowanie, zmiana limitu transakcji BLIK oraz opłata za wypłatę gotówki w bankomatach w kraju, 
jak i krajowa transakcja płatnicza przy użyciu BLIK (za każdą operację, pobierana w dniu rozliczenia operacji). 

0 zł 

9. 
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back (za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji): 
a) przy użyciu karty, 
b) przy użyciu BLIK. 

 
2 zł 
0 zł 

10. 
Wydanie nowego numeru PIN (za każdy numer PIN) przesłany listownie. 
Przesłanie numeru PIN na SMS. 

15 zł 
2 zł 

11. 
Zmiana PIN w bankomatach: 
a) sieci SGB, 
b) innych, niż wskazane w pkt a). 

 
7 zł 
10 zł 

12. 
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 
a) banków SGB, 
b) innych, niż wskazanych w pkt. a). 

 
2 zł  
3 zł 

13. 
Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta (za każde zestawienie): 
a) w formie elektronicznej na adres poczty e-mail, 
b) w formie papierowej listem zwykłym. 

 
0 zł 
5 zł 

14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta (za każde zestawienie). 10 zł 

15. Ekspresowe przesłanie karty lub numer PIN (przesyłka kurierska). 60 zł 

16. Transakcje bezgotówkowe. bez opłat 

17. 
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN (naliczana od kwoty 
transakcji, pobierana w dniu rozliczenia transakcji). 

3 % bez opłat 

1 Obowiązuje również pozostałe podmioty niefinansowe w zakresie nieuregulowanym odrębnymi umowami oraz jednostki samorządu terytorialnego. 
2 Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwą: Visa Business Electron payWave, oraz dla kart Visa Business wznowionych w miejsce ww. kart.  
3 Lista bezpłatnych bankomatów dostępna na stronie internetowej ESBANKU w zakładce Placówki i bankomaty. 
4 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w terminalu POS. 
5 Państwo członkowskie - państwo członkowskie UE albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 


