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                         Dokument dotyczący opłat 
 
 

 
 

 

Bank Spółdzielczy w Brodnicy 

87-300 Brodnica, ul. Kamionka 27 

bank@bsbrodnica.pl, www.bsbrodnica.pl 

 

Nazwa rachunku: Karta kredytowa VISA Classic 

Data: 08.08.2018 r.  

 

 Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem 

płatniczym. Umożliwi on Państwu porównanie tych opłat z opłatami za inne rachunki. 
 Dodatkowo mogą mieć zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powiązanych z tym rachunkiem, które 

nie są wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje mogą Państwo znaleźć w „Taryfie prowizji 

i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Brodnicy dla klientów indywidualnych”. 
 Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie. 

 

Usługa Opłata 

Karty i gotówka 

Wydanie karty płatniczej 0 zł 

Użytkowanie karty kredytowej Opłata roczna 
Opłata nie będzie pobierana pod 
warunkiem rozliczenia w poprzednich 12 
miesięcznych cyklach rozliczeniowych 
transakcji na łączną kwotę min. 6 000,00 zł. 
W innym przypadku stawki wynoszą: 

 

Karta główna 60 zł 

Karta dodatkowa 30 zł 

Wypłata gotówki  w bankomatach i kasach banków w kraju i 
za granicą 

3% min. 7 zł 

Inne usługi 
Sporządzenie zestawienia transakcji 
płatniczych 

opłata za zestawienie miesięczne 0 zł 

opłata za zestawienie na życzenie 
Użytkownika karty głównej 

5 zł 

 
GLOSARIUSZ POJĘĆ 
Wydanie karty płatniczej – usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003 z późn. zm.) 

Użytkowanie karty kredytowej – uprawniony podmiot wydaje kartę płatnicza powiązana z rachunkiem 

płatniczym klienta, umożliwiając wykonanie transakcji płatniczych w ciężar środków udostępnionych z tytułu 

kredytu. Pełna kwota transakcji dokonanych przy użyciu karty kredytowej w uzgodnionym okresie jest 

pobierana w całości lub części z rachunku płatniczego klienta w określonym dniu. Umowa o kredyt zawarta 

miedzy podmiotem a klientem określa, czy od klienta zostaną pobrane odsetki za kredyt. 
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Wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą 

urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy, 

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 

sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach 

rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej. 
 
 
 


