Tabela opłat i prowizji kart kredytowych Euro Banku S.A. obowiązuje od dnia 01.08.2017 r.
dla umów zawartych od 11.03.2016 r.
Koszty korzystania z kart kredytowych

Visa Classic Standard

Opłata za wydanie Karty głównej – opłata nie jest pobierana, jeżeli na rachunku karty
w ciągu 3 miesięcy od zawarcia Umowy rozliczono min. 3 transakcje bezgotówkowe
dla Visa Classic Standard, min. 5 transakcji bezgotówkowych dla Visa Gold Perfect,
Visa Gold Standard i Visa Gold Select

0 PLN / 50 PLN

Visa Gold Perfect

0 PLN / 150 PLN

25 PLN

Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej (opłata nie jest pobierana, gdy przyczyna
wydania leży po stronie eurobanku)
Wydanie duplikatu karty (opłata nie jest pobierana, gdy przyczyna wydania leży po
stronie eurobanku)
Transakcja bezgotówkowa na terenie Polski i za granicą, z wykluczeniem transakcji
1)
związanej z hazardem
1)

Transakcja bezgotówkowa związana z hazardem na terenie Polski i za granicą
Przewalutowanie transakcji bezgotówkowej za granicą, z wykluczeniem transakcji
1)
związanej z hazardem
Wypłata gotówki w bankomacie eurobanku
Wypłata gotówki w Bankomacie banku obcego na terenie Polski, w placówce obcego
banku, urzędu pocztowego lub innej instytucji finansowej na terenie Polski
Wypłata gotówki w Bankomacie za granicą, w placówce banku lub innej instytucji
finansowej za granicą, w tym za przewalutowanie transakcji
Wpłata gotówki we Wpłatomacie lub Placówce eurobanku
Zastrzeżenie karty
Zmiana PIN w bankomacie
Sprawdzenie salda w bankomacie
Zmiana limitów transakcyjnych
Kopia rachunku obciążeniowego
Awaryjne wydanie karty zastępczej za granicą
Awaryjna wypłata gotówki za granicą
Pakiet ubezpieczeń podstawowych
(przystąpienie do ubezpieczenia możliwe do dnia 12.05.2017 r.)

0 PLN / 100 PLN Visa Gold
Standard

Visa Gold Select5)

0 PLN / 150 PLN

0 PLN Visa Gold Home
75 PLN

Wydanie Karty dodatkowej
Opłata za Kartę dodatkową – opłata naliczana w rocznicę wydania Karty dodatkowej

Visa Gold Standard5)
Visa Gold Home5)

50 PLN Visa Gold
Standard
0 PLN Visa Gold Home

75 PLN

25 PLN

75 PLN

50 PLN

75 PLN

25 PLN

75 PLN

50 PLN

75 PLN

25 PLN

75 PLN

50 PLN

75 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

3% kwoty transakcji
min. 9,95 PLN

3% kwoty transakcji
min. 9,95 PLN

3% kwoty transakcji
min. 9,95 PLN

3% kwoty transakcji
min. 9,95 PLN

3% kwoty transakcji

3% kwoty transakcji

3% kwoty transakcji

3% kwoty transakcji

4,5% kwoty wypłaty min. 9
PLN
4,5% kwoty wypłaty min. 9
PLN
4,5% kwoty wypłaty
min. 10 PLN

4,5% kwoty wypłaty min. 9
PLN
4,5% kwoty wypłaty min. 9
PLN
4,5% kwoty wypłaty
min. 10 PLN

4,5% kwoty wypłaty min. 9
PLN
4,5% kwoty wypłaty min. 9
PLN
4,5% kwoty wypłaty
min. 10 PLN

4,5% kwoty wypłaty min. 9
PLN
4,5% kwoty wypłaty min. 9
PLN
4,5% kwoty wypłaty
min. 10 PLN

0 PLN
0 PLN

0 PLN
0 PLN

0 PLN
0 PLN

0 PLN
0 PLN

1,95 PLN
1 PLN
0 PLN
15 PLN

1,95 PLN
1 PLN
0 PLN
15 PLN

1,95 PLN
1 PLN
0 PLN
15 PLN

1,95 PLN
1 PLN
0 PLN
15 PLN

zgodnie ze stawką
pobieraną przez Visa,
aktualnie 160 USD

zgodnie ze stawką
zgodnie ze stawką
pobieraną przez Visa,
pobieraną przez Visa,
aktualnie 180 USD
aktualnie 180 USD
Zgodnie ze stawką pobieraną przez Visa, aktualnie 100 USD

zgodnie ze stawką
pobieraną przez Visa,
aktualnie 180 USD

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

2,50 PLN

2,50 PLN

2,50 PLN

2,50 PLN

2 PLN

2 PLN

2 PLN

2 PLN

0 PLN
0 PLN

0 PLN
0 PLN

0 PLN
0 PLN

0 PLN
0 PLN

- jeśli w Cyklu rozliczeniowym, za który naliczana jest opłata, Posiadacz karty
był objęty co najmniej jednym ubezpieczeniem wymienionym w sekcji
Ubezpieczenie opcjonalne

0 PLN / 6 PLN

0 PLN / 12,50 PLN

0 PLN / 12,50 PLN

0 PLN / 12,50 PLN

- jeśli w Cyklu rozliczeniowym, za który naliczana jest opłata, Posiadacz karty
nie był objęty żadnym ubezpieczeniem wymienionym w sekcji Ubezpieczenie
opcjonalne

0 PLN / 8 PLN

0 PLN / 14,50 PLN

0 PLN / 14,50 PLN

0 PLN / 14,50 PLN

0 PLN
50 PLN
50 PLN

0 PLN
50 PLN
50 PLN

0 PLN
50 PLN
50 PLN

0 PLN
50 PLN
50 PLN

300 PLN
80% Limitu kredytowego
1% wartości transakcji, nie
mniej niż 5 PLN

300 PLN
80% Limitu kredytowego
1% wartości transakcji, nie
mniej niż 5 PLN

300 PLN
80% Limitu kredytowego
1% wartości transakcji, nie
mniej niż 5 PLN

300 PLN
80% Limitu kredytowego

3 – 48
nd

3 - 48
nd

3 - 48
nd

3 - 48
6, 10, 12, 18, 24

Koszty korzystania z Limitu kredytowego
Zestawienie transakcji w formie elektronicznej dla Karty głównej oraz dla
Karty dodatkowej
Zestawienie transakcji odbierane w Placówce w formie papierowej dla Karty głównej
(raz w miesiącu)
Dodatkowe Zestawienie transakcji w formie papierowej dostarczane listownie dla
Karty głównej oraz dla Karty dodatkowej
Duplikat Zestawienia transakcji w formie papierowej dla Karty głównej oraz dla
Karty dodatkowej
Zmiana Limitu kredytowego na wniosek Klienta
Zmiana Limitu kredytowego na wniosek eurobanku
Opłata za obsługę Limitu kredytowego (miesięczna)
Opłata naliczana po zakończonym Cyklu rozliczeniowym. Opłata nie jest naliczana
za Cykl rozliczeniowy, jeśli łączna kwota rozliczonych w tym okresie Transakcji
bezgotówkowych wynosi min. 300 PLN dla kart Classic/min. 700 PLN dla kart Gold:

Usługa powiadomień SMS
Opłata za sporządzenie na wniosek Klienta odpisu umowy karty
Opłata za sporządzenie opinii o obsłudze karty

Plany ratalne
Minimalna kwota transakcji dla Planu ratalnego
Limit dostępny dla Planów ratalnych
Opłata za uruchomienie Planu ratalnego
(naliczana od kwoty kapitału początkowego Planu ratalnego,
naliczana od dnia 01.01.2018 r.)
Liczba rat – zlecenie telefoniczne
Liczba rat – zlecenie w terminalu POS / bankomacie

0 PLN

Ubezpieczenie opcjonalne (opłata miesięczna, naliczona w ostatnim dniu Cyklu rozliczeniowego od kwoty zadłużenia na Zestawieniu transakcji)
Ubezpieczenie od śmierci klienta lub całkowitej i trwałej niezdolności
do pracy (obowiązuje dla ubezpieczeń zawartych do 06.05.2016r)
Ubezpieczenie od śmierci klienta lub trwałej i całkowitej
niepełnosprawności (obowiązuje dla ubezpieczeń zawartych od 07.05.2016r)
Ubezpieczenie od śmierci klienta lub całkowitej i trwałej niezdolności do pracy oraz
utraty pracy (obowiązuje dla ubezpieczeń zawartych do 06.05.2016r)
Ubezpieczenie od śmierci klienta lub trwałej i całkowitej niepełnosprawności oraz
utraty pracy (obowiązuje dla ubezpieczeń zawartych od 07.05.2016r)
Ubezpieczenie od śmierci klienta lub całkowitej i trwałej niezdolności do pracy oraz
czasowej niezdolności do pracy (obowiązuje dla ubezpieczeń zawartych do
06.05.2016r)

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

0,43%

0,43%

0,43%

0,43%

0,43%

0,43%

0,43%

0,43%

Ubezpieczenie od śmierci klienta lub trwałej i całkowitej niepełnosprawności oraz
czasowej niezdolności do pracy (obowiązuje dla ubezpieczeń zawartych od
07.05.2016r)

Oprocentowanie Limitu kredytowego oraz pozostałe parametry

Minimalna kwota spłaty

Okres bezodsetkowy dla Transakcji bezgotówkowych
Liczba dni następujących po dniu zakończenia cyklu rozliczeniowego do wyznaczenia
Terminu płatności
Oprocentowanie Transakcji bezgotówkowych
Oprocentowanie Transakcji wypłaty gotówki

5% min. 30 PLN,
powiększona o kwotę
wyznaczonych do spłaty
rat

5% min. 30 PLN,
powiększona o kwotę
wyznaczonych do spłaty
rat

5% min. 30 PLN,
powiększona o kwotę
wyznaczonych do spłaty
rat

do 52 dni

do 56 dni

do 52 dni

do 56 dni

21

25

21

25

10%
10%

10%
10%

10%
10%

10%
10%

- w przypadku rozłożenia na raty Transakcji bezgotówkowej

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

- w przypadku rozłożenia na raty transakcji wypłaty gotówki

10%

10%

10%

Oprocentowanie dla kwoty zadłużenia spłacanego w ramach Planu ratalnego

Oprocentowanie transakcji spłaty zadłużenia karty w innym banku
Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego
Rzeczywiste roczne oprocentowanie

1)

5% min. 30 PLN,
powiększona o kwotę
wyznaczonych do spłaty
rat

2)

3)

4)

8,9% / 10%
14%
29,34%

4)

8,9% / 10%
14%
30,40%

4)

8,9% / 10%
14%
nd5)

10%
4)

8,9% / 10%
14%
nd5)

Transakcja związana z hazardem -Transakcja zrealizowana w kasynie lub związana z zakładami bukmacherskimi, loteriami, grami losowymi,
Rzeczywiste roczne stopy oprocentowania dotyczą umów zawieranych od 01.08.2017 r. i zostały wyliczone przy poniższych założeniach, zgodnie z ustawą z dnia 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U nr 126, Poz. 715
z późniejszymi zmianami):
• wysokość oprocentowania Limitu kredytowego oraz Tabela opłat i prowizji nie ulegną zmianie przez okres 24 miesięcy od momentu dokonania pierwszej transakcji,
• reprezentatywny Limit kredytowy w wysokości: 2400 PLN dla kart Visa Gold Perfect i 1100 PLN dla kart Visa Classic Standard zostaje wykorzystany od razu i w całości poprzez dokonanie jednej Transakcji bezgotówkowej,
która oprocentowana jest przy zastosowaniu najwyższej możliwej stopy oprocentowania dla Transakcji bezgotówkowych,
• powstałe w ten sposób zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy od daty dokonania transakcji w miesięcznych ratach, począwszy od miesiąca następującego po dacie dokonania transakcji, w taki sposób, że:
- przez 23 pierwsze raty spłacane jest zadłużenie w wysokości Minimalnej kwoty spłaty, której wysokość ustalana jest zgodnie z Tabelą opłat i prowizji,
- w ostatniej 24 racie spłacana jest pozostała część zadłużenia.
• opłata za wydanie Karty głównej i opłaty za obsługę Limitu kredytowego / za Kartę główną (roczna, miesięczne), prowizja za Ubezpieczenie opcjonalne, których wysokość i sposób naliczania określone są w Tabeli opłat i
prowizji, spłacane są zgodnie z kolejnością zaliczania spłat zadłużenia,
• wyliczenia dokonano na dzień: 01.08.2017 r. Faktyczne wartości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania zależą od wysokości przyznanego Posiadaczowi karty Limitu kredytowego i sposobu jego wykorzystania (terminu,
wysokości i sposobu wypłaty) oraz terminu i wysokości dokonywanych spłat zadłużenia Limitu kredytowego
3)
Dla uruchomionego Planu ratalnego oprocentowanie nie ulega zmianie w całym okresie jego obowiązywania i jest zgodne z aktualną wysokością wskazaną w Tabeli opłat i prowizji na dzień utworzenia danego Planu ratalnego
4)
Obowiązuje przez okres pierwszych pełnych 6 cykli rozliczeniowych od dnia zawarcia Umowy pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Umowie
5)
Od dnia 01.08.2017 r. Karta nie jest dostępna w ofercie dla nowo zawieranych Umów.
2)

