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KOMUNIKAT BANKU 
O WPROWADZENIU DO OFERTY KARTY WALUTOWEJ   

 

Szanowni Państwo  

 

     Z dniem 2 maja 2022r. Bank wprowadza do oferty kartę płatniczą rozliczaną w walucie EURO 

(dalej karta walutowa), funkcjonująca pod nazwą handlową :  

1. dla Klientów indywidualnych – „KARTA DEBETOWA VISA EURO”  

2. dla Klientów instytucjonalnych - „KARTA DEBETOWA VISA BUSINESS EURO”  

Załącznikiem do Umowy / Aneksu do Umowy jest Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków 

(dalej Regulamin) oraz Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji.  

Regulamin został uzupełniony w zakresie wydawania kart walutowych o poniższy zapis: 

„Transakcje dokonywane kartami Visa wydanymi do rachunków walutowych, przeliczane są na walutę 

rachunku bankowego według kursu obowiązującego w organizacji płatniczej w dniu rozliczenia transakcji  

i powiększonego o prowizję Banku za przewalutowanie zgodnie z obowiązującą Tabelą opłat i prowizji,  

a następnie informacja o tej kwocie przekazywana jest do Banku w celu rozliczenia. Prowizja Banku  

za przewalutowanie nie jest naliczana dla transakcji dokonanych w walucie PLN. Kursy, po których transakcje 

przeliczane są przez Visa na walutę rachunku bankowego, dostępne są na stronie internetowej organizacji 

Visa https://www.visaeurope.com/making-payments/exchange-rates” 

Podstawowe warunki i parametry dotyczące karty walutowej:  

1. Karty udostępniane będą na wniosek Klienta dla rachunku prowadzonego w walucie Euro,  

na podstawie:  

1) Umowy ramowej usług płatniczych, jeżeli Wnioskodawca nie posiada rachunku 

płatniczego w Banku,  

2) Aneksu do Umowy ramowej, jeżeli Wnioskodawca jest Posiadaczem rachunku 

płatniczego. 

2. W/w karty funkcjonować będą jako karty spersonalizowane, czyli z nadrukowanym imieniem  

i nazwiskiem na karcie. Karty wydawane będą na okres 36 miesięcy i rozliczane w trybie on-line 

tj. rzeczywistym.  

3. Kartę walutową wyróżnia możliwość dokonywania w kraju i w strefie euro transakcji 

bezgotówkowych bez ponoszenia dodatkowych opłat. 

4. Maksymalne dzienne limity transakcyjne dla kart debetowych w walucie Euro: 

1) KARTA DEBETOWA VISA EURO: 

− dla wypłat gotówkowych  – 3.000,00 EUR 

− transakcji bezgotówkowych  – 10.000,00 EUR 

2) KARTA DEBETOWA VISA BUSINESS EURO: 

− dla wypłat gotówkowych  – 10.000, EUR 

− transakcji bezgotówkowych  – 15.000,00 EUR 

 

Komunikat zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 3/23/VI/2022 z dnia 20 kwietnia 2022r.  
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