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KOMUNIKAT w sprawie
parametrów kart płatniczych wydawanych przez DNB Bank Polska S.A. oraz stawek opłat interchange

Informujemy, że karty płatnicze wydawane przez DNB Bank Polska S.A. dla Klientów indywidualnych i
instytucjonalnych posiadają następujące parametry i funkcjonalności:
1. Waluta Karty
Walutą rozliczeniową Karty jest złoty polski.
Kurs Organizacji płatniczej obowiązujący w dniu rozliczenia Transakcji w systemie Organizacji płatniczej, po
którym następuje przewalutowanie Transakcji dokonanych w walucie innej niż Waluta Karty na Walutę Karty,
podawany jest na stronie internetowej Organizacji płatniczej pod adresem: http://www.visaeurope.com/makingpayments/exchange-rates.
2. Limit dzienny Transakcji bezgotówkowych
Maksymalny Limit dzienny Transakcji bezgotówkowych wynosi:
2.1 dla kart debetowych:
2.1.1 wydawanych Klientom indywidualnym – 30 000 PLN
2.1.2 wydawanych Klientom instytucjonalnym – 30 000 PLN
2.2 dla kart obciążeniowych (typu charge):
2.2.1 wydawanych Klientom instytucjonalnym – do wysokości Limitu Karty
2.3 dla kart kredytowych:
2.3.1 wydawanych Klientom indywidualnym – do wysokości Limitu Karty
3. Limit dzienny Transakcji zawieranych na odległość
Maksymalny Limit dzienny Transakcji zawieranych na odległość wynosi:
2.1 dla kart debetowych:
2.1.1 wydawanych Klientom indywidualnym – 30 000 PLN
2.1.2 wydawanych Klientom instytucjonalnym – 30 000 PLN
2.2 dla kart obciążeniowych (typu charge):
2.2.1 wydawanych Klientom instytucjonalnym – do wysokości Limitu Karty
2.3 dla kart kredytowych:
2.3.1 wydawanych Klientom indywidualnym – do wysokości Limitu Karty
4. Limit Transakcji zbliżeniowych (ustalany przez Organizacje płatnicze)
Limit kwotowy dla pojedynczej Transakcji zbliżeniowej dokonywanej na terenie Polski bez konieczności użycia
numeru PIN lub podpisu Klienta, ustalany przez Organizację płatniczą, wynosi 50 PLN.
Wysokości limitów dla Transakcji zbliżeniowych dokonywanych poza granicami Polski są ustalane przez
Organizację płatniczą i mogą być różne od wskazanych powyżej. Wysokości limitów dla Transakcji, o których
mowa w zdaniu poprzednim, wskazane są na stronach internetowych Organizacji płatniczej, właściwych dla
danego kraju.
5. Limity dzienne Transakcji gotówkowych
Maksymalne Limity dzienne Transakcji gotówkowych wynoszą:
5.1 dla kart debetowych:
5.1.1 wydawanych Klientom indywidualnym:
5.1.1.1 liczba Transakcji – 10
5.1.1.2 kwota Transakcji – 20 000 PLN
5.1.2 wydawanych Klientom instytucjonalnym:
5.1.2.1 liczba Transakcji – 10
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5.1.2.2 kwota Transakcji – 30 000 PLN
5.2 dla kart obciążeniowych (typu charge):
5.2.1 wydawanych Klientom instytucjonalnym:
5.2.1.1 liczba Transakcji – bez ograniczeń
5.2.1.2 kwota Transakcji – do wysokości Limitu Karty
5.3 dla kart kredytowych:
5.3.1 wydawanych Klientom indywidualnym:
5.3.1.1 liczba Transakcji – bez ograniczeń
5.3.1.2 kwota Transakcji – do wysokości Limitu kredytu
6. Limit Transakcji gotówkowych typu cashback (ustalany przez Organizacje płatnicze)
Maksymalny limit Transakcji gotówkowej typu cashback wynosi jednorazowo 300 PLN.
7. Parametry kart kredytowych
7.1 Procentowa wartość Minimalnej kwoty do spłaty określanej na Wyciągu jest równa 5% salda Zadłużenia,
jednakże nie mniej niż:
7.1.1 Klienci indywidualni – 50 PLN
7.2 Liczba dni od dnia zamknięcia Cyklu rozliczeniowego do Terminu płatności określonego na Wyciągu:
7.2.1 Klienci indywidualni – 26 dni
8. Bankomaty, w których możliwa jest zmiana Numeru PIN i sprawdzenie Salda dostępnego.
Zmiana Numeru PIN oraz sprawdzenie Salda dostępnego jest możliwe w bankomatach oznaczonych logo sieci
Euronet. Lista bankomatów sieci Euronet dostępna jest pod adresem www.euronetpolska.pl.
9. Stawki opłaty interchange.
Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym stawek opłat interchange wprowadzonym ustawą o usługach
płatniczych aktualne stawki opłat interchange ustalane przez Organizację płatniczą VISA podawane są na
stronie internetowej tej Organizacji płatniczej pod adresami:
https://www.visa.pl/media/images/poland%20domestic%20mif%20jan%2015%20pol-eng-26-20224.pdf (krajowe
stawki opłaty interchange)
https://www.visaeurope.com/about-us/interchange-fees/ (zagraniczne stawki opłaty interchange)
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