
 

Tabela opłat i prowizji  
(obowiązuje od dnia 01.05.2021 r.) 

Wydanie karty płatniczej – wydanie pierwszej karty 0 PLN 

Obsługa karty debetowej          0 PLN1) miesięcznie 

Wydanie karty płatniczej – wznowienie karty po upływie terminu jej ważności                        0 PLN 

Wydanie karty płatniczej – ponowne wydanie karty z tym samym numerem, 
tym samym PIN, na nowy okres ważności 

0 lub 15 PLN2) 

Wydanie karty płatniczej – ponowne wydanie karty z nowym numerem, nowym 
PIN, na nowy okres ważności 

0 lub 15 PLN2) 

Dobrowolne Ubezpieczenie utraty dokumentów w następstwie kradzieży lub 
rozboju  

2,90 PLN 

Wypłata gotówki – w bankomacie sieci Euronet  oznaczonym logo SKOK24 0 PLN 

Zapytanie o saldo – w bankomacie sieci Euronet oznaczonym logo SKOK24 0 PLN 

Zmiana PIN w bankomacie sieci Euronet oznaczonym logo SKOK24 0 PLN 

Wypłata gotówki – w pozostałych bankomatach na terenie Polski   5,00 PLN 

Zapytanie o saldo w pozostałych bankomatach na terenie Polski lub za 
granicą3)  

2,90 PLN 

Zmiana PIN w pozostałych bankomatach na terenie Polski lub za granicą3)4) 2,90 PLN 

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych, na terytorium Unii Europejskiej, nominowana w euro5)6)  

5,00 PLN 
prowizja za przewalutowanie 5% 

Inna niż ww. transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 
płatności gotówkowych oraz wypłata gotówki w pozostałych państwach6) 

3% min. 10,00 PLN 
prowizja za przewalutowanie 5% 

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz bezgotówkowe transakcje transgraniczne w przypadku 
pozostałych państwach6)  

prowizja za przewalutowanie 5% 

Wypłata gotówki – cashback7) 1 PLN 

Wypłata gotówki – w obcym terminalu POS, inna niż cashback  6,00 PLN 

1)  przez pierwsze 12 m-cy od daty złożenia wniosku o pierwszą kartę, po tym okresie 5,00 zł miesięcznie; 
2) 0 PLN w przypadku, gdy ponowne wydanie  karty następuje z powodu wadliwego wyprodukowania karty przez 
Wydawcę lub jej niedostarczenia na poprawnie wskazany przez wnioskodawcę adres;  
3) dotyczy bankomatów, w których dostępna jest ta funkcja; 
4) dostępne z chwilą uruchomienia usługi; 
5) Podana wysokość opłaty dotyczy również transakcji w walucie krajowej państw członkowskich, które powiadomiły o 
swojej decyzji w sprawie rozszerzenia zastosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 na swoją walutę krajową, zgodnie z art. 14 Rozporządzenia 
6) Walutą rozliczeniową dla operacji  dokonanych  kartami debetowymi Visa jest złoty polski. W przypadku operacji 
wykonanych w walucie innej niż złoty polski rachunek członka SKOK obciążany jest kwotą przeliczoną z kwoty, w 
której dokonana została operacja na złote polskie na podstawie kursu obowiązującego, dla Wydawcy Karty, w 
systemie Visa w dniu rozliczenia Operacji przez Visa. Dodatkowo Wydawca pobiera prowizję za przewalutowanie w 
wysokości 5% wartości operacji. Kursy walutowe stosowane przez Visa, dla przeliczania kwot operacji dokonanych 
przy użyciu Karty na walutę rozliczeniową, publikowane są na stronie internetowej: https://www.visa.pl/karty-dla-
ciebie/kalkulator-walutowy. Zmiana kursu walutowego nie wymaga uprzedzenia Posiadacza Karty. 
7) maksymalna kwota jednorazowej usługi w ramach usługi cashback wynosi 300 zł, usługa realizowana tylko na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.     
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