Tabela Opłat i Prowizji dla Klienta biznesowego – oferta specjalna karty
kredytowej VISA Bussines Gold (dotyczy umów zawartych do 30 czerwca 2016 r. włącznie)
(obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.)

Postanowienia ogólne
1.

Nest Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000030330, REGON 010928125, NIP 526-10-21-021, z pokrytym w całości
kapitałem zakładowym wynoszącym 319.357.000 PLN.
Niniejsza ,,Tabela Opłat i Prowizji dla Klienta biznesowego - oferta specjalna karty kredytowej VISA Business Gold, zwana dalej ,, Tabelą’’ skierowana jest do Klientów,
którzy są posiadaczami karty kredytowej VISA Business Gold przyznanej w ramach oferty specjalnej.
Tabela wyłącza stosowanie „Tabeli Opłat i Prowizji dla Klienta biznesowego – oferta kredytowa”, jedynie w zakresie uregulowanym w treści niniejszej Tabeli.
Za czynności bankowe wynikające z zawartych przez Klienta odrębnych umów o produkty bankowe, będą pobierane opłaty i prowizje wynikające z ,,Tabeli Opłat i
Prowizji dla Klienta biznesowego – oferta kredytowa”.
Tabela dostępna jest w jednostkach Banku dystrybuujących ofertę specjalną.
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Rozdział BIZnest limit na karcie
Lp.
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2.
3.
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Rodzaj czynności / usługi
Wydanie karty
Opłata za prowadzenie rachunku karty
Wydanie duplikatu karty lub nowej karty (w miejsce
utraconej, zastrzeżonej, zniszczonej)
Prowizje od transakcji:
1) transakcje bezgotówkowe
2) konsolidacja
3) przelew z rachunku karty kredytowej
4) transakcje gotówkowe
Zmiana PIN w bankomacie BZWBK
Mini wyciąg w bankomacie BZWBK
Sprawdzenie dostępnego salda w bankomacie BZ WBK
Wartość Progowa jednej transakcji bezgotówkowej
pozwalająca na przeniesienie jej w Plan Ratalny
Zmiana daty generowania wyciągu
Ponowny wydruk wyciągu
Przekroczenie limitu kredytowego
Ubezpieczenie Bezpieczna Spłata

Tryb pobierania

Karta kredytowa Visa Business Gold

miesięcznie

bez opłat
0,00 PLN lub 15,00 PLN1

jednorazowo

25,00 PLN
bez opłat
bez opłat

jednorazowo, od
wartości każdej operacji
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

3,00% min. 5,00 PLN
5,00 PLN
5,00 PLN
5,00 PLN

jednorazowo

min. 400,00 PLN

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
rocznie

15,00 PLN
10,00 PLN
45,00 PLN
0,187% przyznanego limitu kredytowego2

3,00% min. 5,00 PLN

Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku karty nie jest pobierana w przypadku rozliczenia w cyklu rozliczeniowym transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę

1500,00 PLN. W pozostałych przypadkach opłata miesięczna za prowadzenie rachunku karty wynosi 15,00 PLN. Pierwsza opłata miesięczna za powadzenie rachunku karty
pobierana jest po upływie pierwszego pełnego cyklu rozliczeniowego.
2 Składka miesięczna. Bank pobiera składkę za Ubezpieczenie Bezpieczna Spłata jednorazowo za okres 12 miesięcy lub 24 miesięcy.

Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000030330, REGON 010928125, NIP 526-10-21-021, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym
wynoszącym 319.357.000 PLN.

