Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Nest Karty Kredytowej
(obowiązuje od dnia 11.03.2016 r.)

Opłaty podstawowe

Typ pobierania

Wysokość opłaty

Opłata za wydanie karty

Jednorazowo

5 zł

Roczna opłata za kartę (pobierana w rocznicę wydania
karty)

rocznie

40 zł

Opłata za elektroniczny wyciąg Nest Karty Kredytowej

miesięcznie

0 zł

Opłata za papierowy wyciąg Nest Karty Kredytowej

miesięcznie

5zł

Opłata za wypłaty gotówkowe

za wypłatę

3% min. 5 zł

Opłata za transakcje bezgotówkowe

za transakcję

0 zł

Prowizja za przewalutowanie transakcji
dokonywanych w walucie innej niż PLN1

jednorazowo

3%

Opłata za wydanie duplikatu karty lub nowej karty

za wydanie

25 zł

za sprawdzenie

5 zł

za realizację

5 zł

za wydruk bankomatu

5 zł

Opłata za wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych

za czynność

50 zł

Opłata za włączenie/wyłączenie płatności zbliżeniowych
w bankomacie Santander Bank Polska S.A.

za zmianę

0 zł

Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej

za przelew

3% min. 5 zł

Opłata za sprawdzenie salda w bankomacie Santander
Bank Polska S.A
Opłata za zmianę numeru PIN w bankomacie Santander
Bank Polska S.A.
Opłata za mini wyciąg w bankomacie Santander Bank
Polska S.A.

1

Uwzględniana w kwocie transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami

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.

Oprocentowanie

Typ pobierania

Wysokość opłaty

Transakcje bezgotówkowe

kapitalizacja miesięczna

czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP

Transakcje gotówkowe

kapitalizacja miesięczna

czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP

Oprocentowanie przeterminowane dla umów zawartych
do dnia 10.03.2016 r.
Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego dla
umów zawartych od dnia 11.03.2016 r.

kapitalizacja miesięczna

Minimalna kwota do zapłaty

czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP

kapitalizacja miesięczna

dwukrotność wartości będącej sumą stopy referencyjnej
NBP oraz 5,5 %

od kwoty wykorzystanego limitu

5%

Opłaty windykacyjne
Opłata za sms przypominający o spłacie należności

0 zł

Opłata za email przypominający o spłacie należności

0 zł

Opłata za monit dla umów zawartych do dnia 10.03.2016 r.

15 zł

Opłata za monit dla umów zawartych od dnia 11.03.2016 r.

0 zł

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.

