Tabela opłat i prowizji karty kredytowej Auchan
obowiązująca od dnia 17.06.2017 r.
I. Opłaty i prowizje
Wydanie i korzystanie z karty głównej (opłata roczna – zależna
od sumy zaksięgowanych transakcji kartą za poprzedni rok)
gdy suma transakcji kartą, w formie przelewu lub Kuponem
wynosi (opłata jest obniżana tylko w przypadku terminowej
spłaty zadłużenia)

24 zł
0 zł
(min. 4 800 zł)

Wydanie i korzystanie z karty dodatkowej (opłata roczna)

14 zł

Aktywacja karty głównej

0 zł

Aktywacja karty dodatkowej

0 zł

Wydanie duplikatu karty

24 zł

Płatność bezgotówkowa w kraju lub za granicą
Wypłata gotówki z bankomatów w kraju lub za granicą

1 Wiadomość SMS

0 zł

2 Telefon (opłata naliczana tylko w przypadku nawiązania kontaktu
z Klientem)

0 zł

3 List (np. monit, wezwanie do zapłaty, prośba o dopłatę):
zwykły
polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

0 zł

4 Wizyta przedstawiciela Banku (opłata naliczana tylko w przypadku
nawiązania kontaktu z Klientem)

0 zł

0 zł

0 zł
Maksymalna kwota opłat naliczonych w wyniku prowadzonych przez Bank działań nie przekroczy w
danym miesiącu kalendarzowym sumy dwóch opłat za telefon i jednej opłaty za wizytę
przedstawiciela Banku.

4,9% min. 10 zł

Opłata za przewalutowanie transakcji wykonanych za granicą
w walucie innej niż waluta rozliczeniowa karty (PLN). Opłata
jest uwzględniona w kwocie transakcji wyrażonej w walucie
rozliczeniowej karty.

1%

Zastrzeżenie karty

0 zł

Blokada karty na wniosek Klienta

10 zł

Wydanie kopii potwierdzenia transakcji kartą wystawionego
przez akceptanta transakcji

10 zł

Zmiana numeru PIN w bankomacie BZWBK24

0 zł

Odblokowanie numeru PIN w Serwisie telefonicznym Oney,
zablokowanego w wyniku 3-krotnego błędnego
wprowadzenia przez Klienta

II. Czynności podejmowane przez Bank jeśli Klient spóźnia się ze spłatą zadłużenia:

III. Ubezpieczenia (nieobowiązkowe) sprzedawane od 12.04.2015

Pakiet Podstawowy

0,35%

Pakiet Twoje Dochody

0,65%

Ubezpieczenia (nieobowiązkowe) sprzedawane do 31.03.2015

4 zł

Zamówienie nowego numeru PIN

10 zł

Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie

2 zł

Sporządzenie mini-wyciągu (dostępne wyłącznie w sieci
bankomatów BZWBK24)

0 zł

Opłata pobierana w przypadku odstąpienia od umowy o kartę
(koszt wydania karty)

24 zł

Rozpatrzenie wniosku kredytowego

0 zł

Opłaty i prowizje związane z zawarciem umowy

0 zł

Otwarcie Rachunku karty

0 zł

Wypłata środków w formie przelewu

3,99% min. 5 zł

Wypłata gotówki w PDF Oney/PK Oney

3,99% min. 5 zł

Ubezpieczenie podstawowe

0,49 %

Ubezpieczenie plus +

0,80 %

Opłata pobierana miesięcznie, liczona jako procent od kwoty zadłużenia całkowitego (wykazanego na
Wyciągu) z pominięciem wykazanej na tym Wyciągu składki ubezpieczeniowej.
Ubezpieczenie plus + - dla rachunków otwartych do dnia 24.01.2008 r. obowiązuje Ubezpieczenie plus
ze stawką 0,67%.

IV. Parametry Limitu kredytowego

Limit kredytowy (ustalany
indywidualnie)

Dzień spłaty

500 do 10 000 zł

24 dzień od daty sporządzenia
Wyciągu

Przelew z rachunku karty - opcja „Rachunki z kartą”:
Zdefiniowanie
1
odbiorcy

0 zł

Realizacja
2
przelewu poprzez serwis internetowy Oney24.pl

0 zł

Realizacja
3
przelewu poprzez serwis telefoniczny Oney oraz
PDF Oney

1 % min. 3 zł

Prowadzenie Rachunku karty

0 zł

Minimalna / maksymalna
kwota do spłaty w ramach
Planu Ratalnego „Wygodne
Raty”

Liczba rat dostępna w ramach
Planu Ratalnego „Wygodne
Raty”

300 zł / 100% kwoty Limitu kredytowego

6 / 9 / 12 / 18 / 24

Tabela Oprocentowania obowiązująca od dnia 17.06.2017 r. (dla umów zawartych do 26.04.2016r.)
Ustanowienie i realizacja spłaty automatycznej lub zmiana wariantu

1 z rachunku w Banku

0 zł

2 z rachunku w innym banku za pomocą Polecenia Zapłaty

0 zł

Zmiana kwoty Limitu kredytowego na wniosek Klienta

Wyciąg z Rachunku karty

Dodatkowe zestawienie operacji

Transakcji bezgotówkowych
(w tym opcja 5 rat)

9,88%
Oprocentowanie zmienne, które Bank oblicza według wzoru:
1,975 × (stopa odsetek ustawowych określonych w art. 359 Kodeksu
cywilnego)

Transakcje gotówkowe

9,88%
Oprocentowanie zmienne, które Bank oblicza według wzoru:
1,975 × (stopa odsetek ustawowych określonych w art. 359 Kodeksu
cywilnego)

Transakcje bezgotówkowe
spłacane w ramach Planu
Ratalnego „Wygodne raty”

9,88%
Oprocentowanie zmienne, które Bank oblicza według wzoru:
1,975 × (stopa odsetek ustawowych określonych w art. 359 Kodeksu
cywilnego)

Transakcje gotówkowe
spłacane w ramach Planu
Ratalnego „Wygodne raty”

9,88%
Oprocentowanie zmienne, które Bank oblicza według wzoru:
1,975 × (stopa odsetek ustawowych określonych w art. 359 Kodeksu
cywilnego)

0 zł

0 zł

5 zł + 1 zł za każdy okres
rozliczeniowy

Kopia Wyciągu z Rachunku karty

5 zł

Zmiana opcji spłaty

0 zł

Wydanie opinii bankowej / zaświadczenie o Rachunku karty

10 zł

Odsetki karne

14%
Odsetki maksymalne za opóźnienie określone w art. 481 Kodeksu
cywilnego

Tabela opłat i prowizji dla limitu kredytowego karty
kredytowej Auchan
obowiązująca dla umów zawartych od dnia 17.01.2006r.
(obowiązująca od dnia 11.03.2016)
Czynność

Tabela Oprocentowania obowiązująca od dnia 17.06.2017r. (dla umów zawartych do 26.04.2016r.)

Transakcji bezgotówkowych
(w tym opcja 5 rat)

Równowartość iloczynu: 3,95 x stopa kredytu lombardowego NBP * i
wynosi 9,88%

Transakcje gotówkowe

Równowartość iloczynu: 3,95 x stopa kredytu lombardowego NBP * i
wynosi 9,88%

Transakcje bezgotówkowe
spłacane w ramach Planu
Ratalnego „Wygodne raty”

Równowartość iloczynu: 3,95 x stopa kredytu lombardowego NBP* i
wynosi 9,88%

Transakcje gotówkowe
spłacane w ramach Planu
Ratalnego „Wygodne raty”

Równowartość iloczynu: 3,95 x stopa kredytu lombardowego NBP * i
wynosi 9,88%

Odsetki karne

Czterokrotność stopy kredytu
lombardowego Narodowego
Banku Polskiego i wynosi
10%

Wyciąg z rachunku karty
Kopia wyciągu wygenerowana na wniosek klienta
Przelew bankowy Hipergotówki
Wypłata Hipergotówki w PDF Oney
Duplikat umowy
Odsetki karne od kapitału przeterminowanego (naliczane za
opóźnienie w spłacie minimalnej)

Opinia bankowa o rachunku
Dodatkowe zestawienie operacji
Zmiana opcji spłaty na jednorazową spłatę
Ubezpieczenie1
Czynności monitujące związane z nieterminową spłatą
kredytu:
1
Wysłanie upomnienia w formie wiadomości SMS
2
Telefoniczne upomnienie Posiadacza
Korespondencja kierowana do Posiadacza (np. monit,
wezwanie do zapłaty, prośba o dopłatę)2:
3
- wysyłka listem zwykłym
- wysyłka listem poleconym
4
Wyjazd interwencyjny do Posiadacza
Tabela Oprocentowania
Oprocentowanie transakcji w skali roku (stopa zmienna):
bezgotówkowych
gotówkowych

0 PLN
0 PLN
0 PLN

10,00%
10,00%

Koszty sądowe i komornicze opłaty niezależne od Banku

Koszty te wynikają z następujących aktów prawnych:
Ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej,
Ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie
opłat za czynności radców prawnych,
Ustawy z 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.
Ustawy z 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
Ustawa z 6.08.2010 r. o dowodach osobistych,
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.11.2011 r. w sprawie opłat za
udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji
związanej z dowodami osobistymi.

Koszty sądowe i komornicze (m.in.
opłata skarbowa, wpis sądowy,
opłata kancelaryjna, koszty
zastępstwa radcowskiego), którymi
może zostać obciążony Posiadacz
w przypadku niewywiązania się ze
zobowiązań wynikających z umowy

Opłata z tytułu udostępnienia
danych osobowych i
adresowych, opłata z tytułu
wydania zaświadczenia, odpisu
aktu stanu cywilnego
* Aktualna wysokość stopy kredytu lombardowego wynosi 2,50%

Tabela opłat i prowizji dla karty kredytowej Auchan
obowiązująca dla umów zawartych do dnia 16.01.2006r.
(obowiązująca od dnia 11.03.2016)
Oprocentowanie roczne
Jednorazowa spłata
Minimalne raty
5 rat

0 PLN
0 PLN

1. Składka pobierana co miesiąc liczona jako procent od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą
zadłużenia całkowitego (wykazanego na wyciągu) a kwotą składki ubezpieczeniowej z bieżącego okresu.
2. Korespondencja jest wysyłana listem poleconym tylko jeśli wykonanie dalszych czynności windykacyjnych
wymaga potwierdzenia nadania pisma, np. wypowiedzenie umowy; wezwanie do zapłaty przed
skierowaniem sprawy do sądu.

Koszty sądowe i komornicze oraz inne opłaty niezależne od Banku

Koszty sądowe i komornicze
(m.in. opłata skarbowa, wpis
sądowy, opłata kancelaryjna,
koszty zastępstwa
radcowskiego), którymi może
zostać obciążony Posiadacz w
przypadku niewywiązania się
ze zobowiązań wynikających z
umowy

Stawka obowiązująca
0 PLN
5 PLN
5 PLN
5 PLN
5 PLN
czterokrotność stopy kredytu
lombardowego Narodowego Banku
Polskiego
10 PLN
5 PLN +1 PLN za każdy okres rozliczeniowy
5% przeksięgowanej kwoty + 5 PLN
0,49% salda zadłużenia

0%
10,00%
10,00%

Opłaty
Ubezpieczenie2
0,49% salda zadłużenia
1
Roczna opłata za kartę
12 PLN
Roczna opłata za kartę dodatkową3
8 PLN
Duplikat karty na wniosek Klienta
8 PLN
Duplikat umowy
5 PLN
Blokada karty
0 PLN
Przelew bankowy Hipergotówki
5 PLN
Wypłata Hipergotówki w PDF Oney
10 PLN
Zmiana opcji spłaty na jednorazową spłatę
5% przeksięgowanej kwoty + 5 PLN
Kopia wyciągu
5 PLN
Dodatkowe zestawienie operacji
5 PLN + 1 PLN za każdy okres rozliczeniowy
Opinia bankowa o rachunku
10 PLN
Czynności monitujące związane z nieterminową spłatą
kredytu:
1
Wysłanie upomnienia w formie wiadomości SMS
0 PLN
2
Telefoniczne upomnienie Posiadacza
0 PLN
Korespondencja kierowana do Posiadacza (np.
monit, wezwanie do zapłaty, prośba o dopłatę)4:
3
- wysyłka listem zwykłym
0 PLN
- wysyłka listem poleconym
0 PLN
4
Wyjazd interwencyjny do Posiadacza
0 PLN
1. Opłata wykazywana na pierwszym wyciągu z rachunku karty, pobierana za wydanie karty w
pierwszym roku obowiązywania Umowy.
2. Koszt ubezpieczenia pobierany jest co miesiąc od salda zadłużenia wykazanego na wyciągu.
3. Opłata wykazywana na pierwszym wyciągu generowanym po złożeniu wniosku o kartę dodatkową
oraz wykazywana na wyciągu z rachunku karty w każdą rocznicę pierwszego naliczenia tej opłaty.
4. Korespondencja jest wysyłana listem poleconym tylko jeśli wykonanie dalszych czynności
windykacyjnych wymaga potwierdzenia nadania pisma, np. wypowiedzenie umowy; wezwanie do
zapłaty przed skierowaniem sprawy do sądu.

Opłaty administracyjne (m.in.
urzędowe ustalenie danych
osobowych i adresowych,
zapytania do Urzędu Stanu
Cywilnego)

Koszty te wynikają z następujących aktów prawnych:
Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej

(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 783).
Ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych

w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2014 r, poz.
1025 z późn. zm.).
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia

22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności
adwokackie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1800).
Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach

sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 790
z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

12.09.2011r.w sprawie opłat za udostępnienie
danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów
zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru
PESEL (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1388).
Ustawy z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu

cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 1741 ze zm.).
Ustawy z dnia
06.08.2010 r. o dowodach

osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 ze
zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21

listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie
danych z Rejestru Dowodów Osobistych i
dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
(Dz. U. z 2012 r., poz.75 ze zm.).
Aktualizacja podstaw prawnych: marzec 2016 r.

Tabela opłat i prowizji dla karty kredytowej Auchan
obowiązująca dla umów zawartych od dnia 17.01.2006r.
(obowiązująca od dnia 11.03.2016)
Czynność
Opłata roczna za kartę główną1
Opłata roczna za kartę dodatkową2
Duplikat karty / wydanie nowej karty w miejsce utraconej
na wniosek Klienta
Zastrzeżenie karty

Stawki obowiązujące
12 PLN
8 PLN
8 PLN
0 PLN

1. Opłata roczna wykazywana na pierwszym wyciągu w danym roku ważności karty, pobierana za:
- wydanie karty w pierwszym roku oraz za wznowienie karty po upływie okresu ważności karty;
- użytkowanie karty w każdym kolejnym roku ważności karty.
2. Opłata wykazywana na pierwszym wyciągu generowanym po złożeniu wniosku o kartę dodatkową oraz
wykazywana na wyciągu w każdą rocznicę pierwszego naliczenia tej opłaty.

Termin generowania wyciągów z rachunku kredytowego przypada na 23 dzień miesiąca.
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