TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA KART KREDYTOWYCH ONEY
dotyczy umów o kartę kredytową zawartych lub aneksowanych od dnia 01.07.2019

Nazwa usługi
reprezentatywnej

Rodzaj karty

Visa Auchan

Opłata / Prowizja
Prowadzenie rachunku

Użytkowanie karty
kredytowej

Stawki obowiązujące

Otwarcie Rachunku karty

0 zł

Prowadzenie Rachunku karty

0 zł

Wydanie i korzystanie z karty głównej (opłata roczna – zależna od
sumy zaksięgowanych transakcji kartą za poprzedni rok)

24 zł

1

gdy suma transakcji kartą, w formie przelewu lub Kuponem
wynosi min. 4 800 zł1

0 zł

2

gdy suma transakcji kartą, w formie przelewu lub Kuponem
wynosi min. 6 000 zł1

x

Wydanie i korzystanie z karty dodatkowej (opłata roczna)

14 zł

Wydanie duplikatu karty

24 zł

Płatność bezgotówkowa w kraju lub za granicą

0 zł

--

Aktywacja karty głównej

0 zł

--

Aktywacja karty dodatkowej

0 zł

--

Opłata za przewalutowanie transakcji do PLN

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

0 zł

--

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

4 zł

--

Zamówienie nowego numeru PIN

10 zł

--

Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie

2 zł

--

Sporządzenie mini-wyciągu (dostępne wyłącznie w sieci
bankomatów Santander Bank Polska S.A.)

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

Wypłata gotówki

Wypłata gotówki z bankomatów w kraju lub za granicą

4,9% min. 10 zł

Wypłata gotówki w PDF Oney/ PK Oney

3,99% min. 5 zł

Wypłata środków w formie przelewu

3,99% min. 5 zł

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

2 Realizacja przelewu poprzez Serwis mobilny

0 zł
CA242

3

Realizacja przelewu poprzez Serwis internetowy
Oney24.pl/CA242

4

Realizacja przelewu poprzez Serwis telefoniczny Oney oraz PDF
Oney/PK Oney

0 zł
0 zł
1 % min. 3 zł

Ustanowienie i realizacja spłaty automatycznej lub zmiana wariantu
--

--

1 z rachunku w Banku

0 zł

2 z rachunku w innym banku

0 zł

Zmiana kwoty Limitu kredytowego na wniosek Klienta

0 zł

Wyciąg z Rachunku karty
Sporządzenie zestawienia
transakcji płatniczych 1. Udostępnienie wyciągu miesięcznego w Serwisie Internetowym
CA242
2.
--

0 zł
0 zł
0 zł

Wysyłka wyciągu e-mailem

Zmiana opcji spłaty

0 zł
TOiP/KK/Oney/01072019

Wydanie zaświadczenia o
posiadanym rachunku Wydanie opinii bankowej / zaświadczenia o Rachunku karty
płatniczym

10 zł

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

1 Wiadomość SMS

0 zł

--

2 Telefon

0 zł

--

3

--

4 Wizyta przedstawiciela Banku

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

0 zł
0 zł
0 zł

Parametry Limitu kredytowego
--

Limit kredytowy (ustalany indywidualnie)

500 do 10 000 zł

--

Dzień spłaty

--

Minimalna / maksymalna kwota do spłaty w ramach Planu Ratalnego 300 zł / 100% kwoty Limitu kredytowego
„Wygodne Raty”

--

Liczba rat dostępna w ramach Planu Ratalnego „Wygodne Raty”

24 dzień od daty sporządzenia
Wyciągu

6 / 9 / 12 / 18 / 24

Koszty sądowe i komornicze oraz inne opłaty niezależne od Banku
Koszty sądowe i komornicze (m.in. opłata skarbowa,
Koszty i opłaty wynikają z następujących aktów prawnych:
wpis sądowy, opłata kancelaryjna, koszty zastępstwa

Ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej,
radcowskiego), którymi może zostać obciążony Posiadacz  Ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za
wynikających z umowy
czynności radców prawnych,

Ustawy z 22 03.2018 r. o komornikach sądowych.
Opłaty administracyjne




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.

1) Opłata jest obniżana tylko w przypadku terminowej spłaty zadłużenia.
2) Serwisy CA24 będą dostępne po 14.09.2019 r.
TOiP/KK/Oney/01072019

