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Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne 
czynności w zakresie odnoszącym się do kart debetowych 
Getin Banku 
 
Obowiązująca od dnia 1.07.2015 roku. 

 
 
 
 

Czynno ść 
Visa Debit  

Visa Debit SimplyOne 
MasterCard Debit 

MasterCard Display 
MasterCard Platinum  

(karta dostępna w ofercie do 
30.06.2015 r.) 

MasterCard NFC 
 

MasterCard Sticker MasterCard Student 

Opłata za wydanie  
i wznowienie karty bezpłatnie 50 zł bezpłatnie bezpłatnie 10 zł bezpłatnie 

Opłata za obsług ę karty 3 
bezpłatnie lub 6,99 zł  

miesięcznie1 
bezpłatnie lub 6,99 zł  

miesięcznie1 

2,99 zł lub 7,99 zł  
miesięcznie2 

za karty wydane od dnia 
7.01.2014 r. 

 
bezpłatnie lub 4,99 zł 

miesięcznie2 

za karty wydane do dnia 
6.01.2014 r. 

bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie 

Opłata za pakiet ubezpiecze ń nie dotyczy bezpłatnie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Prowizja od transakcji 
bezgotówkowych  bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

Prowizja od wypłat gotówki  
w kraju:       

a) bankomaty sieci Euronet  
oraz Planet Cash bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji4 bez prowizji4 bez prowizji4 

b) pozostałe wypłaty gotówki 

bez prowizji5 bez prowizji5 

bez prowizji 

bez prowizji4, 5 bez prowizji4, 5 bez prowizji4, 5 

3,5% kwoty transakcji,  
min. 5,00 zł 

3,5% kwoty transakcji, 
min. 5,00 zł 

3,5% kwoty transakcji, 
min. 5,00 zł4 

3,5% kwoty transakcji, 
min. 5,00 zł4 

3,5% kwoty transakcji, 
min. 5,00 zł4 

Prowizja od wypłat gotówki  
za granic ą 

4,5% kwoty transakcji,  
min. 10,00 zł 

4,5% kwoty transakcji,  
min. 10,00 zł 

4,5% kwoty transakcji,  
min. 10,00 zł 

4,5% kwoty transakcji,  
min. 10,00 zł4 

4,5% kwoty transakcji,  
min. 10,00 zł4 nie dotyczy 

Opłata za sprawdzenie 
dost ępnych środków w 
bankomacie 

0,99 zł 0,99 zł 0,99 zł 0,99 zł4 0,99 zł4 0,99 zł4 

Opłata za zmian ę kodu PIN  bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie 

Opłata za zastrze żenie karty  bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie 

Prowizja za przewalutowanie 
transakcji dokonanej w walucie 
innej ni ż waluta rozliczeniowa 
karty 

bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji nie dotyczy 

Opłata za przesłanie karty 
kurierem 34,99 zł 34,99 zł 34,99 zł nie dotyczy 34,99 zł nie dotyczy 

 
 

 

 

 

1 Opłata pobierana jest tylko w przypadku, gdy w ciągu miesiąca kalendarzowego nie zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe dokonane kartą oraz płatności dokonane aplikacją iKasa na łączną 
kwotę minimum 300,00 zł. Opłata nie jest pobierana od Klientów, którzy nie ukończyli 28 roku życia (opłata zostanie pobrana za pierwszy pełny miesiąc następujący po miesiącu, w którym Klient 
ukończył 28 rok życia). 
2 Wyższa opłata pobierana jest tylko w przypadku, gdy w ciągu miesiąca kalendarzowego nie zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe dokonane kartą oraz płatności dokonane aplikacją iKasa na 
łączną kwotę minimum 500,00 zł. 
3 Opłata pobierana jest za każdy miesiąc ważności karty, niezależnie od daty jej aktywowania. 
4 Funkcjonalność uzależniona od technicznych możliwości bankomatu. 
5 W przypadku spełnienia warunków Oferty Specjalnej Pakiet Korzyści „Mój Bank” na zasadach określonych w jej regulaminie. 
 


