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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 30/PF/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. 
 
    

TARYFA 3.2. 
Karty kredytowe prestiżowe 

  

Postanowienia ogólne 

1. Użyte w niniejszej Taryfie opłat i prowizji określenia „Bank” lub „Bank BPH” należy rozumieć jako Bank BPH 
Spółka Akcyjna. 

2. Bank pobiera opłaty i prowizje za realizowane czynności bankowe i faktyczne, zgodnie z zasadami i w 
wysokości określonej w niniejszej Taryfie. 

3. Za czynności bankowe i faktyczne realizowane w Placówkach Partnerskich Banku pobierane są opłaty i 
prowizje w wysokości obowiązującej w Oddziałach Banku, z wyjątkiem przypadków, w których niniejsza 
Taryfa stanowi inaczej.   

4. Bank ustala opłaty i prowizje za zlecone czynności w złotych lub walutach obcych.  

5. Bank pobiera należne opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w złotych lub w 
walutach obcych, dokonując przeliczenia stawek w złotych na walutę obcą lub odwrotnie, przy zastosowaniu 
obowiązujących w Banku BPH S.A. kursów kupna/sprzedaży walut. 

6. Bank pobiera opłaty i prowizje niezależnie od innych opłat przewidzianych przepisami prawa, np. opłat 
skarbowych. 

7. Niezależnie od opłat i prowizji wymienionych w niniejszej Taryfie, Bank pobiera w przypadku ich wystąpienia, 
opłaty i prowizje na rzecz banków pośredniczących w wykonywaniu zlecenia według odrębnych taryf lub 
według faktycznie poniesionych kosztów oraz równowartość kosztów przesyłek kurierskich. 

8. Należne opłaty i prowizje Bank pobiera od zleceniodawcy czynności bankowej lub faktycznej, tj. od Klienta 
wydającego dyspozycję wykonania przez Bank BPH danej czynności osobiście lub przez uprawnione osoby 
trzecie, bezpośrednio lub za pośrednictwem dostępnych środków przekazu, z wyjątkiem poleceń wypłaty w 
obrocie dewizowym, za które należne opłaty Bank pobiera od zleceniodawcy lub beneficjenta, zależnie od 
uzgodnień między tymi stronami i praktyki bankowej. 

9. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu do jednego grosza, na zasadach ogólnie 
obowiązujących. 

10. W przypadku ofert specjalnych lub indywidualnie wynegocjowanych warunków umów w zakresie opłat i 
prowizji, lista czynności bankowych i faktycznych, za które Bank pobiera opłaty lub prowizje oraz ich 
wysokość może różnić się od zawartych w niniejszej Taryfie. 

11. Na wniosek Klienta Bank może wykonać inne czynności bankowe i faktyczne, niewymienione w niniejszej 
Taryfie, jednak zastrzega sobie prawo pobrania opłaty lub prowizji, po wcześniejszym poinformowaniu 
Klienta o jej wysokości oraz zasadach naliczenia i pobrania. 

12. Bank jest uprawniony do zmiany wysokości opłat i prowizji raz w roku kalendarzowym o czym poinformuje 
Klientów nie później niż w terminie do 1 września danego roku, z ważnej przyczyny, za którą Strony uznają:  

1) wystąpienie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez 
Główny Urząd Statystyczny (GUS), na poziomie 100,3 (tj. 0,3%) lub wyższym (zwanego dalej „Inflacją”) lub, 

2) zmianę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez GUS w danym roku za 
rok poprzedni, w stosunku do ogłoszonego rok wcześniej o 1,5% lub więcej (zwaną dalej „Zmianą 
przeciętnego wynagrodzenia”).  

W przypadku wystąpienia tylko jednej z przyczyn, o których mowa w ppkt 1) i 2), zmiana nastąpi 
odpowiednio o Inflację albo o Zmianę przeciętnego wynagrodzenia i zgodnie z kierunkiem wyznaczonym 
przez wartość danego wskaźnika. W przypadku wystąpienia obu przyczyn, o których mowa w ppkt 1) i 2), 
zmiana nastąpi o sumę Inflacji oraz Zmiany przeciętnego wynagrodzenia. 

13. Niezależnie od przyczyn wskazanych w pkt 12, Bank jest uprawniony do wprowadzenia nowych opłat i 
prowizji lub zmiany stawek opłat i prowizji, w przypadku wprowadzenia nowych lub zmiany przepisów prawa 
lub wymogów instytucji nadzorczych, związanych z funkcjonowaniem sektora bankowego i rynku usług 
finansowych (zwanych dalej Regulacjami). Uprawnienie to dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy bezpośrednim 
skutkiem wprowadzenia lub zmiany Regulacji jest nałożenie na Bank obowiązku wprowadzenia nowych 
usług, opłat lub prowizji lub zmiana kosztów ponoszonych przez Bank w związku ze świadczonymi usługami. 
W takim przypadku, zmiana stawek dotyczyć będzie wyłącznie opłat i prowizji związanych z usługami, 
których koszty ulegają bezpośrednim zmianom w efekcie wprowadzenia lub zmian Regulacji, a kierunek i 
zakres zmian odpowiada kierunkowi i zakresowi zmian kosztów. W przypadku wprowadzenia nowych 
Regulacji lub zmian w Regulacjach innych niż przepisy prawa podatkowego, maksymalnie połowa kwoty, o 
jaką zmieni się koszt ponoszony przez Bank w związku z wykonywaniem danej usługi, zwiększy lub 
pomniejszy daną opłatę lub prowizję. Bank wprowadzi nowe opłaty i prowizje lub dokona zmiany stawek 
opłat i prowizji o czym poinformuje Klienta w sposób określony w umowie, nie później niż w terminie 6 
miesięcy od daty wejścia w życie lub zmiany Regulacji, przy czym w komunikacji do Klientów związanej ze 
zmianą treści Taryfy, Bank wskaże zmienioną Regulację stanowiącą podstawę do zmian treści Taryfy, 
umożliwiając Klientom weryfikację podstawy, zakresu i kierunku zmian. 

14. Strony uzgadniają również, że: 

1) Bank jest uprawniony do wprowadzenia do Taryfy nowych opłat lub prowizji, które wynikają z 
wprowadzenia przez Bank nowych usług dla istniejących produktów, pod warunkiem, że korzystanie z 
tych usług, a tym samym ponoszenie przez Klienta opłat z ich tytułu nie będzie obligatoryjne. Zmiana ta 
możliwa jest w każdym czasie i nie jest uzależniona od przyczyn określonych w pkt 12.  

2) Zmiana Taryfy polegająca na obniżeniu lub uchyleniu opłat lub prowizji w niej zawartych możliwa jest w 
każdym czasie i nie jest uzależniona od przyczyn określonych w pkt 12.  

3) Bank może zrezygnować z podwyższenia wysokości wszystkich lub wybranych opłat lub prowizji w 
danym roku, pomimo zaistnienia przyczyn wskazanych w pkt 12 ppkt 1) i 2). W takim przypadku w 
kolejnym roku (o ile zaistnieją wspomniane przyczyny), Bank może dokonać podwyższenia wszystkich lub 
wybranych opłat lub prowizji o wartość nieprzekraczającą sumy Inflacji oraz Zmian przeciętnego 
wynagrodzenia w poprzednich latach, w których podwyżka nie miała miejsca (nie więcej jednak niż za 
trzy ostatnie lata). 

4) Wysokość opłat i prowizji, o której mowa w pkt 12 ppkt 1) i 2), po zmianie ulegnie zaokrągleniu do 
pełnych dziesiątek groszy. 

15. Za zaświadczenia lub opinie bankowe sporządzone na wniosek Klienta w ramach tej samej dyspozycji 
dotyczące kilku umów jednocześnie (w tym dla różnych produktów Banku), Bank pobiera jedną opłatę w 
wysokości określonej w niniejszej Taryfie. 

16. Zastosowany w tabelach znak „X” oznacza, że czynność bankowa lub faktyczna nie jest realizowana przez 
Bank w ramach danego produktu lub nie jest możliwa dla produktu, albo produkt jest niedostępny. 

17. Płatności wystawione na kwoty równe lub większe niż 1 000 000 PLN są realizowane przez system SORBNET, 
z wyjątkiem płatności kierowanych do ZUS i Urzędów Skarbowych, które niezależnie od kwoty są rozliczane 
poprzez system ELIXIR. 

18. Minimalna wymagana miesięczna spłata jaką Posiadacz karty kredytowej zobowiązany jest spłacić w 
Terminie spłaty na Rachunek karty, w skład której wchodzą suma Miesięcznych rat spłaty, Miesięczna spłata 
oraz należne opłaty i prowizje, wynosi: 
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Nazwa karty Minimalna wymagana miesięczna spłata 

Wszystkie karty kredytowe, których dotyczy 
niniejsza Taryfa 

4% kwoty Zadłużenia, nie mniej niż 30 PLN 

 
Historia zmian: 

Lp. Wyszczególnienie Nazwa i numer aktu 

1. Akt wprowadzający Zarządzenie Nr 68/PMiZP/2014 z dnia 3 października 2014 r. 

2. Nowelizacja Zarządzenie Nr 109/PMiZP/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. 

3. Nowelizacja Zarządzenie Nr 44/PMiZP/2015 z dnia 30 marca 2015 r. 

4. Nowelizacja Zarządzenie Nr 7/PF/2016 z dnia 8 marca 2016 r. 

5. Nowelizacja Zarządzenie Nr 18/PF/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. 

6. Nowelizacja Zarządzenie Nr 30/PF/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. 
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TARYFA 3.2.  Karty kredytowe prestiżowe 

Lp. Rodzaj czynności 
Tryb pobierania 
opłaty/prowizji 

Karta MasterCard Gold Banku BPH 
Program “Komfort” 

Karta MasterCard 
Platinum Banku BPH 

Karta MasterCard 
World Elite Banku BPH 

Karta MasterCard 
World Signia Banku BPH 1 

 1 2 3 4 5 

Rozdział 1. Wydanie i wznowienie Karty 2 

1. Wydanie Karty głównej jednorazowo 190 PLN 3 / bez opłat 4 500 PLN 5 / bez opłat 4, 5 1 000 PLN 5 

2. Wydanie Karty dodatkowej każdorazowo 50 PLN 250 PLN 5 750 PLN 5 

3. Wznowienie Karty głównej  bez opłat bez opłat 6 bez opłat 6 

4. Wznowienie Karty dodatkowej każdorazowo 50 PLN 250 PLN 7 750 PLN 7 

5. Wydanie Karty głównej lub dodatkowej w miejsce utraconej 8 każdorazowo 40 PLN 40 PLN 40 PLN 

6. Wydanie duplikatu Karty głównej lub dodatkowej 8 każdorazowo 40 PLN 40 PLN 40 PLN 

7. Dodatkowa opłata za wydanie Karty w trybie ekspresowym w kraju każdorazowo 50 PLN 50 PLN 50 PLN 

8. Dodatkowa opłata za wydanie Karty w trybie ekspresowym za granicą każdorazowo 50 PLN + opłata za kuriera podana na 
wniosku o wydanie Karty w trybie 

ekspresowym 

50 PLN + opłata za kuriera podana na 
wniosku o wydanie Karty w trybie 

ekspresowym 

50 PLN + opłata za kuriera podana na 
wniosku o wydanie Karty w trybie 

ekspresowym 

9. Awaryjne wydanie Karty zastępczej za granicą w przypadku utraty 
Karty 9 

każdorazowo równowartość 148 EUR równowartość 148 EUR równowartość 148 EUR 

Rozdział 2. Transakcje 

1. Prowizja od Transakcji gotówkowych:     

 a) wypłata gotówki z bankomatu, na poczcie, w kasie banku 10 od kwoty Transakcji 4%, min. 9,50 PLN 11 4%, min. 9,50 PLN 4%, min. 9,50 PLN 

 b) przelew w PLN na rachunki prowadzone w Banku BPH lub w innych 
bankach na terytorium Polski, realizowane poprzez: 

    

 - Operatora infolinii lub Oddziały Banku 12 za każdy przelew 8 PLN 8 PLN 8 PLN 

 - system Bankowości Internetowej  bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

 c) awaryjna wypłata gotówki za granicą w przypadku utraty Karty 9 za każdą wypłatę równowartość 95 EUR równowartość 95 EUR równowartość 95 EUR 

2. Prowizja za Transakcje na raty od kwoty Transakcji 4% 4% 4% 

Rozdział 3. Używanie Karty i obsługa Rachunku karty 

1. Prowizja za udostępnienie Limitu kredytu i obsługę Karty plastikowej rocznie 13, 14 190 PLN 15 500 PLN 16 1 000 PLN 17 

2. Opłata za używanie Karty NFC 18 miesięcznie 3 PLN 3 PLN 3 PLN 

3. Zapytanie o saldo 19:     

 a) w bankomatach partnerskich Banku BPH  bez opłat bez opłat bez opłat 

 b) w innych bankomatach za każde zapytanie 1 PLN 1 PLN 1 PLN 

4. Zmiana dnia generowania Zestawienia transakcji za każdą zmianę, z wyjątkiem 
pierwszej 

5 PLN 5 PLN 5 PLN 

5. Wysyłanie kodu PIN/PIN NFC na życzenie Klienta:     

 a) listem za każdą przesyłkę 15 PLN 15 PLN 15 PLN 

 b) w formie SMS za każdy SMS 5 PLN 5 PLN 5 PLN 
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Lp. Rodzaj czynności 
Tryb pobierania 
opłaty/prowizji 

Karta MasterCard Gold Banku BPH 
Program “Komfort” 

Karta MasterCard 
Platinum Banku BPH 

Karta MasterCard 
World Elite Banku BPH 

Karta MasterCard 
World Signia Banku BPH 1 

 1 2 3 4 5 

6. Zmiana kodu PIN/PIN NFC 19:     

 a) w bankomatach partnerskich Banku BPH  bez opłat bez opłat bez opłat 

 b) w innych bankomatach 20 za każdą zmianę 1 PLN 1 PLN 1 PLN 

7. Ustanowienie spłaty Zadłużenia na Karcie w ramach usługi Polecenia 
Zapłaty oraz każdorazowa zmiana danych w dyspozycji 21 

za każdą dyspozycję  3,50 PLN bez opłat bez opłat 

8. Wysłanie SMS z powiadomieniem o zdarzeniu na Rachunku karty w 
ramach usługi Powiadomienia SMS  

za każdy SMS 0,35 PLN 0,35 PLN 0,35 PLN 

9. Sporządzenie i wydanie lub wysyłanie, na wniosek Klienta:     

 a) potwierdzenia, zaświadczenia, opinii bankowej lub odpisu 
dokumentu 

za każdą dyspozycję 60 PLN 60 PLN 60 PLN 

 b) kopii dokumentu 22 za każdą dyspozycję 30 PLN 30 PLN 30 PLN 

10. Priority Pass – opłata za wstęp do saloników na lotniskach 23 każdorazowo za każdą osobę X równowartość 30 USD  bez opłat 24 / równowartość 24 USD 25 

Rozdział 4. Ubezpieczenia 

1. Objęcie ochroną ubezpieczeniową – „Pakiet Bezpieczny Portfel” 26  bez opłat bez opłat bez opłat 

2. Objęcie ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, niezdolności do 
pracy 26, 27: 

    

 a) Transakcje bezgotówkowe oraz Transakcje gotówkowe miesięcznie od aktualnego 
Zadłużenia 

0,35% 0,35% 0,35% 

 b) Transakcje na raty 28 miesięcznie od Zadłużenia 
powstałego z tytułu Transakcji na 

raty 

0,35% 0,35% 0,35% 

3. Objęcie ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, niezdolności do 
pracy, utraty pracy albo poważnego zachorowania 26, 27: 

    

 a) Transakcje bezgotówkowe oraz Transakcje gotówkowe miesięcznie od aktualnego 
Zadłużenia 

0,53% 29 / 1% 30 0,53% 29 / 1% 30 0,53% 29 / 1% 30 

 b) Transakcje na raty 28 miesięcznie od Zadłużenia 
powstałego z tytułu Transakcji na 

raty 

0,53% 29 / 1% 30 0,53% 29 / 1% 30 0,53% 29 / 1% 30 

4. Objęcie ochroną ubezpieczeniową na wypadek kradzieży lub zniszczenia 
towaru w wariancie Premium stanowiącym rozszerzenie ubezpieczenia 
określonego w pkt 3 26 

 brak oferty 29 / bez opłat 30 brak oferty 29 / bez opłat 30 brak oferty 29 / bez opłat 30 

5. Objęcie ochroną ubezpieczeniową Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków 26: 

    

 a) Opcja I - Ochrona Kredytobiorcy miesięcznie 18,90 PLN X X 

 b) Opcja II - Ochrona Kredytobiorcy i Współmałżonka 31 / Partnera miesięcznie 26,90 PLN X X 

 c) Opcja III - Ochrona Kredytobiorcy, Współmałżonka 31 / Partnera oraz 
Dzieci Kredytobiorcy 

miesięcznie 29,90 PLN X X 

6. Objęcie ochroną w zakresie Ubezpieczenia Zdrowotnego 26:     

 a) Pakiet Indywidualny - Ochrona Kredytobiorcy miesięcznie 35 PLN X X 

 b) Pakiet Partnerski - Ochrona Kredytobiorcy i Współmałżonka/ 
Partnera albo Dziecka Kredytobiorcy 

miesięcznie 73 PLN X X 
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Lp. Rodzaj czynności 
Tryb pobierania 
opłaty/prowizji 

Karta MasterCard Gold Banku BPH 
Program “Komfort” 

Karta MasterCard 
Platinum Banku BPH 

Karta MasterCard 
World Elite Banku BPH 

Karta MasterCard 
World Signia Banku BPH 1 

 1 2 3 4 5 

 c) Pakiet Rodzinny - Ochrona Kredytobiorcy, Współmałżonka/ Partnera 
oraz maksymalnie dwójki Dzieci Kredytobiorcy 

miesięcznie 99 PLN X X 

7. Objęcie ochroną w zakresie ubezpieczenia „Bezpieczne Rachunki” 26 miesięcznie 26 PLN X X 

8. Objęcie ochroną ubezpieczeniową – „Pakiet Platinum”  X bez opłat X 

9. Objęcie ochroną ubezpieczeniową – „Pakiet World Elite” / „Pakiet World 
Signia” 1 

 X X bez opłat 

Rozdział 5. Opłaty windykacyjne 

1. Podjęcie przez Bank czynności windykacyjnych 32, 33:     

 a) monit listowny za każdy monit 30 PLN 30 PLN 30 PLN 

 b) monit telefoniczny za każdy monit 35 PLN 35 PLN 35 PLN 

 
1 Dla kart, o których wydanie wniosek został złożony od 01.01.2015 r., nazwa „World Signia” została zastąpiona nazwą „World Elite”. 

2 Opłaty w rozdziale „Wydanie i wznowienie Karty” nie dotyczą Kart NFC. 

3 Pobrana przez Bank opłata zostanie zwrócona na Rachunek karty, jeśli w trakcie pierwszych 3 pełnych okresów rozliczeniowych, na Rachunku karty zaksięgowane zostaną Transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę co najmniej 5 000 PLN. 
Bank dokona zwrotu pobranej opłaty pierwszego dnia po wygenerowaniu zestawienia transakcji następującego po zebraniu wymaganej przez Bank kwoty uprawniającej do zwrotu opłaty. Każdy zwrot lub anulowanie Transakcji 
bezgotówkowej skutkować będzie nieuwzględnieniem takiej Transakcji w limicie uprawniającym do zwrotu opłaty. 
4 Opłata nie jest pobierana od Klientów, którzy na moment wnioskowania o Kartę są Posiadaczami rachunku Maksymalne Konto. Niniejsze zwolnienie z opłaty dotyczy Klientów, którzy złożyli wniosek o Kartę od 02.04.2013 r. 
5 Opłata uwzględnia wydanie karty Priority Pass. 
6 Wznowienie karty Priority Pass jest również bezpłatne. 
7 Opłata uwzględnia wznowienie karty Priority Pass. 
8 Opłata nie jest pobierana jeżeli wydanie Karty wynika z przyczyn niezależnych od Klienta. 
9 Opłata/prowizja pobierana jest na rzecz i w wysokości określonej przez organizację płatniczą MasterCard. Opłata przeliczana jest na PLN po Referencyjnym kursie walutowym w dniu naliczenia opłaty. 
10 Wypłata gotówki może wiązać się z dodatkową prowizją pobieraną przez podmiot świadczący taką usługę, inny niż Bank BPH. 
11 Bank nie pobiera prowizji za pierwszą rozliczoną wypłatę gotówki w każdym okresie rozliczeniowym lub dokonuje zwrotu pobranej prowizji na Rachunek karty w następnym okresie rozliczeniowym. 

12 Prowizja nie jest pobierana jeżeli realizowany przelew jest rozkładany na raty. 
13 Prowizja pobierana jest „z dołu” za rok miniony na początku drugiego i każdego kolejnego roku, licząc od daty wydania Karty głównej. 
14 W przypadku nieprzedłużenia Umowy na kolejny okres jej ważności (dotyczy Klientów zawierających Umowę od 01.01.2013 r.), bądź w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank lub przez Klienta - roczna prowizja za udostępnienie 
Limitu kredytu i obsługę Karty plastikowej zostanie naliczona proporcjonalnie do dnia poprzedzającego zablokowanie Karty. 

15 Pobrana przez Bank prowizja zostanie zwrócona na Rachunek karty, jeśli w ciągu 12 pełnych okresów rozliczeniowych poprzedzających pobranie tej prowizji na Rachunku karty zostaną zaksięgowane Transakcje bezgotówkowe na łączną 
kwotę co najmniej 20 000 PLN. Bank dokona zwrotu pobranej prowizji pierwszego dnia po wygenerowaniu zestawienia transakcji kończącego 12-ty pełny okres rozliczeniowy. Każdy zwrot lub anulowanie Transakcji bezgotówkowej 
skutkować będzie nieuwzględnieniem takiej Transakcji w limicie uprawniającym do zwrotu prowizji. 
16 Pobrana przez Bank prowizja zostanie zwrócona na Rachunek karty w przypadku zaksięgowania Transakcji bezgotówkowych i gotówkowych (z wyłączeniem przelewów z Rachunku karty) na łączną kwotę 54 000 PLN lub połowę prowizji w 
przypadku zaksięgowania Transakcji bezgotówkowych i gotówkowych (z wyłączeniem przelewów z Rachunku karty) na łączną kwotę 36 000 PLN w ciągu 12 pełnych okresów rozliczeniowych poprzedzających pobranie tej prowizji. Bank 
dokona zwrotu pobranej prowizji pierwszego dnia po wygenerowaniu zestawienia transakcji kończącego 12-ty pełny okres rozliczeniowy. Każdy zwrot lub anulowanie Transakcji bezgotówkowej i/lub gotówkowej skutkować będzie 
nieuwzględnieniem takiej Transakcji w limicie uprawniającym do zwrotu prowizji. 
17 Pobrana przez Bank prowizja zostanie zwrócona na Rachunek karty w przypadku zaksięgowania Transakcji bezgotówkowych i gotówkowych (z wyłączeniem przelewów z Rachunku karty) na łączną kwotę 90 000 PLN lub połowę prowizji w 
przypadku zaksięgowania Transakcji bezgotówkowych i gotówkowych (z wyłączeniem przelewów z Rachunku karty) na łączną kwotę 60 000 PLN w ciągu 12 pełnych okresów rozliczeniowych poprzedzających pobranie tej prowizji. Bank 
dokona zwrotu pobranej prowizji pierwszego dnia po wygenerowaniu zestawienia transakcji kończącego 12-ty pełny okres rozliczeniowy. Każdy zwrot lub anulowanie Transakcji bezgotówkowej i/lub gotówkowej skutkować będzie 
nieuwzględnieniem takiej Transakcji w limicie uprawniającym do zwrotu prowizji. 
18 Opłata nie jest pobierana w przypadku dokonania w danym Okresie rozliczeniowym co najmniej 4 Transakcji zbliżeniowych Kartą NFC. 
19 Usługa jest dostępna pod warunkiem, że dany bankomat posiada taką funkcjonalność. 
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20 Usługa jest dostępna wyłącznie dla kart z mikroprocesorem. 
21 Opłata nie dotyczy Klientów, którzy regulują Zadłużenie z rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego prowadzonego w Banku BPH. 
22 Opłata nie jest pobierana jeżeli wniosek dotyczy kopii Umowy lub kopii regulaminu Karty kredytowej. 
23 Opłata pobierana jest na rzecz i w wysokości określonej przez Priority Pass Ltd. Opłata przeliczana jest na PLN po Referencyjnym kursie walutowym w dniu naliczenia opłaty. 
24 Opłata nie jest pobierana od posiadaczy karty Priority Pass. 
25 Opłata pobierana jest za wstęp osoby towarzszącej posiadaczowi karty Priority Pass. 
26 Opłata dotyczy ubezpieczeń, do których Klienci przystąpili do 31.03.2015 r., w których Bank BPH występuje w roli ubezpieczającego (ubezpieczenia grupowe). 
27 W przypadku, kiedy Posiadacz karty nie spłaci Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty (podanej na Zestawieniu transakcji) w Terminie spłaty, Bank naliczy opłatę ubezpieczeniową również od przeterminowanego Zadłużenia z tytułu 
prowizji i opłat związanych z Rachunkiem karty. 
28 Opłata za Transakcje na raty jest wyliczona na podstawie następującego wzoru: Stawka ubezpieczenia x [(Zadłużenie powstałe z tytułu Transakcji na raty x liczba miesięcznych spłat wraz z okresem odroczenia, jeżeli wystąpił) / liczba 
miesięcznych spłat bez okresu odroczenia]. 
29 Dotyczy Klientów, którzy złożyli wniosek o kartę do 31.05.2011 r. 
30 Dotyczy Klientów, którzy złożyli wniosek o kartę od 01.06.2011 r. oraz Klientów, którzy złożyli wniosek o kartę do 31.05.2011 r. a którzy w odpowiedzi na ofertę Banku, wyrazili zgodę na objęcie ich ubezpieczeniem w Opcji 2 Premium 
określonej szczegółowo w warunkach ubezpieczenia. 
31 Dotyczy Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia do 14.04.2013 r. 
32 Naliczanie opłat za czynności windykacyjne następować może do momentu uregulowania zaległości (lub wypowiedzenia umowy). Limit opłat za podjęte przez Bank czynności windykacyjne wynosi 100 PLN w okresie rozliczeniowym. Bank 
naliczy nie więcej niż dwie opłaty za monity listowne i cztery opłaty za monity telefoniczne w okresie rozliczeniowym (nie częściej niż raz na pięć dni). 
33 Opłaty nie dotyczą umów zawieranych od 11.03.2016 r. 
 
 


