
 

 

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, 

wysokość kapitału zakładowego wynosi 2 851 630 418,91 złotych (wpłacony w całości). Infolinia: 197 97. Opłata jak za połączenie lokalne według taryfy operatora. 

TABELA OPŁAT, PROWIZJI I OPROCENTOWANIA 
KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

obowiązująca od  01.12.2018 r. 
 
 

 CZYNNOŚĆ 
KARTA 

KREDYTOWA 
STANDARD  

NAKLEJKI I NOŚNIKI 
ZBLIŻENIOWE 

KARTA 
KREDYTOWA 

PLATINUM 

KARTA 
KREDYTOWA  

INFINITE / ELITE  

KARTA 
KREDYTOWA ELITE 

METAL 

1. Opłata za wydanie i wznowienie 
Karty kredytowej dla Posiadacza 0 zł 

10 zł naklejka 
0 zł nośniki 
zbliżeniowe 

600 zł lub 0 zł1 1000 zł lub 0 zł2 2500 zł 

2. 
Opłata za wydanie i wznowienie 
Karty kredytowej  dla Użytkownika 
Karty 

0 zł 10zł 0 zł 0 zł 2500 zł 

3. Opłata za obsługę Karty 
kredytowej 

0 zł lub 5 zł3 0 zł 0 zł  lub 25 zł3 0 zł 0 zł 

4. 
Prowizja od wypłat gotówki w 
Polsce w bankomatach oraz 
innych urządzeniach 

3,5% kwoty 
transakcji, minimum 

7 zł4 

3,5% kwoty transakcji, 
minimum 7 zł4,5 

3,5% kwoty 
transakcji, minimum 

7 zł4  

3,5% kwoty 
transakcji, minimum 

7 zł4  

3,5% kwoty 
transakcji, minimum 

7 zł4 

5. Prowizja od wypłat gotówki za 
granicą 

3,5% kwoty 
transakcji, minimum 

7 zł4 

3,5% kwoty transakcji, 
minimum 7 zł4,5 

3,5% kwoty 
transakcji, minimum 

7 zł4 

3,5% kwoty 
transakcji, minimum 

7 zł4 

3,5% kwoty 
transakcji, minimum 

7 zł4 

6. Wpłata gotówki we wpłatomatach 
poza placówką Banku 

0,6% od kwoty 
wpłaty, min. 1zł4 

0,6% od kwoty wpłaty, 
min. 1zł4 

0zł4 0zł4 0zł4 

7. 

Wpłata gotówki w placówkach (w 
tym we wpłatomatach 
znajdujących się w placówce 
Banku) 

0 zł4 0 zł5 0 zł4 0 zł4 0 zł4 

8. Polecenie przelewu wewnętrznego  3% kwoty transakcji 3% kwoty transakcji 3% kwoty transakcji 3% kwoty transakcji 3% kwoty transakcji 

9. Polecenie przelewu 3% kwoty transakcji 3% kwoty transakcji 3% kwoty transakcji 3% kwoty transakcji 3% kwoty transakcji 

10. 
Opłata za sprawdzenie 
dostępnych środków w 
bankomacie 

1 zł 1 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11. Opłata za zmianę kodu PIN 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12. 
Opłata za przewalutowanie 
Transakcji dokonanej w walucie 
innej niż waluta rozliczeniowa 
Karty kredytowej 

0 zł 0  zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13. Prowizja za objęcie Transakcji 
systemem „Getin Raty”6 

0,8% kwoty 
transakcji za każdą 

ratę 

0,8% kwoty transakcji 
za  każdą ratę 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

14. Opłata za przesłanie Karty 
kredytowej kurierem 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

15. Program Priority Pass - opłata za 
wejście do saloniku 

nie dotyczy nie dotyczy 24 EUR 0 EUR lub 24 EUR7 0 EUR 

16. Opłata za wydanie Karty 
kredytowej zastępczej za granicą 

nie dotyczy nie dotyczy 150 USD 150 USD 150 USD 

17. Opłata za awaryjne dostarczenie 
gotówki za granicę 

nie dotyczy nie dotyczy 150 USD 150 USD 150 USD 

18. 

Opłata za wydanie zaświadczenia 
o  posiadanym rachunku 
płatniczym, w tym  zaświadczenia 
o stanie zadłużenia lub/i 
zamknięciu Rachunku 

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

19. 

Opłata za 
monity i inne 
pisma 
wzywające do 
zapłaty w 
postępowaniu 
windykacyjny
m 

Opłata za pismo 
wysłane listem 
zwykłym 

według rzeczywiście 
poniesionych przez 
Bank kosztów, nie 

więcej niż 2,60 zł 8,9 

według rzeczywiście 
poniesionych przez 
Bank kosztów, nie 

więcej niż 2,60 zł 8,9 

według rzeczywiście 
poniesionych przez 
Bank kosztów, nie 

więcej niż 2,60 zł 8,9 

według rzeczywiście 
poniesionych przez 
Bank kosztów, nie 
więcej niż 2,60 zł8,9  

 
według rzeczywiście 
poniesionych przez 
Bank kosztów, nie 

więcej niż 2,60 zł 8,9  

Opłata za pismo 
wysłane listem 
poleconym  

według rzeczywiście 
poniesionych przez 
Bank kosztów, nie 
więcej niż 5,20 zł8,9  

według rzeczywiście 
poniesionych przez 
Bank kosztów, nie 
więcej niż 5,20 zł8,9  

według rzeczywiście 
poniesionych przez 
Bank kosztów, nie 
więcej niż 5,20 zł8,9  

według rzeczywiście 
poniesionych przez 
Bank kosztów, nie 
więcej niż 5,20 zł8,9  

według rzeczywiście 
poniesionych przez 
Bank kosztów, nie 
więcej niż 5,20 zł8,9  

                                                                    
1 Opłata nie zostanie pobrana  w przypadku posiadania Rachunku Płatniczego Konto Osobistego Noble, Konto Osobiste Noble Private Banking  lub jeśli Karta kredytowa została wydana Posiadaczowi rachunku  na zaproszenie Banku. 
2 Opłata nie zostanie pobrana w przypadku posiadania Rachunku Płatniczego  Konto Osobiste Noble Private Banking lub jeśli Karta kredytowa została wydana na zaproszenie Banku. 
3 Opłata pobierana miesięcznie  tylko w przypadku, gdy w ciągu miesiąca kalendarzowego nie zostanie dokonanych 5 transakcji bezgotówkowych Kartą kredytową (z wyłączeniem poleceń przelewów). 
4
 Odbiorca płatności może pobrać dodatkową prowizję za transakcję (surcharge) – kwota prowizji surcharge nie jest ustalana, ani pobierana przez Bank. 

5 Funkcjonalność zależna od technicznych możliwości bankomatu lub innego urządzenia. 
6 Opłata pobierana jednorazowo w momencie objęcia transakcji systemem „Getin Raty”. 
7 Cztery pierwsze wejścia w roku kalendarzowym dla Posiadacza – 0 EUR, każde kolejne wejścia oraz wszystkie wejścia osób dodatkowych - 24 EUR. 
8 Bank może prowadzić działania związane z monitoringiem telefonicznym (w postaci rozmów telefonicznych, SMS’ów), wysłaniem pism (w postaci monitów papierowych i wezwań do zapłaty) i wizytami terenowymi.  Częstotliwość tych 
działań uzależniona jest od postawy Posiadacza, przy czym czas pomiędzy wysyłanymi płatnymi pismami do Posiadacza z tytułu dochodzonych wierzytelności z jednego stosunku prawnego nie może być krótszy niż 7 dni, a liczba płatnych 
pism, wysłanych do Posiadacza w danym miesiącu z tytułu dochodzonych wierzytelności z jednego stosunku prawnego, nie może być większa niż 5. Bank stosuje czynności monitujące w opisanej wyżej kolejności, a jeżeli ich 
zastosowanie nie jest możliwe lub pozostaje bezskuteczne, wówczas stosuje działania związane z czynnościami sądowo-egzekucyjnymi. 
9 Dla umów zawartych od dnia 11 marca 2016 r., w przypadku gdy łączna wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu oraz odsetek za opóźnienie naliczonych konsumentowi zgodnie z umową przekracza kwotę odpowiadającą 
kwocie odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, obliczonych od kwoty zaległości w spłacie kredytu, należnych na dzień pobrania tych opłat lub odsetek, należy się tylko kwota opłat i 
odsetek odpowiadająca kwocie tych odsetek maksymalnych za opóźnienie. 



 

 

Pismo wysłane 
listem 
poleconym z 
potwierdzeniem 
odbioru 

według rzeczywiście 
poniesionych przez 
Bank kosztów, nie 
więcej niż 7,80 zł8,9  

według rzeczywiście 
poniesionych przez 
Bank kosztów, nie 
więcej niż 7,80 zł8,9  

według rzeczywiście 
poniesionych przez 
Bank kosztów, nie 
więcej niż 7,80 zł8,9  

według rzeczywiście 
poniesionych przez 
Bank kosztów, nie 
więcej niż 7,80 zł8,9  

według rzeczywiście 
poniesionych przez 
Bank kosztów, nie 
więcej niż 7,80 zł8,9 

20. Opłata za monit telefoniczny 0, 00 zł8,9  0, 00 zł8,9  0, 00 zł8,9  0, 00 zł8,9  0,00 zł8,9  

21. Opłata za monit SMS 0, 00 zł8,9  0, 00 zł8,9  0, 00 zł8,9  0, 00 zł8,9  0, 00 zł8,9  

22. Opłata za wizytę terenową 0, 00 zł8,9  0, 00 zł8,9  0, 00 zł8,9  0, 00 zł8,9 0, 00 zł8,9  

TABELA OPROCENTOWANIA 

Transakcje bezgotówkowe 10% 10% 10% 10% 10% 

Transakcje gotówkowe 10% 10% 10% 10% 10% 

 

 


