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TABELA OPŁAT I PROWIZJI KART KREDYTOWYCH IDEA BANK S.A.
wprowadzona dnia 22 grudnia 2015 roku.
Tabela Opłat i Prowizji do karty kredytowej Business Card Idea Bank S.A.
Opłaty

Wysokość opłat

Opłata miesięczna za obsługę karty głównej1)

0 PLN

Opłata roczna za wydanie i obsługę karty dodatkowej

0 PLN
4,99 %
od kwoty przyznanego limitu

Opłata za udzielenie kredytu
Opłata za zastrzeżenie karty zgubionej lub skradzionej

0 PLN

Potwierdzenie transakcji

0 PLN

Opłata za zmianę numeru PIN

0 PLN

Prowizja za transakcje bezgotówkowe

0 PLN

Opłata za wypłatę gotówki w bankomacie w kraju

6%, nie mniej niż 10 PLN

Opłata za wypłatę gotówki w bankomacie za granicą

6%, nie mniej niż 10 PLN

Opłata za zmianę limitu karty na wniosek Klienta

0 PLN

Opłata za dokonanie przelewu z rachunku karty kredytowej

6% od kwoty przelewu

Opłata za wydanie karty w trybie ekspresowym

50 PLN

Opłata za kopię Wyciągu

10 PLN

Opłata za wpłatę gotówkową dokonaną w wyznaczonych wpłatomatach lub bankomatach

0 PLN4)

Tabela Opłat i Prowizji za czynności restrukturyzacyjne i windykacyjne2)
Opłaty3)

Wysokość opłat
30 PLN

Wezwanie do zapłaty2)
Sporządzenie umowy ugody, porozumienia spłaty zadłużenia

1,5% wartości należności

Sporządzenie aneksu do umowy ugody

1,5% wartości należności
300 PLN

Opłata za wizytę terenową
Opłata za ustalenie adresu dłużnika

115,29 PLN

Opłata za wniosek o wyjawienie majątku

128,60 PLN

Opłata za odpis aktu zgonu

74,22 PLN

Opłata za uzyskanie informacji o nieruchomościach wg właściwości urzędów

102,22 PLN

Opłata za informacje o postępowaniu spadkowym

64,22 PLN

Tabela Oprocentowania karty kredytowej Business Card Idea Bank S.A. (obowiązuje od dnia od 5 marca 2015 r.)
Rodzaj karty

Oprocentowanie
operacji bezgotówkowych

Oprocentowanie
operacji gotówkowych

MC Business Card

10%

10%
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Zadłużenie przeterminowane – czterokrotność kredytu lombardowego NBP.
Od dnia 1.01.2016: Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego jest zmienne, równe wysokości oprocentowania maksymalnych odsetek za opóźnienie określonych w przepisach prawa.
1)

2)

3)
4)

W wypadku wykonania co miesiąc transakcji bezgotówkowych kartą na łączną kwotę nie niższą niż 1000.00 pln, opłata za obsługę karty głównej wynosi 0,00 pln.
Jeżeli łączna kwota transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą i zaksięgowanych w danym miesiącu kalendarzowym jest niższa niż 1000.00 pln, opłata za obsługę karty głównej wynosi 0,25% przyznanego limitu kredytu.
W wypadku powstania zadłużenia przeterminowanego lub niewypełnienia przez Klienta innych zobowiązań, Bank może podejmować następujące czynności wobec
Klienta w celu poinformowania o powstaniu zadłużenia przeterminowanego oraz odzyskania należności, jak również o niewypełnieniu przez Klienta zobowiązania
wobec Banku, tj.: przeprowadzanie rozmów telefonicznych, wysyłanie wiadomości tekstowych na telefon komórkowy, wysyłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej, wysyłanie przesyłek listowych (wezwanie do zapłaty, ostateczne wezwanie do zapłaty) oraz przeprowadzanie wizyt terenowych. W wyniku tych czynności
zostają ustalone z Klientem termin i zakres spełnienia wymagalnego zobowiązania. Niedochowanie przez Klienta terminu bądź zakresu skutkuje zastosowaniem
kolejnych czynności upominawczych i windykacyjnych. Bank będzie wykonywać kolejne czynności upominawcze i windykacyjne w odstępach czasowych umożliwiających spłatę zadłużenia lub wykonanie zobowiązania pomiędzy kolejnymi działaniami. Spłata lub wykonanie całości wymagalnego zobowiązania powoduje
zaprzestanie dalszych czynności upominawczych i windykacyjnych. Jeśli powstanie nowa zaległość w spłacie w ramach tego samego stosunku prawnego tj. po
uregulowaniu zaległości wobec której zostały podjęte działania monitorujące, Bank podejmie wskazane wyżej czynności upominawcze i monitorujące i ma prawo,
ponownie obciążyć Klienta opłatą za ich przeprowadzenie.
Dopuszcza się możliwość obniżenia opłat lub odstąpienia od nich w sytuacji ekonomicznie uzasadnionej.
Lista wyznaczonych wpłatomatów oraz bankomatów umożliwiających dokonywanie wpłaty gotówkowej, udostępniona jest na stronie internetowej Banku, pod
adresem www.ideabank.pl.

Ponadto:
• Bank ma prawo pobierać inne opłaty za usługi niewymienione w Tabeli, indywidualnie negocjowane z Klientem.
• Lista czynności, za które Bank pobiera prowizje lub opłaty, może się różnić od wymienionych w Tabeli w wypadkach indywidualnie negocjowanych Umów i programów specjalnych.
• Prowizje i opłaty są naliczane i pobierane w dniu wykonania operacji lub w terminach ustalonych w Umowie, z zastrzeżeniem możliwości pobrania przez Bank
w terminie późniejszym należnych, ale niepobranych kosztów.
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