Dokument jawny Nest Bank S.A

Informacja Banku dotycząca Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla karty kredytowej
Nest Karta Optimum

Prowizje i opłaty
Prowizja za udostępnienie Limitu w Rachunku Karty

Typ pobierania
Miesięcznie

Wysokość opłaty
ustalana indywidualnie*

(w wysokości podanej w Umowie Kredytu)
1-25% kwoty podwyższenia Limitu*
(ustalana indywidualnie)
0 PLN

Prowizja za podwyższenie Limitu

Jednorazowo

Prowizja za Transakcje bezgotówkowe

Jednorazowo

Prowizja za wypłatę gotówki w bankomatach/oddziałach
banków krajowych i zagranicznych
Prowizja za przewalutowanie Transakcji dokonanych w innej
walucie niż PLN
Prowizja za przelew w ciężar przyznanego Limitu karty

Jednorazowo

8%
wypłaconej kwoty ale nie mniej niż 20 PLN

Jednorazowo

6%
wartości Transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

Jednorazowo

Opłata za zmianę warunków Umowy na wniosek Posiadacza

Jednorazowo

Opłata za zaświadczenie / opinię Banku na wniosek
Posiadacza
Opłata za wydanie lub wznowienie Karty

Jednorazowo

a) 0 % lub 15 % *
kwoty zleconego przelewu– dla pierwszej Dyspozycji przelewu
złożonej wraz z podpisaniem Umowy - (ustalana indywidualnie
w wysokości podanej w Umowie Kredytu)
b) 15 %
kwoty zleconego przelewu dla pozostałych Dyspozycji przelewu
100 PLN
za realizację każdego wniosku Posiadacza o zmianę Umowy innej niż
podwyższenie Limitu;
50 PLN
za każde zaświadczenie / opinię sporządzoną przez Bank

Jednorazowo

0 PLN

Opłata za wydanie nowej Karty w miejsce utraconej (na
wniosek Posiadacza)
Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego Limitu

Jednorazowo

30 PLN

Jednorazowo

5 PLN

Generowanie mini-wyciągu w bankomatach Santander Bank
Polska S.A.
Opłata za zmianę numeru PIN-u w bankomacie

Jednorazowo

10 PLN

Jednorazowo

5 PLN

Opłata za wyciąg elektroniczny

Jednorazowo

0 PLN

Opłata za wyciąg papierowy

Jednorazowo

5 PLN

Opłata za przygotowanie i wydanie kopii wydruku historii
Transakcji

Jednorazowo

10 PLN
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Opłata za przygotowanie i wydanie kopii dowodu dokonania
Transakcji

Jednorazowo

5 PLN

Oprocentowanie

Oprocentowanie limitu w skali roku- zmienne *

kapitalizacja miesięczna

Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego

kapitalizacja miesięczna

ustalane indywidualnie*
( w wysokości podanej w Umowie Kredytu jako suma
obowiązującej w Banku zmiennej stopy bazowej ustalanej
w oparciu o WIBOR 1M i stałej marży Banku)
dwukrotność wartości będącej sumą stopy referencyjnej
NBP oraz 5,5 %

* Wysokość prowizji oraz oprocentowania i marży ustalana jest indywidualnie. Ich rodzaj oraz wysokość zależą od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta oraz kanału dystrybucji.
W przypadku podwyższenia Stopy Bazowej oprocentowanie może zostać podwyższone do wartości nie wyższej niż wysokość odsetek maksymalnych ustalanych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, tj.
dwukrotności wartości będącej sumą stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 3,5 punktów proc., chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w danym czasie będą przewidywały inną wysokość
odsetek maksymalnych.
Wysokość opłat i prowizji może ulegać zmianie na zasadach określonych w umowie o Kartę Kredytową. Podwyższenie opłat i prowizji jest warunkowane spełnieniem określonych przesłanek wskazanych w umowie.
Bank ma prawo do trwałego albo czasowego obniżenia lub zniesienia określonych opłat i prowizji. Bank i Klient w każdym czasie w okresie obowiązywania Umowy Kredytu mogą, indywidualnie uzgodnić zmiany
wysokości opłat lub prowizji lub wprowadzić nowe opłaty lub prowizje lub znieść istniejące opłaty lub prowizje.
Informacja dotyczy aktualnego produktu będącego w ofercie Banku na dzień: 01.08.2018 r. i publikowana na podstawie wyciągu z obowiązujących w tym zakresie regulacji wewnętrznych Banku.
W przypadku produktów wycofanych ze sprzedaży zastosowanie mają dla nich odpowiednie Umowy i/lub Tabele Oprocentowania Opłat i Prowizji.

Stopa bazowa Banku oparta o WIBOR 1M wynosi na dzień 30.07.2018 r.: 1,64 %
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