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Obszar TOIP Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Co się zmienia? 

 
Podstawa prawna dokonania zmiany  

określona w Taryfie,  
Postanowienia Ogólne 

Okoliczności faktyczne,  
zgodnie z  

Postanowieniami Ogólnymi  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
Postanowienia 
ogólne 

 
Pkt 4.2. 
„Karty płatnicze do 
rachunków / inne 
instrumenty płatnicze i 
czynności z nimi 
związane (…)” 

 
 

 
Pkt 4.2.  
„Karty płatnicze do 
rachunków bankowych/ inne 
instrumenty płatnicze i 
czynności z nimi związane 
(…)” 
 

 
Doprecyzowuje się zapis. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt., 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku,” 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w lutym 2016 r. 
wyniosło 4137,45 zł, zaś w lutym 
2015r. wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza 
to, iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 

  
 
 

 
Pkt 4.2 –  
 
Brak podpunktu  d) 

 
Pkt 4.2    
„Karty płatnicze do 
rachunków bankowych/ inne 
instrumenty płatnicze i 
czynności z nimi związane 
Opłaty i prowizje pobierane 
są”: 
dodano podpunkt : 
„d) jednorazowo przy 
każdym wznowieniu karty  - 
w ciągu 14 dni od dnia 
wznowienia karty” 

W związku z 
wprowadzeniem opłaty za 
wznowienie karty płatniczej 
do rachunków bankowych 
wprowadza się zapis 
określający tryb  jej 
pobierania. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt., 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 
 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to,  
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 

CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BĘDĄCE W BIEŻĄCEJ OFERCIE:  

Rozdział I 
Rachunki bankowe 
 
 

Wiersz 2 
„Transakcje na rachunek 
w BZ WBK  
 2.1  
przelew złożony w 
placówce BZ WBK (z 
wyłączeniem przelewu 
pomiędzy rachunkami 
własnymi) 
– Bez opłat” 

Wiersz 2 
„Transakcje na rachunek w 
BZ WBK  
 2.1  
przelew złożony w placówce 
BZ WBK (z wyłączeniem 
przelewu pomiędzy 
rachunkami własnymi) –  
8,00 zł”  
 

Wprowadza się  opłatę. Zgodnie z pkt 12 ppkt 2),ppkt 2) lit. a) i b) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 

Powodem wprowadzenia opłaty jest 
wzrost kosztów obsługi rachunków 
bankowych klientów indywidualnych 
związany z wdrożeniem wymogów 
zmienionej ustawy Prawo bankowe 
od 1.07.2016r. Wdrożenie zmian 
wynikających ze zmiany prawa 
wymaga poniesienia nakładów 
inwestycyjnych  oraz ponoszenia 
kosztów związanych z późniejszą 
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dotyczy: 
Konto VIP 

dotyczy: 
Konto VIP 

ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
 
b)wysokość kosztów związanych z 
wdrożeniem nowych przepisów prawa lub 
zmiany przepisów istniejących lub decyzji, 
zaleceń lub rekomendacji organów 
nadzorujących działalność Banku, mających 
wpływ na koszty ponoszone przez Bank 
związane z obsługą produktu lub usługi, 
której dotyczy nowa lub podwyższona 
opłata lub prowizja.” 

 

obsługą tzw. rachunków uśpionych. 
Oprócz tych kosztów związanych ze 
zmianą  przepisów prawa  wzrosły 
inne koszty, które są związane 
z obsługą rachunków - koszty 
dużych projektów  i mają wpływ na 
jakość obsługi Klienta , zakres 
świadczonych usług, komfort Klienta 
w placówkach banku. Tym samym – 
wpłynęły na wartość podwyżek np.  
wymiana i modernizacja sprzętowa  
starych bankomatów, rozbudowa 
sieci wpłatomatów i rewitalizacja 
oddziałów.  

Rozdział I 
Rachunki bankowe 
 
 

Wiersz 3  
„Transakcje na rachunek  
w innym banku  
 
3.2 
przelew złożony za 
pośrednictwem usług 
BZWBK24 w systemie 
Express ELIXIR lub w 
systemie BlueCash  
- 3,00 zł” 
 
dotyczy:  
Konto Godne Polecenia  
Konto 123  
Konto Aktywni 50+  
 
 

Wiersz 3  
„Transakcje na rachunek  
w innym banku   
 
3.2 
przelew złożony za 
pośrednictwem usług 
BZWBK24 w systemie 
Express ELIXIR lub w 
systemie BlueCash 
 - 5,00 zł” 
 
dotyczy:  
Konto Godne Polecenia  
Konto 123  
Konto Aktywni 50+  
 
  
 

Podnosi się wysokość 
opłaty. 

 Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie obowiązywania 
umowy, jeżeli podwyższeniu ulegnie 
przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja.” 
 

Powodem zmiany opłaty jest 
realizacja przez Bank inicjatywy 
związanej z rozwojem bankowości 
mobilnej – Projektem Mobile - M1.  

Wiersz 3.3  
„przelew złożony  
w placówce BZ WBK 
 w systemie ELIXIR 
– Bez opłat” 
 
dotyczy:  
Konto VIP  

Wiersz 3.3  
„przelew złożony w 
placówce BZ WBK w 
systemie ELIXIR 
– 8,00 zł”  
 
dotyczy:  
Konto VIP  
 

Wprowadza się opłatę.  
 

Zgodnie z pkt 12 ppkt  2) lit a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja, 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 

Powodem wprowadzenia opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów  
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do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 
- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej niż 
2%. 
Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej, niż co 
kwartał kalendarzowy.” 
 

Wiersz 3.5  
„Zlecenia stałe  
- Bez opłat” 
 
dotyczy:  
Konto Godne Polecenia  
Konto 123  
 

Wiersz 3.5  
„Zlecenia stałe  
- 0,50 zł” 
 
dotyczy:  
Konto Godne Polecenia  
Konto 123   

Wprowadza się opłatę. Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja, 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej, niż co 
kwartał kalendarzowy.” 
 

Powodem wprowadzenia opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. rozbudowa sieci wpłatomatów  
2. projekt mobile  
3. projekty wpływające na 

poprawę obsługi rachunków 
bieżących  

4. projekty umożliwiające obsługę 
w sposób zautomatyzowany 
rach. bieżących  

5. rewitalizacja oddziałów  
6. nowa lokalizacja infolinii  

Rozdział I 
Rachunki bankowe 
 
 

Wiersz 4  
„Przelew24 
– 0,00 zł” 
 
dotyczy: 
Konto Godne Polecenia  
Konto 123  
 

Wiersz 4  
„Przelew24 
– 0,50 zł” 
 
dotyczy: 
Konto Godne Polecenia  
Konto 123  
 

Wprowadza się opłatę. Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 

Powodem wprowadzenia opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. rozbudowa sieci wpłatomatów  
2. projekt mobile  
3. projekty wpływające na 

poprawę obsługi rachunków 
bieżących  
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  ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja, 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 
- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej niż 
2%. 
Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej, niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

4. projekty umożliwiające obsługę 
w sposób zautomatyzowany 
rach. bieżących  

5. rewitalizacja oddziałów  
6. nowa lokalizacja infolinii  

Rozdział I 
Rachunki bankowe 

Brak wierszy Dodano  nowe  wiersze: 
 
„6.Wypłata gotówki  
w placówce BZ WBK” 
 
dotyczy: 
Konto <20 – Bez opłat

3
 

Konto Godne Polecenia - 
5,00 zł 
Konto 123-  Bez opłat 
Konto Aktywni 50+ - Bez 
opłat 
Konto VIP – Bez opłat  
Konto 24 walutowe – Bez 
opłat 
 
„7.Wpłata gotówki w 
placówce BZ WBK przez  
posiadacza rachunku” 
 
dotyczy: 

Konto <20 – Bez opłat
3
 

Konto Godne Polecenia – 
5,00 zł 
Konto 123 - Bez opłat 
Konto Aktywni 50+ - Bez 
opłat 
Konto VIP – Bez opłat 
Konto 24 walutowe  – Bez 
opłat 

Wprowadza się opłaty. 
 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja, 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 
- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej niż 
2%. 
Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej, niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

Powodem wprowadzenia opłaty jest 

wzrost kosztów związanych              

z obsługą kasową rachunków 

(koszty transportu i cash processing) 

oraz realizacja poniższych inicjatyw: 

1. rozbudowa sieci wpłatomatów  
2. projekt mobile  
3. projekty wpływające na 

poprawę obsługi rachunków 
bieżących  

4. projekty umożliwiające obsługę 
w sposób zautomatyzowany 
rach. bieżących 

5. rewitalizacja oddziałów  
6. nowa lokalizacja infolinii 



Zmiany w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności  
Wskazane zmiany treści zaczynają obowiązywać 01 sierpnia 2016 r. 

str. 5 

 

 
W konsekwencji 
dotychczasowe wiersze 6- 7 
otrzymały odpowiednio 
numerację 8-9. 

Rozdział II 
Karty płatnicze  
do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
TABELA 1a 

Dotyczy: 
Visa Electron <30,  
Visa Wydajesz & 
Zarabiasz, Visa na 
Obcasach,  
Visa Electron Aktywni 50+, 
MasterCard Supri, 
MasterCard PAYBACK 
Omni, 
MasterCard PAYBACK 
Multi, 
MasterCard PAYBACK. 
 

Brak produktów w ofercie. W związku z wycofaniem 
kart z bieżącej oferty zapisy 
dotyczące tych kart zostały 
przeniesienie do Części 2 
Usługi wycofane z oferty, 
rozdział 2, Tabela 1. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt., 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 
 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to, 
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 

Rozdział II 
Karty płatnicze  
do rachunków/ 
inne instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
TABELA 1a 

Wiersze 1b-1e  
„1b  pobierana, co miesiąc 
w przypadku rozliczenia 
przez BZ WBK w 
poprzednim miesiącu 
kalendarzowym, co 
najmniej 5 transakcji 
bezgotówkowych 
dokonanych przy użyciu 
karty (z wyłączeniem 
transakcji typu Quasi 
Cash) 
1c  pobierana co miesiąc 
w przypadku 
nierozliczenia przez BZ 
WBK w poprzednim 
miesiącu kalendarzowym 
co najmniej 5 transakcji 
bezgotówkowych 
dokonanych przy użyciu 
karty (z wyłączeniem 
transakcji typu Quasi 
Cash) 
1d  pobierana co miesiąc 
w przypadku rozliczenia 
przez BZ WBK w 
poprzednim miesiącu 
kalendarzowym transakcji 
bezgotówkowych 

Brak wierszy. Usuwa się  zapis nie mający 
zastosowania. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 
 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to, 
iż wynagrodzenie wzrosło o 3, 9%. 



Zmiany w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności  
Wskazane zmiany treści zaczynają obowiązywać 01 sierpnia 2016 r. 

str. 6 

 

dokonanych  przy użyciu 
karty na co najmniej 
500,00 zł 
1e pobierana co miesiąc w 
przypadku nierozliczenia 
przez BZ WBK w 
poprzednim miesiącu 
kalendarzowym transakcji 
bezgotówkowych 
dokonanych przy użyciu 
karty na co najmniej 
500,00 zł.” 
 

Rozdział II 
Karty płatnicze 
do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
TABELA 1a 

Usunięto wiersz 2 
„Wydanie karty w trybie 
ekspresowym” 

Brak wpisu. 
 
W konsekwencji 
dotychczasowe wiersze 
otrzymały numerację  3 – 9 
na 2-8. 

Bank zaprzestaje 
wydawania kart w trybie 
ekspresowym.   

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to, 
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 

Rozdział II 
Karty płatnicze  
do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
TABELA 1a 

Wiersz 3e 
 
„Wypłata gotówki  
w bankomatach i 
terminalach innych 
instytucji za granicą 
– 5,00 zł” 
 
dotyczy: 
MasterCard Omni  

Wiersz 2f 
 
„Wypłata gotówki w 
bankomatach i terminalach 
innych instytucji za granicą 
- 2% min.10,00 zł” 
 
 
dotyczy: 
MasterCard Omni  

Podnosi się wysokość  
opłaty.  

Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie obowiązywania 
umowy, jeżeli podwyższeniu ulegnie 
przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja, 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 
- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 

Powodem wprowadzenia zmiany 

opłaty jest realizacja przez Bank 

poniższych inicjatyw: 

1. wymiana i modernizacja 
sprzętowa starych bankomatów  

2. rozbudowa sieci wpłatomatów 
3. rewitalizacja oddziałów  
4. nowa lokalizacja infolinii  
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podwyższenia nie może wynosić więcej niż 
2%. 
Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

Rozdział II 
Karty płatnicze 
do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
TABELA 1a 

Brak wiersza Dodano nowy wiersz 2d 
„Wypłata gotówki:  
w bankomatach sieci 
Cashzone” 
 
dotyczy: 
MasterCard <20 – Bez opłat 
Visa VIP – Bez opłat 
MasterCard Omni – Bez 
opłat 
Karta bankomatowa –  „-‘’ 
 
W konsekwencji 
dotychczasowe wiersze 2d- 
2g otrzymały odpowiednio 
numerację 2e- 2h. 

Wyodrębnia się usługę 
wypłaty gotówki kartą 
płatniczą do rachunków –  
w bankomatach Cashzone.  

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to,  
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 

Rozdział II 
Karty płatnicze  
do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
TABELA 1a 

Brak wiersza Dodano nowy wiersz 3 
„Wpłata gotówki we 
wpłatomatach sieci 
BZWBK24 
– Bez opłat” 
 
dotyczy: 
MasterCard <20, 
Visa VIP, 
MasterCard Omni,  
Karta Bankomatowa . 

Wprowadza się  zapisy 
dotyczące usługi - wpłaty 
gotówki we wpłatomatach 
sieci BZWBK24.  

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to,  
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 

Rozdział II 
Karty płatnicze 
do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
TABELA 1a 

Wiersz 6 
„Wygenerowanie nowego 
numeru PIN na wniosek 
Posiadacza w formie 
papierowej w Placówce 
BZ WBK – 9,00 zł” 
 
dotyczy: 
MasterCard Omni, 
Karta bankomatowa. 

Wiersz 6 
„Wygenerowanie nowego 
numeru PIN na wniosek 
Posiadacza w formie 
papierowej w Placówce BZ 
WBK – 7,00 zł” 
 
dotyczy: 
MasterCard Omni, 
Karta bankomatowa. 
 

Obniża się wysokość opłaty. Zgodnie z pkt 12 ppkt 3) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
3) obniżyć wysokość opłaty lub prowizji 
określonej w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy, ze względu na 
zmianę konkurencyjności na rynku usług 
finansowych.” 
 

Poprawa konkurencyjności  usług. 

Rozdział II 
Karty płatnicze 

Wiersz 7 
„Generowanie zestawienia 

Wiersz 7 
„Generowanie zestawienia 

Obniża się wysokość opłaty.  Zgodnie z pkt 12 ppkt 3) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 

Poprawa konkurencyjności  usług.  
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do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
TABELA 1a 

operacji - 9,00  zł”  
 
dotyczy: 
MasterCard Omni  
Karta bankomatowa  

operacji – 7,00  zł” 
 
dotyczy: 
MasterCard Omni  
Karta bankomatowa  

zmian Taryfy. Bank może: 
3) obniżyć wysokość opłaty lub prowizji 
określonej w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy, ze względu na 
zmianę konkurencyjności na rynku usług 
finansowych.” 
 

Rozdział II 
Karty płatnicze  
do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
TABELA 1a 

Wiersz 8 
„Prowizja za transakcje 
typu Quasi Cash”  
 
dotyczy:: 
MasterCard <20 – Bez 
opłat 
Visa Electron  <30 – 2% 
min. 7,00 zł 
 
Visa Wydajesz&Zarabiasz 
- 2% min. 7,00 zł 
 
Visa na Obcasach - 2% 
min. 7,00 zł 
 
Visa Electron Aktywni 50+  
- 2% min. 7,00 zł 
 
Visa VIP – 2% min. 7,00 zł 
 
MasterCard Omni – 2% 
min. 7,00 zł 
 
MasterCard Supri – 2% 
min. 7,00 zł 
 
MasterCard PAYBACK 
Omni – 2% min. 7,00 zł 
 
MasterCard Multi – 2% 
min. 7,00 zł  
 
Karta Bankomatowa –  „-‘’ 
   

Wiersz 8 
„Prowizja za transakcje typu 
Quasi Cash”  
 
dotyczy: 
MasterCard <20 – Bez opłat 
 
Visa VIP – 4% min. 10,00  zł 
 
MasterCard Omni – 4% min. 
10,00 zł 
 
Karta Bankomatowa –  „-‘’ 
   
   

Podnosi się wysokość 
prowizji. 
 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a)  i b)   
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z 
czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą 
produktu lub usługi, której dotyczy nowa lub 
podwyższona opłata lub prowizja, 
b) wysokość kosztów związanych z 
wdrożeniem nowych przepisów prawa lub 
zmiany 
przepisów istniejących lub decyzji, zaleceń 
lub rekomendacji organów 
nadzorujących działalność Banku, mających 
wpływ na koszty ponoszone przez 
Bank związane z obsługą produktu lub 
usługi, której dotyczy nowa lub 
podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W 
przypadku podwyższenia opłaty lub prowizji, 
których wysokość do tej pory wynosiła: 
- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej niż 
2%.” 

W związku z rekomendacją KNF  
w zakresie bezpieczeństwa 
transakcji internetowych Bank 
poniósł nakłady inwestycyjne na 
wdrożenie nowej odsłony usługi 3D 
secure  oraz realizacja przez Bank 
poniższych inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów 
4. nowa lokalizacja infolinii 
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Rozdział II 
Karty płatnicze 
do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
TABELA 1a 

Brak  wiersza Dodano nowy wiersz 9 
 
„Opłata za wznowienie 
karty” 
 
dotyczy: 
MasterCard <20 – Bez opłat 
Visa VIP – 15,00 zł 
MasterCard Omni – 15,00 zł 
Karta Bankomatowa – Bez 
opłat 

Wprowadza się opłatę.  Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a)   
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z 
czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą 
produktu lub usługi, której dotyczy nowa lub 
podwyższona opłata lub prowizja, 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W 
przypadku podwyższenia opłaty lub prowizji, 
których wysokość do tej pory wynosiła: 
- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej niż 
2%.” 

Powodem wprowadzenia opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów  
4. nowa lokalizacja infolinii 

 

Rozdział II 
Karty płatnicze  
do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
TABELA 1b 

dotyczy: 
Naklejka zbliżeniowa 
MasterCard PAYBACK 

Brak produktów w bieżącej 
ofercie 

W związku z  wycofaniem ze 
sprzedaży  Naklejki 
zbliżeniowej MasterCard 
PAYBACK przenosi się  
zapisy  do Części 2 Usługi 
wycofane z oferty  
Rozdział II, Tabela 4. 
 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to,  
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 

Rozdział II 
Karty płatnicze  
do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
TABELA 1b 

Wiersz 3 
 
„Wydanie karty w trybie 
ekspresowym”  

Brak  wiersza 
 
W konsekwencji wiersze 4-9 
otrzymują numerację 3-8 

Bank zaprzestaje 
wydawania instrumentu 
płatniczego w trybie 
ekspresowym.  

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to,  
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 
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wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

Rozdział II 
Karty płatnicze  
do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
TABELA 1b 

Wiersz 7 
„Wygenerowanie nowego 
numeru PIN na wniosek 
Posiadacza w formie 
papierowej w Placówce 
BZ WBK – 9,00 zł” 
 
dotyczy: 
Naklejka zbliżeniowa 
MasterCard PAYBACK  
MasterCard Mobile 
debetowa/Visa-Mobile 
debetowa 
 
Wiersz 8 
“Generowanie zestawienia 
operacji - 9,00 zł” 
 
dotyczy: 
Naklejka zbliżeniowa 
MasterCard PAYBACK  
MasterCard Mobile 
debetowa/Visa-Mobile 
debetowa 
 
 
 

Wiersz 6 
„Wygenerowanie nowego 
numeru PIN na wniosek 
Posiadacza w formie 
papierowej w Placówce BZ 
WBK – 7,00 zł” 
 
dotyczy: 
MasterCard Mobile 
debetowa/Visa-Mobile 
debetowa 
 
 
 
Wiersz 7 
“Generowanie zestawienia 
operacji - 7,00 zł” 
 
dotyczy: 
MasterCard Mobile 
debetowa/Visa-Mobile 
debetowa 
 
 
 
 
 

Obniża się wysokość opłaty. Zgodnie z pkt 12 ppkt 3) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
3) obniżyć wysokość opłaty lub prowizji 
określonej w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy, ze względu na 
zmianę konkurencyjności na rynku usług 
finansowych.” 
 

Poprawa konkurencyjności  usług. 

Rozdział II 
Karty płatnicze  
o rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
TABELA 1b 

Wiersz  9 
 
 „Prowizja za transakcje 
typu Quasi Cash”  
 
dotyczy: 
Naklejka zbliżeniowa 
MasterCard PAYBACK  
 - „-‘’ 
 
MasterCard Mobile 
debetowa/Visa-Mobile 
debetowa 
– 2% min. 7,00 zł 

Wiersz 8 
 
„Prowizja za transakcje typu 
Quasi Cash”  
 
dotyczy: 
MasterCard Mobile 
debetowa/Visa-Mobile 
debetowa –  
4% min. 10,00 zł 

Podnosi się wysokość 
prowizji. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a)  i b)   
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z 
czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą 
produktu lub usługi, której dotyczy nowa lub 
podwyższona opłata lub prowizja, 
b) wysokość kosztów związanych z 
wdrożeniem nowych przepisów prawa lub 

W związku z rekomendacją KNF 
w zakresie bezpieczeństwa 
transakcji internetowych Bank 
poniósł nakłady inwestycyjne na 
wdrożenie nowej odsłony usługi 3D 
secure  oraz realizacja przez Bank 
poniższych inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów 
4. nowa lokalizacja infolinii 
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zmiany 
przepisów istniejących lub decyzji, zaleceń 
lub rekomendacji organów 
nadzorujących działalność Banku, mających 
wpływ na koszty ponoszone przez 
Bank związane z obsługą produktu lub 
usługi, której dotyczy nowa lub 
podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W 
przypadku podwyższenia opłaty lub prowizji, 
których wysokość do tej pory wynosiła: 
- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej niż 
2%.” 

Rozdział II 
Karty płatnicze  
do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
TABELA 2 

dotyczy: 
Visa Lume 
VisaVento 
Visa Terra 

Brak w bieżacej ofercie  
z zastrzeżeniem, że Visa 
Lume nadal będzie 
wydawana w ramach 
Ekstrakonto Profil Ambitny 
oraz Ekstrakonto Profil 
Aktywny, a Visa Vento nadal 
będzie wydawana w ramach 
Ekstrakonto Profil Spokojny.  

W związku z wycofaniem  
z bieżącej sprzedaży zapisy 
dotyczące kart zostały 
przeniesione do Części 2 
Usługi wycofane z oferty, 
Rozdział II, Tabela 1A. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to, 
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 

Rozdział II 
Karty płatnicze 
do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
TABELA 2 
 

Wiersz 2 
„Opłata roczna za kartę  
ZWOLNIENIE: Zwolnienie 
z opłaty rocznej za 
pierwszy rok przysługuje 
tylko w stosunku do 
pierwszej karty wydanej do 
danego rachunku.” 

Wiersz 2 
 „Opłata roczna za kartę  
ZWOLNIENIE (dla kart 
wydanych do 31 lipca 2016 
roku): Zwolnienie z opłaty 
rocznej za pierwszy rok 
przysługuje tylko w stosunku 
do pierwszej karty wydanej 
do danego rachunku.” 

Doprecyzowuje się zapis 
poprzez wyłączenie 
możliwości zwolnienia 
z opłaty rocznej za kartę dla 
nowych klientów. 

Nie dotyczy Zmiana dotyczy tylko nowych 
klientów  

Rozdział II 
Karty płatnicze  
do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 

Wiersz 3 
„Wydanie karty w trybie 
ekspresowym 
– 30,00 zł.” 
 
dotyczy: 

Brak wpisu. 
 
W konsekwencji 
dotychczasowe wiersze   
4 - 10 otrzymują  numerację 
3 - 9. 

Bank zaprzestaje 
wydawania kart/ innych 
instrumentów płatniczych 
w trybie ekspresowym. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 

Powodem wprowadzenia opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
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TABELA 2 Visa Sol  
Visa Lume  
Visa Vento  
Visa Terra  
MasterCard walutowa  
w EUR/ GBP/ USD (stawki 
w walucie karty) – 10,00 

ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku” 

3. rewitalizacja oddziałów 
4. nowa lokalizacja infolinii  
 

Rozdział II 
Karty płatnicze  
do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
TABELA 2 

Wiersz 4b 
 
„Wypłata gotówki w 
pozostałych bankomatach 
i terminalach w kraju 
– 1,50” 
 
dotyczy: 
MasterCard walutowa w 
EUR/ GBP/ USD (stawki  
w walucie karty)  
 

Wiersz 3b 
 
„Wypłata gotówki w 
pozostałych bankomatach i 
terminalach w kraju 
– 2,50” 
 
dotyczy 
MasterCard walutowa w 
EUR/ GBP/ USD (stawki  
w walucie karty)  

Podnosi się wysokość 
opłaty. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt  2) lit.  a) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie obowiązywania 
umowy, jeżeli podwyższeniu ulegnie 
przynajmniej jeden z 
czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja, 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W 
przypadku podwyższenia opłaty lub prowizji, 
których wysokość do tej pory wynosiła: 
- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej niż 
2%.” 

Powodem wprowadzenia opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów  
4. nowa lokalizacja infolinii 

 
Koszty różnic kursowych. Od 
kwietnia 2015 r. do końca lutego 
2016 rok, nastąpił wzrost kursu 
EURO ok. 9%. 
 
 

Rozdział II 
Karty płatnicze  
do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze  
do rachunków 
TABELA 2 

Brak wiersza Dodano nowy wiersz 3c 
„Wypłata gotówki: 
W bankomatach sieci 
Cashzone” 
 
dotyczy: 
Visa Sol – 2,00 zł 
MasterCard walutowa  
w EUR/ GBP/ USD stawki  
w walucie karty – 2,50 
 
 

Wyodrębnia się usługę 
wypłaty gotówki kartą 
płatniczą do rachunków  -   
w bankomatach Cashzone.  
 

Zgodnie z pkt 12 ppkt  6) lit. d) oraz  ppkt 3) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku,” 
 
3) obniżyć wysokość opłaty lub prowizji 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to,  
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 
 
Poprawa konkurencyjności usług. 
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określonej w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy, ze względu na 
zmianę konkurencyjności na rynku usług 
finansowych.” 
 

 
 

Rozdział II 
Karty płatnicze  
do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
TABELA 2 

Wiersz 4c 
 
„Wypłata gotówki: 
w bankomatach i 
terminalach innych 
instytucji za granicą 
– 1,50” 
 
MasterCard walutowa  
w EUR/ GBP/ USD stawki 
w walucie karty  

Wiersz 3d 
 
„Wypłata gotówki: 
w bankomatach i 
terminalach innych instytucji 
za granicą 
– 2,50” 
 
MasterCard walutowa  
w EUR/ GBP/ USD stawki  
w walucie karty  

Podnosi się opłatę. Zgodnie z pkt 12), ppkt  2) lit  a) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie obowiązywania 
umowy, jeżeli podwyższeniu ulegnie 
przynajmniej jeden z 
czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych 
 z obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja, 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W 
przypadku podwyższenia opłaty lub prowizji, 
których wysokość do tej pory wynosiła: 
- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej niż 
2%.” 

Powodem wprowadzenia opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów  
4. nowa lokalizacja infolinii 
 
Koszty różnic kursowych. Od 
kwietnia 2015 r. do końca lutego 
2016 rok, nastąpił wzrost kursu 
EURO ok. 9%. 
 
 

Rozdział II 
Karty płatnicze  
do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
TABELA 2 

Brak  wiersza Dodano  nowy wiersz 4 
„Wpłata gotówki we 
wpłatomatach sieci 
BZWBK24” 
 
Visa Sol – Bez opłat 
 
MasterCard walutowa w 
EUR/ GBP/ USD stawki w 
walucie karty – „-„ 
 
. 

Wprowadza się zapisy 
dotyczące usługi – wpłat 
gotówki we wpłatomatach 
sieci BZWBK24.  
Nie pobieramy opłat za 
wpłaty we wpłatomatach. 

Zgodnie z pkt 12 pkt 6) lit d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to,  
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 

Rozdział II 
Karty płatnicze 
do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 

Wiersz 7 
„Wygenerowanie nowego 
numeru PIN na wniosek 
Posiadacza w formie 
papierowej w Placówce 

Wiersz 7 
„Wygenerowanie nowego 
numeru PIN na wniosek 
Posiadacza w formie 
papierowej w Placówce BZ 

Obniża się wysokość opłatę 
. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 3) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
3) obniżyć wysokość opłaty lub prowizji 
określonej w Taryfie w okresie 

Poprawa konkurencyjności  usług. 
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rachunków 
TABELA 2 

BZ WBK” 
 
dotyczy: 
Visa Sol – 9,00 zł 
MasterCard walutowa  
w EUR/ GBP/ USD (stawki 
w walucie karty) – 2,50 
 

WBK” 
 
dotyczy: 
Visa Sol – 7,00 zł 
MasterCard walutowa  
w EUR/ GBP/ USD (stawki 
w walucie karty)  – 2,00 
 

obowiązywania umowy, ze względu na 
zmianę konkurencyjności na rynku usług 
finansowych.” 
 

Rozdział II 
Karty płatnicze  
do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
TABELA 2 

Wiersz 9  
„Prowizja za transakcje 
typu Quasi Cash”  
 
dotyczy: 
Visa Sol – 2% min. 7,00 zł 
 
Visa Lume – 2% min. 7,00 
zł 
 
Visa Vento – 2% min. 7,00 
zł 
 
Visa Terra – 2% min. 7,00 
zł 
 
MasterCard walutowa w 
EUR/ GBP/ USD stawki w 
walucie karty – 2% min. 
2,00  

Wiersz 9 
„Prowizja za transakcje typu 
Quasi Cash”   
 
dotyczy: 
Visa Sol – 4% min. 10,00 zł 
 
MasterCard walutowa w 
EUR/ GBP/ USD stawki w 
walucie karty – 4% min. 2,50  

Podnosi się wysokość 
prowizji. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) a)  i b)   
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z 
czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą 
produktu lub usługi, której dotyczy nowa lub 
podwyższona opłata lub prowizja, 
b) wysokość kosztów związanych z 
wdrożeniem nowych przepisów prawa lub 
zmiany 
przepisów istniejących lub decyzji, zaleceń 
lub rekomendacji organów 
nadzorujących działalność Banku, mających 
wpływ na koszty ponoszone przez 
Bank związane z obsługą produktu lub 
usługi, której dotyczy nowa lub 
podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W 
przypadku podwyższenia opłaty lub prowizji, 
których wysokość do tej pory wynosiła: 
- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej niż 
2%.” 

W związku z rekomendacją KNF  
w zakresie bezpieczeństwa 
transakcji internetowych Bank 
poniósł nakłady inwestycyjne na 
wdrożenie nowej odsłony usługi 3D 
secure  oraz realizacja przez Bank 
poniższych inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów 
4. nowa lokalizacja infolinii 
 

Rozdział II 
Karty płatnicze  
do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 

Brak wiersza Wiersz 10 
„Opłata za wznowienie 
karty” 
  
dotyczy: 

Wprowadza się opłatę.  Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 

Powodem wprowadzenia opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 

1. 1. wymiana i modernizacja 
sprzętowa starych bankomatów  
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rachunków 
TABELA 2 

Visa Sol -15,00 zł 
MasterCard  walutowa  
w EUR/ GBP/ USD stawki  
w walucie karty – 3,00 

wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z 
czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą 
produktu lub usługi, której dotyczy nowa lub 
podwyższona opłata lub prowizja, 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W 
przypadku podwyższenia opłaty lub prowizji, 
których wysokość do tej pory wynosiła: 
- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej niż 
2%.” 

2. 2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów 
4. nowa lokalizacja infolinii  

 

Rozdział III 
Usługi bankowości 
elektronicznej 
BZWBK24 
 
 

Wiersz 1 
„smsKod 
1.1 
dla posiadaczy Konta<20

1
, 

Konta<30, Konta Godnego 
Polecenia, Konta 123, 
Konta24 VIP, Konta VIP, 
rachunków Ekstrakonto: 
Plus, Concerto, VIP, Elita, 
Profil Aktywny, Profil 
Ambitny, Profil Zdobywcy” 
– Bez opłat 
1.2  
dla klienta niebędącego 
posiadaczem Konta<20, 
Konta<30, Konta Godnego 
Polecenia, Konta 123, 
Konta24 VIP, Konta VIP, 
rachunków Ekstrakonto: 
Plus, Concerto, VIP, Elita, 
Profil Aktywny, Profil 
Ambitny, Profil Zdobywcy 
1.2a pierwsze 5 
smsKodów w danym 
miesiącu – Bez opłat 
1.2b smsKod 6-ty i kolejne 
w danym miesiącu – 0,20 
zł”  

Wiersz 1 
„smsKod 
1.1 
dla posiadaczy Konta<20

1
” – 

Bez opłat 
1.2  
dla klienta niebędącego 

posiadaczem Konta<20
1 

1.2a pierwsze 5 smsKodów 
w danym miesiącu – Bez 
opłat 
1.2b smsKod 6-ty i kolejne w 
danym miesiącu – 0,20 zł”  

Wprowadza się opłatę.  Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja, 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

Powodem wprowadzenia zmiany/ 
opłaty jest poniesienie nakładów na 
realizację projektu rozwoju 
bankowości mobilnej - projekt  
Mobile - M1.  
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Rozdział IV 
Lokaty terminowe i 
konta 
oszczędnościowe 
 
TABELA –  
Konta 
oszczędnościowe 

Główka Tabeli  
„Wyszczególnienie 
czynności 
Konto oszczędnościowe a 
a la Lokata w złotych” 

Główka Tabeli  
„Wyszczególnienie 
czynności  
Konto oszczędnościowe VIP 
(w tym rachunki prowadzone 
do dnia 31.07.2016r. pod 
nazwą Konto 
oszczędnościowe a la 
Lokata)” 

Zmienia się nazwa produktu 
w kolumnie 4. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza,  
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 

Rozdział IV 
Lokaty terminowe i 
konta 
oszczędnościowe 
 
TABELA –  
Konta 
oszczędnościowe 

Brak wiersza Dodano wiersz 1 
„Prowadzenie rachunku 
(miesięcznie) – 1,00 zł”  
 
dotyczy:  
Konto oszczędnościowe w 
złotych,   
Konto oszczędnościowe  
VIP (w tym rachunki 
prowadzone do dnia 
31.07.2016r. pod nazwą 
Konto oszczędnościowe a la 
Lokata),  
Konto oszczędnościowe  
w walutach obcych 
 
W konsekwencji 
dotychczasowe wiersze 1- 6 
otrzymały odpowiednio 
numerację 2-7. 

Wprowadza się opłatę.  
 

Zgodnie z pkt 12 ppkt  2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja, 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

Powodem wprowadzenia opłaty jest 
realizacja przez Bank  zmian 
informatycznych w zakresie 
weryfikacji obowiązków 
podatkowych kl. indywidualnych 
konieczne do obsługi kont 
oszczędnościowych.  

Rozdział IV 
Lokaty terminowe 
i konta 
oszczędnościowe 

Wiersz 1.b 
„Wypłata gotówki  
w placówce BZ WBK 
1.2 każda kolejna w 

Nowy wiersz 2.b  
„Wypłata gotówki w 
placówce BZ WBK 

 

Znosi się opłatę. Zgodnie z pkt 12 ppkt 3)   
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
3) obniżyć wysokość opłaty lub prowizji 

 Poprawa konkurencyjności usług. 
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TABELA –  
Konta 
oszczędnościowe 

miesiącu kalendarzowym” 
 
 
 
dotyczy: 
Konto oszczędnościowe 
w złotych – 10,00 zł,   
 
Konto oszczędnościowe a 
la Lokata w złotych  - 
20,00 zł,  
 
Konto oszczędnościowe 
w walutach obcych  - 
10,00 zł  

2.2.każda kolejna w 
miesiącu kalendarzowym – 
Bez opłat” 

 
dotyczy: 
Konto oszczędnościowe  
w złotych,  
Konto oszczędnościowe  
VIP (w tym rachunki 
prowadzone do dnia 
31.07.2016r. pod nazwą 
Konto oszczędnościowe a 
la Lokata),  
Konto oszczędnościowe 
w walutach obcych. 

określonej w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy, ze względu na 
zmianę konkurencyjności na rynku usług 
finansowych.” 
 

Rozdział V 
Karty kredytowe 

dotyczy: 
 
MasterCard PAYBACK, 
Visa Gold, MasterCard 
Gold. 

Brak w bieżącej ofercie. 
 
 

W związku z wycofaniem z 
bieżącej sprzedaży zapisy 
dotyczące kart zostały 
przeniesienie do Części 2 
Usługi wycofane z oferty, 
Rozdział III, Tabela 1b. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to,  
iż wynagrodzenie wzrosło o 3, 9%. 

Rozdział V 
Karty kredytowe 

Wiersz 1.1 
 
„Opłata roczna za kartę  
w pierwszym roku, karta 
główna –  72,00 zł” 
 
dotyczy: 
Visa Silver „Akcja 
Pajacyk”,   
MasterCard Silver.  

Wiersz 1.1 
 
„Opłata roczna za kartę w 
pierwszym roku, karta 
główna – 90,00 zł” 
 
dotyczy:  
Visa Silver „Akcja Pajacyk”,   
MasterCard Silver.  

Podnosi się wysokość opłaty 
rocznej. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 

Powodem zmiany wysokości opłaty 
jest realizacja przez Bank 
poniższych inicjatyw: 
1. dostosowanie biura 

personalizacji kart do wymogów 
organizacji płatniczych, 

2. zakup oprogramowania do 
personalizacji kart - zmiany 
obligatoryjne 

3. wymiana i modernizacja 
sprzętowa starych bankomatów  

4. rozbudowa sieci wpłatomatów  
5. rewitalizacja oddziałów  
6. nowa lokalizacja infolinii 
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podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

Rozdział V 
Karty kredytowe 

Wiersz 2 
 „Opłata miesięczna za 
kartę w pierwszym roku 
2.2 karta dodatkowa 
– 3,00 zł miesięcznie

1” 

 
dotyczy: 
Karta kredytowa 123  
  

Wiersz 2 
Opłata miesięczna za kartę 
w pierwszym roku 
2.2 karta dodatkowa 
 –  Bez opłat” 
 
dotyczy:  
Karta kredytowa 123 
 

Znosi się  opłatę. Zgodnie z pkt 12 ppkt  3)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
3) obniżyć wysokość opłaty lub prowizji 
określonej w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy, ze względu na 
zmianę konkurencyjności na rynku usług 
finansowych.” 

Poprawa  konkurencyjności usług. 

Rozdział V 
Karty kredytowe 

Wiersz 3.1 
„Opłata miesięczna za 
kartę w kolejnych latach, 
karta główna  
– 6,00 zł” 
 
dotyczy: 
Visa Silver „Akcja Pajacyk” 
MasterCard Silver  

Wiersz 3.1 
„Opłata miesięczna za kartę 
w kolejnych latach 
– 7,50 zł” 
 
 
dotyczy: 
Visa Silver „Akcja Pajacyk” 
MasterCard Silver  

Podnosi się wysokość opłaty 
miesięcznej .  

Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

Powodem zmiany wysokości opłaty 
jest realizacja przez Bank 
poniższych inicjatyw: 
1. dostosowanie biura 

personalizacji kart do wymogów 
organizacji płatniczych, 

2. zakup oprogramowania do 
personalizacji kart - zmiany 
obligatoryjne 

3. wymiana i modernizacja 
sprzętowa starych bankomatów  

4. rozbudowa sieci wpłatomatów  
5. rewitalizacja oddziałów  
6. nowa lokalizacja infolinii  

Rozdział V 
Karty kredytowe 

Wiersz 3.2 
„karta dodatkowa 
(pobierana w trybie 
miesięcznym, przy czym 

Wiersz 3.2 
„karta dodatkowa (pobierana 
w trybie miesięcznym, przy 
czym pobieranie opłaty dla 

Obniża się wysokość opłaty. 
. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 3) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
3) obniżyć wysokość opłaty lub prowizji 

Poprawa konkurencyjności  usług. 
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pobieranie opłaty dla karty 
dodatkowej  rozpoczyna 
się po pierwszym 
miesięcznym cyklu 
rozliczeniowym liczonym 
od rocznicy pozytywnej 
decyzji kredytowej dla 
karty głównej oraz 
następującej po  wydaniu 
karty dodatkowej)” 
 
dotyczy: 
Visa Silver „Akcja Pajacyk” 
MasterCard Silver– 3,00 zł 
World MasterCard – 8,00zł 
Visa Platinum  – 42,00zł 
Karta kredytowa 123 – 
3,00zł 
MasterCard PAYBACK – 
3,00 zł 
Visa Gold – 16,00 zł 
MasterCard Gold – 16,00 
zł 

karty dodatkowej  
rozpoczyna się po 
pierwszym miesięcznym 
cyklu rozliczeniowym 
liczonym od rocznicy 
pozytywnej decyzji 
kredytowej dla karty głównej 
oraz następującej po  
wydaniu karty dodatkowej)” 
 
 
dotyczy: 
Visa Silver „Akcja Pajacyk” 
MasterCard Silver – Bez 
opłat 
World MasterCard – Bez 
opłat 
Visa Platinum - Bez opłat 
Karta kredytowa 123 – Bez 
opłat 

określonej w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy, ze względu na 
zmianę konkurencyjności na rynku usług 
finansowych.” 
 

Rozdział V 
Karty kredytowe 

Wiersz 4 
„Wypłata gotówki w kraju  
i za granicą 
- 3,5% min. 10,00 zł”   
  
dotyczy: 
Visa Silver „Akcja Pajacyk” 
MasterCard Silver  
MasterCard PAYBACK 
Visa Gold  
MasterCard Gold 
World MasterCard  
Visa Platinum  
Karta kredytowa 123  
 

Wiersz 4 
„Wypłata gotówki w kraju i 
za granicą - 4% min. 10,00 
zł”  
 
dotyczy: 
Visa Silver „Akcja Pajacyk” 
MasterCard Silver  
World MasterCard  
Visa Platinum  
Karta kredytowa 123 

Podnosi się  wysokość 
opłaty. 
 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 

Powodem zmiany wysokości opłaty 
jest realizacja przez Bank 
poniższych inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów  
4. nowa lokalizacja infolinii 
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mogą zostać dokonane nie częściej niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

Rozdział V 
Karty kredytowe 

Wiersz 5 
„ Dokonanie transakcji 
bezgotówkowej w 
punktach oznaczonych 
jako: kasyna, kasyna 
internetowe, gry losowe, 
zakłady bukmacherskie, 
loterie i totalizatory  
- 3% min. 7,00 zł”  
 
 
dotyczy:  
Visa Silver „Akcja Pajacyk” 
MasterCard Silver  
MasterCard PAYBACK   
Visa Gold  
MasterCard Gold 
World MasterCard  
Visa Platinum  
Karta kredytowa 123 
Visa-Mobile kredytowa/ 
MasterCard Mobile 
kredytowa  

Wiersz 5 
„ Dokonanie transakcji 
bezgotówkowej w punktach 
oznaczonych jako: kasyna, 
kasyna internetowe, gry 
losowe, zakłady 
bukmacherskie, loterie i 
totalizatory 
- 4% min. 10,00 zł”  
 
 
dotyczy:  
Visa Silver „Akcja Pajacyk” 
MasterCard Silver  
World MasterCard 
Visa Platinum  
Karta  kredytowa 123  
Visa-Mobile kredytowa/ 
MasterCard Mobile 
kredytowa  

Podnosi się wysokość 
opłaty. 
 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a) i b) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
b) wysokość kosztów związanych z 
wdrożeniem nowych przepisów prawa lub 
zmiany przepisów istniejących lub decyzji, 
zaleceń lub rekomendacji organów 
nadzorujących działalność Banku, mających 
wpływ na koszty ponoszone przez 
Bank związane z obsługą produktu lub 
usługi, której dotyczy nowa lub 
podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

W związku z rekomendacją KNF 
w zakresie bezpieczeństwa 
transakcji internetowych Bank 
poniósł nakłady inwestycyjne na 
wdrożenie nowej odsłony usługi 3D 
secure .  
Dodatkowo Bank poniósł  nakłady 
inwestycyjne  spowodowane zmianą 
Ustawy o kredycie konsumenckim. 
Powodem wprowadzenia zmiany/ 
opłaty jest realizacja przez Bank 
poniższych inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów  
4. nowa lokalizacja infolinii                                                                                       

Rozdział V 
Karty kredytowe 

Wiersz 7 
„Przelew z rachunku karty 
kredytowej złożony: 
7.1  za pośrednictwem 
usług BZWBK24  (od 
kwoty przelewu) z 
zastrzeżeniem pkt 7.2 – 
3% min. 5,00 zł 
7.2  za pośrednictwem 
usług BZWBK24  w 

Wiersz 7 
„Przelew z rachunku karty 
kredytowej złożony: 
7.1  za pośrednictwem usług 
BZWBK24  (od kwoty 
przelewu) z zastrzeżeniem 
pkt 7.2 – 4% min. 10,00  zł 
7.2  za pośrednictwem usług 
BZWBK24  w systemie 
Express ELIXIR lub w 

Podnosi się wysokość 
opłaty. 

Zgodnie z pkt. 12, ppkt  2) lit. a) 

„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z 
czynników: 

Powodem wprowadzenia zmiany 
opłaty jest realizacja przez Bank 
poniższych inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów  
4. nowa lokalizacja infolinii  
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systemie Express ELIXIR 
lub w systemie BlueCash 
(od kwoty przelewu) –  
3% min. 8,00 zł” 
 
dotyczy:  
Visa Silver „Akcja Pajacyk” 
MasterCard Silver 
MasterCard PAYBACK 
Visa Gold 
MasterCard Gold 
World MasterCard  
Visa Platinum  
Karta kredytowa 123 
 

systemie BlueCash (od 
kwoty przelewu) – 4% min. 
13,00 zł” 
 
 
dotyczy:  
Visa Silver „Akcja Pajacyk”, 
MasterCard Silver, 
World MasterCard,  
Visa Platinum,  
Karta kredytowa 123 
 

a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji nie 
może przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 
- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 200 zł, 
- 0 % – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej niż 
2%, 
W przypadku wprowadzenia nowej opłaty 
lub prowizji jej wysokość nie może 
przekroczyć 200 zł lub 2%.” 
 

Rozdział V 
Karty kredytowe 

Wiersz 16 
„Sprawdzenie w 
bankomacie kwoty 
dostępnych środków 
- 3,00 zł” 
 
dotyczy: 
Visa Silver „Akcja Pajacyk” 
MasterCard Silver 
MasterCard PAYBACK 
Visa Gold 
MasterCard Gold 
World MasterCard  
Visa Platinum 
Karta kredytowa 123 
 
 

Wiersz 16 
„Sprawdzenie w bankomacie 
kwoty dostępnych środków 
- 2,00 zł” 
 
 
dotyczy: 
Visa Silver „Akcja Pajacyk” 
MasterCard Silver, 
World MasterCard, 
Visa Platinum, 
Karta kredytowa 123 
 
 
 

Obniża się wysokość opłaty. Zgodnie z pkt 12 ppkt 3) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
3) obniżyć wysokość opłaty lub prowizji 
określonej w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy, ze względu na 
zmianę konkurencyjności na rynku usług 
finansowych.” 
 

Poprawa konkurencyjności usług. 

Rozdział V 
Karty kredytowe 

Brak  wiersza Dodano wiersz 17 
„Zmiana daty generowania 
zestawień  - 20,00 zł” 
 
dotyczy: 
Visa Silver „Akcja Pajacyk” 
MasterCard Silver 
World MasterCard  
Visa Platinum  
Karta Kredytowa 123 
 

Wprowadza się nową opłatę. Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z 
czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą 
produktu lub usługi, której dotyczy nowa lub 

Powodem wprowadzenia opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów  
4. nowa lokalizacja infolinii   
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podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji nie 
może przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 
- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 200 zł, 
- 0 % – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej niż 
2%, 
W przypadku wprowadzenia nowej opłaty 
lub prowizji jej wysokość nie może 
przekroczyć 200 zł lub 2%.” 

Rozdział V 
Karty kredytowe 

Brak wiersza Wiersz 18 
 
„Opłata za wznowienie karty  
– 15,00 zł” 
 
dotyczy: 
 
Visa Silver „Akcja Pajacyk” 
MasterCard Silver 
World MasterCard  
Visa Platinum  
Karta Kredytowa 123 
 

Wprowadza się nową opłatę.  
 

Zgodnie z pkt 12 ppkt  2) lit. a)   
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z 
czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą 
produktu lub usługi, której dotyczy nowa lub 
podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W 
przypadku podwyższenia opłaty lub prowizji, 
których wysokość do tej pory wynosiła: 
- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej niż 
2%.” 

Powodem wprowadzenia opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów  
4. nowa lokalizacja infolinii  

 

Rozdział VIII 
Pozostałe 
czynności 
 
Tabela 
Czynności związane 
z obsługą rachunków 
bankowych 
 

Brak wiersza Dodanie nowego wiersza  
„1. Wpłata gotówki: 
1a: 
na rachunek bankowy 
prowadzony w BZ WBK  
(z wyłączeniem wpłaty na: 
konto oszczędnościowe, 
lokatę terminową oraz na 
Konto Wealth Management, 

Wprowadza się nową opłatę.  Nie dotyczy Nie dotyczy. 
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Konto Private Banking) 
dokonywana przez osobę 
nie będącą posiadaczem 
tego rachunku – 0,5% min. 
10,00 zł” 
 
W konsekwencji  dodania 
wiersza zmienia się 
dotychczasowa numeracja 
1a-1d na 1b-1e 

Rozdział VIII 
Pozostałe 
czynności 
 
Tabela 
Czynności związane 
z obsługą rachunków 
bankowych 
 

Wiersz 1c 
 
„Wpłata gotówki 
w placówkach 
partnerskich dla kwoty 
wpłaty do1000 zł włącznie 
na rachunek bankowy w 
złotych podmiotu 
gospodarczego 
prowadzony w BZ WBK 
lub na rachunek 
prowadzony w innym 
banku –  Ustalana przez 
placówkę partnerską od 
0,00 zł  do 10,00 zł” 
 

Wiersz 1d 
 
„Wpłata gotówki 
w placówkach partnerskich 
dla kwoty wpłaty do1000 zł 
włącznie na rachunek 
bankowy w złotych podmiotu 
gospodarczego prowadzony 
w BZ WBK lub na rachunek 
prowadzony w innym banku 
–  Ustalana przez placówkę 
partnerską od 4,00 zł od 
10,00 zł” 
 

Zmienia się wysokość kwoty 
minimalnej opłaty. 

Nie dotyczy. Nie dotyczy. 

Rozdział VIII 
Pozostałe 
czynności 
 
Tabela 
Pozostałe czynności 
 

Brak wierszy Dodanie wierszy:  
 
9 „Zmiana dotychczasowego 
numeru telefonu 
komórkowego służącego do 
przesyłania  smsKodów 
(dyspozycja złożona w 
placówce BZ WBK)  
9.1 dla posiadaczy 
Konta<20 – Bez opłat

1
 

9.2 dla klienta niebędącego  
posiadaczem Konta<20 
opłata 25,00zł” 
 
W konsekwencji tego 
zmienia się numeracja 
wiersza 9 na 10 

 

Wprowadza się opłaty.  Zgodnie z pkt 12 ppkt  2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 

Powodem wprowadzenia opłaty jest 
realizacja przez Bank  inicjatywy 
związanej z  nową lokalizacją 
Infolinii. 
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podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 1) – 2) 
powyżej mogą zostać dokonane nie częściej 
niż co kwartał kalendarzowy.” 

Załącznik nr 1 
 
Ubezpieczenia 
 

Podtytuł w Tabeli: 
„Ubezpieczenia dla 
posiadaczy kart 
kredytowych 
wymienionych w części 1, 
rozdział V oraz w części 2, 
rozdział III, tabela 1.” 

Podtytuł w Tabeli: 
„Ubezpieczenia dla 
posiadaczy kart kredytowych 
wymienionych w części 1, 
rozdział V oraz w części 2, 
rozdział III, tabela 1a oraz 
1b.” 

Zmieni się nazwa w 
podtytule Tabeli. 

Zgodnie pkt 12, ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt., 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 
 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród  
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to, 
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9FF%. 

Załącznik nr 1 
 
Ubezpieczenia 
 

Wiersz 3 
 
„Ubezpieczenie 
Bezpieczne Pieniądze (nie 
dotyczy kart Platinum)” 

Brak wiersza 
 
W konsekwencji tego 
zmienia się dotychczasowa 
numeracja 3-10 na 3-9 

Wycofanie produktu z oferty 
i obsługi w związku z 
rozwiązaniem umowy 
ubezpieczenia. 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Wiersz 6 
 
“Program MasterCard 
Travel Assistance dla kart 
World MasterCard” 

Brak wiersza 
 
W konsekwencji tego 
zmienia się dotychczasowa 
numeracja 6-9 na 6-8 

Brak produktu w ofercie. Nie dotyczy Nie dotyczy 

Załącznik nr 2 
Produkty i usługi 
Wealh Management 
i Private Banking 

Załącznik nr 2 
 
“Produkty i usługi Wealth 
Management i Private 
Banking” 

Brak załącznika 
 
 
W konsekwencji tego 
załącznik nr 3 otrzymuje 
numerację 2. 

Wycofuje się produkt z 
bieżącej oferty. 
Zapisy zostają przeniesione 
do części 2. Usługi 
wycofane z oferty  
– Rozdział I, Tabela 5. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to, 
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 

Załącznik nr 3 
(po zmianie 
numeracji 2) 
 

Brak wiersza Dodanie nowego wiersza  
2d 
„Wypłata gotówki: 
w bankomatach Cashzone 

Wyodrębnia się usługę 
wypłaty gotówki w 
bankomatach Cashzone.  

Zgodnie z pkt 12 ppkt 3) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
3) obniżyć wysokość opłaty lub prowizji 

Poprawa konkurencyjności usług. 
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Karta Mastercard 
Smartcard 
 

 – 2,00 zł” 
 
W konsekwencji tego 
zmienia się dotychczasowa 
numeracja 2d-2e na 2e-2f, 
2f-2g, 2g-2h. 
 

określonej w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy, ze względu na 
zmianę konkurencyjności na rynku usług 
finansowych.” 

 

Brak wiersza Wiersz 3 
„Wpłata gotówki we 
wpłatomatach sieci 
BZWBK24 – Bez opłat” 
 
W konsekwencji tego 
zmienia się dotychczasowa 
numeracja 3-7 na 4-8. 
 

Wyodrębnia się wpłaty we 
wpłatomatach sieci 
BZWBK24. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 
 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród  
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to,  
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 

Załącznik nr 2 
Karta Mastercard 
Smartcard 

Wiersz 5 
 
„Wygenerowanie nowego 
numeru PIN na wniosek 
Posiadacza w formie 
papierowej w Placówce 
BZ WBK – 9,00 zł” 
 
Wiersz 6 
 
„Generowanie zestawienia 
operacji – 9,00 zł” 
 

Wiersz 6 
 
„Wygenerowanie nowego 
numeru PIN na wniosek 
Posiadacza w formie 
papierowej w Placówce BZ 
WBK – 7,00 zł” 
 
Wiersz 7 
 
“Generowanie zestawienia 
operacji – 7,00 zł” 
 

Obniża się wysokość opłatę 
. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 3) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
3) obniżyć wysokość opłaty lub prowizji 
określonej w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy, ze względu na 
zmianę konkurencyjności na rynku usług 
finansowych.” 
 

Poprawa konkurencyjności  usług. 

Załącznik nr 2 
Karta Mastercard 
Smartcard 

Wiersz 7 
 
„Prowizja za transakcje 
typu Quasi Cash 
 – 2% min. 7,00 zł” 

Wiersz 8 
 
„Prowizja za transakcje typu 
Quasi Cash  
– 4% min. 10,00 zł” 

Podnosi się wysokość 
prowizji. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a) i b) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja, 
b) wysokość kosztów związanych z 

W związku z rekomendacją KNF  
w zakresie bezpieczeństwa 
transakcji internetowych Bank 
poniósł nakłady inwestycyjne na 
wdrożenie nowej odsłony usługi 3D 
secure  oraz realizacja przez Bank 
poniższych inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów 
4. nowa lokalizacja infolinii 
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wdrożeniem nowych przepisów prawa lub 
zmiany przepisów istniejących lub decyzji, 
zaleceń lub rekomendacji organów 
nadzorujących działalność Banku, mających 
wpływ na koszty ponoszone przez 
Bank związane z obsługą produktu lub 
usługi, której dotyczy nowa lub 
podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

CZĘŚĆ 2. USŁUGI WYCOFANE Z OFERTY:  

Rozdział I 
Rachunki bankowe 
i pakiety niebędące 
w ofercie 
TABELA 1 

Wiersz 2 
„Transakcje na rachunek 
w innym banku 
2.1 Przelew złożony w 
placówce BZ WBK  
(z wyłączeniem przelewu 
pomiędzy rachunkami 
własnymi)  
 - Bez opłat” 
 
dotyczy: 
 
Konto24 VIP  

Wiersz 2 
„Transakcje na rachunek  
w innym banku 
2.1 Przelew złożony w 
placówce BZ WBK 
(z wyłączeniem przelewu 
pomiędzy rachunkami 
własnymi)  
 - 8,00 zł” 
 
dotyczy: 
 
Konto24 VIP  

Wprowadza się opłatę . Zgodnie z pkt 12 ppkt  2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 

Powodem wprowadzenia 
zmiany/opłaty jest wzrost kosztów 
obsługi rachunków bankowych 
klientów indywidualnych związany 
z wdrożeniem wymogów zmienionej 
ustawy Prawo bankowe od 
1.07.2016r. Wdrożenie zmian 
wynikających ze zmiany prawa 
wymaga poniesienia nakładów 
inwestycyjnych  oraz ponoszenia 
kosztów związanych z późniejszą 
obsługą tzw. rachunków uśpionych. 
Oprócz tych kosztów związanych ze 
zmianą  przepisów prawa  wzrosły 
inne koszty, które są związane 
z obsługą rachunków - koszty 
dużych projektów  i mają wpływ na 
jakość obsługi Klienta , zakres 
świadczonych usług, komfort Klienta 
w placówkach banku. Tym samym – 
wpłynęły na wartość podwyżek np.   
wymiana i modernizacja sprzętowa  
starych bankomatów, rozbudowa 
sieci wpłatomatów i rewitalizacja 
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niż 2%. 
Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej niż co 
kwartał kalendarzowy.” 
 

oddziałów. 

Rozdział I 
Rachunki bankowe 
i pakiety niebędące 
w ofercie 
TABELA 1 
 

Wiersz 3b 
„przelew złożony za 
pośrednictwem usług 
BZWBK24 w systemie 
Express ELIXIR lub w 
systemie BlueCash 
 – 3,00 zł” 
 
dotyczy: 
 
Konto<30  
Konto24.pl  
Konto Wydajesz & Zarabiasz, 
Konto na Obcasach  
Konto24, Konto24 Plus,  
Konto a vista  
Konto24 Prestiż (kol 10 i 11) 

 

Wiersz 3b 
„przelew złożony za 
pośrednictwem usług 
BZWBK24 w systemie Express 
ELIXIR lub w systemie 
BlueCash 
 – 5,00 zł” 
 
dotyczy: 
 
Konto<30  
Konto24.pl  
Konto Wydajesz & Zarabiasz, 
Konto na Obcasach  
Konto24, Konto24 Plus,  
Konto a vista  
Konto24 Prestiż (kol 10 i 11) 
 

Podnosi się wysokość 
opłaty. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt  2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

Powodem  zmiany opłaty jest 
realizacja przez Bank inicjatywy 
w zakresie rozwoju bankowości 
mobilnej - Projekt Mobile - M1.  

Wiersz 3c   
„przelew złożony w 
placówce BZ WBK  w 
systemie ELIXIR  
 - Bez opłat” 
 
dotyczy: 
 
Konto24 VIP  

Wiersz 3c   
„przelew złożony w placówce 
BZ WBK  w systemie ELIXIR  
 - 8,00 zł” 
 
dotyczy: 
 
Konto24 VIP 

Wprowadza się opłatę.  Zgodnie z pkt 12 ppkt  2) lit. a) 
„ Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji  
w wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 

Powodem wprowadzenia opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów  
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do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

Wiersz 3e 
 „zlecenia stałe 
– Bez opłat” 
 
dotyczy: 
 
Konto<30  

Wiersz 3e 
 „zlecenia stałe 
– 0,50 zł” 
 
dotyczy: 
 
Konto<30 

Wprowadza się opłatę.  Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

Powodem wprowadzenia opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. rozbudowa sieci wpłatomatów  
2. projekt mobile 
3. projekty wpływające na 

poprawę obsługi rachunków 
bieżących  

4. projekty umożliwiające obsługę 
w sposób zautomatyzowany 
rach. bieżących  

5. rewitalizacja oddziałów  
6. nowa lokalizacja infolinii  

Rozdział I 
Rachunki bankowe 
i pakiety niebędące 
w ofercie 
TABELA 1 

Wiersz 4  
„Przelew24 
 – Bez  opłat” 
 
dotyczy: 
 
Konto<30  

Wiersz 4  
„Przelew24 
 – 0,50 zł” 
 
dotyczy: 
 
Konto<30 

Wprowadza się opłatę. Zgodnie z pkt 12 ppkt  2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 

Powodem wprowadzenia opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. rozbudowa sieci wpłatomatów 
2. projekt mobile  
3. projekty wpływające na 

poprawę obsługi rachunków 
bieżących  

4. projekty umożliwiające obsługę 
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a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

w sposób zautomatyzowany 
rach. bieżących  

5. rewitalizacja oddziałów  
6. nowa lokalizacja infolinii  

Rozdział I 
Rachunki bankowe 
i pakiety niebędące 
w ofercie 
TABELA 2 

Wiersz 1.2 
Piąty bulet „2 karty płatnicze 
do rachunku Visa Electron 
VIP z pakietem usług 
dodatkowych” 
 
dotyczy: 
 
Ekstrakonto Profil 
Zdobywcy 
 

Wiersz 1.2 
Piąty bulet  „2 karty płatnicze 
do rachunku Visa  VIP z 
pakietem usług dodatkowych” 
 
 
dotyczy: 
 
Ekstrakonto Profil Zdobywcy 
 
 
 

Wykreśla się nazwę karty, 
która nie jest w bieżącej 
ofercie. Zastępuje się kartą 
VISA VIP. 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Rozdział I 
Rachunki bankowe 
i pakiety niebędące 
w ofercie 
TABELA 3 
 
Wiersz 3 
Transakcje na 
rachunek w innym 
banku 

Wiersz 3.1  
„Przelew złożony za 
pośrednictwem usług 
BZWBK24 w systemie 
ELIXIR – 0,40 zł” 
 
dotyczy: 
Ekstrakonto Junior  
Ekstrakonto Student  

Wiersz 3.1  
„Przelew złożony za 
pośrednictwem usług 
BZWBK24 w systemie ELIXIR – 
0,50 zł” 
 
dotyczy: 
Ekstrakonto Junior  
Ekstrakonto Student 

Podnosi się wysokość 
opłaty.   

Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 

Powodem zmiany opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. rozbudowa sieci wpłatomatów  
2. projekt mobile  
3. projekty wpływające na 

poprawę obsługi rachunków 
bieżących  

4. projekty umożliwiające obsługę 
w sposób zautomatyzowany 
rach. bieżących  

5. rewitalizacja oddziałów  
6. nowa lokalizacja infolinii  



Zmiany w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności  
Wskazane zmiany treści zaczynają obowiązywać 01 sierpnia 2016 r. 

str. 30 

 

wysokość do tej pory wynosiła: 
- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

Wiersz 3.2 
„przelew złożony za 
pośrednictwem  usług 
BZWBK24 w systemie 
Express ELIXIR lub w 
systemie BlueCash – 3,00 zł” 
 
dotyczy: 
Ekstrakonto Junior  
Ekstrakonto Student  
Ekstrakonto S  
Ekstrakonto Profit  
Konto osobiste/ Rachunek a 
vista w złotych 
Ekstrakonto Plus  
Ekstrakonto Rachunek 
Podstawowy  

Wiersz 3.2 
„przelew złożony za 
pośrednictwem  usług 
BZWBK24 w systemie 
Express ELIXIR lub w 
systemie BlueCash – 5,00 zł” 
 
dotyczy: 
Ekstrakonto Junior  
Ekstrakonto Student  
Ekstrakonto S  
Ekstrakonto Profit  
Konto osobiste/ Rachunek a 
vista w złotych 
Ekstrakonto Plus  
Ekstrakonto Rachunek 
Podstawowy 

Podnosi się wysokość 
opłaty. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt  2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

Powodem zmiany opłaty jest 
realizacja przez Bank inicjatywy 
związanej z rozwojem bankowości 
mobilnej – Projektem Mobile - M1. 

Wiersz 3.5  
„zlecenia stałe – Bez opłat” 
 
dotyczy: 
Ekstrakonto Junior 
Ekstrakonto Student  
Ekstrakonto Profit  
 

Wiersz 3.5  
„zlecenia stałe – 0,50 zł” 
 
dotyczy: 
Ekstrakonto Junior 
Ekstrakonto Student  
Ekstrakonto Profit 

Wprowadza się opłatę. 
 

Zgodnie z pkt 12 ppkt  2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a)wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 

Powodem wprowadzenia opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. rozbudowa sieci wpłatomatów  
2. projekt mobile  
3. projekty wpływające na 

poprawę obsługi rachunków 
bieżących  

4. projekty umożliwiające obsługę 
w sposób zautomatyzowany 
rach. bieżących  
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obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

5. rewitalizacja oddziałów  
6. nowa lokalizacja infolinii  

Rozdział I 
Rachunki bankowe 
i pakiety niebędące 
w ofercie 
TABELA 3 

Wiersz 4  
„Przelew24 – 0,40 zł” 
 
dotyczy: 
Ekstrakonto Junior  
Ekstrakonto Student  
 
 

Wiersz 4  
„Przelew24 – 0,50 zł” 
 
dotyczy: 
Ekstrakonto Junior  
Ekstrakonto Student  

Podnosi się wysokość 
opłaty.  

Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

Powodem zmiany opłaty jest 
realizacja przez Bank inicjatywy 
związanej z rozwojem bankowości 
mobilnej – Projektem Mobile - M1. 

Rozdział I 
Rachunki bankowe 
i pakiety niebędące 
w ofercie 

Brak tabeli Dodano tabelę numer 5:  
„1. Prowadzenie rachunku – 
Bez opłat, 
2. Przelew  

Wycofuje się produkt z 
bieżącej oferty. 
Zapisy zostają przeniesione 
do części 2. Usługi 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
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TABELA 5 2a. na rachunek w BZ WBK – 
Bez opłat, 
2b na rachunek w innym 
banku  w systemie ELIXIR– 
Bez opłat, 
2c. na rachunek w innym 
banku realizowany w 
systemie  SORBNET- 35,00 
zł 
3. Wyciąg z rachunku w 
formie papierowej ( za każdy 
wyciąg) 
3a. wysyłany listem zwykłym 
raz w miesiącu lub rzadziej  
– Bez opłat, 
3b. odbierany w BZ WBK– 
Bez opłat, 
3c. wysyłany listem zwykłym 
częściej niż raz w miesiącu 
lub po każdej zmianie salda- 
– Bez opłat” 
 

dotyczy: 
 Konto Wealth Management,  
Konto Private Banking 
(otwierane do 31.10.2011) 
 

wycofane z oferty, 
Rozdział I, Tabela 5. 

obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to,  
iż wynagrodzenie wzrosło o 3, 9%. 

Rozdział II 
Karty płatnicze  
do rachunków/ 
inne instrumenty 
płatnicze do 
rachunków  
niebędące  
w ofercie 
TABELA 1 

Brak kolumn Do tabeli dodano dodatkowe 
kolumny 

 
5- Visa Electron<30 
9- Visa Wydajesz&  Zarabiasz, 
Visa na Obcasach 
10- MasterCard PAYBACK  
11- MasterCard PAYBACK 
Omni,  
MasterCard PAYBACK Multi 
12- Visa Electron Aktywni 50+ 
13 - MasterCard Supri 

Wycofuje się produkt  
z bieżącej oferty. 
Zapisy zostają przeniesione 
do części 2. Usługi 
wycofane z oferty, 
Rozdział II, Tabela 1. 
 
 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza, to  
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 

Rozdział II 
Karty płatnicze do 
rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków  
niebędące w 
ofercie 

Wiersz 1 
„Opłata miesięczna za  
kartę 
1a. pobierana co miesiąc” 
 
dotyczy:  
Visa Electron Prestiż - „-‘’ 
Visa Electron Maestro- „-‘’ 

Wiersz 1 
„Opłata miesięczna za  kartę 
1a. pobierana co miesiąc” 

 
 
Dotyczy: 
Visa Electron Prestiż - „-‘’ 
Visa Electron Maestro- „-‘’  

Przenosi się zapisy bez 
podnoszenia wysokości 
opłaty miesięcznej. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza,  
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TABELA 1 Visa Classic - 5,00 zł 
Maestro oszczędno- 
ściowa- „-‘’ 
Visa  Electron VIP - „-‘’ 
 

Visa Electron <30 - „-‘’ 
Visa Classic - 5,00 zł 
Maestro oszczędno- 
ściowa - „-‘’ 
 
Visa  Electron VIP - „-‘’ 
Visa Electron<30 – „-‘’ 
Visa Wydajesz&  Zarabiasz, 
Visa na Obcasach – 5,00 zł 
MasterCard PAYBACK – „-‘’ 
MasterCard PAYBACK Omni, 
MasterCard PAYBACK Multi 
 – 7,00 zł, 
Visa Electron Aktywni  50+ - „-‘’ 
MasterCard Supri - „-‘’ 

d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

to  iż wynagrodzenie wzrosło o 
3,9%. 

Rozdział II 
Karty płatnicze do 
rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków  
niebędące w 
ofercie 
TABELA 1 

Wiersz 1 
„Opłata miesięczna za  
kartę 
1b.  
pobierana co miesiąc  
w przypadku rozliczenia 
przez BZ WBK w 
poprzednim miesiącu 
kalendarzowym co najmniej 
5 transakcji 
bezgotówkowych 
dokonanych przy użyciu 
karty (z wyłączeniem 
transakcji typu Quasi Cash)” 
 
dotyczy:  
Visa Electron Prestiż 
 – 1,00 zł, 
Visa Electron, Maestro 
- 1,00 zł,  
Visa Classic - „-‘’ 
Maestro oszczędno- 
ściowa - „-‘’ 
Visa  Electron VIP - „-‘’ 
 

Wiersz 1 
„Opłata miesięczna za  kartę 
1b.  pobierana co miesiąc  
w przypadku rozliczenia przez 
BZ WBK w poprzednim 
miesiącu kalendarzowym co 
najmniej 5 transakcji 
bezgotówkowych dokonanych 
przy użyciu karty (z 
wyłączeniem transakcji typu 
Quasi Cash)” 
 
 
 
 
dotyczy: 
Visa Electron Prestiż -  

 – 1,00 zł, 
Visa Electron, Maestro– 1,00 

zł,’ 
Visa Electron <30   – 1,00 zł, 
Visa Classic - „-‘’ 
Maestro oszczędno- 
ściowa - „-‘’ 
Visa  Electron VIP - „-‘’ 
Visa Wydajesz&  Zarabiasz, 
Visa na Obcasach – „-‘’ 
MasterCard PAYBACK – 1,00 
zł, 
MasterCard PAYBACK Omni, 
MasterCard PAYBACK Multi 
 – “-“ 
Visa Electron Aktywni  50+ - 
„1,00 zł‘’ 

Przenosi się zapisy bez 
podnoszenia wysokości 
opłaty miesięcznej. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza,   
to iż wynagrodzenie wzrosło o 
3,9%. 
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MasterCard Supri - „-‘’ 

Rozdział II 
Karty płatnicze do 
rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków  
niebędące w 
ofercie 
TABELA 1 

Wiersz 1 
„Opłata miesięczna za  
kartę 
1c. pobierana co miesiąc  
w przypadku nierozliczenia 
przez BZ WBK w 
poprzednim miesiącu 
kalendarzowym co najmniej 
5 transakcji 
bezgotówkowych 
dokonanych przy użyciu 
karty (z wyłączeniem 
transakcji typu Quasi Cash)” 
 
dotyczy:  
Visa Electron Prestiż 
 – 5,00 zł, 
Visa Electron Maestro 
- 5,00 zł,  
Visa Classic - „-‘’ 
Maestro oszczędno- 
ściowa - „-‘’ 
Visa  Electron VIP - „-‘’ 
 

Wiersz 1 
„Opłata miesięczna za  kartę 
1c.  pobierana co miesiąc  
w przypadku nierozliczenia 
przez BZ WBK w poprzednim 
miesiącu kalendarzowym co 
najmniej 5 transakcji 
bezgotówkowych dokonanych 
przy użyciu karty (z 
wyłączeniem transakcji typu 
Quasi Cash)” 
 
 
 
dotyczy:  
Visa Electron Prestiż -  

 – 5,00 zł, 
Visa Electron, Maestro– 5,00 

zł,’ 
Visa Electron <30   – 5,00 zł, 
Visa Classic - „-‘’ 
Maestro oszczędnościowa - „-‘’ 
Visa  Electron VIP - „-‘’ 
Visa Wydajesz&  Zarabiasz, 
Visa na Obcasach – „-‘’ 
MasterCard PAYBACK – 5,00 
zł, 
MasterCard PAYBACK Omni, 
MasterCard PAYBACK Multi 
 – “-“ 
Visa Electron Aktywni  50+ 
 - 5,00 zł, 
 
MasterCard Supri - „-‘’ 
 

Przenosi się zapisy bez 
podnoszenia wysokości 
opłaty miesięcznej. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku,” 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza, to 
iż wynagrodzenie wzrosło o 3, 9%. 

Rozdział II 
Karty płatnicze  
do rachunków/ 
inne instrumenty 
płatnicze do 
rachunków  
niebędące w 
ofercie 
TABELA 1 

Brak wiersza Wiersz 1 
„Opłata miesięczna za  kartę 
1d.   pobierana co miesiąc w 
przypadku rozliczenia przez BZ 
WBK w poprzednim miesiącu 
kalendarzowym transakcji 
bezgotówkowych dokonanych 
przy użyciu karty na co najmniej 
500,00 zł.” 
 
dotyczy:  
Visa Electron Prestiż,  
Visa Electron, Maestro,  

Przenosi się zapisy bez 
podnoszenia wysokości 
opłaty miesięcznej. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to,  
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 
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Visa Electron <30 , 
Visa Classic, 
Maestro oszczędno- 
Ściowa,Visa  Electron VIP , 
Visa Wydajesz&  Zarabiasz, 
Visa na Obcasach, 
MasterCard PAYBACK 
MasterCard PAYBACK Omni 
MasterCard PAYBACK Multi 
Visa Electron Aktywni  50+ 

 -  „-‘’ 
MasterCard Supri – Bez opłat” 

miesiąca poprzedniego roku.” 

Rozdział II  
Karty płatnicze do 
rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków  
niebędące w 
ofercie 
TABELA 1 

Brak wierszy Wiersz 1 
„Opłata  miesięczna  za  kartę 
1e. pobierana co miesiąc  
w przypadku nierozliczenia 
przez BZ WBK w poprzednim 
miesiącu kalendarzowym 
transakcji bezgotówkowych 
dokonanych przy użyciu karty 
na co najmniej 500,00 zł” 
 
dotyczy: 
Visa Electron Prestiż,  
Visa Electron, Maestro,  
Visa Electron <30 , 
Visa Classic, 
Maestro oszczędno- 
Ściowa, 
Visa  Electron VIP , 
Visa Wydajesz&  Zarabiasz, 
Visa na Obcasach, 
MasterCard PAYBACK 
MasterCard PAYBACK Omni 
MasterCard PAYBACK Multi 
Visa Electron Aktywni  50+ 

 -  „-‘’ 
MasterCard Supri – 5,00 zł 

Przenosi się zapisy bez 
podnoszenia wysokości 
opłaty miesięcznej. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to,  
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 

Rozdział II  
Karty płatnicze  
do rachunków/ 
inne instrumenty 
płatnicze do 
rachunków  
niebędące w 
ofercie 
TABELA 1 

Wiersz 2 
„Opłata dwuletnia za kartę 
-  „-‘’ 
 
dotyczy: 
Visa Electron Prestiż,  
Visa Electron, Maestro, 
Visa Electron <30 , 
Visa Classic, 
Maestro oszczędno- 
ściowa, 

Brak wiersza Usuwa się  zapis niemający 
zastosowania. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza, to 
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 
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Visa  Electron VIP , 
 

GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

Rozdział II  
Karty płatnicze 
do rachunków/ 
inne instrumenty 
płatnicze do 
rachunków  
niebędące w 
ofercie 
TABELA 1 

Wiersz 3a 
„w bankomatach sieci 
BZWBK24 oraz placówkach 
partnerskich BZ WBK” 
 
dotyczy: 
Visa Electron Prestiż 
 – Bez opłat, 
Visa Electron, Maestro 
- Bez opłat,  
Visa Classic – 3% min. 5,00 
zł 
Maestro oszczędno- 
ściowa - 20,00 zł, 
Visa  Electron VIP – Bez 
opłat, 
 

Wiersz 2a 
„w bankomatach sieci 
BZWBK24 oraz placówkach 
partnerskich BZ WBK” 
 

dotyczy: 
Visa Electron Prestiż 
 – Bez opłat, 
Visa Electron, Maestro 
- Bez opłat,  
Visa Electron <30   – Bez opłat, 
Visa Classic – 3% min. 5,00 zł 
Maestro oszczędno- 
ściowa - 20,00 zł, 
Visa  Electron VIP – Bez opłat, 
Visa Wydajesz&  Zarabiasz, 
Visa na Obcasach –  Bez opłat, 
MasterCard PAYBACK –  Bez 
opłat, 
MasterCard PAYBACK Omni, 
MasterCard PAYBACK Multi 
 – Bez opłat, 
Visa Electron Aktywni  50+ 
- Bez opłat, 
MasterCard Supri -  Bez opłat 

Przenosi się zapisy bez 
podnoszenia wysokości 
opłaty miesięcznej. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza, to 
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 

Rozdział II 
Karty płatnicze do 
rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków  
niebędące w 
ofercie 
TABELA 1 

Wiersz 3b 
„w bankomatach sieci 
Millenium” 
 
dotyczy: 
Visa Electron Prestiż 
 – Bez opłat, 
Visa Electron, Maestro 
- 1,00 zł,  
Visa Classic – 3% min. 5,00 
zł 
Maestro oszczędno- 
ściowa - 20,00 zł, 
Visa  Electron VIP – Bez 
opłat, 
 

Wiersz 2b 
„w bankomatach sieci  
Millenium” 

 
dotyczy: 
Visa Electron Prestiż 
 – Bez opłat 
Visa Electron, Maestro 
-1,00 zł  
Visa Electron <30   – 1,00 zł,  
Visa Classic – 3% min. 5,00 zł 
Maestro oszczędno- 
ściowa - 20,00 zł 
Visa  Electron VIP – Bez opłat, 
Visa Wydajesz&  Zarabiasz, 
Visa na Obcasach –  Bez opłat, 
MasterCard PAYBACK –  1,00 
zł 
MasterCard PAYBACK Omni, 
MasterCard PAYBACK Multi 
 – Bez opłat, 

Przenosi się  zapisy bez 
podnoszenia wysokości 
opłaty miesięcznej. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.,” 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza, to 
iż wynagrodzenie wzrosło o 3, 9%. 
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Visa Electron Aktywni  50+ 
- Bez opłat 
MasterCard Supri -  1,00 zł 

Rozdział II 
Karty płatnicze do 
rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków  
niebędące w 
ofercie 
TABELA 1 

Brak wiersza Dodanie wiersza  2c 
„w bankomatach sieci PKO 
BP” 
 
dotyczy: 
Visa Electron Prestiż 
 – Bez opłat, 
Visa Electron, Maestro 
-5,00 zł,  
Visa Electron <30   – 5,00 zł,  
Visa Classic – 3% min. 5,00 zł 
Maestro oszczędno- 
ściowa - 20,00 zł, 
Visa  Electron VIP – Bez 
opłat, 
Visa Wydajesz&  Zarabiasz, 
Visa na Obcasach –  Bez 
opłat, 
MasterCard PAYBACK –  
5,00 zł, 
MasterCard PAYBACK Omni, 
MasterCard PAYBACK Multi 
 – Bez opłat, 
Visa Electron Aktywni  50+ 
- Bez opłat, 
MasterCard Supri -   Bez 
opłat 

Przeniesiono  zapisy bez 
podnoszenia wysokości 
opłaty miesięcznej. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród  
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza, to  
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 

Rozdział II 
Karty płatnicze  
do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków  
niebędące  
TABELA 1 

Brak wiersza Dodanie nowego wiersza 2d 
„Wypłata gotówki:  
w bankomatach sieci 
Cashzone” 
 
dotyczy: 
Visa Electron Prestiż – Bez 
opłat 
Visa Electron, Maestro – 
2,00zł 
Visa Electron <30 – 2,00zł 
Visa Classic – 3% min. 
5,00zł 
Maestro Oszczędnościowa – 
20,00zł 
Visa Electron VIP – Bez 
opłat 
Wydajesz&Zarabiasz, Visa 
na Obcasach – 2,00zł 

Wyodrębnia się usługę 
wypłaty gotówki kartą 
płatniczą do rachunków 
w bankomatach Cashzone. 
 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 3)  ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
3) obniżyć wysokość opłaty lub prowizji 
określonej w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy, ze względu na 
zmianę konkurencyjności na rynku usług 
finansowych.” 
 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to,  
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 
 
Poprawa konkurencyjności usług. 
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MasterCard PAYBACK – 
2,00zł 
MasterCard PAYBACK 
Omni, MasterCard 
PAYBACK Multi –  
Bez opłat 
Visa Electron Aktywni  50+ 
- Bez opłat, 
MasterCard Supri -   2,00 zł 
 
W konsekwencji tego 
zmienia się dotychczasową 
numeracja  
z 3c-3f na 2e-2h 

miesiąca poprzedniego roku.” 
 
 

Rozdział II 
Karty płatnicze  
do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków  
niebędące w ofercie 
TABELA 1 

Wiersz 3 
„Wypłata gotówki:  
3c w pozostałych 
bankomatach i 
terminalach w kraju” 
 
dotyczy: 
Visa Electron Prestiż – 
Bez opłat 
Visa Electron, Maestro – 
5,00zł 
Visa Classic – 3% min. 
5,00zł 
Maestro 
Oszczędnościowa – 
20,00zł 
Visa Electron VIP – Bez 
opłat 
 
 

Wiersze 2 
„Wypłata gotówki:  
2e w pozostałych 
bankomatach i terminalach 
w kraju” 
 
dotyczy: 
Visa Electron Prestiż – Bez 
opłat 
Visa Electron, Maestro – 
5,00zł 
Visa Electron <30 – 5,00zł 
Visa Classic – 3% min. 
5,00zł 
Maestro Oszczędnościowa – 
20,00zł 
Visa Electron VIP – Bez 
opłat 
Wydajesz&Zarabiasz,  
Visa na Obcasach – 5,00zł 
MasterCard  PAYBACK  – 
5,00zł 
MasterCard PAYBACK 
Omni, MasterCard 
PAYBACK Multi –  
Bez opłat 
Visa Electron Aktywni  50+ 
- Bez opłat, 
MasterCard Supri -   5,00 zł. 

Przenosi się zapisy bez 
podnoszenia wysokości 
opłaty miesięcznej. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza,  
iż wynagrodzenie wzrosło o 3, 9%. 

Rozdział II 
Karty płatnicze 
do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 

Wiersz 3 
„Wypłata gotówki: 
3d w bankomatach i 
terminalach innych 
instytucji za granicą” 
 

Wiersz 2 
„Wypłata gotówki: 
2f w bankomatach i 
terminalach innych instytucji 
za granicą” 
 

Przenosi się zapisy 
i podnosi się wysokość 
opłaty miesięcznej. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 

 Powodem wprowadzenia opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
 
1. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych bankomatów  
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niebędące w ofercie 
TABELA 1 

dotyczy: 
Visa Electron Prestiż – 
5,00 zł 
Visa Electron, Maestro – 
3% min. 10,00 zł 
Visa Classic – 3,5% min. 
10,00zł 
Maestro 
Oszczędnościowa – 3% 
min. 20,00 zł 
Visa Electron VIP – Bez 
opłat 
 
 
 

dotyczy: 
Visa Electron Prestiż – 2% 
min.10,00 zł, 
Visa Electron <30 – 2% 
min.10,00 zł, 
MasterCard PAYBACK – 3% 
min.10,00 zł, 
Visa Wydajesz&Zarabiasz, 
Visa na Obcasach – 2% 
min.10,00 zł, 
MasterCard PAYBACK 
Omni, MasterCard 
PAYBACK Multi –  
2% min.10,00 zł, 
Visa Electron Aktywni  50+ 
-2% min.10,00 zł, 
MasterCard Supri -   2% 
min.10,00 zł, 

opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej, niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

2. rozbudowa sieci wpłatomatów 
3. rewitalizacja oddziałów 
4. nowa lokalizacja infolinii 

Rozdział II 
Karty płatnicze  
do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
niebędące w ofercie 
TABELA 1 

Wiersz 3 
„Wypłata gotówki: 
3e 
w ramach usługi cash 
back - 1,50 zł” 
 
dotyczy: 
 Visa Electron Prestiż, 
Visa Electron, Maestro , 
Visa Classic, Maestro, 
Oszczędnościowa, 
Visa Electron VIP 
 

Wiersz 2 
„Wypłata gotówki: 
2g  
w ramach usługi cash back - 
1,50 zł” 
 
dotyczy: 
Visa Electron Prestiż, 
Visa Electron, Maestro , 
Visa Electron <30, 
Visa Classic , 
Maestro Oszczędnościowa,  
Visa Electron VIP, 
Visa Wydajesz&Zarabiasz,  
Visa na Obcasach, 
MasterCard PAYBACK,  
MasterCard PAYBACK 
Omni, MasterCard 
PAYBACK Multi  
Visa Electron Aktywni  50+ 
MasterCard Supri  

Przenosi się zapisy bez 
podnoszenia wysokości 
opłaty. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to, 
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 

Rozdział II 
Karty płatnicze do 
rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 

Wiersz 3 
„Wypłata gotówki: 
3f kartą w kasie placówki 
BZWBK” 
 
dotyczy: 

Wiersz 2 
„Wypłata gotówki: 
2h kartą w kasie placówki 
BZWBK (nie dotyczy kart 
MasterCard PAYBACK 
Multi)” 

Wycofuje się produkt z 
bieżącej oferty, w związku z 
czym doprecyzowuje się  
zapis. 

 Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 

 Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
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niebędące w ofercie 
TABELA 1 

Visa Electron Prestiż - „-‘’ 
Visa Electron Maestro - „-‘’ 
Maestro 
Oszczędnościowa  - „-‘’ 
Visa Electron VIP - „-‘’ 
Visa Classic  - 3% min. 
5,00 zł, 
 

 
dotyczy: 
Visa Electron Prestiż - „-‘’ 
Visa Electron Maestro -  „-‘’ 
Visa Electron <30 - „-‘’ 
Maestro Oszczędnościowa - 
„-‘’ 
Visa Electron VIP - „-‘’ 
Visa 
Wydajesz&Zarabiasz - „-‘’ 
Visa na Obcasach - „-‘’ 
MasterCard PAYBACK - „-‘’  
Visa Electron Aktywni  50+ - 
„-“ 
Visa Classic - 3% min. 5,00 
zł 
MasterCard PAYBACK  
Omni  MasterCard  
PAYBACK Multi -  Bez opłat 
, -   
   
MasterCard Supri - Bez 
opłat 

ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to,  
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 

Rozdział II 
Karty płatnicze do 
rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
niebędące w ofercie 
TABELA 1 

Brak wiersza Dodanie nowego wiersza 3 
„Wpłata gotówki we 
wpłatomatach sieci 
BZWBK24 –  Bez opłat” 
 
dotyczy: 
Visa Prestiż 
Visa Electron, Maestro 
Visa Electron<30 
Visa Classic 
Maestro Oszczędnościowa 
Visa Electron VIP 
Visa Wydajesz&Zarabiasz, 
Visa na Obcasach 
MasterCard PAYBACK 
MasterCard PAYBACK 
Omni,  
MasterCard PAYBACK Multi 
Visa Electron Aktywni 50+ 
MasterCard Supri 
 
W konsekwencji  tego 
zmienia się dotychczasowa 
numeracja z 4-8 na 5-9 

Wprowadza się  zapisy 
dotyczące usługi -wpłata 
gotówki we wpłatomatach 
sieci BZWBK24.  

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród  
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to, 
 iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 

Rozdział II 
Karty płatnicze do 

Wiersz 4 
„Przewalutowanie 

Wiersz 4 
„Przewalutowanie transakcji 

Przenosi się zapisy  bez 
zmiany wysokości opłaty. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
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rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
niebędące w ofercie 
TABELA 1 

transakcji dokonanej w 
walucie innej niż waluta 
rachunku (naliczana od 
wartości transakcji po 
przewalutowaniu na 
walutę rachunku) – 2,8%” 
 
dotyczy: 
Visa Electron Prestiż, 
Visa Electron, Maestro , 
Visa Classic  
Maestro 
Oszczędnościowa  Visa 
Electron VIP 
 

dokonanej w walucie innej 
niż waluta rachunku 
(naliczana od wartości 
transakcji po 
przewalutowaniu na walutę 
rachunku) – 2,8%” 
 
dotyczy: 
Visa Electron Prestiż, 
Visa Electron, Maestro , 
Visa Electron <30, 
Visa Classic  
Maestro Oszczędnościowa  
Visa Electron VIP,  
Visa Wydajesz&Zarabiasz, 
Visa na Obcasach, 
MasterCard PAYBACK  
MasterCard PAYBACK 
Omni,  
MasterCard PAYBACK Multi  
Visa Electron Aktywni  50+ 
MasterCard Supri  

zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród  
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to, 
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 

Rozdział II 
Karty płatnicze do 
rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
niebędące w ofercie 
TABELA 1 

Wiersz 5 
„Sprawdzenie dostępnych 
środków lub 
wygenerowanie 
miniwyciagu (listy 10 
ostatnich transakcji)  
w bankomatach” 
 
dotyczy: 
Visa Electron Prestiż - 
2,00 zł 
Visa Electron, Maestro - 
2,00 zł 
Visa Classic - 2,00 zł 
Maestro 
Oszczędnościowa - 2,00 zł    
Visa Electron VIP – Bez 
opłat 
 

Wiersz 5 
„Sprawdzenie dostępnych 
środków lub wygenerowanie 
miniwyciagu (listy 10 
ostatnich transakcji)  
w bankomatach” 
 
 
dotyczy: 
Visa Electron Prestiż - 2,00 
zł 
Visa Electron, Maestro - 
2,00 zł 
Visa Electron <30 - 2,00 zł 
Visa Classic - 2,00 zł 
Maestro Oszczędnościowa - 
2,00 zł    
Visa Wydajesz&Zarabiasz - 
2,00 zł  
Visa na Obcasach - 2,00 zł 
MasterCard PAYBACK  
Omni - 2,00 zł 
MasterCard PAYBACK - 
2,00 zł  
MasterCard  PAYBACK 
Multi - 2,00 zł  
Visa Electron Aktywni  50+ - 

Przenosi się zapisy  bez 
zmiany wysokości opłaty. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród  
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to, 
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 
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2,00 zł 
MasterCard Supri - 2,00 zł 
Visa Electron VIP – Bez 
opłat 
 

Rozdział II 
Karty płatnicze do 
rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
niebędące w ofercie 
TABELA 1 

Wiersz 6 
„Wygenerowanie nowego 
numeru PIN na wniosek 
Posiadacza w formie 
papierowej w placówce  
BZ WBK” 
 
Wiersz 7 
„Generowanie zestawienia 
operacji” 
 
dotyczy: 
Visa Electron Prestiż - 
9,00 zł 
Visa Electron, Maestro - 
9,00 zł 
Visa Classic - 9,00 zł 
Maestro 
Oszczędnościowa - 9,00 zł   
Visa Electron VIP – Bez 
opłat 
 
 

Wiersz 6 
„Wygenerowanie nowego 
numeru PIN na wniosek 
Posiadacza w formie 
papierowej w placówce  BZ 
WBK” 
 
Wiersz 7 
„Generowanie zestawienia 
operacji” 
 
dotyczy: 
Visa Electron Prestiż – 7,00 
zł 
Visa Electron, Maestro – 
7,00 zł 
Visa Electron <30 – 7,00 zł 
Visa Classic – 7,00 zł 
Maestro Oszczędnościowa – 
7,00 zł   
Visa Wydajesz&Zarabiasz – 
7,00 zł 
Visa na Obcasach – 7,00 zł 
MasterCard PAYBACK – 
7,00 zł   
MasterCard PAYBACK 
Omni – 7,00 zł  
MasterCard PAYBACK Multi 
– 7,00 zł 
Visa Electron Aktywni  50+ – 
7,00 zł 
MasterCard Supri – 7,00 zł 
Visa Electron VIP -  Bez 
opłat 
 

Obniża się wysokość opłaty. Zgodnie z pkt 12 ppkt 3) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
3) obniżyć wysokość opłaty lub prowizji 
określonej w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy, ze względu na 
zmianę konkurencyjności na rynku usług 
finansowych.” 
 

Poprawa konkurencyjności usług. 

Rozdział II 
Karty płatnicze do 
rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
niebędące w ofercie 
TABELA 1 

Wiersz 9 
„Prowizja za transakcje 
typu Quasi Cash -  2% 
min. 7,00 zł” 
 
dotyczy: 
Visa Prestiż 
Visa Electron Maestro 
Visa Classic 

Wiersz 8 
„Prowizja za transakcje typu 
Quasi Cash - 4% min. 10,00 
zł” 
 
dotyczy: 
Visa Prestiż 
Visa Electron, Maestro 
Visa Electron<30 

Podnosi się wysokość 
prowizji. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a) i b) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 

W związku z rekomendacją KNF  
w zakresie bezpieczeństwa 
transakcji internetowych Bank 
poniósł nakłady inwestycyjne na 
wdrożenie nowej odsłony usługi 3D 
secure  oraz realizacja przez Bank 
poniższych inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych bankomatów  
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Maestro 
Oszczędnościowa 
Visa Electron VIP 
 

Visa Classic 
Maestro Oszczędnościowa 
Visa Electron VIP 
Visa Wydajesz&Zarabiasz, 
Visa na obcasach 
MasterCard PAYBACK 
MasterCard PAYBACK 
Omni,  
MasterCard PAYBACK Multi  
Visa Electron Aktywni  50+ 
MasterCard Supri 

a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja, 
b) wysokość kosztów związanych z 
wdrożeniem nowych przepisów prawa lub 
zmiany przepisów istniejących lub decyzji, 
zaleceń lub rekomendacji organów 
nadzorujących działalność Banku, mających 
wpływ na koszty ponoszone przez 
Bank związane z obsługą produktu lub 
usługi, której dotyczy nowa lub 
podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów 
4. nowa lokalizacja infolinii 
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Rozdział II 
Karty płatnicze do 
rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
niebędące w ofercie 
TABELA 1 

Brak wiersza  Dodanie nowego wiersza 9 
„Opłata za wznowienie karty, 
w tym za wznowienie na 
kartę z aktualnej oferty 
Banku” 
 
dotyczy: 
Visa Prestiż - 15,00 zł 
Visa Electron Maestro - 
15,00 zł 
Visa Electron<30 - 15,00 zł 
Visa Classic - 15,00 zł 
Visa Electron VIP - 15,00 zł 
Visa Wydajesz & Zarabiasz, 
Visa na Obcasach - 15,00 zł 
MasterCard PAYBACK 
MasterCard PAYBACK 
Omni,  MasterCard 
PAYBACK Multi  - 15,00 zł   
 
Visa Electron Aktywni  50+ - 
15,00 złMasterCard Supri - 
15,00 zł 
Maestro Oszczędnościowa 
‘’-“ 
 

Wprowadza się opłatę.  Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie obowiązywania 
umowy, jeżeli podwyższeniu ulegnie 
przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

Powodem wprowadzenia opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów  
4. nowa lokalizacja infolinii  

Rozdział II 
Karty płatnicze  
do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze  
do rachunków 
niebędące w ofercie 
TABELA 1A 

Brak tabeli Dodano Tabelę 1A  
i wprowadza się zmiany w 
zapisach. 
  
 
 
 
 
 
 

Wycofuje się produkty  
z bieżącej oferty rozdział 2, 
karty płatnicze do 
rachunków/ inne instrumenty 
płatnicze do rachunków, z 
Tabeli 2. 
Zapisy zostają przeniesione 
do części 2. Usługi 
wycofane z oferty, 
Taryfy z produktami 
niebędącymi w ofercie, 
Rozdział II, Tabela 1A 

Zgodnie pkt 12, ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6) dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt., 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d) wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród  
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to,  
ż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 

Rozdział II 
Karty płatnicze  
do rachunków/ inne 
instrumenty 

Brak wiersza Wiersz 2 
„Wypłata Gotówki  
2b w pozostałych 
bankomatach i terminalach 

Podnosi się wysokość 
opłaty. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 

Powodem wprowadzenia opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 
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płatnicze  
do rachunków 
niebędące w ofercie 
TABELA 1A 

w kraju” 
 
dotyczy: 
Visa Terra – 2% min. 5,00 zł 

lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej, niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów 
3. rewitalizacja oddziałów 
4. nowa lokalizacja infolinii 

Rozdział II 
Karty płatnicze  
do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze  
do rachunków 
niebędące w ofercie 
TABELA 1A 

Brak wiersza Wiersz 2 
„Wypłata Gotówki  
2c w bankomatach sieci 
Cashzone” 
 
dotyczy: 
VISA Lume – Bez opłat 
Visa Vento - 2,00 zł 
Visa Terra – 2,00 zł, 

Wyodrębnia się usługę 
wypłaty gotówki w 
bankomatach Cashzone i 
obniża się opłaty. 
 

Zgodnie z pkt 12 ppkt  3) oraz  ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
3) obniżyć wysokość opłaty lub prowizji 
określonej w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy, ze względu na 
zmianę konkurencyjności na rynku usług 
finansowych.” 
 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to, 
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 
 
Poprawa konkurencyjności usług. 

Rozdział II 
Karty płatnicze  
do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze  

Brak wiersza Wiersz 3 
„Wpłata Gotówki we 
wpłatomatach sieci 
BZWBK24 – Bez opłat” 
 

Wprowadza się zapisy 
dotyczące usługi – wpłata 
gotówki we wpłatomatach 
sieci BZWBK24. Nie pobiera 
się opłat za wpłaty we 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
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do rachunków 
niebędące w ofercie 
TABELA 1A 

dotyczy: 
VISA Lume  
Visa Vento  
Visa Terra 
 

wpłatomatach. w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to,  
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 

Rozdział II 
Karty płatnicze  
do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze  
do rachunków 
niebędące w ofercie 
TABELA 1A 

Wiersz 7 
„Wygenerowanie nowego 
numeru PIN na wniosek 
Posiadacza w formie 
papierowej w Placówce     
BZ WBK - 9,00 zł” 
 
dotyczy: 
VISA Lume  
Visa Vento  
Visa Terra 
 

Wiersz 6 
„Wygenerowanie nowego 
numeru PIN na wniosek 
Posiadacza w formie 
papierowej w Placówce     
BZ WBK - 7,00 zł” 
 
dotyczy: 
VISA Lume  
Visa Vento  
Visa Terra 
 

Obniża się wysokość opłaty. Zgodnie z pkt 12 ppkt 3) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
3) obniżyć wysokość opłaty lub prowizji 
określonej w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy, ze względu na 
zmianę konkurencyjności na rynku usług 
finansowych.” 
 
 

Poprawa konkurencyjności  usług. 

Rozdział II 
Karty płatnicze  
do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze  
do rachunków 
niebędące w ofercie 
TABELA 1A 

Brak wiersza Wiersz 8 
„Prowizja za transakcje typu 
Quasi Cash - 4% min. 10,00 
zł” 
 
 
dotyczy: 
VISA Lume  
Visa Vento  
Visa Terra 

Podnosi się wysokość 
prowizji. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a) i b) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja, 
b) wysokość kosztów związanych z 
wdrożeniem nowych przepisów prawa lub 
zmiany przepisów istniejących lub decyzji, 
zaleceń lub rekomendacji organów 
nadzorujących działalność Banku, mających 
wpływ na koszty ponoszone przez 
Bank związane z obsługą produktu lub 
usługi, której dotyczy nowa lub 
podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

W związku z rekomendacją KNF    
w zakresie bezpieczeństwa 
transakcji internetowych Bank 
poniósł nakłady inwestycyjne na 
wdrożenie nowej odsłony usługi 3D 
secure .  
 Powodem wprowadzenia opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów 
3. rewitalizacja oddziałów 
4. nowa lokalizacja infolinii 
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- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej, niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

Rozdział II 
Karty płatnicze  
do rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze  
do rachunków 
niebędące w ofercie 
TABELA 1A 

Brak wiersza Wiersz 9 
“Opłata za wznowienie karty 
– 15,00 zł” 
 
dotyczy: 
VISA Lume  
Visa Vento  
Visa Terra 
 

Wprowadza się opłatę. Zgodnie z pkt 12 ppkt  2) lit a)   
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych  
z obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej, niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

Powodem wprowadzenia opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów  
4. nowa lokalizacja infolinii  
 

Rozdział II 
Karty płatnicze do 
rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
niebędące w ofercie 
TABELA 3 

Brak wiersza Dodanie nowego wiersza 4 
„Wypłata gotówki:  
4b w bankomatach sieci 
Cashzone   
(z zastrzeżeniem pkt 4d) – 
2,00 zł” 
 
dotyczy: 
Visa Electron Kontakt, 
Maestro Kontakt 
Visa Concerto 
Visa Electron 

Wyodrębnia się usługę 
wypłaty gotówki w 
bankomatach Cashzone. 
 

Zgodnie z pkt 12 ppkt  3)  ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
3) obniżyć wysokość opłaty lub prowizji 
określonej w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy, ze względu na 
zmianę konkurencyjności na rynku usług 
finansowych.” 
 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród  
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to,  
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 
 
Poprawa konkurencyjności usług. 
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Visa Electron Junior 
 
W konsekwencji tego 
zmienia się dotychczasowa 
numeracja  4b-4e na 4c-4f 
oraz odesłanie w punkcie 
4e. 
  

ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 
 
 

Rozdział II 
Karty płatnicze do 
rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
niebędące w ofercie 
TABELA 3 

Brak wiersza Dodanie nowego wiersza 5 
„Wpłata gotówki we 
wpłatomatach sieci 
BZWBK24 – Bez opłat” 
 
dotyczy: 
Visa Electron Kontakt, 
Maestro Kontakt 
Visa Concerto 
Visa Electron 
Visa Electron Junior 
 
Konsekwencją tego jest 
zmiana dotychczasowej 
numeracji z 5 -9 na 6-10 

Wprowadza się  zapisy 
dotyczące usługi -wpłacania 
gotówki we wpłatomatach 
sieci BZWBK24. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6) dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt., 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d) wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród  
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to,  
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 

Rozdział II 
Karty płatnicze do 
rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
niebędące w ofercie 
TABELA 3 

Wiersz 10 
„Prowizja za transakcje 
typu Quasi Cash - 2% min. 
7,00 zł” 
 
dotyczy: 
Visa Electron Kontakt, 
Maestro Kontakt 
Visa Concerto 
Visa Electron 
Visa Electron Junior 

Wiersz 10 
„Prowizja za transakcje typu 
Quasi Cash - 4% min. 10,00 
zł” 
 
dotyczy: 
Visa Electron Kontakt, 
Maestro Kontakt 
Visa Concerto 
Visa Electron 
Visa Electron Junior 

Podnosi się wysokość 
prowizji. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a) i b)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja, 
b) wysokość kosztów związanych z 
wdrożeniem nowych przepisów prawa lub 
zmiany przepisów istniejących lub decyzji, 
zaleceń lub rekomendacji organów 
nadzorujących działalność Banku, mających 
wpływ na koszty ponoszone przez 
Bank związane z obsługą produktu lub 
usługi, której dotyczy nowa lub 
podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji  
w wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 

W związku z rekomendacją KNF 
w zakresie bezpieczeństwa 
transakcji internetowych Bank 
poniósł nakłady inwestycyjne na 
wdrożenie nowej odsłony usługi 3D 
secure .  
 opłaty jest realizacja przez Bank 
poniższych inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów 
3. rewitalizacja oddziałów 
4. nowa lokalizacja infolinii 
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może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej, niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

Rozdział II 
Karty płatnicze do 
rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
niebędące w ofercie 
TABELA 3 

Brak wiersza Dodanie nowego wiersza 11 
„Opłata za wznowienie karty, 
z aktualnej oferty Banku – 
15,00 zł” 
 
dotyczy: 
Visa Electron Kontakt, 
Maestro Kontakt 
Visa Concerto 
Visa Electron 
Visa Electron Junior 
 

Wprowadza się opłatę za 
wznowienie kart. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt  2) lit. a)   
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej, niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

Powodem wprowadzenia opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów  
4. nowa lokalizacja infolinii  

 

Rozdział II 
Karty płatnicze do 
rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
niebędące w ofercie 
TABELA 4 

Wiersz 1 
„Opłata miesięczna za 
kartę - Bez opłat” 
 
dotyczy: 
Naklejka zbliżeniowa 
MasterCard Omni,  
Naklejka zbliżeniowa 

Wiersz 1 
„Opłata miesięczna za kartę” 
 
 
dotyczy: 
Naklejka zbliżeniowa 
MasterCard Omni – Bez 
opłat 

Przenosi się zapisy 
dotyczące kart wycofanych z 
oferty do części 2 Taryfy z 
produktami niebędącymi w 
ofercie, Rozdział II, Tabela 
4. 

Zgodnie z pkt 12  ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6) dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt., 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród  
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to,  
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MasterCard PAYBACK 
Omni 
 
 

Naklejka zbliżeniowa 
MasterCard PAYBACK 
Omni - Bez opłat 
Naklejka zbliżeniowa 
MasterCard PAYBACK -  
3,00 zł 

d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.”” 

iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 
 
 

Rozdział II 
Karty płatnicze do 
rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
niebędące w ofercie 
TABELA 4 

Wiersz 3 
„Wydanie karty w trybie 
ekspresowym” 

Brak wiersza Bank zaprzestaje 
wydawania kart/ innych 
instrumentów płatniczych 
w trybie ekspresowym. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt., 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród  
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to,  
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 
 
Poprawa konkurencyjności usług. 

Rozdział II 
Karty płatnicze do 
rachunków/ inne 
instrumenty 
płatnicze do 
rachunków 
niebędące w ofercie 
TABELA 4 

Wiersz 7 
„Wygenerowanie nowego 
numeru PIN na wniosek 
Posiadacza w formie 
papierowej w Placówce 
BZ WBK - 9,00 zł” 
 
Wiersz 8 
„Generowanie zestawienia 
operacji - 9,00 zł” 
 
 

Wiersz 6 
„Wygenerowanie nowego 
numeru PIN na wniosek 
Posiadacza w formie 
papierowej w Placówce BZ 
WBK - 7,00 zł” 
 
Wiersz 7  
„Generowanie zestawienia 
operacji - 7,00 zł” 

Obniża się wysokość opłaty. Zgodnie z pkt 12 ppkt 3) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
3) obniżyć wysokość opłaty lub prowizji 
określonej w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy, ze względu na 
zmianę konkurencyjności na rynku usług 
finansowych.” 
 
 
 
 
 

Poprawa konkurencyjności  usług. 

Rozdział III 
Karty kredytowe 
niebędące w ofercie 
TABELA 1a 

Wiersz 1 
„Opłata miesięczna za 
kartę w kolejnych latach. 
1.1a karta główna – 6,00 
zł” 
 
dotyczy: 
Visa Orange,  
Visa Classic Electronic, 
MasterCard PayPass  
Visa Money  

Wiersz 1 
„Opłata miesięczna za kartę 
w kolejnych latach.  
1.1a karta główna – 7,50 zł” 
 
dotyczy: 
Visa Orange,  
Visa Classic Electronic, 
MasterCard PayPass  
Visa Money 

Podnosi się wysokość 
opłaty. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 

Powodem zmiany opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. dostosowanie biura 

personalizacji kart do wymogów 
organizacji płatniczych 

2. zakup oprogramowania do 
personalizacji kart - zmiany 
obligatoryjne 

3. wymiana i modernizacja 
sprzętowa starych bankomatów  

4. rozbudowa sieci wpłatomatów  
5. rewitalizacja oddziałów  
6. nowa lokalizacja infolinii 
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do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej, niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

Rozdział III 
Karty kredytowe 
niebędące w ofercie 
TABELA 1a 

Wiersz 1 
„Opłata miesięczna za 
kartę w kolejnych latach. 
1.1b Karta dodatkową 
(pobierana w trybie 
miesięcznym, przy czym 
pobieranie opłaty dla karty 
dodatkowej rozpoczyna 
się po pierwszym 
miesięcznym cyklu 
rozliczeniowym liczonym 
od rocznicy pozytywnej 
decyzji kredytowej dla 
karty głównej oraz 
następującej po wydaniu 
karty dodatkowej)” 
 
dotyczy: 
Visa Gold „Akcja Pajacyk” 
– 15,00 zł  
Visa Orange - 3,00 zł   
Visa Classic Electronic - 
3,00 zł   
MasterCard PayPass - 
3,00 zł  
Visa Money - 3,00 zł 
 
 
 
 
 

Wiersz 1 
„Opłata miesięczna za kartę 
w kolejnych latach.  
1.1b Karta dodatkową 
(pobierana w trybie 
miesięcznym, przy czym 
pobieranie opłaty dla karty 
dodatkowej rozpoczyna się 
po pierwszym miesięcznym 
cyklu rozliczeniowym 
liczonym od rocznicy 
pozytywnej decyzji 
kredytowej dla karty głównej 
oraz następującej po 
wydaniu karty dodatkowej) – 
Bez opłat” 
 
dotyczy: 
Visa Gold „Akcja Pajacyk”  
Visa Orange  
Visa Classic Electronic 
MasterCard PayPass   
Visa Money 

Znosi się opłatę. Zgodnie z pkt 12 ppkt  3)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
3) obniżyć wysokość opłaty lub prowizji 
określonej w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy, ze względu na 
zmianę konkurencyjności na rynku usług 
finansowych.” 

Poprawa konkurencyjności usług. 

Rozdział III 
Karty kredytowe 
niebędące w ofercie 
TABELA 1a 

Wiersz 13 
„Sprawdzenie w 
bankomacie kwoty 
dostępnych środków – 
3,00 zł ” 
 

Wiersz 13 
„Sprawdzenie w bankomacie 
kwoty dostępnych środków – 
2,00 zł ” 
dotyczy: 
Visa Gold „Akcja Pajacyk”  

Obniża się wysokość opłaty.  Zgodnie z pkt 12 ppkt 3) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
3) obniżyć wysokość opłaty lub prowizji 
określonej w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy, ze względu na 

Poprawa konkurencyjności usług.  
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dotyczy: 
Visa Gold „Akcja Pajacyk”  
Visa Orange,  
Visa Classic Electronic, 
MasterCard PayPass  
Visa Money  
 

Visa Orange,  
Visa Classic Electronic, 
MasterCard PayPass  
Visa Money  
 

zmianę konkurencyjności na rynku usług 
finansowych.” 
 

Rozdział III 
Karty kredytowe 
niebędące w ofercie 
TABELA 1a 

Wiersz 2  
„Wypłata w kraju i za 
granicą 
 – 3,5% min. 10,00 zł” 
 
dotyczy: 
Visa Gold „Akcja Pajacyk”  
Visa Orange,  
Visa Classic Electronic, 
MasterCard PayPass,  
Visa Money 

Wiersz 2  
Wypłata w kraju i za granicą. 
– 4% min. 10,00 zł” 
 
dotyczy: 
Visa Gold „Akcja Pajacyk”  
Visa Orange, Visa Classic 
Electronic, MasterCard 
PayPass,  
Visa Money 

Podnosi się wysokość 
opłaty. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji  
w wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej, niż co 
kwartał kalendarzowy.” 
 

Powodem zmiany opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów  
4. nowa lokalizacja infolinii                                                                                     
 

Rozdział III 
Karty kredytowe 
niebędące w ofercie 
TABELA 1a 

Wiersz 3 
„Dokonanie transakcji 
bezgotówkowej w 
punktach oznaczonych, 
jako: kasyna, kasyna 
internetowe, gry losowe, 
zakłady bukmacherskie, 
loterie i totalizatory  –  
3% min. 7,00 zł” 
 
dotyczy: 
Visa Gold „Akcja Pajacyk”  
Visa Orange,  

Wiersz 3 
„Dokonanie transakcji 
bezgotówkowej w punktach 
oznaczonych, jako: kasyna, 
kasyna internetowe, gry 
losowe, zakłady 
bukmacherskie, loterie i 
totalizatory –  
4% min. 10,00 zł” 
 
dotyczy: 
Visa Gold „Akcja Pajacyk”  
Visa Orange,  

Podnosi się wysokość 
opłaty. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt. 2) lit. a) i b) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 

W związku z rekomendacją KNF 
w zakresie bezpieczeństwa 
transakcji internetowych Bank 
poniósł nakłady inwestycyjne na 
wdrożenie nowej odsłony usługi 3D 
secure .  
Dodatkowo Bank poniósł  nakłady 
inwestycyjne  spowodowane zmianą 
Ustawy o kredycie konsumenckim. 
Powodem wprowadzenia zmiany/ 
opłaty jest realizacja przez Bank 
poniższych inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 
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Visa Classic Electronic, 
MasterCard PayPass,  
Visa Money 

Visa Classic Electronic, 
MasterCard PayPass,  
Visa Money 

b) wysokość kosztów związanych z 
wdrożeniem nowych przepisów prawa lub 
zmiany przepisów istniejących lub decyzji, 
zaleceń lub rekomendacji organów 
nadzorujących działalność Banku, mających 
wpływ na koszty ponoszone przez 
Bank związane z obsługą produktu lub 
usługi, której dotyczy nowa lub 
podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej, niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów  
4. nowa lokalizacja infolinii                                                                                       

Rozdział III 
Karty kredytowe 
niebędące w ofercie 
TABELA 1a 

Wiersz 5 
„Przelew z rachunku karty 
kredytowej 
5.1  za pośrednictwem 
usług BZWBK24  (od 
kwoty przelewu) z 
zastrzeżeniem pkt 5.2 –  
3% min. 5,00zł 
5.2  za pośrednictwem 
usług BZWBK24  w 
systemie Express ELIXIR 
lub w systemie BlueCash 
(od kwoty przelewu) –  
3% min. 8,00 zł” 
 
dotyczy: 
Visa Gold „Akcja Pajacyk”  
Visa Orange,  
Visa Classic Electronic, 
MasterCard PayPass,  
Visa Money 

Wiersz 5 
„Przelew z rachunku karty 
kredytowej 
5.1  za pośrednictwem usług 
BZWBK24  (od kwoty 
przelewu) z zastrzeżeniem 
pkt 5.2 – 4% min. 10,00zł 
5.2  za pośrednictwem usług 
BZWBK24  w systemie 
Express ELIXIR lub w 
systemie BlueCash   
(od kwoty przelewu) –  
4% min. 13,00 zł” 
 
 
dotyczy: 
Visa Gold „Akcja Pajacyk”  
Visa Orange,  
Visa Classic Electronic, 
MasterCard PayPass,  
Visa Money  
 

Podnosi się wysokość 
opłaty. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji  
w wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Powodem zmiany opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów  
4. nowa lokalizacja infolinii  
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Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej, niż co 
kwartał kalendarzowy.” 
 

Rozdział III 
Karty kredytowe  
niebędące w ofercie 
TABELA 1a 

Brak wiersza Dodanie nowego wiersza 14 
„Zmiana daty generowania 
zestawień – 20,00 zł” 
 
dotyczy: 
Visa Gold „Akcja Pajacyk”  
Visa Orange,  
Visa Classic Electronic, 
MasterCard PayPass,  
Visa Money 

Wprowadza się nową opłatę. Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji  
w wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej, niż co 
kwartał kalendarzowy.” 
 

Powodem wprowadzenia opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów  
4. nowa lokalizacja infolinii   
 

Rozdział III 
Karty kredytowe  
niebędące w ofercie 
TABELA 1a 

Brak wiersza Dodanie nowego wiersza 15 
„Opłata za wznowienie na 
kartę z aktualnej oferty 
Banku – 15,00 zł” 
 
dotyczy: 
Visa Gold „Akcja Pajacyk”  
Visa Orange,  
Visa Classic Electronic, 
MasterCard PayPass,  
Visa Money 

Wprowadza się nową opłatę. Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji  
w wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 

Powodem wprowadzenia opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów  
4. nowa lokalizacja infolinii  
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do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej, niż co 
kwartał kalendarzowy.” 
 

Rozdział III 
Karty kredytowe 
niebędące w ofercie 
TABELA 1b 

Wiersz 1 
„Opłata roczna za kartę w 
pierwszym roku.  
1.1 karta główna –  

72,00 zł”  
 
dotyczy: 
Visa Classic: 300 lat 
Uniwersytetu 
Wrocławskiego 
Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika  
Uniwersytet Jagielloński 
Visa Silver 
 
 

Wiersz 1 
„Opłata roczna za kartę w 
pierwszym roku.  
1.1 karta główna” 
 
dotyczy: 
Visa Classic: 300 lat 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
– 90,00zł   
Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika – 90,00 zł   
Uniwersytet Jagielloński – 
90,00zł   
Visa Silver – 90,00zł 
MasterCard PAYBACK – 
90,00zł MasterCard Gold - 
220,00 zł   
Visa Gold - 220,00 zł  

Podnosi się wysokość opłaty 
(nie dotyczy MasterCard 
Gold oraz Visa Gold). 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji  
w wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej, niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

Powodem zmiany opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów  
4. nowa lokalizacja infolinii 

Rozdział III 
Karty kredytowe 
niebędące w ofercie 
TABELA 1b 

Wiersz 2  
„Opłata miesięczna za 
kartę w kolejnych latach 
2.1 karta główna – 6,00 zł” 
 
dotyczy: 
Visa Classic: 300 lat 
Uniwersytetu 

Wiersz 2 
„Opłata miesięczna za kartę 
w kolejnych latach  
2.1 karta główna” 
 
dotyczy: 
Visa Classic: 300 lat  
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Podnosi się wysokość opłaty 
(nie dotyczy MasterCard 
Gold oraz Visa Gold). 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie obowiązywania 
umowy, jeżeli podwyższeniu ulegnie 

Powodem zmiany opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. dostosowanie biura 

personalizacji kart do wymogów 
organizacji płatniczych, 

2. zakup oprogramowania do 
personalizacji kart - zmiany 
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Wrocławskiego, 
Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika,  
Uniwersytet Jagielloński, 
Visa Silver 
 

– 7,50 zł 
 
Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika – 7,50 zł   
Uniwersytet Jagielloński – 
7,50 zł   
Visa Silver – 7,50 zł,  
MasterCard PAYBACK - 
7,50 zł 
MasterCardGold – 18,00 zł  
Visa Gold - 18,00 zł 

przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 
- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej niż 
2%. 
Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej, niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

obligatoryjne 
3. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych bankomatów  
4. rozbudowa sieci wpłatomatów  
5. rewitalizacja oddziałów  
6. nowa lokalizacja infolinii  

Rozdział III 
Karty kredytowe  
niebędące w ofercie 
TABELA 1b 

Wiersz 2  
„Opłata miesięczna za 
kartę w kolejnych latach 
2.2 karta dodatkowa 
(pobierana w trybie 
miesięcznym, przy czym 
pobieranie opłaty dla karty 
dodatkowej  rozpoczyna 
się po pierwszym 
miesięcznym cyklu 
rozliczeniowym liczonym 
od rocznicy pozytywnej 
decyzji kredytowej dla 
karty głównej oraz 
następującej po  wydaniu 
karty dodatkowej) 
ZWOLNIENIA Opłata za 
kartę główną lub 
dodatkową nie jest 
pobierana pod warunkiem 
rozliczenia w poprzednim 
miesięcznym cyklu 
rozliczeniowym minimum 
5 transakcji wykonanych 
daną kartą (z wyjątkiem 
przelewów z karty 
kredytowej)” 
 
dotyczy: 
Visa Classic: 300 lat 

Wiersz 2  
„Opłata miesięczna za kartę 
w kolejnych latach 
2.2 karta dodatkowa 
(pobierana w trybie 
miesięcznym, przy czym 
pobieranie opłaty dla karty 
dodatkowej  rozpoczyna się 
po pierwszym miesięcznym 
cyklu rozliczeniowym 
liczonym od rocznicy 
pozytywnej decyzji 
kredytowej dla karty głównej 
oraz następującej po  
wydaniu karty dodatkowej) 
ZWOLNIENIA Opłata za 
kartę główną lub dodatkową 
nie jest pobierana pod 
warunkiem rozliczenia w 
poprzednim miesięcznym 
cyklu rozliczeniowym 
minimum 5 transakcji 
wykonanych daną kartą (z 
wyjątkiem przelewów z karty 
kredytowej) - nie dotyczy 
karty MasterCard<30 ” 
 – Bez opłat” 
 
dotyczy: 
Visa Classic: 300 lat 

Znosi się opłatę za kartę 
dodatkową oraz zmienia się 
zapis dotyczący zwolnienia. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt  3) oraz  ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
3) obniżyć wysokość opłaty lub prowizji 
określonej w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy, ze względu na 
zmianę konkurencyjności na rynku usług 
finansowych. 
 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt., 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 
 

Poprawa konkurencyjności usług. 
 
Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to,  
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 
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Uniwersytetu 
Wrocławskiego - 3,00 zł 
Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika - 3,00 zł   
Uniwersytet Jagielloński - 
3,00 zł   
Visa Silver - 3,00 zł 
Visa Platinum Porsche -
42,00 zł 

Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 
Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, Uniwersytet 
Jagielloński, Visa Silver,  
MasterCard PAYBACK 
Visa Platinum Porsche 
MasterCard Gold 
Visa Gold,   
 

Rozdział III 
Karty kredytowe 
niebędące w ofercie 
TABELA 1b 

Wiersz 3 
„Wypłata w kraju i za 
granicą – 3,5% min. 10,00 
zł” 
  
dotyczy: 
Visa Classic: 300 lat 
Uniwersytetu 
Wrocławskiego 
Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika  
Uniwersytet Jagielloński 
Visa Silver  
MasterCard<30 
Visa Platinum Porsche 
MasterCard Gold 

Wiersz 3 
Wypłata w kraju i za granicą 
– 4% min. 10,00 zł” 
 
 
dotyczy: 
Visa Classic: 300 lat 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika  
Uniwersytet Jagielloński, 
Visa Silver  
MasterCard PAYBACK 
MasterCard<30 
Visa Platinum Porsche 
MasterCard Gold  
Visa Gold 

Podnosi się wysokość 
opłaty. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie obowiązywania 
umowy, jeżeli podwyższeniu ulegnie 
przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 
- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej niż 
2%. 
Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej, niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

Powodem zmiany opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. wymianę i modernizację 

sprzętową starych bankomatów  
2. rozbudowę sieci wpłatomatów  
3. rewitalizację oddziałów  
4. nową lokalizację infolinii  

Rozdział III 
Karty kredytowe 
niebędące w ofercie 
TABELA 1b 

Wiersz 4 
„Dokonanie transakcji 
bezgotówkowej w 
punktach oznaczonych, 
jako: kasyna, kasyna 
internetowe, gry losowe, 
zakłady bukmacherskie, 
loterie i totalizatory 
– 3% min. 7,00 zł” 
 
dotyczy: 
Visa Classic: 300 lat 

Wiersz 4 
„Dokonanie transakcji 
bezgotówkowej w punktach 
oznaczonych, jako: kasyna, 
kasyna internetowe, gry 
losowe, zakłady 
bukmacherskie, loterie i 
totalizatory – 4% min. 10,00 
zł” 
 
dotyczy: 
Visa Classic: 300 lat 

Podnosi się wysokość 
opłaty. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 

W związku z rekomendacją KNF 
w zakresie bezpieczeństwa 
transakcji internetowych Bank 
poniósł nakłady inwestycyjne na 
wdrożenie nowej odsłony usługi 3D 
secure .  
Dodatkowo Bank poniósł  nakłady 
inwestycyjne  spowodowane zmianą 
Ustawy o kredycie konsumenckim. 
Powodem wprowadzenia zmiany/ 
opłaty jest realizacja przez Bank 
poniższych inicjatyw: 
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Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 
Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika  
Uniwersytet Jagielloński, 
Visa Silver  
MasterCard<30 
Visa Platinum Porsche 
MasterCard Gold 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika  
Uniwersytet Jagielloński 
Visa Silver  
MasterCard PAYBACK 
MasterCard<30 
Visa Platinum Porsche 
MasterCard Gold  
Visa Gold 

nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej, niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

1. wymiana i modernizacja 
sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów  
4. nowa lokalizacja infolinii                                                                                       

Rozdział III 
Karty kredytowe 
niebędące w ofercie 
TABELA 1b 

Wiersz 5 
„Przewalutowanie 
transakcji zagranicznej 
dokonanej w walucie innej 
niż PLN 
(naliczana od wartości 
transakcji po 
przewalutowaniu na 
walutę Konta Karty)” 
 
dotyczy: 
Visa Classic: 300 lat 
Uniwersytetu 
Wrocławskiego - 2,8% 
Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika -2,8% 
Uniwersytet Jagielloński - 
2,8% 
Visa Silver - 2,8% 
MasterCard<30 - 2,8% 
Visa Platinum Porsche - 
2,0% 

Wiersz 5 
„Przewalutowanie transakcji 
zagranicznej dokonanej w 
walucie innej niż PLN 
(naliczana od wartości 
transakcji po 
przewalutowaniu na walutę 
Konta Karty)” 
 
 
dotyczy: 
Visa Classic: 300 lat 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
- 2,8% 
Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika -2,8% 
Uniwersytet Jagielloński - 
2,8% 
Visa Silver - 2,8% 
MasterCard PAYBACK – 
2,8% 
MasterCard<30 - 2,8% 
Visa Platinum Porsche - 
2,0% 
MasterCard Gold, Visa Gold 
– 2,8% 

Przenosi się zapisy 
dotyczące kart wycofanych z 
oferty do części 2 Taryfy z 
produktami niebędącymi  
w ofercie, Rozdział III, 
Tabela 1b. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt., 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród  
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to, 
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 

Rozdział III 
Karty kredytowe 
niebędące w ofercie 
TABELA 1b 

Wiersz 6 
„Przelew z rachunku karty 
kredytowej 
6.1  za pośrednictwem 
usług BZWBK24   
(od kwoty przelewu) z 
zastrzeżeniem pkt 6.2 –  

Wiersz 6 
„Przelew z rachunku karty 
kredytowej 
6.1  za pośrednictwem usług 
BZWBK24  (od kwoty 
przelewu) z zastrzeżeniem 
pkt 6.2 – 4% min. 10,00 zł 

Podnosi się wysokość 
opłaty. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 

Powodem zmiany opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 
sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów  
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3% min. 5,00 zł 
6.2  za pośrednictwem 
usług BZWBK24  w 
systemie Express ELIXIR 
lub w systemie BlueCash 
(od kwoty przelewu) –  
3% min. 8,00 zł” 
 
dotyczy: 
Visa Classic: 300 lat 
Uniwersytetu 
Wrocławskiego 
Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika  
Uniwersytet Jagielloński 
Visa Silver  
MasterCard<30 
Visa Platinum Porsche 
 

6.2  za pośrednictwem usług 
BZWBK24  w systemie 
Express ELIXIR lub w 
systemie BlueCash (od 
kwoty przelewu) –  
4% min. 13,00 zł” 
 
 
dotyczy: 
Visa Classic: 300 lat 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika  
Uniwersytet Jagielloński, 
Visa Silver  
MasterCard PAYBACK 
MasterCard<30 
Visa Platinum Porsche 
MasterCard Gold 
Visa Gold 

obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej, niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

4. nowa lokalizacja infolinii  

Rozdział III 
Karty kredytowe 
niebędące w ofercie 
TABELA 1b 

Wiersz 7 
„Zamiana karty na 
wniosek klienta - 12,00 zł” 
 
dotyczy: 
Visa Classic: 300 lat 
Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 
Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika  
Uniwersytet Jagielloński, 
Visa Silver  
MasterCard<30 
Visa Platinum Porsche 

Wiersz 7 
„Zamiana karty na wniosek 
klienta - 12,00 zł” 
 
dotyczy: 
Visa Classic: 300 lat 
Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 
Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika,  
Uniwersytet Jagielloński 
Visa Silver   
MasterCard PAYBACK   
MasterCard<30 
Visa Platinum Porsche 
MasterCard Gold 
 Visa Gold  

Przenosi się zapisy 
dotyczące kart wycofanych z 
oferty do części 2 Taryfy z 
produktami niebędącymi  
w ofercie, Rozdział III, 
Tabela 1b. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt., 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d) wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród  
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to,  
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 

Rozdział III 
Karty kredytowe 
niebędące w ofercie 
TABELA 1b 

Brak wierszy Dodano wiersze: 
Wiersz 9  
„Zestawienie operacji . 
9a dla karty głównej  
- Bez opłat 

9b dla karty dodatkowej -
2,00 zł” 
Wiersz 10 
„Kopia zestawienia operacji 
– 5,00 zł” 

Przenosi się zapisy 
dotyczące kart wycofanych z 
oferty do części 2 Taryfy z 
produktami niebędącymi  
w ofercie, Rozdział III, 
Tabela 1b. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt., 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród  
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to, 
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 
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Wiersz 11  
„Awaryjna wypłata gotówki 
za granicą – Bez opłat” 
Wiersz 12  
„Wydanie karty zastępczej 
za granicą – Bez opłat” 
Wiersz 13 
„Uruchomienie usługi Ratio 
– 1% min. 5,00 zł” 
Wiersz 14 
„Usługa Priority Pass – „-„” 
 
dotyczy: 
MasterCard Gold, 
Visa Gold 
 

GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

Rozdział III 
Karty kredytowe 
niebędące w ofercie 
TABELA 1b 

Wiersz 15 
„Sprawdzenie w 
bankomacie kwoty 
dostępnych środków - 
3,00 zł”  
 
dotyczy: 
Visa Classic: 300 lat 
Uniwersytetu 
Wrocławskiego 
Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika  
Uniwersytet Jagielloński 
Visa Silver  
MasterCard<30 
Visa Platinum Porsche 
 

Wiersz 15 
„Sprawdzenie w bankomacie 
kwoty dostępnych środków - 
2,00 zł” 
 
 
dotyczy: 
Visa Classic: 300 lat 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika  
Uniwersytet Jagielloński 
Visa Silver  
MasterCard PAYBACK 
MasterCard<30 
Visa Platinum Porsche 
MasterCard Gold,  
Visa Gold 

Obniża się wysokość opłaty. Zgodnie z pkt 12 ppkt  3)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
3) obniżyć wysokość opłaty lub prowizji 
określonej w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy, ze względu na 
zmianę konkurencyjności na rynku usług 
finansowych.” 

Poprawa konkurencyjności usług. 

Rozdział III 
Karty kredytowe 
niebędące w ofercie 
TABELA 1b 

Brak wiersza Dodanie nowego wiersza 16 
„Zmiana daty generowania 
zestawień – 20,00 zł” 
 
dotyczy: 
Visa Classic: 300 lat 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika  
Uniwersytet Jagielloński 
Visa Silver  
MasterCard PAYBACK 
MasterCard<30 
Visa Platinum Porsche 
MasterCard Gold 

Wprowadza się nową opłatę. Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 

Powodem wprowadzenia opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 
sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów  
4. nowa lokalizacja infolinii  
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Visa Gold może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej, niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

Rozdział III 
Karty kredytowe  
niebędące w ofercie 
TABELA 1b 

Brak wiersza Dodanie nowego wiersza 17 
„Opłata za wznowienie karty, 
w tym za wznowienie na 
kartę z aktualnej oferty 
Banku – 15,00 zł” 
 
dotyczy: 
Visa Classic: 300 lat 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika  
Uniwersytet Jagielloński 
Visa Silver  
MasterCard PAYBACK 
MasterCard<30 
Visa Platinum Porsche 
MasterCard Gold 
Visa Gold 

Wprowadza się nową opłatę. Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej, niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

Powodem wprowadzenia opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów  
4. nowa lokalizacja infolinii  

Rozdział IV 
„Konta 
Oszczędnościowe” 
i lokaty terminowe 
niebędące w ofercie 
 
TABELA –  
„Konta 

Brak wiersza Dodanie nowego wiersza 1 
„Prowadzenie rachunku 
(miesięcznie) – 1,00 zł”   
 
dotyczy: 
Konto oszczędnościowe 
Standard 
Konto oszczędnościowe 

Wprowadza się opłatę.  Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 

Powodem wprowadzenia opłaty jest 
realizacja przez Bank  zmian 
informatycznych w zakresie 
weryfikacji obowiązków 
podatkowych klientów 
indywidualnych konieczna do 
obsługi kont oszczędnościowych. 
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oszczędnościowe” Concerto 
Konto oszczędnościowe – 
Lokata Swobodna 
Konto Ekstra 
Oszczędnościowe 
Konto Oszczędnościowe w 
walutach USD,  
Konto Oszczędnościowe w 
walutach EUR, Konto 
Oszczędnościowe w 
walutach GBP* 
 
W konsekwencji dodania 
zmienia si e numeracja 
poprzednich wierszy 
odpowiednio o 1.  

ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej, niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

Rozdział IV 
„Konta 
Oszczędnościowe” 
i lokaty terminowe 
niebędące w ofercie 
 
TABELA –  
„Konta 
oszczędnościowe” 

Wiersz 2 
„Wypłata gotówkowa – od 
każdej wypłaty w 
momencie jej dokonania  
2b druga i kolejne wypłaty 
w placówce (z 
uwzględnieniem 
zrealizowanych 
przelewów) w danym 
miesiącu kalendarzowym 
– 10,00 zł”  
 
dotyczy: 
Konto oszczędnościowe 
Standard 
Konto oszczędnościowe 
Concerto 
Konto oszczędnościowe – 
Lokata Swobodna 
Konto Ekstra 
Oszczędnościowe 
Konto Oszczędnościowe 
w walutach USD, Konto 
Oszczędnościowe  
w walutach EUR, Konto 
Oszczędnościowe w 
walutach GBP* 

Wiersz 3 
„Wypłata gotówkowa – od 
każdej wypłaty w momencie 
jej dokonania  
3b druga i kolejne wypłaty w 
placówce (z uwzględnieniem 
zrealizowanych przelewów) 
w danym miesiącu 
kalendarzowym – Bez opłat”  
 
 
 
dotyczy: 
Konto oszczędnościowe 
Standard 
Konto oszczędnościowe 
Concerto 
Konto oszczędnościowe – 
Lokata Swobodna 
Konto Ekstra 
Oszczędnościowe 
Konto Oszczędnościowe  
w walutach USD, Konto 
Oszczędnościowe  
w walutach EUR, Konto 
Oszczędnościowe w 
walutach GBP* 

Znosi się opłatę.  Zgodnie z pkt 12 ppkt 3)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
3) obniżyć wysokość opłaty lub prowizji 
określonej w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy, ze względu na 
zmianę konkurencyjności na rynku usług 
finansowych.” 
 

Poprawa konkurencyjności usług. 

Rozdział V 
Kredyty i pożyczki 

Postanowienia ogólne 
„Klient wewnętrzny 

Brak zapisu. 
W konsekwencji punkty 

Wykreśla się zapisy.   
 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
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hipoteczne  
niebędące w ofercie 
 

(definicja stosowana do 
kredytów i pożyczek 
hipotecznych)  – Klient, 
który spełnia, co najmniej 
jeden z poniższych 
warunków: 
1.posiada rachunek 
Ekstrakonto, od co 
najmniej 6 miesięcy, 
2.posiada, jako osoba 
prowadząca działalność 
gospodarczą, rachunek 
Ekstrabiznes, od co 
najmniej 6 miesięcy, 
3.jest Klientem 
Zamożnym. 
Klient Zamożny (definicja 
stosowana do kredytów i 
pożyczek hipotecznych) to 
Klient, który posiada: 
miesięczne wpływy na 
dowolny rachunek 
oszczędnościowo-
rozliczeniowy Ekstrakonto 
w wysokości min. 7 tys. zł  
(w wyłączeniem wpłat 
gotówkowych oraz 
wpływów pochodzących z 
innych rachunków dla 
Ludności prowadzonych w 
placówce lub jednostce 
centralnej, która przed 
dniem połączenia Kredyt 
Banku S.A. z BZWBK S.A. 
należała do byłego Kredyt 
Banku S.A.), i/lub wartość 
średniomiesięcznych 
aktywów zgromadzonych 
przez Klienta w 
produktach depozytowych 
i/lub inwestycyjnych 
oferowanych  w placówce 
lub przez jednostkę 
centralną, która przed 
dniem połączenia Kredyt 
Banku S.A. z BZWBK S.A. 
należała do byłego Kredyt 
Banku S.A., wynosi min. 
200 000 zł. 

oznaczone, jako 2-9 
otrzymały nową numerację 
odpowiednio 1-8. 

zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt., 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d) wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród  
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to,  
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 
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1.W sytuacji, gdy o kredyt 
wnioskuje kilku 
Wnioskodawców 
przynależących do 
różnego Typu Klienta to 
prowizja za udzieleniu 
kredytu przyznawana jest 
w oparciu o 
najkorzystniejszy 
występujący wśród 
Wnioskodawców Typ 
Klienta.” 

Rozdział V 
Kredyty i pożyczki 
hipoteczne  
niebędące w ofercie 
 
Tabela po części 
Postanowienia 
Ogólne 

Wiersz 1 
„Udzielenie kredytu/ 
pożyczki” 
1a  
„dla klientów 
wewnętrznych Banku” 
 
dotyczy: 
Kredyt mieszkaniowy 
EKSTRALOKUM – 2% 
min. 300,00zł 
Kredyt preferencyjny na 
cele mieszkaniowe 
RODZINA NASWOIM – „-„ 
Kredyt konsolidacyjny– 
hipoteczny – 2% min. 
300,00 zł 
Kredyt mieszkaniowy 
EKSTRALOKUM – „-„ 
Pożyczka hipoteczna 
AMBICJA – 2% min. 
300,00 zł 
Pożyczka mieszkaniowa 
PERSPEKTYWA – „-„ 
 
1b 
„Dla Klientów, którzy 
przystąpią do Umowy 
Ubezpieczenia na życie 
zawartej pomiędzy 
Bankiem a TUnŻ Warta 
S.A.” 
 
dotyczy:  
Kredyt mieszkaniowy 
EKSTRALOKUM – „-„ 
Kredyt preferencyjny na 

Brak wierszy 
 
W konsekwencji zmienia się 
numeracja wierszy z 2 na 1. 

Wykreśla się zapisy.  Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt., 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d) wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród  
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to,  
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 
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cele mieszkaniowe 
RODZINA NASWOIM – „-„ 
Kredyt konsolidacyjny– 
hipoteczny – „-„ 
Kredyt mieszkaniowy 
EKSTRALOKUM – „-„ 
Pożyczka hipoteczna 

AMBICJA – „-„ 
Pożyczka mieszkaniowa 
PERSPEKTYWA – „-„ 
 
1c 
„Dla pozostałych klientów” 
 
dotyczy: 
Kredyt mieszkaniowy 
EKSTRALOKUM – 2% 
min. 300,00zł 
Kredyt preferencyjny na 
cele mieszkaniowe 
RODZINA NASWOIM  
– 1% min. 300,00zł 
Kredyt konsolidacyjny– 
hipoteczny  
– 2% min. 300,00 zł 
Kredyt mieszkaniowy 
EKSTRALOKUM – „-„ 
Pożyczka hipoteczna 
AMBICJA – 2% min. 
300,00 zł 
Pożyczka mieszkaniowa 
PERSPEKTYWA – „-„ 

Rozdział V 
Kredyty i pożyczki 
hipoteczne  
niebędące w ofercie 
 
Tabela po części 
Postanowienia 
Ogólne 
 

Wiersz 3 
„Wystawienie promesy 
kredytu” 
 
dotyczy: 
Kredyt mieszkaniowy 
EKSTRALOKUM – „-„ 
Kredyt preferencyjny na 
cele mieszkaniowe 
RODZINA NASWOIM – „-„ 
Kredyt konsolidacyjny– 
hipoteczny – „-„ 
Kredyt mieszkaniowy 
EKSTRALOKUM – 100,00 
zł 
Pożyczka hipoteczna 

AMBICJA – „-„ 

Brak wiersza 
 
W konsekwencji zmienia się 
numeracja wierszy z 3-9 na 
2-7. 

Wykreśla się zapisy.   Zgodnie z pkt 12 ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt., 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d) wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród  
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to, 
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9%. 
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Pożyczka mieszkaniowa 
PERSPEKTYWA – „-„ 
 

Rozdział V 
Kredyty i pożyczki 
hipoteczne 
niebędące w ofercie 
 
Tabela po części 
Postanowienia 
Ogólne 

Wiersz 9 
„Zmiana waluty , w jakiej 
jest spłacana pożyczka - 
ze złotych na walutę obcą, 
w której pożyczka jest 
denominowana (od kwoty 
pożyczki pozostałej do 
spłaty od kwoty 
podlegającej 
przewalutowaniu) - 0,50% 
min. 200,00 zł” 
 
dotyczy: 
Pożyczka mieszkaniowa 
PERSPEKTYWA  

Wiersz 7 
„Zmiana waluty , w jakiej jest 
spłacana pożyczka - ze 
złotych na walutę obcą, w 
której pożyczka jest 
denominowana (od kwoty 
pożyczki pozostałej do 
spłaty od kwoty podlegającej 
przewalutowaniu) -  Bez 
opłat” 
 
 
dotyczy: 
Pożyczka mieszkaniowa 
PERSPEKTYWA  

Znosi się opłatę.  Zgodnie z pkt 12 ppkt 3)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
3) obniżyć wysokość opłaty lub prowizji 
określonej w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy, ze względu na 
zmianę konkurencyjności na rynku usług 
finansowych” 

Poprawa konkurencyjności usług. 

Załącznik nr 1 
Produkty i usługi 
Avocado 
 
Rachunki bankowe 

Wiersz 3 
„Transakcje na rachunek w 
innym banku 
3.2 
przelew złożony za 
pośrednictwem  usług 
BZWBK24 w systemie 
Express ELIXIR lub w 
systemie BlueCash – 
3,00zł”  
 
dotyczy: 
Konto Avocado 
 

Wiersz 3 
„Transakcje na rachunek w 
innym banku 
3.2 
przelew złożony za 
pośrednictwem  usług 
BZWBK24 w systemie 
Express ELIXIR lub w 
systemie BlueCash – 5,00zł” 
 
 
dotyczy: 
Konto Avocado 
 

Podnosi się wysokość 
opłatę. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt  2) ,lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej, niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

Powodem zmiany opłaty jest 
realizacja przez Bank inicjatywy  
w zakresie rozwoju bankowości 
mobilnej - Projekt Mobile - M1. 

Załącznik nr 1 
Produkty i usługi 
Avocado 

Wiersz 4  
„Przelew24 – Bez opłat” 
 

Wiersz 4  
„Przelew24 – 0,50 zł” 
 

Wprowadza się opłatę. Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a)  
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

Powodem wprowadzenia opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
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Rachunki Bankowe 

dotyczy: 
Konto Avocado 
 

dotyczy: 
Konto Avocado 
 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej, niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

1. rozbudowa sieci wpłatomatów 
projekt mobile  

2. projekty wpływające na 
poprawę obsługi rachunków 
bieżących  

3. projekty umożliwiające obsługę 
w sposób zautomatyzowany 
rach. bieżących rewitalizacja 
oddziałów  

4. nowa lokalizacja infolinii 

Załącznik nr 1 
Produkty i usługi 
Avocado 
 
Karty płatnicze  
do rachunków 
 
 

Wiersz 2  
„Wyprodukowanie nowej 
karty w trybie 
ekspresowym - 30,00 zł” 
 
dotyczy: 
Visa Avocado 

Brak wiersza 
 
W konsekwencji wykreślenia 
wiersz 2  zmieniła się 
numeracja wierszy 3 na 2. 

Bank zaprzestaje 
wydawania kart w trybie 
ekspresowym.  

Zgodnie pkt 12, ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt., 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku,” 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród  
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza, iż 
wynagrodzenie wzrosło o 3, 9%. 

Załącznik nr 1 
Produkty i usługi 
Avocado 
 
Karty płatnicze  
do rachunków  
 
 

Brak wiersza Dodano wiersz 2b 
„w bankomatach sieci 
Cashzone  - 2,00 zł” 
 
dotyczy: 
Visa Avocado 
 
W konsekwencji dodania 
wiersza 2b  zmieniła się 
numeracja wierszy 2b na 2c. 

Wyodrębnia się usługę 
wpłaty gotówki kartą 
płatniczą do rachunków – w 
bankomatach Cashzone. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 3) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
3) obniżyć wysokość opłaty lub prowizji 
określonej w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy, ze względu na 
zmianę konkurencyjności na rynku usług 
finansowych.” 
 

Poprawa konkurencyjności usług. 
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Załącznik nr 1 
Produkty i usługi 
Avocado 
 
Karty płatnicze  
do rachunków 

Wiersz 2c 
„w pozostałych 
bankomatach i 
terminalach w kraju i za 
granicą – 3% min. 5,00zł” 

Wiersz 2c 
„w pozostałych 
bankomatach i terminalach 
w kraju i za granicą – 3% 
min. 10,00 zł” 

Podnosi się wysokość 
opłaty. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit.  a) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 

2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą produktu lub usługi, której dotyczy 
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może  przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których 
wysokość do tej pory wynosiła: 

- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 
200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej 
niż 2%. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2) powyżej 
mogą zostać dokonane nie częściej, niż co 
kwartał kalendarzowy.” 

Powodem zmiany opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych 
bankomatów 

2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów  
4. nowa lokalizacja infolinii 

 

Załącznik nr 1 
Produkty i usługi 
Avocado 
 
Karty płatnicze  
do rachunków 

Brak wiersza Dodano wiersz 3 
„Wpłata gotówki we 
wpłatomatach sieci 
BZWBK24 – Bez opłat” 
 
W konsekwencji dodania  
wiersza 3  zmieniła się 
numeracja wierszy 3 na 4. 

Wprowadza się  zapisy 
dotyczące usługi - wpłaty 
gotówki we wpłatomatach 
sieci BZWBK24. 

Zgodnie pkt 12, ppkt 6) lit. d) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
6)dokonywać zmian w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy innych niż wskazane 
w pkt., 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych 
czynników: 
d)wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez 
GUS - o co najmniej 3 % wartości tego 
czynnika w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku.” 
 

Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 16 marca 2016r. 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród  
z zysku w lutym 2016 r. wyniosło 
4137,45 zł, zaś w lutym 2015r. 
wynosiło 3981,63 zł.  Oznacza to, 
iż wynagrodzenie wzrosło o 3,9FF%. 

Załącznik nr 1 
Produkty i usługi 
Avocado 
 
Karty płatnicze  
do rachunków 

Wiersz 6  
„Wygenerowanie nowego 
numeru PIN do wydanej 
karty na wniosek 
użytkownika w formie 
papierowej w Placówce 

Wiersz 6  
„Wygenerowanie nowego 
numeru PIN do wydanej 
karty na wniosek 
użytkownika w formie 
papierowej w Placówce     

Obniża się wysokość opłaty. Zgodnie z pkt 12 ppkt 3) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
3) obniżyć wysokość opłaty lub prowizji 
określonej w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy, ze względu na 

Poprawa konkurencyjności usług. 
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BZ WBK - 9,00 zł” BZ WBK - 7,00 zł” zmianę konkurencyjności na rynku usług 
finansowych.” 
 

Załącznik nr 1 
Produkty i usługi 
Avocado 
 
Karty płatnicze  
do rachunków 

Wiersz 7 
„Generowanie zestawienia 
transakcji  - 9,00 zł” 

Wiersz 7 
„Generowanie zestawienia 
transakcji  - 7,00 zł” 

Obniża się wysokość opłaty. Zgodnie z pkt 12 ppkt 3) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
3) obniżyć wysokość opłaty lub prowizji 
określonej w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy, ze względu na 
zmianę konkurencyjności na rynku usług 
finansowych.” 
 

Poprawa konkurencyjności  usług. 

Załącznik nr 1 
Produkty i usługi 
Avocado 
 
Karty płatnicze  
do rachunków 

Wiersz 8 
„Prowizja za transakcje 
typu Quasi Cash  
– 2% min. 7,00 zł” 

Wiersz 8 
„Prowizja za transakcje typu 
Quasi Cash – 4% min. 10,00 
zł” 

Podnosi się wysokość 
prowizji. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a)  i b)   
Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z 
czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą 
produktu lub usługi, której dotyczy nowa lub 
podwyższona opłata lub prowizja, 
b) wysokość kosztów związanych z 
wdrożeniem nowych przepisów prawa lub 
zmiany 
przepisów istniejących lub decyzji, zaleceń 
lub rekomendacji organów 
nadzorujących działalność Banku, mających 
wpływ na koszty ponoszone przez 
Bank związane z obsługą produktu lub 
usługi, której dotyczy nowa lub 
podwyższona opłata lub prowizja. 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W 
przypadku podwyższenia opłaty lub prowizji, 
których wysokość do tej pory wynosiła: 
- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej niż 
2%. 
 

W związku z rekomendacją KNF    
w zakresie bezpieczeństwa 
transakcji internetowych Bank 
poniósł nakłady inwestycyjne na 
wdrożenie nowej odsłony usługi 3D 
secure  oraz realizacja przez Bank 
poniższych inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych bankomatów  
2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów 
4. nowa lokalizacja infolinii 
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Załącznik nr 1 
Produkty i usługi 
Avocado 
 
Karty płatnicze do 
rachunków 

Brak wiersza Dodano wiersz 9 
„Opłata za wznowienie karty  
– 15,00 zł” 

Wprowadza się opłatę za 
wznowienie karty. 

Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) lit. a) 
„Bank zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian Taryfy. Bank może: 
2) adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty 
lub prowizji określonej w Taryfie lub 
wprowadzić do Taryfy nową adekwatną 
opłatę lub prowizję w okresie 
obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z 
czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług 
ponoszonych przez Bank związanych z 
obsługą 
produktu lub usługi, której dotyczy nowa lub 
podwyższona opłata lub prowizja, 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w 
wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może przekroczyć trzykrotności w stosunku 
do dotychczasowej wysokości. W 
przypadku podwyższenia opłaty lub prowizji, 
których wysokość do tej pory wynosiła: 
- 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może przekroczyć 200 zł, 
- 0 % - opłata lub prowizja w wyniku 
podwyższenia nie może wynosić więcej niż 
2%.” 

Powodem wprowadzenia opłaty jest 
realizacja przez Bank poniższych 
inicjatyw: 
1. wymiana i modernizacja 

sprzętowa starych 
bankomatów  

2. rozbudowa sieci wpłatomatów  
3. rewitalizacja oddziałów  
4. nowa lokalizacja infolinii 

 


