Załącznik do Umowy o kartę kredytową z limitem kredytowym

Tabela opłat i prowizji
obowiązująca od dnia 08.09.2022
dla karty kredytowej Provi Smart wydawanej przez Provident Polska S.A.
§ 1.
Niniejsza Tabela opłat i prowizji określa stawki opłat i prowizji pobieranych przez Provident Polska S.A. od Klientów.
§ 2.
1. Prowizje i opłaty ustalane są i pobierane w złotych.
2. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących.
§ 3.
1. Od Transakcji Płatniczych, realizowanych w walutach obcych, prowizję lub opłatę pobieraną w złotych
oblicza się według kursu wymiany stosowanego przez Mastercard i udostępnianego w ramach dedykowanej
strony internetowej: https://www.mastercard.pl/pl-pl/klient-indywidualny/pomoc/kalkulator-walut.html.
2. Do przewalutowania Transakcji Płatniczej Mastercard stosuje kurs obowiązujący na dzień autoryzacji
transakcji. W szczególnych przypadkach Mastercard stosuje kurs obowiązujący na dzień rozliczenia, który
może się różnić od kursu obowiązującego w momencie autoryzacji Transakcji Płatniczej.
§ 4.
Prowizje i opłaty pokrywa Klient w wysokości i terminie wskazanych w Miesięcznym Zestawieniu Transakcji.

L.p.

Tytuł opłaty/prowizji

Rozliczenie

Wartość

1.

Opłata za korzystanie z Limitu kredytowego*

miesięcznie

4,5%

2.

Roczna stopa oprocentowania kredytu**

miesięcznie

Oprocentowanie
odpowiada
wysokości ustawowych odsetek
maksymalnych, zgodnie z treścią
art. 359 § 2¹ Kodeksu cywilnego.
(na dzień 08.09.2022 wynosi
20,5%)

3.

Opłata za wydanie Karty kredytowej

jednorazowo

0 PLN

4.

Opłata za Transakcję Gotówkową

jednorazowo

0 PLN

5.

Opłata za Transakcję Bezgotówkową

jednorazowo

0 PLN

6.

Opłata za wysłanie nowej Karty w miejsce
zastrzeżonej i nowego PIN-u

jednorazowo

0 PLN

7.

Wystawienie
i
wysłanie
Miesięcznego
Zestawienia Transakcji w wersji elektronicznej

jednorazowo

0 PLN

8.

Wystawienie i wysłanie duplikatu Miesięcznego
Zestawienia Transakcji w wersji elektronicznej

jednorazowo

0 PLN

9.

Opłata za sprawdzenie Dostępnych Środków w
Bankomacie

jednorazowo

0 PLN

10.

Opłata za zmianę PIN w Bankomacie

jednorazowo

0 PLN

11.

Opłata za zablokowanie/odblokowanie karty na
wniosek Klienta

jednorazowo

0 PLN

12.

Opłata za wydanie zaświadczenia o stanie
zadłużenia i/lub zamknięciu rachunku Karty

jednorazowo

0 PLN

13.

Prowizja za przewalutowanie Transakcji
Płatniczej dokonanej w walucie obcej

jednorazowo

0%
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*Opłata obliczana jako określona wartość procentowa sumy kwot Transakcji Płatniczych wykonanych w danym
Miesięcznym Cyklu Rozliczeniowym Karty. Opłata jest należna za każdy miesiąc i uiszczana odpowiednio co
miesiąc. Opłata jest naliczana co miesiąc do momentu całkowitej spłaty sumy kwot Transakcji Płatniczych. W sytuacji
gdyby opłata była wyższa niż kwota Limitu Kredytowego pozostająca do spłaty, opłata ulega obniżeniu do kwoty
pozostającej do spłaty. Opłata jest rozliczana w miesięcznych okresach rozliczeniowych, tj. jest należna za każdy
miesiąc świadczenia usług płatniczych przez Kredytodawcę, obejmujących przede wszystkim: dostęp do Limitu
kredytowego oraz Rachunku Karty, w tym za dostęp do systemu płatniczego Mastercard, zapewnienie
bezpieczeństwa Transakcji Kartą, wysyłkę Miesięcznych wyciągów oraz odbiór spłat Limitu Kredytowego.
**Oprocentowanie roczne Transakcji Płatniczych, jeżeli Transakcje te nie zostały w całości spłacone w Miesięcznym
Cyklu Rozliczeniowym Karty. Oprocentowanie jest naliczane od niespłaconej sumy Transakcji Płatniczych.
Tabela Limitów Transakcyjnych dla karty kredytowej Provi Smart wydawanej przez Provident Polska S.A.
L.p

Typ transakcji

1.
2.

Transakcja bezgotówkowa
Transakcja gotówkowa***

Dzienny limit Transakcji
Płatniczych (wartość)
5000 PLN
2000 PLN

Dzienny limit Transakcji
Płatniczych (liczba)
nie dotyczy
5

*** - Limit nie obejmuje pierwszej wypłaty dokonywanej za pośrednictwem Doradcy Klienta
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