
Poz. Bank/nazwa	  karty Oprocentowanie	  transakcji	  bezgotówkowych Okres	  bezodsetkowy	  (dni) Opłata	  roczna	  za	  kartę	  (klient	  z	  założeń) Program	  rabatowy Moneyback Możliwość	  rozłożenia	  zadłużenia	  na	  raty Oprocentowanie Prowizja Max	  okres	  spłaty	  (m-‐ce) Min.	  kwota	  transakcji,	  jaką	  można	  rozłożyć	  na	  raty Max	  kwota	  transakcji,	  jaką	  można	  rozłożyć	  na	  raty
Liczba	  

punktów

1
Plus	  Bank

MasterCard	  Classic
11,75%	  -‐	  z	  ubezpieczeniem
12,00%	  -‐	  bez	  ubezpieczenia	  

52 0,00	  zł
Klienci	  Plus	  Banku	  posiadający	  karty	  kredytowe	  i	  debetowe	  

korzystają	  z	  Programu	  Paszport	  Korzyści

BONUS	  PLUS:	  za	  każde	  rozliczone	  w	  danym	  okresie	  
rozliczeniowym	  500	  zł	  klient	  może	  obniżyć	  o	  5%	  abonament	  (w	  
sieci	  Plus	  lub	  Cyfrowym	  Polsacie)	  lub	  otrzymać	  dodatkowe	  5%	  
doładowania	  w	  sieci	  Plus	  na	  kartę	  oraz	  Plus	  mix	  (nie	  więcej	  
jednak	  niż	  100,00	  zł).	  Dodatkowo	  Klient	  może	  otrzymać	  

ROCZNICOWY	  BONUS	  PLUS	  naliczany	  w	  rocznicę	  podpisania	  
przez	  Klienta	  umowy	  o	  karty	  kredytowe

TAK
10,75%	  -‐	  karta	  z	  ubezpieczeniem
11,00%	  -‐	  karta	  bez	  ubezpieczenia	  

0,00% 24 300,00	  zł 80%	  przyznanego	  limitu 12,5

2
Credit	  Agricole	  Bank	  Polska

Visa	  Standard
12,00% 54 0,00	  zł Zniżki	  u	  Partnerów	  Klubu	  Rabatowego NIE TAK 10,00% 1,00%	  min	  5,00	  zł 24 300,00	  zł 100%	  przyznanego	  limitu 11,5

Bank	  Zachodni	  WBK
Karta	  Kredytowa	  1|2|3	  

12,00% 54
120,00	  zł

(10	  zł	  miesięcznie)
NIE

1%	  zwrotu	  wydatków	  we	  wszystkich	  supermarketach	  
spożywczych	  w	  Polsce

2%	  zwrotu	  wydatków	  na	  wszystkich	  stacjach	  paliw	  w	  Polsce
3%	  zwrotu	  wydatków	  we	  wszystkich	  restauracjach	  i	  fastfoodach	  

w	  Polsce
Maksymalna	  kwota	  zwrotu	  -‐	  do	  760	  zł	  rocznie

TAK 9,99% 1,00%	  min.	  5,00	  zł 48 200,00	  zł 95%	  przyznanego	  limitu 11,0

Raiffeisen	  Polbank
Wizz	  Air	  MasterCard

12,00% 56 79,00	  zł

Program	  Lojalnościowy	  Wizz	  Air	  umożliwiający	  zbieranie	  
punktów	  za	  każdą	  transakcję	  bezgotówkową	  (5	  zł	  =	  1	  punkt).	  
Równowartość	  pieniężną	  punktów	  (10	  punktów	  =	  1	  zł)	  można	  
przeznaczyć	  na	  zakupy	  na	  stronie	  wizzair.com	  np.	  biletów	  
lotniczych.	  Dodatkowo	  klientom	  nadawane	  jest	  bezpłatne	  

członkostwo	  w	  Wizz	  Discount	  Club.

2%	  na	  Koncie	  Wizz. TAK 0,00% 1,00%	  miesięcznie 30 500,00	  zł 100%	  przyznanego	  limitu 11,0

mBank
MasterCard	  Standard/Visa	  Classic

12,00% 54 70,00	  zł TAK NIE TAK 9,00% 0,00% 60 300,00	  zł 80%	  przyznanego	  limitu 10,5

Orange	  Finanse
Karta	  kredytowa	  MasterCard	  

12,00% 54 70,00	  zł TAK NIE TAK 9,00% 0,00% 60 300,00	  zł 80%	  przyznanego	  limitu 10,5

Getin	  Bank
MasterCard	  Standard

9,99% 56 0,00	  zł NIE NIE TAK 0,00% 1,00%	  za	  każdą	  ratę 24 300,00	  zł 70%	  przyznanego	  limitu 9,5

Bank	  Millennium
karta	  Millennium	  Impresja

12,00% 51 40,00	  zł
W	  ramach	  programu	  Ispiracje	  możliwość	  skorzystania	  ze	  zniżek	  

w	  blisko	  1000	  sklepów	  oraz	  punktów	  usługowych.	  	  
Zwrot	  5%	  wartości	  zakupów	  u	  partnerów	  karty	  Impresja,	  

(ponad	  20	  wiodących	  marek),	  aż	  do	  760	  zł	  rocznie.
TAK 0,00% 1,00%	  wartości	  zadłużenia	  rozkładanego	  na	  raty 12 300,00	  zł 3	  000	  zł 9,5

mBank
Visa	  Miles&More

12,00% 54 200,00	  zł TAK NIE TAK 9,00% 0,00% 60 300,00	  zł 80%	  przyznanego	  limitu 9,5

Bank	  Pekao	  SA
Pekao	  MasterCard	  Credit

12,00% 55 0,00	  zł
Możliwość	  udziału	  w	  programie	  rabatowym	  "Płać	  kartą,	  bo	  

warto"
NIE NIE 5,0

Bank	  Pekao	  SA
Elektroniczna	  Karta	  Kredytowa	  Visa	  Regata

12,00% 55 0,00	  zł
Możliwość	  udziału	  w	  programie	  rabatowym	  "Płać	  kartą,	  bo	  

warto"
NIE NIE 5,0

Inteligo
Karta	  kredytowa	  Inteligo	  Visa	  payWave

12,00% 55 0,00	  zł
Możliwość	  korzystania	  z	  programu	  rabatowego	  organizacji	  Visa	  -‐	  

Oferty	  Visa
NIE NIE 5,0

T-‐Mobile	  Usługi	  Bankowe
Karta	  kredytowa	  MasterCard

11,40% 58 35,00	  zł Mapa	  Okazji NIE NIE 4,5

ING	  Bank	  Śląski
Karta	  kredytowa	  VISA/Karta	  kredytowa	  MasterCard

12,00% 52 0,00	  zł

Klienci	  korzystający	  z	  kart	  kredytowych	  zbierają	  punkty	  w	  
programie	  Bankujesz-‐zyskujesz,	  które	  dają	  możliwość	  zakupu	  
produktów	  w	  cenach	  przygotowanych	  specjalnie	  dla	  Klientów	  
ING	  Banku	  Śląskiego,	  a	  także	  nabycia	  kodów	  rabatowych	  i	  

zniżek	  za	  same	  punkty.

NIE NIE 4,5

Bank	  Pocztowy
Pocztowa	  karta	  kredytowa

10,00% 55
48,00	  zł

(4	  zł	  miesięcznie)
NIE NIE NIE 4,5

BNP	  Paribas	  Bank	  Polska
Karta	  kredytowa	  Classic

12,00% 61 39,00	  zł NIE NIE NIE 4,0

BOŚ	  Bank
Karta	  kredytowa	  MasterCard,	  taryfa	  standardowa

12,00% 57 0,00	  zł NIE NIE NIE 4,0

Inteligo
Karta	  kredytowa	  Inteligo	  MasterCard	  PayPass	  

12,00% 55 0,00	  zł NIE NIE NIE 4,0

9
eurobank

Visa	  Classic	  Standard	  
12,00% 52 0,00	  zł NIE NIE NIE 3,5

Założenia:
Klient	  posiada	  kartę	  z	  limitem	  w	  wysokości	  5000	  zł
Miesięcznie	  wykonuje	  przy	  użyciu	  karty	  4	  transakcje	  bezgotówkowe	  na	  łączną	  kwotę	  800	  zł,	  tj.	  9600	  zł	  rocznie
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Karty	  kredytowe	  na	  święta	  (karty	  classic)
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