Posiadanie karty debetowej do konta osobistego to już dzisiaj niemal konieczność i niesamowita
wygoda. Jednak mało który plastik jest całkowicie darmowy. Owszem, opłat można uniknąć,
jednak by nie doszło do pobrania prowizji, musimy się postarać. O wszystkich dodatkowych
opłatach związanych z kartą debetową przeczytasz w regulaminie usługi.

Dlaczego trzeba zapoznać się z regulaminem karty debetowej?
Konieczność czytania wszystkich dokumentów przed ich podpisaniem to od lat powtarzany truizm,
jednak trudno się nie zgodzić z tym, że to najważniejsza zasada przy zawieraniu jakiejkolwiek umowy
– również o zakup produktu bankowego czy karty kredytowej. To właśnie w regulaminie zawarte są
wszystkie informacje dotyczące dodatkowych opłat oraz warunki, które trzeba spełnić, by takich
prowizji uniknąć.
Opłaty za wydanie czy korzystanie z karty debetowej mogą wynosić od kilku do nawet kilkunastu
złotych w skali miesiąca – w zależności od banku i konta osobistego. Systematycznie znikająca z
naszego rachunku kwota to dodatkowe koszty, których często łatwo można uniknąć. Dlatego tak
ważne jest zapoznanie się z regulaminem i bieżące wyjaśnianie zapisów budzących wątpliwości z
pracownikiem banku.

Karty płatnicze – za co banki pobierają opłaty i jak ich uniknąć?
Najczęściej spotykane prowizje dotyczące kart debetowych to te za wydanie i obsługę plastiku. Ta
pierwsza pobierana jest jednorazowo i często banki w ogóle rezygnują z jej wprowadzania ze względu
na fakt, że karty płatnicze są używane przez Polaków coraz częściej.
Z kolei opłata za obsługę karty jest analogiczna do tej za prowadzenie konta. Większość banków
rezygnuje z jej pobierania – ale tylko po spełnieniu konkretnych warunków. Do najpopularniejszych
należą:
•

konieczność dokonania płatności bezgotówkowych na określoną kwotę w ciągu miesiąca,

•

konieczność dokonania określonej liczby płatności bezgotówkowych w ciągu miesiąca,

•

zapewnienie konkretnej sumy wpływów na konto, do której karta jest dołączona.

Często banki decydują się na połączenie kilku wymienionych warunków, co jeszcze bardziej utrudnia
uniknięcie opłaty. Warto wtedy zastanowić się, czy spełnienie dodatkowych wymagań jest warte
zaoszczędzenia kilku złotych w skali miesiąca i poszukać konta, gdzie karta debetowa jest
bezwarunkowo darmowa.
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