
1 Karty

PLN

Pierwsza karta
Plastikowa lub 

Wirtualna
bezpłatnie

Plastikowa 30

Wirtualna 15

poczta 6,9

kurier 19,9

poczta 25

kurier 99,9

poczta 35

kurier 130

Do 4 kart
Plastikowa lub 

Wirtualna
bezpłatnie

Piąta karta i kolejne
Plastikowa lub 

Wirtualna
1

Na terenie Polski 2

1%
min. 5

Inne kraje
2%

min. 5

Sprawdzenie salda dostępnych środków
(o ile usługa jest dostępna w danym bankomacie)

5

Opłata za zmianę PIN
(o ile usługa jest dostępna w danym bankomacie)

5

Zastrzeżenie karty bezpłatnie

Czasowa blokada karty 1

bezpłatnie

Pierwsza zmiana w miesiącu bezpłatnie

Każda kolejna zmiana 1

Wydanie karty
(nowej, lub w miejsce zastrzeżonej,

lub po upływie terminu ważność)

Wysyłka karty plastikowej Unia Europejska

Polska

Druga i kolejne karty

Wznowienie czasowo zablokowanej karty

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów Indywidualnych

obowiązująca od 1 września 2021

Ceny podane w PLN, o ile nie określono inaczej

Zmiana  limitów transakcji kartą
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Blokady karty
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Na terenie Unii Europejskiej,

Szwajcarii, Norwegii, Turcji i Izraela

Reszta świata

Wypłata gotówki przy użyciu karty
(operator bankomatu może doliczyć dodatkowe opłaty)

Miesięczne użytkowanie karty
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2 Rachunki płatnicze i wymiana walut

PLN

Główny bezpłatnie

Pomocniczy bezpłatnie

Saldo do 100 000 PLN 
(ekwiwalent PLN sumy 

wszystkich walut)

bezpłatnie

Saldo powyżej 100 000 

PLN (ekwiwalent PLN 

sumy wszystkich walut)

0,70%

automatycznie podczas płatności kartą bezpłatnie

manualnie w Kantorze Walutowym bezpłatnie

3 Wpłaty

PLN

Na rachunek operatora IgoriaCard

prowadzony w banku w Polsce

(bank nadawcy może naliczyć dodatkowe opłaty; 

w przypadku dokonania przelewu 

z rachunku bankowego prowadzonego w innym 

kraju niż rachunek Igoria Trade może zostać 

naliczona dodatkowa opłata)

Wszystkie waluty 

dostępne na IgoriaCard
bezpłatnie

EUR (SEPA) 1,50 EUR

EUR (inne) 8,00 EUR

PLN 6,00 PLN

USD 2,00 USD

GBP 2,00 GBP

CHF 2,00 CHF

NOK 20,00 NOK

SEK 13,00 SEK

DKK 11,00 DKK

TRY 6,00 TRY

ILS 6,00 ILS

RUB 100,00 RUB

CZK 50,00 CZK

HUF 450,00 HUF

AUD 2,00 AUD

CAD 2,00 CAD

BGN 3,00 BGN

RON 6,50 RON

Inne waluty 1,50 EUR

Wpłata BLIK Przychodzący PLN 1%

Inne metody wpłat 
(wszystkie inne metody zasileń nie wymienione w sekcji Wpłaty)

Przychodzący
wszystkie 

waluty
2%

(bank nadawcy może naliczyć dodatkowe opłaty; 

w przypadku dokonania przelewu z rachunku 

bankowego prowadzonego w innym kraju niż 

rachunek Igoria Trade może zostać naliczona 

dodatkowa opłata)
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Na rachunek operatora IgoriaCard

prowadzony w banku poza Polską

In
n

e

Miesięczne prowadzenie rachunku

Prowizja za wymianę walut

Oprocentowanie
(naliczane miesięczne w odniesieniu do sumy środków zgromadzonych na 

wszystkich  rachunkach płatniczych)

Kredyt

(ujemne oprocentowanie w skali roku)



4 Wypłaty

PLN

Do banku, w którym operator IgoriaCard 

posiada rachunek

Wszystkie waluty 

dostępne na IgoriaCard
0,1%
min. 2

PLN
0,1%
min. 2

EUR

(SEPA)
0,1%
min. 6

EUR

(inne)
0,1%

min. 30

inne

waluty
0,1%

min. 30

Do banku, w którym operator IgoriaCard 

posiada rachunek

waluty dostępne na 

platformie
0,1%

min. 30

Do innego banku
waluty dostępne na 

platformie
0,1%

min. 60

Do banku, w którym operator IgoriaCard 

posiada rachunek
GBP

0,1%

min. 2 GBP

Do innego banku GBP
0,1%

min. 2 GBP

PLN 

(Sorbnet/Express Elixir)
50,00  PLN

EUR 12,00 EUR

USD 13,00 USD

GBP 11,00 GBP

CHF 12,00 CHF

NOK 120,00 NOK

SEK 115,00 SEK

DKK 84,00 DKK

TRY 85,00 TRY

RUB 804,00 RUB

CZK 295,00 CZK

HUF 3840,00 HUF

AUD 19,00 AUD

CAD 18,00 CAD

BGN 22,00 BGN

RON 53,00 RON

inne 

waluty
12,00  EUR
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 Do innego banku

Przelew na rachunek w Polsce
(bank odbiorcy może naliczyć dodatkowe opłaty)

Przelew na rachunek do banku na terenie Wielkiej 

Brytanii w systemie Faster Payments
(bank odbiorcy może naliczyć dodatkowe opłaty)

Przelew na rachunek poza Polską
(bank odbiorcy może naliczyć dodatkowe opłaty)

W
y

p
ła

ty
 e

k
sp

re
so

w
e

Dodatkowa opłata za przelew w trybie 

ekspresowym



5 Przelewy wewnętrzne

PLN

Wychodzący bezpłatnie

Przychodzący bezpłatnie

Wychodzący bezpłatnie

Przychodzący bezpłatnie

Przelew do odbiorcy w Trejdoo bezpłatnie

Przelew do odbiorcy w Klasomat bezpłatnie

6 Inne opłaty

PLN

Anulowanie wypłaty na rachunek bankowy 50

bezpłatnie

50

25

100

300

0,1%
min. 30

0,1%
min. 60

100

200

W przypadku braku wystarczających środków w PLN opłata zostanie pobrana w walucie posiadanej przez Klienta, przeliczona po bieżącym kursie 

sprzedaży waluty dostępnym w Kantorze Walutowym na platformie IgoriaCard. Dla operacji wypłaty, wpłaty i transfery wewnętrzne opłata  

zostanie pobrana w walucie transakcji i przeliczona na walutę cennikową (PLN) po bieżącym kursie sprzedaży  dostępnym w Kantorze Walutowym 

na platformie IgoriaCard. 

Lista banków, w których operator usługi IgoriaCard posiada rachunek dostępna jest pod adresem www.igoriacard.com/banki/

Wszystkie waluty 

dostępne na IgoriaCard

Wyciągi, faktury, potwierdzenia transakcji 

Realizacja zwrotu środków z tytułu niezgodności 

danych
(bank odbiorcy może naliczyć dodatkowe opłaty;

opłata zostanie naliczona w walucie wypłaty, przeliczona 

po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego wpłatę)

Potwierdzenie przelewu wygenerowane w systemie bankowym

Udostępniany na platformie IgoriaCard

Wysyłany na żądanie na wskazany adres email lub korespondencyjny 

(opłata za każdy dokument)

(jeśli przelew nie został zrealizowany przez bank)

Przelew na rachunek bankowy

prowadzony w banku w Polsce

Przelew na rachunek bankowy

prowadzony w banku poza Polską

Ręczna interwencja w przypadku błędnych danych wpłaty

Pomiędzy rachunkami

tego samego użytkownika
Wszystkie waluty 

dostępne na IgoriaCard

Pomiędzy rachunkami

różnych użytkowników
Wszystkie waluty 

dostępne na IgoriaCard

Złożenie zapytania lub zmiana wypłaty w systemie SWIFT, SEPA lub innym

Przygotowanie potwierdzenia dla audytora na życzenie klienta

Wydanie zaświadczenia, oświadczenia, potwierdzenia na  życzenie klienta

Wychodzący


