
Kursy obowiązujące dla transakcji zaksięgowanych 5/29/2015

Kraj w walucie którego dokonano transakcji Symbol waluty
Kurs Visa dla przeliczenia transakcji z waluty 

oryginalnej na EUR

Kurs obowiązujący w części detalicznej banku dla 

przeliczenia kwoty transakcji z EUR na PLN

Szwajcaria/Lichtenstein CHF 0.969273000

Wielka Brytania GBP 1.417630000

Stany Zjednoczone USD 0.924385284

Unia Europejska EUR 1.000000000

Pozostałe kursy są dostępne w CitiPhone: 0 801 32 2484, (22) 692 24 84.

Przypominamy, że zgodnie z TOiP w przypadku transakcji zagranicznych wykonywanych kartą kredytową w systemie VISA, doliczana jest przez bank opłata:

1% wartości transakcji bezgotówkowych i gotówkowych dokonanych poza obszarem Unii Europejskiej w innej walucie niż EUR.

Opłata ta nie jest zawarta w podanych powyżej kursach.

Kraj w walucie którego dokonano transakcji Symbol waluty
Średni dzienny kurs MasterCard dla przeliczenia 

transakcji z waluty oryginalnej na EUR

Kurs obowiązujący w części detalicznej banku dla 

przeliczenia kwoty transakcji z EUR na PLN

Szwajcaria/Lichtenstein CHF 0.960546735

Wielka Brytania GBP 1.405536136

Stany Zjednoczone USD 0.913576000

Unia Europejska EUR 1.000000000

Pozostałe kursy są dostępne w CitiPhone: 0 801 32 2484, (22) 692 24 84.

Przypominamy, że zgodnie z TOiP w przypadku transakcji zagranicznych wykonywanych kartą kredytową w systemie MasterCard, doliczana jest przez bank opłata:

1% wartości transakcji bezgotówkowych i gotówkowych dokonanych poza obszarem Europy.

Opłata ta nie jest zawarta w podanych powyżej kursach.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa,  zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.
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Tabela kursów walut obowiązujących w części detalicznej Banku dla rozliczeń transakcji dokonanych 

kartami kredytowymi poza granicami Polski.

Kurs obowiązujący w części detalicznej Banku dla rozliczeń kart kredytowych w chwili księgowania Transakcji na Rachunku Karty jest ustalany każdego Dnia roboczego, między 

godz. 15.00 a 17.00, jako średni kurs na międzybankowym rynku walutowym w momencie jego ustalania, powiększony o opłatę za przeliczenie walutowe stanowiącą 4% wartości 

kursu.

Kurs obowiązujący w części detalicznej Banku dla rozliczeń kart kredytowych w chwili księgowania Transakcji na Rachunku Karty jest ustalany każdego Dnia roboczego, między 

godz. 15.00 a 17.00, jako średni kurs na międzybankowym rynku walutowym w momencie jego ustalania, powiększony o opłatę za przeliczenie walutowe stanowiącą 4% wartości 

kursu.


