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  Najlepsze według „Forbesa” oferty prestiżowych kart kredytowych w 2016 roku 
miejsce  

w 
rankingu

bank karta suma 
punktów

koszt  
wydania/

użytkowania

wymagania 
finansowe (aktywa 

lub miesięczne 
wpływy w PLN)

oprocentowanie 
kredytu/okres 
bezodsetkowy

maksymalny 
limit kredytowy 

(PLN)

pakiet usług dodatkowych,  
zniżek i ubezpieczeń  
(wybrane przykłady)

funkcjonalność karty  
i wygoda  

jej użytkowania

1 Lion's Bank 
(oddział 
Idea Banku)

Lion's Bank 
Master Key 
World Elite 
MasterCard

18 0/0 karta wydawana 
na zaproszenie 

banku; dla 
klientów private 
bankingu Lion's 

Banku

4,99/64 ustalany 
indywid.

Quintessentially Lifestyle; oferty 
specjalne, np. My-wardrobe.com,  

w hotelach, na produkty finansowe 
Idea Banku; program MasterCard 

Rewards, polisa na wydatki  
medyczne bez limitu

28 terminów spłaty do wyboru,  
pełna odpowiedzialność banku na  

60 h przed zastrzeżeniem karty,  
bank podniesie limit w awaryjnej 

sytuacji; karta wykonana 
ze stopu metali

2 Bank 
Millennium

Millennium 
MasterCard 

World Elite/Elite 
VIP

17,75 0/0 klienci  
private bankingu 

(1 mln PLN  
w aktywach)

10/56 1 mln/2 mln 
Elite VIP

program World Elite MC Privileges; 
World MasterCard Rewards (punkty 
wymieniane na nagrody); Program 
Inspiracje; Priority Pass (bezpłatny 

także dla osób towarzyszących)

pełna odpowiedzialność banku  
w razie utraty karty; klient nie płaci  

za dostarczenie karty zastępczej;  
w awaryjnej sytuacji bank  
podwyższy limit na karcie

2 Citi 
Handlowy

Citibank World 
Elite MasterCard 

Ultime

17,75 0/1000* aktywa 500 tys. 
PLN lub wpływy 

20 tys. PLN

10/56 1 mln lub 
więcej na 
wniosek 
klienta

Program „A La Carte”, Citi World 
Privileges (jedzenie, podróże, zakupy, 

lifestyle); Priority Pass; pakiet 
ubezpieczeń do 7,5 mln euro  

na wydatki medyczne

jedenaście terminów spłaty; 
powiadamianie CitiAlerts; pełna 

odpowiedzialność banku za 
nieautoryzowane transakcje 

niezależnie od czasu, jaki upłynął

4 Raiffeisen 
Polbank

MasterCard 
World Elite

16,75 0/1000* klienci private 
bankingu (1 mln 
PLN w aktywach)

10/58 ustalany 
indywid.

Program MasterCard Rewards (punkty 
wymieniane na nagrody); Privileges 
Programme; bezpłatny Priority Pass; 

Travel Insurance; ubezpieczenia 
medyczne do 7,5 mln euro 

pięć terminów spłaty do wyboru; 
awaryjna gotówka w 24 godziny od 

utraty karty; minimalna spłata 3 proc. 
zadłużenia; bank podwyższy limit  

w awaryjnej sytuacji

5 Bank Pekao Pekao Visa 
Infinite

16,5 0/1200* klienci private 
bankingu (1 mln 
PLN w aktywach)

10/54 ustalany 
indywid.

Visa Luxury Hotel Collection; Visa 
Infinite Offers; polisa na wydatki 

medyczne do 10 mln euro;  
bezpłatny Priority Pass; 

międzynarodowe concierge

bank przejmuje pełną 
odpowiedzialność za bezprawne 

użycie karty; 6 terminów spłaty; bank 
podwyższy limit na telefon  

w awaryjnej sytuacji

6 mBank World Elite 
MasterCard**

16,25 900/900* na zaproszenie 
banku (klienci 

private bankingu 
1 mln PLN)*** 

9/54 500 tys. mOkazje – zniżki w 3 tys. sklepów; 
„Money Back – Wysokie Loty z 

mBankiem”; wydatki medyczne do  
7,5 mln euro; Priority Pass i concierge

dziesięć terminów spłaty; minimalna 
spłata 4 proc. zadłużenia; bank 

przejmuje pełną odpowiedzialność  
za nieuprawnione transakcje

7 PKO Bank 
Polski

PKO Visa Infinite 15,75 0/800* dochód 
minimum  

25 tys. PLN

10/55 1 mln „Program Przywilejów” (zniżki  
w sklepach, hotelach, klinikach, SPA 

itp.); pakiet ubezpieczeń; Medical 
Assistance, Home Assistance; IAPA  

i Priority Pass; concierge

bezpłatne ubezpieczenie na wypadek 
śmierci, inwalidztwa czy utraty pracy; 

dowolny dzień spłaty; pełna 
odpowiedzialność banku przed 

zastrzeżeniem karty

7 Bank Pekao Pekao World 
Elite MasterCard

15,75 0/900* klienci private 
bankingu  

(1 mln PLN  
w aktywach) 

10/54 ustalany 
indywid.

Private Consulting (doradztwo  
w obrocie sztuką, nieruchomościami, 
prawne itp.); Priority Pass (bezpłatne 
dla posiadacza karty i gości); polisa, 

np. wydatki medyczne do 7,5 mln euro

sześć cykli spłaty; bank  
przejmuje odpowiedzialność  

za nieautoryzowane transakcje; 
możliwe podwyższenie limitu  

w awaryjnej sytuacji 

9 Noble Bank MasterCard 
World Elite 
(metalowa)

15,5 2500/0 na zaproszenie 
banku  

(1 mln PLN  
w aktywach)

10/59 1 mln Program „Food&Travel” (zniżki  
i specjalne oferty w sieciach hoteli, 
restauracji, klubach golfowych, SPA; 
polisy (medyczne, assistance); Noble 

Concierge; Priority Pass bez opłat

karta wykonana ze stopu metali;  
sześć terminów spłaty; bank  

przejmuje pełną odpowiedzialność  
za nieautoryzowane  

transakcje

10 Noble Bank MasterCard 
World Elite

15,25 1000*/0 klienci private 
bankingu  

(1 mln PLN  
w aktywach)

10/59 1 mln Program „Food&Travel” (zniżki  
i specjalne oferty w sieciach hoteli, 

restauracjach, wypożyczalniach 
samochodów); polisy (medyczne, 

assistance); Noble Concierge;  
Priority Pass bez opłat

sześć terminów spłaty; bank przejmuje 
pełną odpowiedzialność za 

nieautoryzowane transakcje;  
w awaryjnych sytuacjach bank 

podwyższy limit na karcie

10 Noble Bank Visa Infinite 15,25 1000*/0 klienci private 
bankingu  

(1 mln PLN  
w aktywach)

10/59 1 mln Program „Food&Travel” (zniżki  
i specjalne oferty w hotelach, 

restauracjach, klubach golfowych, 
SPA); polisy (medyczne, assistance); 

Noble Concierge; polisy i Priority Pass 
– 4 bezpłatne wejścia w roku

sześć terminów spłaty; bank  
przejmuje pełną odpowiedzialność  

za nieautoryzowane transakcje;  
w awaryjnych sytuacjach  

bank podwyższy dostępny limit  
na karcie

12 BGŻ BNP 
Paribas

MasterCard 
World Elite

15 0/800 klienci private 
bankingu 

(aktywa ponad 
600 tys. PLN)

10/56 200 tys. Program rabatów w 2500 punktów 
sprzedaży (luksusowe marki, m.in. 
answear.com, swiss.com); upgrade 

pokoju/klasy samochodu; Priority Pass; 
polisa na wydatki medyczne  

do 7,5 mln EUR

pięć terminów spłaty;  
brak opłat  

za przewalutowanie transakcji;  
udział klienta do 150 euro 

w nieautoryzowanych  
transakcjach

13 Alior Bank Alior Bank 
World Elite 
MasterCard

14 890/890* aktywa 1 mln 
PLN lub 

zainwestowane 
0,4 mln PLN, lub  
dochód 20 tys. 

PLN 

10****/59 200 tys. Program „Buy & Smile”; zniżki  
u partnerów MasterCard  

(turystyka, zakupy i inne);  
Priority Pass bezpłatne tylko  

dla posiadacza karty;  
concierge

sześć cykli rozliczeniowych;  
klient partycypuje w stratach  

przy nieautoryzowanych  
transakcjach do 50 euro  

(zbliżeniowe)  
lub 150 euro (pozostałe)

Źródło: banki, stan na 31 października 2016 r.; *0 PLN, jeśli suma transakcji przekroczy określony pułap w ciągu roku lub w pakiecie z inną kartą; **występuje w dwóch wersjach: dla klientów mBanku oraz private bankingu;  
***lub aktywa 500 tys. PLN, lub wpływy 20 tys. PLN:  ****możliwość negocjowania indywidualnej stawki
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