
Poz. Bank/nazwa  karty Minimalny  dochód  netto  niezbędny  do  otrzymania  karty Oprocentowanie  transakcji  bezgotówkowych Okres  bezodsetkowy  (dni) Opłata  za  wydanie  karty  (klient  z  założeń) Opłata  roczna  za  kartę  (klient  z  założeń) Możliwość  skorzystania  z  programu  rabatowego Ubezpieczenie  od  nieuprawnionego  użycia  karty Bezpłatne  ubezpieczenie  od  nieuprawnionego  użycia  karty
Liczba  

punktów

1
BOŚ  Bank

MasterCard  Gold
1  200,00  zł 8,99% 56 0,00  zł 0,00  zł

TAK
(MasterCard  Buy&Smile)

TAK TAK 12

2
Getin  Bank

MasterCard  World
1  500,00  zł 10,00% 59 29,99  zł 0,00  zł

TAK
(MasterCard  Buy&Smile)

TAK TAK 10,5

3
eurobank

Visa  Gold  Select
2  100,00  zł 10,00% 56 0,00  zł 0,00  zł TAK TAK TAK 9,5

Toyota  Bank
Toyota  Double  Gold

brak,  zależnie  od  decyzji  kredytowej 7,90% 56
0,00  zł  pod  warunkiem  aktywacji  karty  do  45  dni  od  daty  

wydania
120,00  zł  (zwrot  przy  obrotach  24  000  zł  rocznie)

TAK
(Program  Toyota  More)

TAK
(Bezpieczna  Karta)

TAK 8

Bank  BGŻ
Visa  Gold

bank  nie  wyznacza  minimalnych  dochodów  koniecznych  do  
ubiegania  się  o  kartę

8,00% 56 0,00  zł
pierwszy  rok  korzystania  z  karty:  0  zł

kolejne  klata:  150  zł
TAK TAK TAK 8

Alior  Bank
MasterCard  Gold

500,00  zł 10,00% 58 0,00  zł 75,00  zł TAK NIE NIE 8

PKO  Bank  Polski
PKO  MasterCard  Gold/  PKO  Visa  Gold

3  000,00  zł 10,00% 55 10,00  zł 150,00  zł

TAK  
(Program  Przywilejów  PKO  Banku  Polskiego

MasterCard  Buy  &  Smile
MasterCard  Rewards
Oferty  Visa  Premium
Oferty  Visa  Online)

TAK TAK 6,5

ING  Bank  Śląski
Złota  karta  kredytowa  VISA

3  500,00  zł 10,00% 52 100,00  zł 100,00  zł

TAK
(program  lojalnościowy  "bankujesz-‐zyskujesz",  rabaty  w  Złotej  
strefie  VISA,  oferta  VISA  Premium,  zniżki  na  ubezpieczenia  
komunikacyjne  i  mieszkaniowe  w  Liberty  Ubezpieczenia)

TAK TAK 6,5

Raiffeisen  Polbank
Złota  Visa

3  000,00  zł 10,00% 56 0,00  zł 180,00  zł
TAK  

(R-‐rabaty,  dodatkowo  Money  Back  -‐  1  zł  za  każde  100  zł  
transakcji)

TAK NIE 6,5

BNP  Paribas  Bank  Polska
MasterCard  Gold

3  000,00  zł 10,00% 61 69,00  zł 150,00  zł
TAK

(MasterCard  Buy&Smile)
TAK TAK 6,5

Deutsche  Bank  Polska  
IQ  World  MasterCard

4  000,00  zł 9,00% 56 0,00  zł 200,00  zł
TAK

(Strefa  Rabatów  i  MasterCard  Buy&Smile)
TAK

(Pakiet  ubezpieczeń  "Bezpieczna  Karta")
TAK 6,5

Bank  Pekao  SA
Pekao  MasterCard  Credit  Gold

Zdolność  kredytowa 10,00% 55 0,00  zł 150,00  zł
TAK

(Płać  kartą  bo  Warto)
TAK

NIE
(6  zł)

6

Citi  Handlowy
Citibank  Gold

2  000,00  zł 10,00% 54 0,00  zł 216,00  zł TAK NIE NIE 6

Credit  Agricole  Bank  Polska
Visa/MasterCard  Gold

3  000,00  zł 10,00% 56 0,00  zł 200,00  zł
TAK

(Klub  Rabatowy  CA)
NIE -‐ 5,5

Bank  Millennium
Millennium  MasterCard  Gold/
Millennium  AmericanExpress/

Millennium  Visa  Gold

bank  nie  wyznacza  minimalnych  dochodów  koniecznych  do  
ubiegania  się  o  kartę

10,00% 51 0,00  zł
155,88 zł

(12*12,99 zł)
TAK

(Program  Inspiracje)
TAK

NIE
(3,99  zl)

5,5

Bank  BPH
Karta  MasterCard  Gold  Program  “Komfort”

2  500,00  zł 7,00% 54 190  zl 190  zl NIE TAK TAK 5,5

8
Plus  Bank

MasterCard  Gold
4  000,00  zł 10,00% 52 0,00  zł

120,00  zł
(12*10,00  zł)

TAK NIE NIE 5

9
Bank  Zachodni  WBK

MasterCard  Gold/  Visa  Gold
4  000,00  zł 10,00% 54 220,00  zł

216,00  zł
(12*18,00  zł)

TAK
(program  rabatowy  banku)

TAK TAK 4,5

Założenia:
Klient:  osoba  prowadząca  jednoosobowe  gospodarstwo  domowe,  mieszkająca  w  mieście  pow.  100  000  mieszkańców,  uzyskująca  dochody  w  wysokości  4  120  zł  netto  miesięcznie,  zatrudniony  na  podstawie  umowy  o  pracę  zawartej  na  czas  nieokreślony
Klient  posiada  kartę  z  limitem  w  wysokości  20  000  zł
Miesięcznie  wykonuje  przy  użyciu  karty  4  transakcje  bezgotówkowe  na  łączną  kwotę  750  zł,  tj.  9  000  zł  rocznie
Klient  nie  posiada  innych  zobowiązań  kredytowych
Klient  nie  posiada  konta  osobistego  w  banku,  w  którym  posiada  kartę  kredytową

Złota  karta  kredytowa  dla  każdego
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