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z Grupy BPS
Dotyczy: zasady realizacji transakcji wypłat z bankomatów za granicą.
Szanowni Państwo,
Na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2022, Rada Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości
S.A. przyjęła informację o zasadach realizacji transakcji wypłat dokonywanych w bankomatach za
granicą.
W związku z tym przesyłamy informacje dotyczące przewalutowania na PLN transakcji wypłat
gotówki realizowanych w bankomatach za granicą.
Transakcja wypłaty gotówki w bankomacie za granicą może przebiegać w dwojaki sposób:

1. Transakcja DCC (Dynamic Currency Convercion)
Przy wyborze przez klienta tego typu transakcji, w momencie dokonywania przewalutowania z
waluty transakcji np. EUR na walutę rachunku karty PLN, stosowany będzie kurs prezentowany
przez właściciela bankomatu. Klient na ekranie bankomatu otrzyma informację o kwocie obciążenia
jego rachunku w PLN. Wypłata środków zostanie zrealizowana w walucie obcej, rozliczenie
transakcji w korespondencji z rachunkiem klienta nastąpi w PLN, tą samą kwotą w PLN zostanie
obciążony Bank - wydawca karty. Różnice kursowe z tytułu obsługi wypłaty – przewalutowania,
stanowią przychody właściciela bankomatu. Zaletą tego typu operacji jest natychmiastowa wiedza
klienta o wartości obciążenia jego rachunku, wadą natomiast może być wyższy kurs
przewalutowania. Klient ma możliwość rezygnacji z transakcji DCC na rzecz klasycznej opcji
rozliczenia.
2. Transakcja non DCC, bez usługi Dynamic Currency Convercion
Transakcja tego typu zostanie przewalutowana z waluty transakcji na walutę rachunku zgodnie z
zasadami ustalonymi przez Bank wydawcę karty. Klient w momencie realizowania transakcji nie jest
informowany o kwocie obciążenia jego rachunku. W przypadku kart wydawanych w Polsce
odmienne zasady obowiązują dla kart Visa i MasterCard.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy,
KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 455 625 241.00 złotych, który został w pełni wpłacony.

A. Transakcje bez DCC realizowane kartami Visa
Standardowo po dokonaniu płatności w walucie innej niż złoty, kwota transakcji przeliczana jest
bezpośrednio na walutę rozliczeniową karty, a całe rozliczenie odbywa się według tabeli kursowej
stosowanej przez VISA (standardowe spready walutowe wynoszą tam ok. 1-1,5% i są niższe od
spreadów stosowanych przez banki).
Transakcje przewalutowane są z waluty transakcji na walutę rachunku karty przez organizację Visa
po kursie Visa z dnia dokonania transakcji. W przypadku kart VISA klient unika kosztownego,
podwójnego przewalutowania, czyli sytuacji, kiedy kwota transakcji przeliczona jest najpierw z
jednej waluty na drugą np. z koron czeskich na euro, a później jeszcze z euro na walutę karty, w
tym przypadku polskie złote. Kwota obciążająca rachunek klienta powiększona jest o 3% prowizji.
Różnica pomiędzy kwotą obciążającą Bank – wydawcę karty, a kwotą obciążającą rachunek klienta
tzw. OIF (Optional Issuer Fee) stanowi przychód Banku. W przypadku Zrzeszenia BPS, środki te są
w całości przekazywane przez Bank BPS do Banków Spółdzielczych zgodnie z wartością transakcji
wypłat dokonanych kartami każdego Banku. Decyzja o stosowaniu prowizji OIF w wysokości 3 %
została zatwierdzona przez Radę Zrzeszenia.

B. Transakcje bez DCC realizowane kartami MasterCard
W przypadku kart ze znakiem MasterCard przewalutowanie wygląda nieco inaczej, tutaj dla kart
prowadzonych w polskich złotych walutą rozliczeniową jest EUR. Transakcje przewalutowane są z
waluty transakcji innej niż EUR (np. USD, GBP, CHF) na EUR przez organizację MasterCard po
kursie MasterCard z dnia dokonania transakcji. MasterCard obciąża Bank – wydawcę karty za
wszystkie transakcje zagraniczne łączną kwotą w EUR. MasterCard przekazuje do Banku BPS
zbiorczą kwotę transakcji zagranicznych do rozliczenie na rachunkach klientów przewalutowaną na
EUR. Bank BPS zamienia otrzymane z MasterCard kwoty wszystkich transakcji w EUR również
tych zrealizowanych kartami wydanymi przez Banki Spółdzielcze na PLN po kursie sprzedaży
pieniądza obowiązującym w Banku BPS w dniu rozliczenia transakcji. Transakcje przewalutowane
na PLN są przekazywane analitycznie przez Bank BPS do Banków Spółdzielczych w celu
obciążenia rachunków klientów. Rachunki bieżące Banków Spółdzielczych w Banku BPS są
obciążane łączną kwotą transakcji w PLN, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Bankiem BPS, a
Bankiem Spółdzielczym.
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