
Opłaty od agentów 
rozliczeniowych 
z tytułu wolumenu 
transakcji: Nazwa 
opłaty

Opis Stawka

Opłata z tytułu 
wolumenu transakcji 
detalicznych kartami 
Mastercard

Opłata naliczana na pokrycie 
kosztów ogólnej obsługi programu 
płatności (marki, zasady, 
infrastruktura...) związanego 
z działalnością dotyczącą marki 
Mastercard.

Wolumen kwartalny (EUR) Opłaty od agentów rozliczeniowych

Progresywna stopniowana opłata 
z tytułu wykazywanych transakcji 
(krajowe + wewnątrzeur. 
+ międzyreg.).

0‐300 000 000 0,00070

Powyżej 300 000 000 0,00023

Opłata z tytułu 
wolumenu transakcji 
bankomatowych 
kartami Mastercard

Opłata naliczana na pokrycie 
kosztów ogólnej obsługi programu 
płatności (marki, zasady, 
infrastruktura...) związanego 
z działalnością dotyczącą marki 
Mastercard.

Wolumen kwartalny (EUR) Opłaty od agentów rozliczeniowych

Progresywna stopniowana opłata 
z tytułu wykazywanych transakcji 
(krajowe + wewnątrzeur. + 
międzyreg.).

0 - 300 000 000 0,00070

Powyżej 300 000 000 0,00023

Opłata z tytułu 
wolumenu transakcji 
detalicznych kartami 
Maestro

Opłata naliczana na pokrycie 
kosztów ogólnej obsługi programu 
płatności (marki, zasady, 
infrastruktura...) związanego 
z działalnością dotyczącą marki 
Maestro.

Wolumen kwartalny (EUR) Opłaty od agentów rozliczeniowych

Progresywna stopniowana opłata 
z tytułu wykazywanych transakcji 
(krajowe + wewnątrzeur. + 
międzyreg.).

0‐300 000 000 0,00070

Powyżej 300 000 000 0,00023

Opłata z tytułu 
wolumenu transakcji 
bankomatowych 
kartami Maestro

Opłata naliczana na pokrycie 
kosztów ogólnej obsługi programu 
płatności (marki, zasady, 
infrastruktura...) związanego 
z działalnością dotyczącą marki 
Maestro.
Progresywna stopniowana opłata 
z tytułu wykazywanych transakcji 
(krajowe + wewnątrzeur. + 
międzyreg.). Wolumen transakcji 
bankomatowych kartami Maestro®/
Cirrus® przy użyciu bankomatów 
własnych nie podlega fakturowaniu 
i nie jest uwzględniany przy 
wyliczaniu stopniowanych stawek 
opłat z tytułu wolumenu transakcji.

Wolumen kwartalny (EUR) Opłaty od agentów rozliczeniowych

0-300 000 000 0,00070

Powyżej 300 000 000 0,00023

Minimalne opłaty 
z tytułu terminali: 
Nazwa opłaty

Opis Stawka

Minimalne opłaty 
z tytułu transakcji 
detalicznych kartami 
Mastercard i Maestro 
dokonywanych przy 
użyciu terminali

Naliczane w celu zapewnienia 
wpłacania minimalnych kwot do 
programu przez głównych członków

Wartość końcowa stopnia Opłata (stopniowana standardowo)

Stopniowane opłaty z tytułu 
wykazywanych transakcji 
detalicznych przy użyciu terminali. 
Minimalne opłaty z tytułu transakcji 
detalicznych przy użyciu terminali 
mają zastosowanie tylko wówczas, 
gdy łączna kwota tych opłat 
przewyższa sumę opłat  
od agentów rozliczeniowych 
z tytułu wolumenu transakcji  
i opłat od agentów rozliczeniowych 
z tytułu wykazywanych transakcji. 
Mastercard fakturuje tylko z tytułu 
różnicy (równej minimalnym opłatom 
z tytułu terminali minus opłaty od 
agentów rozliczeniowych z tytułu 
wolumenu transakcji oraz opłaty od 
agentów rozliczeniowych z tytułu 
wykazywanych transakcji).

Opłata naliczana na pokrycie 
kosztów ogólnej obsługi programu 
płatności

0-1000 0

1001-2500 7800

2501-5000 19 500

5001-0000 39 000



10 001-15 000 78 000

15 001-25 000 115 500

25 001-50 000 192 500

50 001-100 000 385 000

100 001-300 000 770 000

Powyżej 300 000 2 310 000

Minimalne opłaty 
z tytułu transakcji 
bankomatowych 
kartami Mastercard  
i Maestro 
dokonywanych 
przy użyciu terminali

Naliczane w celu zapewnienia 
wpłacania minimalnych kwot do 
programu przez głównych członków.
Stopniowane opłaty z tytułu 
wykazywanych transakcji 
bankomatowych przy użyciu 
terminali.
Minimalne opłaty z tytułu transakcji 
bankomatowych przy użyciu 
terminali mają zastosowanie tylko 
wówczas, gdy łączna kwota tych 
opłat przewyższa sumę opłat od 
agentów rozliczeniowych z tytułu 
wolumenu transakcji i opłat od 
agentów rozliczeniowych  
z tytułu wykazywanych transakcji. 
Mastercard fakturuje tylko z tytułu 
różnicy (równej minimalnym opłatom 
z tytułu terminali minus opłaty od 
agentów rozliczeniowych z tytułu 
wolumenu transakcji oraz opłaty od 
agentów rozliczeniowych z tytułu 
wykazywanych transakcji).

Wartość końcowa stopnia Opłata (stopniowana standardowo)

Opłata naliczana na pokrycie 
kosztów ogólnej obsługi programu 
płatności

0-500 0

501-1250 35 000

1250-2500 70 000

2501-5000 140 000

5001-7 00 270 000

7501-12 500 360 000

12 501-25 000 600 000

25 001-50 000 1 125 000

50 001-150 000 2 250 000

Powyżej 150 000 6 750 000

Opłaty z tytułu 
wykazywanych 
transakcji

Opis Stawka

Opłata od agentów 
rozliczeniowych 
z tytułu wykazywanych 
detalicznych transakcji 
krajowych 
i wewnątrzeuropejskich 
przy użyciu kart 
Mastercard (w EUR 
za 1 transakcję)

Opłata naliczana na pokrycie 
kosztów ogólnej obsługi programu 
płatności (marki, zasady, 
infrastruktura...) związanego 
z działalnością dotyczącą marki 
Mastercard

Kwartalna liczba transakcji Opłata

Opłata progresywna stopniowana 
z tytułu wykazywanych transakcji

0-2 500 000 0,00300

2 500 001-12 500 000 0,00241

12 500 001-25 000 000 0,00237

Powyżej 25 000 000 0,00191

Opłata od agentów 
rozliczeniowych 
z tytułu wykazywanych 
bankomatowych 
transakcji krajowych 
i wewnątrzeuropejskich 
przy użyciu kart 
Mastercard (w EUR za 
1 transakcję)

Opłata naliczana na pokrycie 
kosztów ogólnej obsługi programu 
płatności (marki, zasady, 
infrastruktura...) związanego 
z działalnością dotyczącą marki 
Mastercard

Kwartalna liczba transakcji Opłata

Opłata progresywna stopniowana 
z tytułu wykazywanych transakcji

0-2 500 000 0,00300

2 500 001-5 000 000 0,00241

Powyżej 5 000 000 0,00191



Opłata od agentów 
rozliczeniowych 
z tytułu wykazywanych 
detalicznych transakcji 
krajowych 
i wewnątrzeuropejskich 
przy użyciu kart 
Maestro (w EUR za 
1 transakcję)

Opłata naliczana na pokrycie 
kosztów ogólnej obsługi programu 
płatności (marki, zasady, 
infrastruktura...) związanego 
z działalnością dotyczącą marki 
Mastercard

Kwartalna liczba transakcji Opłata

Opłata progresywna stopniowana 
z tytułu wykazywanych transakcji

0-2 500 000 0,00300

2 500 001-12 500 000 0,00241

12 500 001-25 000 000 0,00237

Powyżej 25 000 000 0,00191

Opłata od agentów 
rozliczeniowych z 
tytułu wykazywanych 
bankomatowych 
transakcji krajowych 
i wewnątrzeuropejskich 
przy użyciu kart 
Maestro (w EUR za 
1 transakcję)

Opłata naliczana na pokrycie 
kosztów ogólnej obsługi programu 
płatności (marki, zasady, 
infrastruktura...) związanego 
z działalnością dotyczącą marki 
Mastercard

Kwartalna liczba transakcji Opłata

Opłata progresywna stopniowana 
z tytułu wykazywanych transakcji

0–2,500,000 0,00300

Transakcje bankomatowe kartami 
Maestro/Cirrus przy użyciu 
bankomatów własnych nie podlegają 
fakturowaniu i nie są uwzględniane 
przy wyliczaniu stopniowanych 
stawek opłat z tytułu wykazywanych 
transakcji.

2,500,001–5,000,000 0,00241

Powyżej 5,000,000 0,00191

Opłata od agentów 
rozliczeniowych 
z tytułu wykazywanych 
detalicznych 
i bankomatowych 
transakcji 
międzyregionalnych 
przy użyciu kart 
Mastercard i Maestro 
(w EUR za 
1 transakcję)

Kwartalna liczba transakcji Opłata

Powyżej 0 0,12

Opłata rozliczeniowa Opis Opłata od wartości transakcji Opłata

Opłata rozliczeniowa 
od agentów 
rozliczeniowych 
z tytułu detalicznych 
transakcji krajowych 
i wewnątrzeuropejskich 
(w EUR za 
1 transakcję)

Opłata naliczana na pokrycie 
kosztu przetwarzania rozliczeń 
w oparciu o łączną tygodniową 
wartość transakcji krajowych 
i wewnątrzeuropejskich przy 
użyciu kart Mastercard i Maestro 
przetwarzanych przez Mastercard

Transakcje tygodniowe < 5 EUR 5-25 
EUR

> 25-100 
EUR

Ponad 
100 EUR

Powyżej 0 0,00030 0,00125 0,00500 0,02500

Opłata rozliczeniowa 
od agentów 
rozliczeniowych 
z tytułu 
bankomatowych 
transakcji krajowych 
i wewnątrzeuropejskich 
(w EUR za 
1 transakcję)

Opłata naliczana na pokrycie kosztu 
przetwarzania rozliczeń w oparciu 
o łączną tygodniową wartość 
transakcji międzyregionalnych przy 
użyciu kart Mastercard i Maestro 
przetwarzanych przez Mastercard

Transakcje tygodniowe

Powyżej 0 0,00075

Opłata rozliczeniowa 
od agentów 
rozliczeniowych 
z tytułu transakcji 
międzyregionalnych 
(w EUR za 
1 transakcję)

Transakcje tygodniowe

Powyżej 0 0,005



Rozszerzony program 
zgodności w zakresie 
dynamicznego 
przeliczania walut 
(DCC)

Opłata finansuje działania 
prowadzone w ramach 
Rozszerzonego europejskiego 
programu w zakresie dynamicznego 
przeliczania walut oferującego 
bardziej spójne i ustrukturyzowane 
podejście dotyczące zgodności 
w zakresie dynamicznego 
przeliczania walut, jednocześnie 
zapewniające agentom 
rozliczeniowym, handlowcom 
i firmom oferującym usługi 
bankomatowe możliwość rozwijania 
prowadzonej działalności.

Przewidziana opłata roczna została podana w poniższej tabeli.

Liczba transakcji DCC a

Od Do Opłata w euro

1 10 000 20 000

10 001 100 000 40 000

100 001 250 000 120 000

250 001 240 000

Program premii 
za wyniki DCC

Firma Mastercard opracowała 
Program premii za wyniki DCC, aby 
zachęcić agentów rozliczeniowych 
do optymalizacji swoich procesów 
poprzez oferowanie usług punktu in-
terakcji (POI) wymiany walut. Agenci 
rozliczeniowi będą nagradzani za 
stałe podejmowanie wysiłków mają-
cych na celu zapewnienie zgodności 
w tym zakresie.
Program opiera się na czterech 
kryteriach, na podstawie których 
firma Mastercard dokona oceny 
każdego agenta rozliczeniowego po 
roku trwania programu. Agentów 
rozliczeniowych, którzy zakwalifikują 
się do programu, firma Mastercard 
nagrodzi zachętami finansowymi 
w oparciu o Opłaty wynikające 
z Rozszerzonego programu zgod-
ności w zakresie dynamicznego 
przeliczania walut (DCC).
Przewidziane nagrody roczne zostały 
podane w tabeli obok. W praktyce, 
pod koniec września, po uwzględnie-
niu Opłaty wynikającej 
z Rozszerzonego programu zgod-
ności w zakresie dynamicznego 
przeliczania walut (DCC) Mastercard 
dokona płatności na rzecz agentów 
rozliczeniowych, którzy spełnili 
wymagania Programu premii za 
wyniki DCC.

Liczba transakcji DCC a

Od Do Nagroda roczna
(EUR)

1 10 000 8 000

10 001 100 000 16 000

100 001 250 000 48 000

250 001 Maks. 96 000

Roczny ruch DCC dla agenta rozliczeniowego z uwzględnieniem wszystkich identyfikatorów jego 
członków / numerów ICA oraz w całym regionie Jednolitego Europejskiego Obszaru Płatniczego 
(SEPA).

Opłata za usługi 
rozwoju handlu elektro-
nicznego

Opłata wspiera wdrażanie przez 
wydawców i handlowców kodu 
SecureCode w kartach Mastercard 
i Maestro. Mastercard zachęca do 
rozwijania bezpieczniejszych trans-
akcji elektronicznych zarówno po 
stronie wydawców, jak i handlowców 
w całej Europie. Mastercard wspiera 
również agentów rozliczeniowych 
we wdrażaniu przez nich rozwiązań 
przyjmowania transakcji elektronicz-
nych Maestro, a także wydawców we 
włączaniu przez nich kart Maestro 
do systemów płatności elektronicz-
nych. Korzystanie z Mastercard® 
SecureCode™ podczas płatności 
elektronicznych Mastercard® i Ma-
estro® zmniejsza ryzyko oszustw 
w transakcjach bez użycia karty.

0,05% wolumenów krajowego handlu elektronicznego od agentów 
rozliczeniowych w oparciu o Wskaźnik poziomu bezpieczeństwa 
(Security Level Indicator – SLI) w polu UCAF™ = Brak UC

Opłata z tytułu przeka-
zywania plików

Opłata naliczana za 1 bajt danych 
rozliczeniowych

0,0000034 euro za 1 bajt



Ryzyko utraty danych 
agenta rozliczeniowego

Opłata ponoszona przez agenta 
rozliczeniowego pokrywająca koszty 
opcjonalnego generowania plików 
danych Systemu skutecznego 
zapobiegania oszustwom (System 
to Avoid Fraud Effectively – SAFE) 
za dany miesiąc. Plik danych zawiera 
wszystkie transakcje zgłoszone do 
systemu SAFE przeprowadzone 
z handlowcami agenta rozlicze-
niowego w ciągu ostatnich 13 
miesięcy. Usunięte transakcje nie są 
uwzględniane w pliku. Modyfikowa-
ne transakcje zawierają najnowsze 
informacje. Ta miesięczna opłata 
naliczana jest dla każdego ID członka 
agenta rozliczeniowego / numeru 
ICA na podstawie liczby wpisów 
utworzonych na jego żądanie.

0,01 EUR za wpis

Autoryzacja kart innych 
niż Mastercard

Opłata nakładana na agentów 
rozliczeniowych za każdą transakcję 
kartą inną niż Mastercard przekie-
rowywaną przez system MCE do 
odpowiedniego odbiorcy (np. Visa, 
Diners...)

0,30 EUR za transakcję

Fundusz rozwoju rynku 
polskiego

Fundusz finansuje różne działania 
dotyczące klientów, skupiając się 
na budowaniu świadomości marki, 
aktywowaniu kart, zwiększaniu ilości 
dokonywanych zakupów, używaniu 
kart poza granicami kraju i innych 
działaniach.

1,5 punktu bazowego od wykazanych

Fundusz innowacji dla 
rynku polskiego

Opłata wspiera nowe i innowacyj-
ne projekty na polskim rynku kart 
płatniczych

4,5 punktu bazowego

Fundusz promocji 
płatności kartami 
w Polsce

Firma Mastercard utworzyła fundusz 
promocji płatności kartami, aby 
promować rozwój systemów dla kart 
płatniczych w Polsce

7 punktów bazowych od wolumenów krajowych transakcji 
zakupowych dokonanych w systemie Mastercard, Maestro 
i Mastercard Electronic

Opłata za usługę zapy-
tań o status rachunku

Agenci rozliczeniowi ponoszą opłatę 
za korzystanie z usługi zapytań 
o status rachunku.

0,025 EUR za transakcję krajową

Usługa weryfikacji ad-
resu – dostęp agenta 
rozliczeniowego

Opłata ponoszona przez agenta 
rozliczeniowego za autoryzację 
w przypadku skorzystania z usługi 
weryfikacji adresu w celu potwier-
dzenia adresu nabywcy.

0,005 EUR za transakcję krajową

Autoryzacja zastępcza Opłata ponoszona przez agenta roz-
liczeniowego za inne niż finansowe 
transakcje bankomatowe.

0,05 EUR za transakcję krajową

Opłata za preauto-
ryzację

Opłata ma zastosowanie do auto-
ryzacji kodowanych jako preauto-
ryzacje.

0,08% kwoty podlegającej autoryzacji, min. 0,01 EUR za 
1 autoryzację.

Opłata za weryfikację 
poprawności przetwa-
rzania autoryzacji o 
nieokreślonym przezna-
czeniu

Opłata ma zastosowanie do auto-
ryzacji o „nieokreślonym przezna-
czeniu”:
• Żądanie o autoryzację zostało 
przyjęte (w pełni lub częściowo) oraz
• Autoryzacja pochodzi od akceptan-
ta karty w Polsce, przy czym w polu 
DE 61 podpunkt 13 (Kod kraju POS 
[Punktu sprzedaży]) autoryzacja 
zawiera powiązany kod kraju oraz
• Autoryzacja ma „nieokreślone 
przeznaczenie”, gdzie:
– Autoryzowana transakcja w polu 
DE 4 (Kwota, Transakcja) jest więk-
sza niż 0 oraz
– Pole DE 61 (Dane POS), podpunkt 
7 (Status transakcji POS) zawiera 
wartość 0 oraz
– Pole DE 48 (Dodatkowe dane), 
pozycja 61 (Rozszerzone kody wa-
runkowe danych POS), podpunkt 5 
nie zawiera wartości 1.

0,25% kwoty podlegającej autoryzacji, min. 0,03 EUR za 
1 autoryzację

Opłata za weryfikację 
poprawności przetwa-
rzania dla finalnych 
autoryzacji niespełnia-
jących wymagań

Opłata ma zastosowanie do 
finalnych autoryzacji przełączonych 
przy użyciu systemu MasterCard 
Worldwide Network w przypadku 
niespełnienia określonych warunków 
wymaganych dla tego rodzaju 
autoryzacji.

0,25% kwoty podlegającej autoryzacji, min. 0,03 EUR 
za 1 autoryzację



Wyłączenia 
Opłata z tytułu rozliczeń w wielu walutach    nie ma zastosowania w Polsce
Opłata dla agenta rozliczeniowego z tytułu transakcji z Securecode nie ma zastosowania w Polsce
Opłata z tytułu transakcji CVC 2    nie ma zastosowania w Polsce
Aneks dotyczący rozliczeń agenta rozliczeniowego    nie ma zastosowania w Polsce
Opłata z tytułu rozliczeń EPI dla członka     nie ma zastosowania w Polsce
Opłata z tytułu transakcji o kodzie „X”     naliczana wyłącznie dla wydawców

Opłaty transgraniczne Tabela obok przedstawia nowe 
opłaty transgraniczne dla agentów 
rozliczeniowych obowiązujące od 
1 lipca 2015 r.

Rodzaj transakcji Opłaty 
wewnątrzeuropejskie

Opłaty 
międzyregionalne

Detaliczna 
Mastercard

0,100% (0,00100) 0,500% (0,00500)

Manualna 
bankomatowa 
zaliczka pieniężna 
Mastercard

0,100% (0,00100) 0,500% (0,00500)

Detaliczna 
Maestro

0,100% (0,00100) 0,500% (0,00500)

Bankomatowa 
Cirrus/Maestro

0,100% (0,00100) 0,500% (0,00500)

Opłata autoryzacji 
agenta rozliczeniowego

Mastercard wprowadza nową 
opłatę dla agentów rozliczeniowych 
w regionie Europy dla wszystkich 
przyjętych autoryzowanych wolu-
menów od agentów rozliczeniowych. 
Opłata ta nie będzie uwzględniać 
preautoryzacji, odrzuconych auto-
ryzacji oraz wiadomości pozafinan-
sowych. Opłata ta będzie zatem 
miała zastosowanie do krajowych, 
wewnątrzeuropejskich i międzyre-
gionalnych transakcji zakupu oraz 
transakcji pieniężnych w systemach 
Mastercard®, Debit Mastercard®, 
Maestro® oraz Cirrus®.

Opłata będzie miała zastosowanie w oparciu o kraj handlowca i 
będzie wynosić 0,9 punktu bazowego (0,009%) od wolumenów krajo-
wych i wewnątrzeuropejskich oraz 0,9 punktu bazowego (0,009%) od 
wolumenów międzyregionalnych.

Opłata za łączność Poziom opłaty będzie uzależniony 
od wartości rozliczeń za poprzedni 
rok kalendarzowy. Po stronie agenta 
rozliczeniowego opłata za łączność 
będzie naliczana na podstawie war-
tości rozliczeń agenta rozliczenio-
wego (w tym transakcji bankomato-
wych i zakupowych). Stopniowana 
wysokość opłat będzie naliczana dla 
agentów rozliczeniowych tygodnio-
wo zgodnie z następującą tabelą. 

Data wejścia w życie – 27 lipca 
2015 r.

Roczna wartość rozliczeń Zaktualizowana opłata za łączność 
dla agenta (EUR)

0 - 500 000 450

500 001 - 5 000 000 800

5 000 001 - 10 000 000 1

10 000 001 - 50 000 000 1700

Powyżej 50 000 000 2400

Opłata za łączność 
awaryjną

Mastercard określi wysokość coty-
godniowej opłaty w oparciu o liczbę 
rozliczonych wpisów w poprzednim 
roku i oszacuje tę wartość dla trans-
akcji agenta rozliczeniowego.

Poziom Próg 
transakcji

Opłata tygodniowa agenta 
rozliczeniowego (EUR)

Poziom 1. 450

Poziom 2. 500 800

Poziom 3. 5 000 000 1

Poziom 4. 10 000 000 1700

Poziom 5. 50 000 000 2400


