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CINKCIARZ.PL - W STRONĘ WALUT  

Cinkciarz.pl, kantor wymiany walut on-line, uruchomił nową stronę internetową 

www.kartywalutowe.pl, której celem jest szybkie i rzetelne dostarczanie wiedzy na temat rodzajów 

kart walutowych, ich zalet oraz sposobu zamawiania. Strona dostępna jest zarówno w polskiej, jak i 

angielskiej wersji językowej. 

Obecnie Cinkciarz.pl posiada w swoim portfolio produktowym karty walutowe THE EASY WAY TO PAY, 

które oferuje klientom w euro, funtach brytyjskich, dolarach amerykańskich i polskim złotym. - Karty 

walutowe THE EASY WAY TO PAY oferowane przez Cinkciarz.pl to oszczędność czasu, swobodne zakupy, 

również te przez Internet lub forma „kieszonkowego” dla dzieci, nad którym rodzic ma pełną kontrolę. 

Dla niektórych istotne może być również to, że karty walutowe są wydawane na okaziciela, co może 

być bardzo wygodne gdy np.  chcemy ją komuś podarować. – mówi Kamil Sahaj,  Marketing Manager 

w Cinkciarz.pl. 

Karta walutowa z doładowaniem (pre paid) dedykowana jest do płatności realizowanych za granicą. 

Dzięki kontu walutowemu Cinkciarz.pl oraz wydawanej do konta karcie,  w trakcie naszych wojaży 

możemy realizować transakcje bezgotówkowe całkowicie za darmo, bez dodatkowych opłaty np. w 

postaci kosztów przewalutowania. Oszczędzamy także spread, jak i prowizję wynikającą z płatności 

przez konto złotówkowe. 

 

http://www.kartywalutowe.pl/
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Limity kart walutowych  

 USD EUR GBP PLN 

Limit pojedynczej transakcji bezgotówkowej 1 300 $ 1 000 € 800 £ 500 zł 

Limit pojedynczej transakcji gotówkowej oraz dzienny limit 
kwotowy wypłat gotówki 

200 $ 150 € 130 £ 500 zł 

Limit wpłat w ciągu roku kalendarzowego 3 500 $ 2 500 €  2 100 £ 5 000 zł 

Maksymalne saldo na rachunku technicznym karty w danym 
momencie 

3 500 $ 2 500 € 2 100 £ 10 000 zł 

Opłata za operacje w bankomatach i terminalach za granicą 3 $ 2,50 € 2 £ 5 zł 
Limity kart walutowych wydanych po 31.10.2012 

    

 

INFORMACJE O CINKCIARZ.PL 
 
Cinkciarz.pl to pierwszy w Polsce kantor internetowy, który umożliwia wymianę 14 walut po bardzo 
atrakcyjnych kursach. Oferta kantoru zawiera trzy systemy transakcyjne oraz szereg narzędzi 
wspomagających wymianę walut. Transakcje można zawierać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu i 
realizować je za pomocą przelewów internetowych z dowolnego banku. 
Z oferty kantoru korzystać może każdy, zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy. W odpowiedzi 
na ich oczekiwania, Cinkciarz.pl otworzył rachunki w dwudziestu dziewięciu bankach. Dzięki temu 
klienci mogą korzystać z ekspresowych i darmowych przelewów walutowych. 
 

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE www.cinkciarz.pl  
 
 

 
Dodatkowych informacji udzielą: 

 
Renata Turowicz 

PR Manager 
rt@cinkciarz.pl 

+48 604 405 302 
 

Kamil Sahaj 
Marketing Manager 

ks@cinkciarz.pl 
+48 726 666 633

 
C | Sienkiewicza 9 | 65-001 Zielona Góra 
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