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ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH  
W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Obowiązuje od 1 października 2014 r.

Zapisy nowe oraz zapisy które uległy zmianie, zostały oznaczone pogrubioną i pochyloną czcionką.

CZĘŚĆ II. POZOSTAŁE KARTY PŁATNICZE
DZIAŁ II. KARTY OBCIĄŻENIOWE

PKO VISA CLASSIC 1) 2) PKO VISA GOLD 1) 2) DINERS CLUB

1 2 3 4 5

Tytuł opłaty w złotych w złotych w złotych

1. Wydanie lub wznowienie karty - opłata za każdy 12 miesięczny 
okres ważności karty (opłata pobierana z góry) 3)

40,00 250,00 karta główna 300,00

karta dodatkowa 150,00

2. Ekspresowe wydanie karty (tj. do trzech dni roboczych od dnia 
złożenia wniosku - z wyłączeniem sobót) – dodatkowo

50,00 + koszty przesyłki 50,00 + koszty przesyłki x

3. Operacja gotówkowa w walucie polskiej - za każdą operację od wartości operacji: 

1) w bankomatach w kraju 4% nie mniej niż 5,00 4% nie mniej niż 5,00 4%

2) w oddziałach banków w kraju, w agencjach  
PKO Banku Polskiego SA oraz urzędach pocztowych   

4% nie mniej niż 5,00 4% nie mniej niż 5,00 x

4. Operacja gotówkowa w walutach obcych w bankomatach  
i oddziałach banków za granicą - za każdą operację od 
wartości operacji

4% nie mniej niż 10,00 4% nie mniej niż 10,00 4%

5. Miesięczne rozliczenie operacji - od wartości operacji 
bezgotówkowych

1% 1% 0%

6. Priorty Pass - wejście Posiadacza karty lub Użytkownika  
do saloniku na lotnisku

x równowartość 27 USD  
w złotych 4)

90,00 5)

1)  W przypadku operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami PKO Visa Classic i PKO Visa Gold dokonanych w walucie innej niż rozliczeniowa, pobiera się dodatkową prowizję  
za przewalutowanie operacji w wysokości 3% wartości operacji.

2) PKO Visa Classic i PKO Visa Gold od dnia 4 września 2012 r. karty wycofane z oferty PKO Banku Polskiego SA. Karty pozostają w administrowaniu.
3) Opłata pobierana jest proporcjonalnie do okresu trwania umowy.
4) Opłata przeliczana według zasad dla operacji dokonanych w walucie obcej, określonych w Regulaminie kart obciążeniowych.
5)  Dla kart Diners Club 5 bezpłatnych wejść w ciągu roku, o ile w ciągu 30 dni przed datą wizyty w saloniku Posiadacz karty lub Użytkownik dokona min. 3 operacji kartą Diners Club,  

na dowolną kwotę.


