
 

 
 
 
1. Niniejsze Warunki Oferty Specjalnej IKO („Oferta”) określają zasady prowadzenia przez Powszechną Kasę Oszczędności Banku Polski Spółkę 

Akcyjną („Bank”) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego SUPERKONTO z aktywnym kanałem mobilnym (funkcjonujący pod nazwą 
marketingową „SUPERKONTO z IKO”) na warunkach specjalnych.  

2. Użyte w postanowieniach Oferty określenia oznaczają: 

1) Aplikacja IKO– aplikację mobilną instalowaną przez Posiadacza rachunku  w procesie aktywacji kanału mobilnego, na urządzeniu mobilnym 
umożliwiająca w szczególności dysponowanie rachunkiem za pośrednictwem kanału mobilnego; 

2) Kanał mobilny – rodzaj elektronicznego kanału dostępu z wykorzystaniem urządzenia mobilnego z zainstalowaną aplikacją IKO; 

3) Umowa rachunku – umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego SUPERKONTO z dostępem do usług bankowości 
elektronicznej iPKO; 

4) Posiadacz rachunku – osobę fizyczną, na rzecz której PKO Bank Polski SA prowadzi rachunek „SUPERKONTO z IKO”; w przypadku kilku 
Posiadaczy rachunku (Współposiadacze rachunku) - każdego ze współposiadaczy rachunku „SUPERKONTO z IKO”; 

5) rachunek SUPERKONTO – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy SUPERKONTO (umowy zawarte od 14.03.2011r.) funkcjonujący pod 
nazwą marketingową SUPERKONTO Oszczędne. 

3. Oferta obowiązuje w okresie od 10 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2014r. („okres obowiązywania Oferty”). 
4. Z Oferty może skorzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która: 

1) w okresie od 10 kwietnia 2013 r. do 15 października 2013r. zawarła z Bankiem Umowę rachunku,  
2) nie była posiadaczem ani współposiadaczem żadnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku według stanu na dzień 2 

kwietnia 2013 r., 
3) aktywowała Kanał mobilny, czyli zainstalowała i aktywowała aplikację IKO, w okresie obowiązywania Oferty. 

5. Posiadacz rachunku, który spełnia warunki określone w pkt. 4, otrzymuje specjalne warunki cenowe prowadzenia rachunku„SUPERKONTO z IKO” 
określone w niniejszym postanowieniu. Poniższa tabela zawiera warunki specjalne rachunku „SUPERKONTO z IKO” oraz warunki obowiązujące dla 
rachunku SUPERKONTO w dniu zawarcia Umowy rachunku: 
 

Rodzaj opłaty „SUPERKONTO z IKO” SUPERKONTO Oszczędne 

Opłata miesięczna za prowadzenie 
rachunku 

0 zł - pod warunkiem posiadania przez 
Klienta, będącego stroną umowy Rachunku, 
aktywnego kanału mobilnego w ostatnim 
dniu roboczym miesiąca, którego dotyczy 
opłata,  
6,90 zł - w pozostałych przypadkach 

6,90 zł 
 
 
 
 
11,00 zł - rachunek bez karty debetowej 

Opłata miesięczna za kartę debetową do 
rachunku 

0zł - pod warunkiem dokonania w danym 
miesiącu transakcji bezgotówkowych przy 
wykorzystaniu tej karty w łącznej kwocie co 
najmniej 350zł, 
3,50zł - w pozostałych przypadkach 

3,50 zł 

Opłata za wypłaty gotówki w walucie 
polskiej - za każdą operację - w 
bankomatach innych niż Banku oraz w 
bankomatach innych niż BZ WBK  

5,00 zł 0,00 zł 

Opłata za wypłaty gotówki w walutach 
obcych - za każdą operację  od wartości 
operacji w bankomatach za granicą 

5,00 zł 3% nie mniej niż 10,00 zł 

Opłata za przelew z rachunku  w walucie 
polskiej - w przypadku złożenia dyspozycji 
przelewu za pośrednictwem serwisu 
internetowego (nie dotyczy przelewów do 
ZUS i US) 

0,00 zł 0,50 zł 

 
Za inne czynności związane z prowadzeniem rachunku i realizacją dyspozycji posiadacza rachunku „SUPERKONTO z IKO” Bank pobiera opłaty i 
prowizje określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla osób fizycznych dla Rachunku SUPERKONTO. 
 

6. Specjalne warunki cenowe obowiązują do dnia zakończenia okresu obowiązywania Oferty. Po tym dniu rachunek „SUPERKONTO z IKO” będzie 
nadal prowadzony przez Bank, na standardowych warunkach obowiązujących dla rachunku SUPERKONTO.  

7. W okresie obowiązywania Oferty Posiadacz rachunku „SUPERKONTO z IKO” nie może korzystać z dopuszczalnego salda debetowego i kredytu 
odnawialnego 

8. W przypadku zmiany lub rozwiązania Umowy rachunku Oferta wygasa. 
9. Klient może zawrzeć na warunkach określonych w Ofercie tylko jedną Umowę. 
10. Niniejsza Oferta stanowią integralną część Umowy rachunku. 
11. Do prowadzenia rachunku „SUPERKONTO z IKO”, z wyjątkiem postanowień odmiennie uregulowanych w Ofercie, stosuje się: 

1) Regulamin rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej w Powszechnej Kasie 
Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej, 

2) Regulamin rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym w PKO Banku Polskim SA, 
3) Regulamin polecenia wypłaty w obrocie dewizowym w PKO Banku Polskim SA, 
4) Szczegółowe warunki obsługi rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w kanale mobilnym w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku 

Polskim Spółce Akcyjnej, 
5) Taryfę prowizji i opłat bankowych w  PKO Banku Polskim SA dla osób fizycznych. 

WARUNKI OFERTY SPECJALNEJ IKO  


