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O aplikacji mobilnej IKO 
Zacznij korzystać z aplikacji mobilnej IKO na swoim telefonie, a codzienne zarządzanie kontem i finansami      
w PKO Banku Polskim stanie się proste i przyjemne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Najważniejsze funkcje aplikacji IKO: 

 

PODGLĄD SALDA I HISTORII KONTA W aplikacji IKO w prosty sposób można sprawdzić  
stan i historię posiadanych rachunków oraz otworzyć konto. 

 

MÓJ BANK  Wejdź w sekcję „Mój Bank”, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami 
dotyczącymi Twoich kont, kart, kredytów, lokat i ubezpieczeń podróżnych. W tej sekcji możesz 
również zarządzać swoimi produktami – zakładać lokaty lub spłacać kartę kredytową. 

 

PRZELEWY NA NUMER RACHUNKU KRAJOWE I ZAGRANICZNE, PODATKOWY, DO ZUS 
Gdy nie masz możliwości lub czasu zalogować się do serwisu internetowego iPKO

1
, zleć 

przelew przez aplikację IKO. 

 

PRZELEWY NA NUMER TELEFONU Jeśli nie znasz numeru rachunku odbiorcy, możesz mu zlecić 
przelew podając w aplikacji IKO jedynie jego numer telefonu komórkowego. Odbiorca odbierze 
środki w swojej aplikacji IKO lub otrzyma SMS-a z instrukcją, jak odebrać pieniądze

2
. 

 

WYPŁATY GOTÓWKI Z BANKOMATU BEZ KARTY Wybierz jeden z ponad 15 000 bankomatów 
obsługujących wypłaty bez karty w Polsce i wprowadzić na klawiaturze bankomatu kod BLIK 
lub czek BLIK, a wypłacisz pieniądze bez użycia karty.  

 

WPŁATY GOTÓWKI Wprowadzić na klawiaturze bankomatu kod BLIK, aby wypłacić pieniądze 
bez użycia karty na swoje Twoje lub dowolnego innego użytkownika IKO. 

 

PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE TELEFONEM pozwalają na zapłacenie telefonem z systemem 
Android w wersji min. 4.4. oraz NFC. 

 

 
1
 Serwisu bankowości elektronicznej Inteligo w przypadku klientów posiadających konto w Inteligo. 

2
 Jeśli odbiorca przelewu nie posiada aplikacji IKO, Bank w Twoim imieniu może wysłać do niego SMS-a z linkiem do pobrania IKO.  

DODATKOWE  

MENU  

SALDO KONTA  

KOD BLIK 

PRZELEW  

NA KONTO HISTORIA 

PRZYCISK  

SKRÓTÓW 
PASEK  

NAWIGACYJNY 
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BLIK Mobilny system płatności BLIK umożliwia zatwierdzanie płatności w sklepach i internecie , 
wpłaty we wpłatomatach, wypłaty z bankomatów za pomocą kodu BLIK lub czeku BLIK.  

 

CZEKI BLIK W aplikacji IKO można utworzyć czeki BLIK, które działają podobnie jak kod BLIK  
w czasie zakupów lub wypłaty gotówki z bankomatu. Czek BLIK można wykorzystać 
samodzielnie lub przekazać innej osobie (wraz z hasłem do czeków ustalonym w iPKO

3
). 

 

KANTOR  

 

 

POWIADOMIENIA o zdarzeniach na koncie i innych produktach. 

 

 

Informacje na temat aplikacji IKO można znaleźć również na stronie iko.pkobp.pl 

 

Kto może korzystać z aplikacji IKO?  
Z aplikacji IKO mogą korzystać klienci PKO Banku Polskiego, w tym Inteligo, którzy posiadają konto 
indywidualne lub konto firmowe i prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.  

 

Jakie telefony obsługują aplikację IKO? 
 

Android wersje od 4.1 i wyższe 

iOS wersje od 9.0 i wyższe 

Windows Phone wersje od 8.1 i wyższe 

 

Aplikacja IKO do swojego działania aktywnie wykorzystuje możliwości danego systemu operacyjnego telefonu.  

 

Aby zapewnić poprawne działanie aplikacji IKO na urządzeniach z systemem Android, należy w czasie instalacji 
aplikacji wyrazić zgodę na korzystanie z

4
:  

• aparatu, 
• możliwości dostępu do funkcji telefonu i zarządzania rozmowami. 
• możliwości znalezienia konta na urządzeniu oraz zapobiegania przechodzeniu urządzenia w tryb uśpienia  

– na potrzeby działania powiadomień dotyczących transakcji przychodzących,  
• odczytywania stanu telefonu i informacji o nim – na potrzeby generowania unikalnych identyfikatorów                    

aplikacji służących szyfrowaniu danych i komunikacji z serwerem, 
• odbierania danych z Internetu i pełnego dostępu do sieci – na potrzeby prawidłowego wykonywania 

transakcji mobilnych, 
• wyświetlania połączeń sieciowych – na potrzeby sprawdzania dostępu do Internetu przez aplikację, 

• informacji dotyczących połączenia wi‑fi – na potrzeby generowania unikalnych identyfikatorów aplikacji 
służących szyfrowaniu danych i komunikacji z serwerem, 

• modyfikowania ustawień systemu – na potrzeby szyfrowania danych, 
• wysyłania wiadomości SMS – na potrzeby wysyłania wiadomości w procesie rejestracji aplikacji, 
• kontaktów – na potrzeby wysyłania przelewów na numer telefonu

5
, 

• lokalizacji i odczytywania konfiguracji usług Google – na potrzeby poprawnego działania mapy z 
oddziałami PKO Banku Polskiego oraz bankomatami i punktami obsługującymi transakcje BLIK, 

• multimediów – na potrzeby prawidłowej obsługi mapy. 

 

 
3
 Lub w serwisie bankowości elektronicznej Inteligo w przypadku klientów posiadających konto w Inteligo. 

4
 Aktualizacja na dzień 01.06.2017 r. 

5
 Dotyczy rachunków prowadzonych przez PKO Bank Polski, które można obsługiwać w aplikacji IKO. 
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Zarządzanie IKO w serwisie iPKO 
W serwisie internetowym iPKO

6
 w zakładce „IKO” można zarządzać wybranymi ustawieniami aplikacji IKO. 

Wykaz funkcji dostępnych w zakładce IKO: 

• możliwość aktywacji, blokady i usuwania aktywnych aplikacji 
IKO dla maksymalnie 3 urządzeń mobilnych, 

• możliwość generowania kodu aktywacyjnego w trybie 
aktywacji przez serwis iPKO

7
, 

• możliwość zmiany kodu PIN do logowania do aplikacji IKO, 
• możliwość dodania autoryzowanego numeru telefonu do 

obsługi aplikacji IKO, 
• obsługa usługi BLIK – nadanie hasła do czeków BLIK, 
• możliwość zmiany limitów transakcyjnych dla aplikacji IKO. 

 

Instalacja i aktywacja aplikacji IKO 

1. Uruchom telefon, wejdź do sklepu z aplikacjami             

i wyszukaj aplikację IKO wpisując frazę „IKO”              

lub „PKO”. Następnie kliknij ikonę aplikacji IKO               

i przycisk pobierania
8
. 

2. Kliknij przycisk Mam konto. 

 

3. Aplikacja IKO pokaże Ci pierwszy ekran z instrukcją, 

jak postępować w kolejnych krokach i będzie pojawiać 

się przed kolejnymi etapami. Kliknij przycisk 

Rozpocznij. 

 

4. Wprowadź numer klienta (numer klienta znajdziesz na 

pierwszej stronie umowy o prowadzenie rachunku w 

PKO Banku Polskim). 

 

 
6
 Lub do serwisu bankowości elektronicznej Inteligo w przypadku klientów posiadających konto w Inteligo. 

7
 Lub do serwisu bankowości elektronicznej Inteligo w przypadku klientów posiadających konto w Inteligo. 

8
 Pobranie aplikacji wymaga dostępu do internetu i może wiązać się z opłatami za transmisje danych. Minimalne wersje systemów telefonów, na jakich  

działa najnowsza wersja aplikacji IKO to Android 4.1, iOS 9.0, Windows Phone 8.1. – informacja dotycząca innych telefonów znajduje się na stronie 
iko.pkobp.pl/wymagania-techniczne. 
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5. Wprowadź hasło do serwisu internetowego iPKO. 

 

 

6. Nadaj PIN do aplikacji. Będziesz go używać do 

logowania do aplikacji IKO oraz potwierdzać nim 

przelewy, doładowania i inne operacje w IKO. 

7. W aplikacji IKO kliknij przycisk Aktywuj.  

Ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie 

wysłanie SMS-a (koszt wg taryfy operatora) do 

banku, który pozwoli zweryfikować autentyczność 

aplikacji i Twój numer telefonu (z telefonów z 

Androidem SMS wysyłany jest automatycznie, z 

telefonów z iOS/Windows Phone SMS-a wysyłasz 

samodzielnie). Nie modyfikuj treści SMS-a ani 

numeru, na który jest wysyłany.
9
 

8. Aplikacja IKO poprosi Cię o wybranie sposobu 

otrzymania 4-cyfrowego kodu aktywacyjnego: 

 Wybierając opcję Wiadomość głosowa 

aktywację dokończysz na telefonie: w ciągu 30-

60 sek. otrzymasz telefonicznie informację 

głosową z kodem aktywującym 

 Gdy wybierzesz opcję Serwis internetowy iPKO, 

zaloguj się do serwisu internetowego iPKO i w 

zakładce IKO wygeneruj kod samodzielnie.
9
 

9. Po wprowadzeniu kodu aktywacyjnego w aplikacji 

IKO, aktywacja jest zakończona i możesz zacząć 

korzystać z aplikacji.
9
 

 

 

 
 

 
9
 Jeśli podczas Twojej wizyty w oddziale wyraziłeś chęć aktywacji IKO, nie musisz wykonywać kroku 7 i kolejnych. 
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Funkcje aplikacji IKO 
Wszystkie dostępne funkcje aplikacji IKO znajdziesz               
na pasku nawigacyjnym na dole ekranu (Android),                 

klikając ikonkę menu w lewym górnym rogu (iOS)                  
lub przesuwając kategorie w przypadku aplikacji                         
dla Windows Phone.  

W niektórych miejscach w aplikacji IKO może występować 

menu kontekstowe (Android), (iOS, Windows Phone). 

Jeśli często korzystasz z aplikacji mobilnej IKO, dopasuj ją 
do swoich wymagań i potrzeb.  

Przycisk z gwiazdką znajdujący 
się w prawym dolnym rogu 
ekranu telefonu umożliwia 
ustawienie listy dowolnych 
skrótów do ulubionych funkcji 
aplikacji IKO, co znacznie 
przyspieszy poruszanie się po 
aplikacji.  

Lista ulubionych funkcji IKO pod przyciskiem skrótów jest 
edytowalna i można ją zmieniać w dowolnym momencie               
w zależności od Twoich aktualnych potrzeb.  

Pamiętaj, przycisk skrótów można również ukryć. 

 

 

Jak zmienić listę skrótów / dodać ulubioną funkcję do listy przycisku skrótów? 

 

   

1. Zaloguj się do aplikacji IKO 

 

2. Kliknij w przycisk w prawym 

dolnym rogu ekranu  głównego 

aplikacji, a następnie w przycisk 

„dostosuj skróty”. 

3. Ustaw skróty, które chcesz            

mieć widoczne pod przyciskiem               

i zatwierdź zmiany. 

 
SPRAWDZANIE SALDA I HISTORII KONTA 

W aplikacji IKO szybko sprawdzisz saldo swojego rachunku oraz historię ostatnich operacji. 
Saldo konta widoczne jest bezpośrednio po zalogowaniu do aplikacji IKO lub przed 
zalogowaniem, o ile wyrazisz taką chęć i zmienisz ustawienia aplikacji. 
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Jak włączyć podgląd salda przed logowaniem do aplikacji IKO? 

   

1. Zaloguj się do aplikacji, wejdź  

w menu i wybierz „Ustawienia". 

2. Wybierz "Informacje o saldzie". 3. Włącz funkcję "Pokazuj środki 

przed zalogowaniem". 
 

Jeśli posiadasz kilka rachunków w PKO Banku Polskim, możesz wskazać te, którego stan powinien się 
wyświetlać. Aplikacja może pokazywać kwotę lub wartość procentową. 

 

Historia rachunku dostępna jest po zalogowaniu do IKO po kliknięciu przycisku „Historia”. Wybierz „Mój Bank” 
i następnie „Konta”, a pojawi Ci się lista posiadanych kont w PKO Banku Polskim

10
. Kliknięcie w wybrany 

rachunek powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji, w tym historię operacji na rachunku.  

 
MÓJ BANK   

„Mój Bank” znajduje się w różnych miejscach w zależności od systemu operacyjnego telefonu, 
na którym jest zainstalowana aplikacja IKO. W aplikacji IKO na telefony z Androidem i iOS 
„Mój Bank” znajduje na pasku nawigacyjnym na dole ekranu, w telefonach z Windows Phone 
na pasku poziomym. 

W tej sekcji zapoznasz się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi Twoich kont, kart, 
kredytów, lokat i skarbonek; możesz również zarządzać swoimi produktami, np. zakładać lokaty 
lub spłacać kartę kredytową. 

 
OBSŁUGA KONT  

Wybierz kolejno „Mój Bank” > „Konta”, a pojawi Ci się lista posiadanych kont w PKO Banku Polskim
11

. 
Kliknięcie w wybrany rachunek powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji: numer, nazwę, 
oprocentowanie i aktualne saldo rachunku. Dodatkowo możesz sprawdzić historię operacji na rachunku. Jeśli 
skorzystasz z menu kontekstowego, będziesz mieć możliwość: 

• przejrzenia operacji niezrealizowanych 
• przejrzenia blokad na koncie 
• skopiowania numeru swojego konta do schowka w telefonie i przesłania go dalej – np. SMS-em lub 

komunikatorem 
• utworzenia kodu QR 
• zmiany nazwy konta 
• ustawienia salda przed logowaniem 
• otworzenie debetu na koncie 
• otworzenie konta 
• otworzenie konta oszczędnościowego  

 

 

 
10

 Lub w Inteligo dla klientów Inteligo. 
11

 Lub w Inteligo dla klientów Inteligo. 
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OBSŁUGA KART 

Wybierz kolejno „Mój Bank” > „Karty”, a pojawi Ci się lista posiadanych kart debetowych i kart kredytowych 
w PKO Banku Polskim

12
. Kliknięcie w wybraną kartę na liście powoduje wyświetlenie szczegółowych 

informacji o danej karcie debetowej (m.in. nazwę karty, blokady, historię) i karcie kredytowej (m.in. nazwę 
karty, dostępny limit kredytowy, limity transakcyjne dla karty, zasady spłaty kwoty minimalnej zadłużenia, 
datę ważności karty czy numer rachunku do spłaty karty). Dodatkowo aplikacja IKO w zakresie obsługi kart 
umożliwia: 

• aktywację karty debetowej i kredytowej, 
• zastrzeganie karty z możliwością wydania nowej, 
• włączenie funkcji wielowalutowej, 
• wysłanie numeru rachunku do spłaty karty przez SMS czy e-mail, 
• zmianę limitów kart debetowych i kredytowych, 
• przelew z karty kredytowej, 
• ustawianie/zmianę PIN do kart debetowych i kredytowych, 
• szybki wybór telefonu na infolinię, gdy zgubisz kartę lub zostanie ona ukradziona, 
• przeglądanie operacji z bieżącego okresu rozliczeniowego, 
• przeglądanie listy blokad, 
• spłatę wykorzystanego limitu karty kredytowej przez telefon, 
• czasową blokadę kart, 
• sprawdzenie kwoty umożliwiającej zwolnienie z opłaty za kartę do konta (tylko dla klienta 

indywidualnego). 

 

AKTYWACJA KARTY DEBETOWEJ I KREDYTOWEJ 

W aplikacji IKO można nadać PIN do karty oraz ją aktywować. Aktywację karty możesz przeprowadzić w 

momencie otrzymania jej przesyłką listowną. Aktywacja dostępna jest wyłącznie dla klientów indywidualnych. 
 

Jak aktywować kartę debetową? 

1. Zaloguj się do aplikacji IKO. 

2. Wejdź w sekcję Mój Bank > Karty i kliknij nieaktywną kartę, którą chcesz aktywować. 

3. Wpisz na ekranie telefonu kod z rewersu karty. 

4. Karta została aktywowana. Aktywowaną przez IKO kartą możesz od razu zapłacić w internecie, natomiast 

pierwszą operację w sklepie stacjonarnym czy bankomacie trzeba wykonać przy użyciu kodu PIN. 

 
Jak aktywować kartę kredytową? 

1. Zaloguj się do aplikacji IKO. 

2. Wejdź w sekcję Mój Bank > Karty i kliknij nieaktywną kartę, którą chcesz aktywować. 

3. Podaj PIN do aplikacji IKO.  

4. Karta została aktywowana. 

 
ZASTRZEGANIE KARTY 

W przypadku zgubienia, kradzieży czy zniszczenia karty zastrzeż ją bezpośrednio w aplikacji IKO i od razu 

zamów nowa kartę. Funkcja dostępna jest dla klientów posiadających telefon z systemem operacyjnym 

Android i iOS. 

 

Jak zastrzec kartę? 

1. Zaloguj się do aplikacji IKO. 

2. Wejdź w sekcję Mój Bank > Karty i kliknij kartę, którą chcesz zastrzec. 

3. Wybierz z menu kontekstowego opcję Zastrzeż kartę i potwierdź operację PINem do aplikacji IKO. 

 

 

 

 

 

 
12

 Lub w Inteligo dla klientów Inteligo. 

http://cms.pkobp.pl.k2prod.inteligo.com.pl/preview/funkcje/karty-pin/
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OBSŁUGA KARTY WIELOWALUTOWEJ 

Wszystkie karty debetowe wydawane do kont osobistych PKO Banku Polskiego mają funkcję wielowalutową. 

Wystarczy do karty podpiąć rachunek walutowy z oferty banku, prowadzony w jednej z walut: EUR, GBP, USD, 

CHF, DKK, NOK i SEK, a rozliczenia transakcji kartowych będą odbywały się bezpośrednio w walutach 

podpiętych kont walutowych. Dzięki temu będziesz płacić (w tym przez internet) bez kosztów przewalutowania. 

Funkcja dostępna jest dla klientów indywidualnych PKO Banku Polskiego, posiadających telefon z systemem 

operacyjnym Android i iOS. 

 
Jak podpiąć nowe konto walutowe pod kartę płatniczą? 

1. Zaloguj się do aplikacji IKO. 

2. Wejdź w sekcję Mój Bank > Karty i kliknij kartę, do której chcesz podpiąć dodatkowe konto. 

3. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Podepnij konto walutowe. 

4. Wybierz konto walutowe, które chcesz podpiąć do karty i zatwierdź zmianę PINem do aplikacji IKO. 

 
SPŁATA LIMITU KARTY  

Jak spłacić wykorzystany limit kredytowy karty kredytowej w aplikacji IKO? 

1. Zaloguj się do aplikacji IKO. 
2. Wybierz kolejno „Mój Bank” > „Karty”. 
3. Wybierz interesującą Cię kartę kredytową i kliknij jej nazwę. 
4. Kliknij przycisk „Spłać kartę”. 
5. Wybierz, z którego konta chcesz spłacić kartę. 
6. Wybierz kwotę wykorzystanego limitu kredytowego karty do spłaty i zatwierdź operację. 

 

NADANIE I ZMIANA PIN DO KARTY 

Jak nadać/zmienić PIN do karty? 

Aplikacja IKO umożliwia nadanie PIN do kart debetowych i kart kredytowych, jakie masz w PKO Banku 
Polskim (Inteligo). 

1. Wybierz kolejno „Mój Bank” > „Karty” > Nazwa Twojej karty. 
2. Wybierz w menu kontekstowym (ikona z trzema kropkami w prawym górnym rogu w Androidzie i iOS            

lub w prawym dolnym rogu w Windows Phone) „Nadaj PIN do karty”. 
3. Wprowadź nowy PIN do karty i zatwierdź zmiany wpisując PIN do aplikacji IKO. 

 

ZMIANA LIMITÓW KART  

Jak zmienić limity karty w aplikacji IKO? 

1. Wybierz kolejno „Mój Bank” > „Karty” > Nazwa Twojej karty. 
2. Wybierz w menu kontekstowym (ikona z trzema kropkami w prawym górnym rogu w Androidzie i iOS              

lub w prawym dolnym rogu w Windows Phone) polecenie „Limity”. 
3. Na kolejnej stronie kliknij przycisk „Zmień limity”. 
4. Edytuj limity wg. preferencji i zatwierdź zmiany wpisując PIN do aplikacji IKO. Od razu po edycji                           

i zatwierdzeniu zmian w aplikacji przy użyciu PIN-u do IKO możesz korzystać ze swojej karty na nowych 
zasadach. 

 

PRZELEW Z KARTY KREDYTOWEJ 

Przelew z karty kredytowej w aplikacji IKO przydaje się, gdy nie masz pieniędzy na koncie, a musisz wykonać 
przelew lub wypłacić gotówkę. 

• Przelew z karty kredytowej w aplikacji mobilnej IKO polega na przekazaniu środków z limitu Twojej karty 
kredytowej na inne konto. 

• Przelew z karty kredytowej w aplikacji mobilnej IKO jest dostępny tylko dla klientów indywidualnych. 
• Za realizacje przelewu z karty kredytowej w aplikacji IKO zostanie pobrana dodatkowa opłata (zgodna z 

Taryfą opłat i prowizji). 
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Jak zlecić przelew z karty kredytowej w aplikacji IKO? 

1. Zaloguj się do aplikacji IKO i wejdź na formularz przelewu zwykłego (przycisk na ekranie głównym lub 
przejście w sekcji Płatności > Przelew na konto). 

2. Wybierz kartę kredytową jako źródło pieniądza. 
3. Wypełnij dane przelewu i zatwierdź zmiany. 

 

Jak wypłacić środki z karty kredytowej w bankomacie? 

1. Zaloguj się do aplikacji IKO i wejdź na formularz przelewu zwykłego (przycisk na ekranie głównym lub 
przejście w sekcji Płatności > Przelew na konto). 

2. Wybierz kartę kredytową jako źródło pieniądza. Wypełnij dane przelewu i wskaż dowolny rachunek, z 
którego chcesz wypłacić pieniądze. 

3. Po zaksięgowaniu środków udaj się do bankomatu i wypłać pieniądze z konta, na które został zlecony 
przelew. Wypłaty możesz dokonać przy użyciu kodu BLIK lub karty do konta. 

 

KARTA KREDYTOWA JAKO ŹRÓDŁO PŁATNOŚCI W SKLEPACH I INTERNECIE 

Jak zmienić źródło płatności do płatności BLIK 
1. Zaloguj się do aplikacji IKO i wejdź w Ustawienia. 

2. Kliknij Ustawienia BLIK > Źródła płatności dla BLIK. 

3. Przyporządkuj typ płatności do karty kredytowej/konta i zatwierdź zmianę kodem PIN do aplikacji 
mobilnej IKO. 

 
CZASOWA BLOKADA KART 

Czasowa blokada kart umożliwia okresową blokadę 
możliwości płacenia kartą płatniczą wydaną przez PKO 
Bank Polski (w tym dla Inteligo). Czasową blokadę kart 
możesz mieć dostępną przed zalogowaniem do aplikacji 
IKO – wystarczy, że włączysz tę opcję w ustawieniach 
aplikacji IKO. 

 

Kiedy można użyć czasowej blokady kart? 

Na przykład, gdy: 

• idziesz na siłownię/basen i musisz zostawić portfel   

w szafce, 

• jesteś w hotelu i nie masz sejfu, a zostawiasz karty 

płatnicze w pokoju, 

• nie masz pewności, czy Twoja karta zginęła i chcesz 

zyskać chwilę, aby ją odszukać zanim ją zastrzeżesz. 

Jakie karty można zablokować czasowo? 

Usługa obejmuje aktywne karty debetowe i karty kredytowe wydane przez PKO Bank Polski klientom 

indywidualnym. 

 
Jakie typy płatności blokuje czasowa blokada kart? 

• Płatności w sklepach i w Internecie 

• Wypłaty z bankomatów 

• Wpłaty we wpłatomatach  

• Dodanie karty do portfela internetowego (np. PayPal, uPaid, MasterPass) 

• Płatności zbliżeniowe telefonem, zegarkiem, o ile źródłem pieniądza jest zablokowana czasowo karta 

Czasowa blokada kart nie dotyczy operacji dokonywanych bez blokady środków na rachunku                              

(w szczególności mogą to być płatności zbliżeniowe bez podawania PIN-u).  
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Kto może czasowo blokować karty? 

Karty może blokować jedynie Posiadacz karty. Użytkownik karty nie może skorzystać z tej funkcji. 
 

Jaki jest koszt czasowej blokady kart? Czy wpływa ona na koszty innych opłat i prowizji? 

Usługa jest darmowa, jednak włączenie czasowej blokady karty nie wpływa na zmianę sposobu naliczania 

opłat za kartę. W szczególności po włączeniu czasowej blokady karty będzie pobierana opłata miesięczna,        

o ile taryfa prowizji i opłat przewiduje taką opłatę. 

 
Jak działa czasowa blokada kart? 

• Włączenie czasowej blokady kart możliwe jest w aplikacji IKO, serwisie internetowym iPKO/Inteligo, przez 

infolinię.  

• Wyłączenie czasowej blokady kart jest możliwe tylko „na żądanie” użytkownika w aplikacji IKO, serwisie 

internetowym iPKO/Inteligo, przez infolinię.  

• Czas blokady kart trwa od momentu włączenia funkcji do momentu wyłączenia zainicjowanego przez 

użytkownika karty. 

Jak zablokować czasowo kartę przez aplikację IKO? 

1. Wejdź w aplikację IKO, a następnie w sekcję „Mój Bank”. 

2. Wybierz zakładkę „Karty”. 

3. Kliknij ikonę blokady kart. Możesz również skorzystać z opcji czasowej blokady karty dostępnej w menu 

kontekstowym na szczegółach danej karty. 

4. Podaj PIN do aplikacji, aby potwierdzić zablokowanie karty. 

Jeśli włączysz w ustawieniach aplikacji IKO opcję wyświetlania opcję blokady czasowej kart na ekranie 

logowania, nie musisz wchodzić do sekcji kart w aplikacji IKO, aby zablokować czasowo karty.  

 
Jak odblokować czasowo zablokowaną kartę przez aplikację IKO? 

1. Wejdź w aplikację IKO, a następnie w sekcję „Mój Bank”. 

2. Wybierz zakładkę „Karty”. 

3. Kliknij ikonę blokady kart. Możesz również skorzystać z opcji czasowej blokady karty dostępnej w menu 

kontekstowym na szczegółach danej karty. 

4. Podaj PIN do aplikacji, aby potwierdzić odblokowanie karty. 

Jeśli włączysz w ustawieniach aplikacji IKO opcję wyświetlania opcję blokady czasowej kart na ekranie 

logowania, nie musisz wchodzić do sekcji kart w aplikacji IKO, aby odblokować karty. 

 
OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK 

Wybierz kolejno „Mój Bank” > „Kredyty”, a przejdziesz na listę posiadanych w PKO Banku Polskim
13

 pożyczek i 
kredytów – zarówno gotówkowych, jak i hipotecznych. Po kliknięciu w nazwę kredytu pokażą się informacje o 
nim, m.in. nazwa, typ kredytu, rachunek powiązany z kredytem do jego spłaty, oprocentowanie, okres 
kredytowania, a także, w osobnej zakładce, harmonogram spłat kredytu. W przypadku, gdy bank przygotuje 
dla Ciebie specjalną propozycję pożyczki, szybko złożysz wniosek i zawrzesz umowę od razu w aplikacji IKO. 

 
OBSŁUGA LOKAT 

Wybierz kolejno „Mój Bank” > „Lokaty”, a przejdziesz na listę posiadanych w PKO Banku Polskim
14

 lokat.                  
W aplikacji IKO można zakładać lokaty, przejrzeć szczegóły danego depozytu oraz zerwać go przed czasem. 
Nie wszystkie lokaty są dostępne w aplikacji mobilnej IKO.  

 

Jak otworzyć lokatę mobilną w aplikacji IKO? 

1. Zaloguj się do aplikacji IKO. 
 

 
13

 Lub w Inteligo dla klientów Inteligo. 
14

 Lub w Inteligo dla klientów Inteligo. 
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2. Kliknij kolejno „Mój Bank”, a następnie zakładkę „Lokaty”. 
3. Kliknij przycisk „+”, wybierz interesującą Cię lokatę i wpisz kwotę do ulokowania, a następnie zatwierdź 

operację przyciskiem. 
4. Na Twoim telefonie wyświetli się komunikat o pomyślnym założeniu lokaty. 

Aby zerwać lokatę, kliknij przycisk „Lokaty”, wybierz otwartą lokatę, kliknij przycisk „Zerwij lokatę” i potwierdź  
operację, wpisując PIN. 

 
OBSŁUGA UBEZPIECZEŃ 

Wybierz kolejno „Mój Bank” > „Ubezpieczenia”, a przejdziesz na listę posiadanych w PKO Banku Polskim
15

 
ubezpieczeń podróżnych Moje Podróże24.  

 

Jak zakupić ubezpieczenie w aplikacji mobilnej IKO? 

  
1. Po zalogowaniu do aplikacji IKO kliknij 

ikonę  Mój Bank na pasku nawigacyjnym. 
2. Wejdź w zakładkę Ubezpieczenia i kliknij przycisk 

w prawym dolnym rogu, aby wejść we wniosek   
o ubezpieczenie. 

  
3. Określ parametry ubezpieczenia i uzupełnij dane 

potrzebne do złożenia wniosku. 
4. Zapoznaj się z dokumentami i oświadczeniami 

oraz zweryfikuj warunki na podsumowaniu. 

  
5. Zaakceptuj wniosek podając PIN do aplikacji. 

Należność za ubezpieczenie zostanie pobrana            
6. Zakupione ubezpieczenie będzie widoczne             

w aplikacji IKO w zakładce Ubezpieczenia oraz        

 

 
15

 Lub w Inteligo dla klientów Inteligo. 
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ze wskazanego we wniosku numeru konta              
w PKO Banku Polskim. 

w serwisie internetowym iPKO. 
 
 
 
 
 

OBSŁUGA SKARBONEK 

Skarbonki w aplikacji IKO ułatwiają odkładanie pieniędzy na wybrany przez Ciebie cel: podróż, 
rower czy też wymarzony gadżet i zaklasyfikować ją w jednej z kategorii oszczędzania. 
Do dyspozycji są 2 rodzaje skarbonek – skarbonki wirtualne oraz skarbonki w ramach konta 
oszczędnościowego w PLN.  

• Nie ponosisz opłat za utworzenie i utrzymanie skarbonek. 
• Skarbonkę zasilasz według własnych potrzeb.  
• Pieniądze gromadzone na skarbonce nie są blokowane – możesz nimi dowolnie dysponować wykonując 

standardowe operacje na swoich rachunkach. 
• Aplikacja IKO będzie Ci przypominać o wpłatach na skarbonkę tak, aby osiągnąć zamierzony cel 

oszczędzania. 
• Każdą skarbonkę można rozbić w dowolnym momencie.  

 

Skarbonka wirtualna  

• Maksymalna liczba aktywnych skarbonek:  
Możesz mieć do 5 aktywnych skarbonek tego typu. 

• Powiązanie z innymi produktami w banku: 
Skarbonka wirtualna pomaga w odkładaniu pieniędzy w oparciu o środki 
zgromadzone na posiadanych w banku rachunkach oszczędnościowo-
rozliczeniowych (ROR) i kontach oszczędnościowych w PLN.  

• Wartość skarbonki a saldo kont:   
Jeśli utworzysz skarbonkę wirtualną, przypisane do niej środki nie są 
blokowane na kontach, które dotąd posiadałeś w banku i nie prezentują 
dodatkowego salda. Jeśli rozbijesz taką skarbonkę, suma zgromadzonych 
środków w banku nie powiększy się. Tym samym, jeśli dojdzie do obniżenia 
salda na Twoich rachunkach, może dojść do pomniejszenia środków 
przyporządkowanych do skarbonki. 

• Zasilanie skarbonki: 
Skarbonkę wirtualną możesz zasilać w dowolnych odstępach czasu i na 
dowolną kwotę. Wystarczy wejść do sekcji Mój bank > Skarbonki, kliknąć 
wybraną skarbonkę, a następnie przycisk „Zasil”. 

• Edycja skarbonki: 
Skarbonkę możesz edytować wchodząc w jej właściwości z poziomu menu kontekstowego danej 
skarbonki. Dodatkowo skarbonkę wirtualną możesz przekształcić w skarbonkę przyporządkowaną do 
rachunku oszczędnościowego (o ile taki posiadasz). 

 
Skarbonka w ramach konta oszczędnościowego  

• Maksymalna liczba aktywnych skarbonek:  
Możesz mieć do 5 aktywnych skarbonek tego typu, przy czym można mieć po 
1 skarbonce do każdego konta oszczędnościowego.  

• Powiązanie z innymi produktami w banku:  
Skarbonka może być utworzona w ramach wybranego rachunku 
oszczędnościowego w PLN w PKO Banku Polskim.  

• Wartość skarbonki a saldo kont:  
Saldo konta oszczędnościowego, do którego została utworzona skarbonka, 
odzwierciedla wartość skarbonki. Likwidacja skarbonki na koncie 
oszczędnościowym nie zmienia jego salda. 

• Zasilanie skarbonki: 
Skarbonkę możesz zasilać przelewami lub ustalić zlecenie stałe na konto, do 
którego skarbonka jest przyporządkowana.  

• Edycja skarbonki: 
Skarbonkę możesz edytować wchodząc w jej właściwości z poziomu menu 
kontekstowego danej skarbonki. 
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KANTOR 

Dzięki aplikacji IKO możesz w szybki i wygodny sposób wymieniać waluty po konkurencyjnych 

kursach w dowolnym miejscu. Powiadomienia o preferowanym kursie pozwolą Ci na zakup 

waluty w najlepszym momencie. Kantor dostępny jest dla klientów PKO Banku Polskiego. 

 

 

Jak aktywować Kantor? 

1. Kliknij ikonę menu w lewym górnym rogu aplikacji, następnie kliknij Kantor. 

2. Zapoznaj się z oświadczeniami i zaakceptuj je, zaznaczając odpowiednie pola. W tym miejscu możesz 

również zaktualizować swój adres e-mail. 

3. Następnie kliknij Dalej i podaj PIN do aplikacji IKO, aby potwierdzić aktywację kantoru. 

 

Jak wymienić walutę w IKO? 

 
1. W Kantorze, w zakładce Nowa 

transakcja wybierz, czy chcesz 
kupić czy sprzedać walutę oraz 
wybierz odpowiednią parę 
walutową (np. EUR za PLN). 

 
2. Wpisz wymienianą kwotę i 

wybierz konta, pomiędzy 
którymi chcesz przeprowadzić 
transakcję, a następnie kliknij 
Dalej. Pamiętaj, że musisz 
mieć konto walutowe w PKO 
Banku Polskim w walucie, 
którą chcesz wymienić. 

 

 
3. Masz 10 sekund, aby 

dokonać wymiany po 
podanym kursie i zakończyć 
wybraniem Zatwierdź. Jeśli 
nie zdążysz dokonać 
transakcji, kliknij Odśwież i 
spróbuj ponownie wymienić 
walutę po obowiązującym w 
danym momencie kursie. 

 
PRZELEW NA NUMER RACHUNKU 

Dzięki aplikacji IKO zlecisz przelew między własnymi rachunkami lub do innej osoby, firmy lub 
ZUS. W zależności od tego, czy przelew będzie wewnętrzny czy zewnętrzny (do innego banku), 
przelew będzie obsługiwany w pierwszym przypadku natychmiast, natomiast w drugim zgodnie 
z obowiązującymi godzinami przelewów w systemie Elixir. 

 

Jak zlecić przelew przez aplikację IKO? 

1. Uruchom aplikację IKO i zaloguj się kodem PIN. 
2. Wejdź w formatkę przelewu: 

• Jeśli masz telefon z Androidem/iOS: kliknij przycisk „Przelew” na głównym ekranie aplikacji IKO lub 
wejdź w sekcję „Płatności” na pasku nawigacyjnym. 

• Jeśli masz telefon z Windows Phone: kliknij przycisk „Przelew” na głównym ekranie aplikacji IKO lub 
wejdź w zakładkę „Płatności” w menu poziomym. 

3. W formularzu przelewu wpisz numer rachunku i dane odbiorcy, do której chcesz przesłać pieniądze. 
Możesz również kliknąć ikonę zdefiniowanych odbiorców i wybrać osobę ze swojej własnej listy 
płatności. 

4. Podaj kwotę, tytuł przelewu oraz jego datę, a następnie wybierz przycisk „Wyślij”. 
5. Gdy na ekranie aplikacji pojawi się prośba o akceptację operacji – wybierz „OK”. 
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Domyślnie przelewy do kwoty 50,00 zł włącznie należy potwierdzić, wybierając przycisk „OK”, natomiast przy 
zlecaniu przelewu na kwotę powyżej 50 zł konieczne będzie podanie kodu PIN, którego używasz do logowania 
się do aplikacji. Jeśli w ustawieniach limitów wybrałeś potwierdzanie przelewów kodem z narzędzia 
autoryzacyjnego, zostaniesz poproszony o podanie tego kodu.
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Jak wypełnić formularz przelewu do ZUS?  

• W polu Odbiorca rekomendowane jest wpisanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

• W polu Numer konta odbiorcy należy wpisać indywidualny rachunek składkowy przedsiębiorcy 

przekazany w piśmie przez ZUS.  

• W polu Adres (pole opcjonalne) można wpisać adres centrali ZUS: ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 

• W polu Tytuł (pole opcjonalne) można wpisać dowolną treść. Jeśli tego nie zrobisz, aplikacja wprowadzi 

tekst Przelew IKO. 

• W polu Data podaj datę preferowanego terminu przelewu. Przy wyborze daty przyszłej można zablokować 

środki pod operację. 

 
PRZELEW ZAGRANICZNY 

Przelew zagraniczny w aplikacji mobilnej IKO polega na przekazaniu środków z konta 
prowadzonego w PKO Banku Polskim (Inteligo) na konto odbiorcy zagranicznego lub na 
przekazywaniu środków walucie obcej do innego banku w Polsce. 

 

• Przelew może być zlecony z konta w PKO Banku Polskim (Inteligo) niezależnie od waluty, w którym jest 
ono prowadzone. Nie ma potrzeby posiadania konta w walucie, w której ma zostać dokonane rozliczenie – 
w takim przypadku środki zostaną przewalutowane. 

• Klient sam określa datę waluty dla banku odbiorcy – tj. datę w której bank odbiorcy otrzyma do 
dyspozycji kwotę przelewu (dostępne opcje to Standard-SPOT, Pilny-TOMNEXT i Ekspres-OVERNIGHT). 

• Koszty przelewu mogą być poniesione przez zlecającego (OUR), odbiorcę (BEN) lub wspólnie (SHA), a 
wtedy zleceniodawca pokrywa koszty banku zleceniodawcy, a odbiorca pokrywa koszty banków 
pośredniczących. 

 
PRZELEW PODATKOWY 

Przelew do Urzędu Skarbowego można wykonać z aplikacji mobilnej IKO w dowolnym miejscu i 

czasie, o ile masz dostęp do internetu. Funkcja jest przydatna szczególnie dla osób rozliczających 

dochody z jednoosobowej działalności gospodarczej lub np. wynajmu mieszkania.   

Przelew podatkowy znajdziesz w sekcji „Płatności”  na pasku nawigacyjnym aplikacji IKO i jest 

aktualnie dostępny dla klientów z telefonem z systemem Android i iOS. 
 

Jak zlecić przelew podatkowy? 

1. Zaloguj się do aplikacji IKO. 

2. Kliknij „Płatności”  na pasku nawigacyjnym aplikacji IKO. 

3. Kliknij „Przelew podatkowy”  na pasku nawigacyjnym aplikacji IKO. 

4. Wypełnij formularz przelewu: wskaż numer konta Urzędu Skarbowego, sprawdź swoje dane 

identyfikacyjne (np. PESEL), wybierz formularz i okres, za który chcesz zapłacić zobowiązanie oraz kwotę i 

datę przelewu. 

5. Zatwierdź przelew. 
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PRZELEW NATYCHMIASTOWY 

Przelewy natychmiastowe umożliwiają przekazanie pieniędzy w ciągu kilku sekund z banku do banku 

niezależnie od sesji rozliczeniowej Ekspress Elixir – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.  

• Przelewy natychmiastowe można zlecać nie tylko z aplikacji IKO, ale i przez serwis internetowy iPKO, 

infolinię i placówki PKO Banku Polskiego.  

• Przelew natychmiastowy można wysłać na numer rachunku krajowego, do ZUS oraz podatkowy. 

• Aby zlecić przelew natychmiastowy – bank nadawcy i bank odbiorcy muszą być uczestnikami systemu 

Express Elixir, co jest automatycznie weryfikowane przed zleceniem takiego przelewu. 

• Przelewy natychmiastowe są ograniczone przez limity niezależne od limitów aplikacji IKO 

• Pojedynczy przelew natychmiastowy: 3 000 PLN 

• Dzienny limit przelewów natychmiastowych: 6 000 PLN (limit wspólny dla wszystkich kanałów) 

• Pojedynczy przelew natychmiastowy do Urzędu Skarbowego: 50 000 PLN (w agencji ten limit wynosi 

3 000 PLN) 

• Dzienny limit przelewów natychmiastowych do Urzędu Skarbowego: 250 000 PLN (limit wspólny dla 

wszystkich kanałów) 

 
Jak zlecić przelew natychmiastowy z aplikacji IKO? 

1. Wejdź z sekcji Płatności do formularza przelewu zwykłego, podatkowego lub do Urzędu Skarbowego. 

2. Wypełnij dane przelewu i zaznacz opcję "Przelew natychmiastowy". 

3. Przejdź do kolejnego ekranu przelewu, na którym zostanie wyświetlona opłata za wykonanie przelewu 

natychmiastowego zgodna z tabelą opłat i prowizji. 

4. Zatwierdź przelew w aplikacji IKO. 

 
PRZELEW NA TELEFON 

Jeśli nie znasz numeru rachunku odbiorcy lub nie masz ochoty wpisywać 26 cyfr numeru 
rachunku bankowego, zleć przelew, podając w IKO numer telefonu odbiorcy. Przelewy na telefon 
z aplikacji IKO możliwe są między aplikacjami mobilnymi klientów PKO Banku Polskiego i 
Inteligo (IKO) oraz aplikacjami ING Banku Śląskiego, mBanku, Orange Finanse, Banku 
Millennium oraz BZ WBK. 

W przypadku, gdy osoba, której numer telefonu został wpisany w aplikacji IKO jako numer telefonu odbiorcy, 
nie posiada zainstalowanej aplikacji IKO ani żadnej innej aplikacji banku obsługującego międzybankowe 
przelewy na telefon w systemie BLIK, możesz zdecydować, czy mimo to chcesz wysłać przelew na telefon               

tej osoby. Jeśli się zdecydujesz, odbiorca otrzyma SMS‑a z informacją o kwocie oczekującej na odbiór oraz              
z instrukcją, jak zainstalować aplikację IKO. Jeśli z jakichś powodów pieniądze nie zostaną odebrane w ciągu           
7 dni od momentu wysłania, trafią one z powrotem na konto, z którego został zlecony przelew. 

 

Jak zlecić przelew na numer telefonu z aplikacji IKO? 

1. Uruchom aplikację IKO. Zaloguj się kodem PIN. 
2. Wejdź w sekcję Płatności na pasku nawigacyjnym. 
3. Kliknij Przelew na telefon. 
4. W polu „Odbiorca” wpisz numer telefonu osoby, do której chcesz przesłać pieniądze. Możesz również 

kliknąć ikonę książki adresowej i wybrać osobę ze swojej własnej listy kontaktów. Wypełnij pola 
przelewu, następnie wybierz przycisk „Wyślij” 

5. Gdy na ekranie aplikacji pojawi się prośba o akceptację operacji – wybierz „OK”. 

Domyślnie przelewy do kwoty 50,00 zł włącznie należy potwierdzić, wybierając przycisk „OK”, natomiast  
przy zlecaniu przelewu na kwotę powyżej 50 zł konieczne będzie podanie kodu PIN, którego używasz  
do logowania do aplikacji

17
.  
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Jak odebrać przelew na telefon BLIK? 

Odbieranie przelewów na telefon w aplikacji IKO nie wymaga od Ciebie żadnego wysiłku, musisz jednak                
na samym początku zarejestrować numer telefonu, który jest powiązany z Twoją aplikacją IKO, jako 
domyślny numer do odbierania przelewów na telefon BLIK. Jest to spowodowane faktem, że możesz korzystać 
również z innych aplikacji bankowych na jednym telefonie i przy nadawaniu przelewu na telefon musi zostać 
sprawdzone, na jakie konto należy wysłać przelew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1. Po zalogowaniu do aplikacji IKO 
wejdź w ustawienia aplikacji IKO  
w menu i  wybierz „Rejestracja 
numeru telefonu”. 

2. Wciśnij „Zarejestruj”, wskaż 
numer konta do odbierania 
przelewów na telefon. 

3. Zatwierdź zmiany podając PIN 
do aplikacji. 

 

 

 

PRZELEW NA PODSTAWIE DANYCH Z KODU QR „ZESKANUJ I ZAPŁAĆ” 

Jeśli otrzymujesz faktury bądź inne druki wpłaty, nie musisz ręcznie przepisywać danych do 

przelewu. Aplikacja zrobi to za Ciebie!  

 

 
Jak zeskanować fakturę aplikacją IKO i zlecić przelew? 

1. Zaloguj się do aplikacji IKO, wejdź w Płatności na pasku nawigacyjnym aplikacji, a następnie kliknij ikonę 
funkcji Zeskanuj i zapłać.  

2. Aplikacja uruchomi aparat w Twoim telefonie w celu zrobienia zdjęcia fakturze. 
3. Jeśli masz zapisaną fakturę jako plik graficzny na swoim telefonie, po kliknięciu ww. opcji wybierz ikonkę 

albumu zdjęć (prawy dolny róg ekranu).  
4. Aplikacja zeskanuje tekst i wypełni dane przelewu w aplikacji IKO (W czasie przetwarzania zdjęcia można 

korzystać z innych funkcji aplikacji IKO).  
5. Otrzymasz powiadomienie, że formularz przelewu jest gotowy. 
6. Gdy sprawdzisz poprawność danych, potwierdź przelew wpisując kod PIN do aplikacji. 

 
Jak zeskanować kod QR aplikacją IKO i zlecić przelew? 

1. Zaloguj się do aplikacji IKO i wejdź w opcję Zeskanuj i zapłać.  

Aplikacja aktywuje aparat w Twoim telefonie w celu zrobienia zdjęcia 

fakturze. 

2. Jeśli masz zapisaną fakturę jako plik graficzny na swoim telefonie,        

po kliknięciu ww. opcji wybierz ikonkę albumu zdjęć (prawy górny róg 

ekranu). 

3. Aplikacja zeskanuje kod QR i wypełni dane przelewu w aplikacji IKO. 

4. Gdy sprawdzisz poprawność danych, potwierdź przelew wpisując kod 

PIN do aplikacji. 
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TWORZENIE KODU QR Z DANYMI DO PRZELEWU 

Jeśli chcesz w łatwy sposób podać innej osobie swój numer konta, a przy okazji kwotę i tytuł 

przelewu, możesz utworzyć kod QR. Osoba, której przekażesz kod QR, może go zeskanować                  

w innej aplikacji bankowej obsługującej kody QR i przelać Ci wskazaną przez Ciebie kwotę. 

 
Jak utworzyć kod QR w aplikacji IKO? 

1. Wejdź do sekcji "Płatności" i kliknij ikonę "Utwórz kod QR". 

2. Uzupełnij dane do wygenerowania kodu QR: wskaż numer konta, na który zostanie zrealizowany przelew, 

podaj tytuł przelewu i jego wartość. 

3. Zatwierdź zmiany, a na następnym ekranie pokaże Ci się gotowy kod QR. 
 

Jak udostępnić kod QR z danymi do przelewu? 

Na szczegółach danego kodu QR wybierz ikonę menu kontekstowego (trzy kropki) i przekaż go w formie 

załącznika dowolnej osobie lub wyświetl go na telefonie do zeskanowania. 

 
GENEROWANIE POTWIERDZENIA OPERACJI  

Aplikacja IKO pomoże Ci, gdy nagle musisz udowodnić w sklepie, urzędzie lub   np. biurze podróży, że zleciłeś 

przelew za dany towar lub usługę. W aplikacji IKO możliwe jest: 
• wyświetlenie potwierdzenia przelewu (lub innej operacji), 
• wygenerowanie potwierdzenia operacji w wersji PDF i przesłanie jej w formie załącznika poprzez dostępną 

aplikację np. komunikator, SMS, pocztę e-mail. 

 
Jak wyświetlić potwierdzenie operacji w aplikacji IKO i przesłać je dalej? 

1. Wejdź w aplikację IKO, a następnie w szczegóły konkretnej operacji w historii konta. 
2. Wybierz w menu kontekstowym szczegółów operacji (ikona z trzema kropkami w prawym górnym rogu) 

polecenie „Generuj potwierdzenie”, a wyświetlisz je w aplikacji IKO. 
3. Wybierz ikonkę udostępniania dokumentu i aplikację/tryb przesłania: np. komunikator, SMS, pocztę e-mail. 

 
ZLECENIA STAŁE 

Jeśli korzystasz ze zleceń stałych, możesz zarządzać nimi w aplikacji IKO. Listę zleceń w telefonie 
znajdziesz po kliknięciu w ikonkę „Zlecenia stałe” w sekcji „Płatności”. 

Zlecenia stałe to możliwość ustawienia płatności o stałej wartości np. za prąd, gaz, rachunki 
telefoniczne lub internetowe. Zlecenie stałe  realizowane jest w regularnych odstępach 

czasowych, do określonej daty lub  do jego odwołania. 

• Dodawaj nowe zlecenia stałe: wystarczy wejść w aplikacji IKO w sekcję Płatności > Zlecenia stałe i 
nacisnąć ikonę z symbolem +, aby ustalić nowe zlecenie.  

• Dopłacaj do ustalonego zlecenia stałego, gdy masz nieplanowane, jednorazowe zwiększenie opłaty. 
Wystarczy wejść w szczegóły danego zlecenia stałego i wybrać z menu kontekstowego opcję „Dopłać” 
oraz podać kwotę dopłaty do najbliższej realizacji tego zlecenia. 
Kiedy może Ci się to przydać? Np. wtedy, gdy płacisz za telewizję kablową 50 zł, ale w danym miesiącu 
zdarzyło Ci się obejrzeć film z płatnej telewizji VOD i musisz dopłacić 20 zł. Nie musisz w tym momencie 
zmieniać zlecenia stałego, tylko dopłacasz jednorazowo dodatkową kwotę, bez konieczności wypełniania 
danych odbiorcy. 

 
SERIA PRZELEWÓW 

Ustal serię przelewów za pośrednictwem aplikacji mobilnej IKO, aby zlecić jednocześnie kilka przelewów o 
dowolnych kwotach, tytułach operacji oraz datach do jednego odbiorcy tylko raz podając jego dane. 
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DOŁADOWANIE TELEFONU 

Aplikacja mobilna IKO umożliwia zlecanie jednorazowych doładowań telefonu na kartę (pre-paid)                  
oraz realizację doładowań, które zdefiniowano wcześniej w serwisie internetowym iPKO do Plus, 
T-Mobile, Play, Orange, Virgin Mobile, Heyah, NJU. 

 

 

 

 

Jak doładować telefon na kartę? 

1. Uruchom aplikację IKO. Zaloguj się kodem PIN. 
2. Wejdź w sekcję z doładowaniami: 

 Jeśli masz telefon z Androidem/iOS: wejdź w sekcję „Płatności” na pasku nawigacyjnym. 

 Jeśli masz telefon z Windows Phone: wejdź w zakładkę „Płatności” w menu poziomym. 
3. Kliknij przycisk menu, a następnie wybierz „Doładowanie telefonu”. 
4. Na ekranie pojawią się zdefiniowane przez Ciebie doładowania (jeśli takie posiadasz) lub tylko przycisk 

„Doładowanie jednorazowe” – naciśnij go. 
5. Na formularzu doładowań w polu „Numer telefonu” wprowadź numer telefonu, który chcesz doładować, 

następnie operatora komórkowego oraz kwotę doładowania. 
6. Zaakceptuj oświadczenie i wciśnij przycisk „Doładuj telefon”. Gotowe. 

 
PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE TELEFONEM 

Jeśli aktywujesz funkcję płatności zbliżeniowych w aplikacji IKO, będziesz płacić zbliżeniowo 
telefonem. Płatności zbliżeniowe w aplikacji IKO są aktywowane w połączeniu z kartą debetową           
lub kredytową i nie działają tzw. zrootowanych telefonach. Aby zacząć płacić zbliżeniowo 
telefonem, wystarczy posiadać: 
• aktywną najnowszą wersję aplikacji IKO 
• telefon z systemem Android w wersji min. 4.4 z NFC 
• kartę debetową lub kredytową w PKO Banku Polskim 

 

JAK AKTYWOWAĆ PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE W APLIKACJI IKO? 

1. Płatności zbliżeniowe możesz aktywować klikając ikonkę falki na górnej belce aplikacji IKO lub wybrać 

„Płatności zbliżeniowe” na pasku „Płatności”. 

2. Gdy aplikacja wyświetli listę posiadanych przez Ciebie kart, wybierz tę, którą chcesz „podpiąć” do 

płatności zbliżeniowych telefonem z IKO. Decyzję potwierdź przyciskiem "Zatwierdź" oraz wpisując PIN   

do aplikacji IKO. 

3. Jeśli nie masz aktywnego NFC w telefonie, zostaniesz przekierowany do ustawień telefonu. Włącz NFC i 

wróć do aplikacji. 
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JAK PŁACIĆ ZBLIŻENIOWO TELEFONEM Z IKO? 

 
Metoda 1 

   

1. Włącz NFC w telefonie w 
ustawieniach telefonu.  

2. Zbliż telefon do terminala.  

 

3. Potwierdź transakcję. Jeśli 
wartość operacji przekracza 
50 PLN potwierdź ją podając 
PIN do aplikacji IKO w 
aplikacji IKO. 

 

  
 

4. IKO jest gotowe do 
ponownego przyłożenia do 
terminala. 

5. Przyłóż ponownie telefon do 
terminala kart płatniczych. 

6. IKO wyświetli potwierdzenie 
operacji. 

 
Metoda 2 

Możesz potwierdzać płatności zbliżeniowe z użyciem telefonu poprzez wpisanie PINu do karty na terminalu 

płatniczym. Aby zmienić sposób autoryzacji płatności zbliżeniowych: 

1. Wejdź w Ustawienia aplikacji IKO.  

2. Wybierz Płatności zbliżeniowe. 

3. Wejdź w PIN do płatności zbliżeniowych. 

4. Zmień sposób autoryzacji płatności zbliżeniowych na PIN do karty na terminalu. 

 
Jak płacić zbliżeniowo telefonem z ustawionym „PIN do karty na terminalu”?  

1. Włącz NFC w telefonie w ustawieniach telefonu. 

2. Zbliż telefon do terminala. 
3. Potwierdź transakcję. Jeśli wartość operacji przekracza 50 PLN potwierdź ją podając PIN do karty na 

terminalu płatniczym. 

4. IKO wyświetli potwierdzenie operacji. 
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Jak płacić zbliżeniowo telefonem bez logowania do aplikacji? 

Możesz zapłacić telefonem za zakupy powyżej 50 zł bez logowania do aplikacji, jednym zbliżeniem swojego 

urządzenia do terminala. Wystarczy kliknąć ikonę falki w prawym górnym rogu ekranu logowania, następnie 

kliknąć przycisk Szybka płatność i podać PIN.  

1. Włącz NFC w telefonie w ustawieniach telefonu. 

2. Na ekranie logowania wybierz falkę w prawym górnym rogu. 

3. Kliknij przycisk Szybka płatność i wprowadź PIN do aplikacji IKO. 

4. Zbliż telefon do terminala. 

5. IKO wyświetli potwierdzenie płatności. 

 
POLSKI STANDARD PŁATNOŚCI MOBILNYCH BLIK (KOD BLIK I CZEK BLIK) 

BLIK to mobilny system płatności oraz wypłat gotówki z bankomatów 
bez użycia gotówki czy karty płatniczej.  

Z płatności mobilnych BLIK korzystają obecnie nie tylko posiadacze 
aplikacji mobilnej IKO, czyli klienci PKO Banku Polskiego, w tym 
Inteligo, ale i posiadacze aplikacji ING Banku Śląskiego, BZ WBK, 
Banku Millennium, Alior Banku, mBanku, w tym Orange Finanse, 
Getin Banku, Banku Pekao oraz T-Mobile Usług Bankowych.  

 

BLIK funkcjonuje pod postacią kodu BLIK i czeku BLIK. BLIK umożliwia: 

 

 Płatności w sklepach 
stacjonarnych poprzez  
wpisanie kodu BLIK / czeku 
BLIK na terminalu do obsługi 
kart płatniczych.  

  Płatności w sklepach 
internetowych po wyborze 
metody płatności „BLIK”                
lub „Płacę z iPKO”. 

  

 

Płatności w wybranych 
urzędach i e-urzędach                   
kodem BLIK bez potrzeby 
udania się do okienka kasy. 

 

   

  

 

   

 

Wypłaty gotówki                                    
z bankomatów umożliwiających 
wypłaty bez użycia karty 
płatniczej. 

 

 

 

Wpłaty gotówki                             
we wpłatomatach PKO Banku 
Polskiego na konto własne  
lub innego użytkownika IKO 
bez użycia karty płatniczej. 

 

 

Dodatkowo system BLIK jest wykorzystywany do przekazywania przelewów na telefon między użytkownikami 

aplikacji mobilnych banków skupionych w ramach Polskiego Standardu Płatności – więcej w rozdziale 

PRZELEW NA TELEFON. 
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KOD BLIK 

Kod BLIK to indywidualnie generowany, jednorazowy ciąg 6 cyfr w aplikacji IKO, który znakomicie zastępuje 
gotówkę i kartę w czasie codziennych zakupów oraz w trakcie wypłaty pieniędzy z bankomatu. 

• Kod pojawia się po zalogowaniu na ekranie głównym aplikacji po kliknięciu przycisku z napisem  
„Kod BLIK”. Ten sam przycisk z kodem BLIK pojawi się również przed zalogowaniem po zmianie  
w ustawieniach aplikacji IKO. 

• Kod BLIK dostępny jest tylko wtedy, gdy aplikacja IKO ma połączenie z internetem.  
• Kod BLIK jest ważny 120 sekund od momentu wygenerowania. Istnieje możliwość przedłużenia ważności 

kodu BLIK pod warunkiem, że użytkownik aplikacji IKO kliknie pojawiający się 25 sekund przed końcem 
napis „Pokaż nowy kod BLIK”. 

• Kod BLIK możesz skopiować do schowka telefonu przytrzymując dłużej palcem jego cyfry na ekranie 
telefonu. 

 

CZEK BLIK 

Czek BLIK złożony z 9 cyfr umożliwia – podobnie jak kod BLIK - realizację płatności za zakupy oraz wypłaty  
z bankomatów do ustalonej z góry kwoty.  

• Przed utworzeniem pierwszego czeku BLIK należy ustalić hasło do czeków w serwisie internetowym 
iPKO/Inteligo.  

• Można posiadać maksymalnie 5 aktywnych czeków BLIK. 
• Utworzenie czeku BLIK w aplikacji IKO powoduje założenie blokady na rachunek do momentu 

wykorzystania czeku BLIK lub wygaśnięcia określonego przez użytkownika okresu ważności.  
Jeśli czek BLIK nie będzie wykorzystany lub wygaśnie, środki będą znów dostępne na rachunku. 

• Jeden czek BLIK można wykorzystać jeden raz. 
• Operacje czekiem BLIK realizowane są na kwotę równą kwocie lub mniejszą od kwoty, na jaką został 

wystawiony. Jeśli zostanie wykorzystane 5 zł z 15 zł, to 10 zł wróci na rachunek osoby tworzącej czek 
BLIK. 

• Każdą operację czekiem BLIK należy potwierdzić hasłem do czeków. Jeśli z czeku korzysta inna osoba, 
podaj jej również hasło do czeków. Hasło należy przekazać osobno. 

• Jeżeli istnieje podejrzenie, że numer danego czeku i/lub hasło do czeków mogą być użyte przez osoby 
niepowołane, anuluj czek BLIK w aplikacji IKO lub zmień hasło do czeków. 

• Operacje wykonywane czekami BLIK podlegają limitom transakcyjnym. 

 

Czym czek BLIK różni się od kodu BLIK? 

 

 KOD BLIK CZEK BLIK 

Wymagany dostęp do 
internetu w momencie 
płatności 

Tak Nie 

Płatności w sklepach   

Płatności w internecie 
  

Płatności w urzędach     
i e-urzędach 

 Nie 

Wypłata gotówki                
z bankomatów                
bez użycia karty 

  

Wpłata gotówki            
we wpłatomatach             
PKO Banku Polskiego 
bez użycia karty 

 

Nie 

Potwierdzanie operacji Brak Tak, hasłem do czeków 
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Kto może korzystać? Kod BLIK może użyć tylko posiadacz 
aplikacji IKO. 

Czek BLIK wykorzystasz samodzielnie 
lub możesz przekazać go innej osobie. 
Osoba ta nie musi mieć ani aplikacji 
IKO, ani konta w banku, ani 
ukończonych 18 lat. Wystarczy, że zna 
ciąg 9 cyfr ważnego czeku BLIK oraz 
hasło do czeków. 

Wymagany dostęp do 
internetu w momencie 
płatności 

Tak Nie 

 

Jak utworzyć czek BLIK? 

1. Uruchom aplikację IKO i zaloguj się. 
2. Wejdź w sekcję „Płatności” na pasku nawigacyjnym, a następnie wybierz „Czeki BLIK”. 
3. Na ekranie z listą czeków wybierz przycisk „Utwórz czek”. 

Przycisk „Utwórz czek” nie będzie aktywny, jeśli nie masz utworzonego hasła do czeków w serwisie 
internetowym iPKO. Aby to zrobić, zaloguj się do serwisu iPKO, wejdź do zakładki „IKO” i po wybraniu 
kafelka z oznaczeniem danej aktywnej aplikacji IKO znajdź w Ustawieniach aplikacji pozycję „Hasło do 
czeków” i przycisk „Nadaj hasło”. 

4. Wypełnij pola: wpisz wartość czeku – czyli maksymalną kwotę, jaką chcesz udostępnić w formie czeku 
do realizacji wypłaty gotówki z bankomatu lub zakupów. Określ też termin jego ważności. Opcjonalnie 
wpisz tytuł czeku. Twój czek będzie dostępny w aplikacji IKO bez konieczności logowania. Jeśli nie będzie 
Ci potrzebny dostęp do czeku przed logowaniem się do IKO, odznacz pole „Zapisz offline”. 

5. Aby zakończyć proces, zatwierdź zmiany przyciskiem „Utwórz czek”. Czek automatycznie zostanie 
przeniesiony do listy aktualnych czeków w aplikacji. 

 

Jak przekazać czek BLIK innej osobie? 

1. Uruchom aplikację IKO. Jeśli czek BLIK został zapisany w trybie offline, będzie on dostępny przed 
logowaniem po kliknięciu w przycisk „Czeki BLIK”. Jeśli nie włączono tej funkcji przy tworzeniu czeku, 
zaloguj się. 

2. W menu wybierz funkcję „BLIK”, a następnie „Czeki BLIK”. 
3. Kliknij w interesujący Cię czek, aby wyświetlić szczegóły. Następnie wybierz przycisk „Udostępnij czek”. 
4. Wybierz jedną z dostępnych możliwości przesłania czeku – na przykład w formie SMS-a. 
5. Wprowadź dane osoby, której chcesz przekazać czek BLIK, lub wybierz jej dane z książki kontaktów  

i wyślij wiadomość. 

 

Uwaga! Aby odbiorca mógł wykorzystać czek BLIK, musisz przekazać mu również hasło do czeków. Pamiętaj, 
aby nie przekazywać hasła do czeków w tej samej wiadomości, co cyfry czeku BLIK, aby zminimalizować 
ryzyko przechwycenia danych przez osoby nieupoważnione. 

Jeden czek BLIK można wykorzystać tylko raz, a różnica między kwotą czeku BLIK a wartością transakcji wróci 
na Twoje konto. Pamiętaj, że operacje wykonywane czekiem BLIK podlegają limitom, które są zapisane                   
w Twojej bankowości internetowej. 

 

BLIK - WYPŁATA GOTÓWKI Z BANKOMATU BEZ KARTY 

BLIK umożliwia wypłatę pieniędzy z bankomatów PKO Banku Polskiego, Euronetu, Planetcash, 
ING Banku Śląskiego, BZ WBK, Banku Millennium, które obsługują wypłaty bez użycia karty 
płatniczej. Prowizja za wypłatę gotówki przy użyciu kodu BLIK/czeku BLIK jest zgodna z Taryfą 
prowizji i opłat.  

Limity dla aplikacji IKO (w tym wypłat z bankomatu) można zmieniać w serwisie internetowym  
iPKO/Inteligo – więcej o limitach IKO na stronie iko.pkobp.pl/limity 

 

 

 

https://iko.pkobp.pl/limity
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Jak wypłacić z bankomatu gotówkę przy użyciu kodu BLIK? 

1. Uruchom aplikację IKO, aby wyświetlić aktualny 6‑cyfrowy kod BLIK
18

. 
2. Na ekranie bankomatu wybierz opcję „Wypłata z IKO/BLIK” lub „Wypłata bez karty” w zależności od typu 

bankomatu. 
3. Wybierz kwotę operacji i zdecyduj, czy chcesz wydrukować potwierdzenie. 

4. Bankomat wyświetli formularz do wpisania kodu BLIK. Wprowadź 6‑cyfrowy kod BLIK wyświetlany 
aktualnie w aplikacji IKO i wybierz „Akceptuj” na ekranie bankomatu. 

5. Aplikacja IKO poprosi Cię o zaakceptowanie operacji – wybierz „Akceptuj” na ekranie telefonu. 
W ramach ustawień domyślnych aplikacji IKO przy wypłacie z bankomatu do 100 zł włącznie operację 
potwierdzisz jedynie przyciskiem „Akceptuj” na ekranie aplikacji. W przypadku kwot przekraczających  
100 zł aplikacja IKO poprosi Cię o potwierdzenie operacji kodem PIN, tym samym, którego używasz do 
logowania. Limity transakcyjne dla aplikacji IKO (w tym wypłat z bankomatu) można zmieniać w serwisie 
internetowym iPKO/Inteligo. 

6. Bankomat potwierdzi realizację operacji, a następnie wypłaci gotówkę i wydrukuje potwierdzenie. 

 

Jak wypłacić z bankomatu gotówkę przy użyciu czeku BLIK? 

1. Przygotuj czek BLIK i hasło do czeków: Jeśli otrzymałeś czek od innej osoby, możesz go odczytać  

z SMS‑a lub nawet kartki. Pamiętaj, że oprócz 9 cyfr czeku BLIK musisz znać hasło autoryzujące płatność 
– przekaże Ci je osobno osoba, od której otrzymałeś czek. 

2. Na ekranie bankomatu wybierz opcję „Wypłata z IKO/BLIK” lub „Wypłata bez karty” w zależności od typu 
bankomatu. 

3. Wybierz język. 
4. Następnie wybierz kwotę operacji. Zdecyduj, czy chcesz wydrukować potwierdzenie. Bankomat wyświetli 

formularz do wpisania numeru czeku BLIK. 

5. Wprowadź 9‑cyfrowy czek BLIK i wciśnij przycisk „Akceptuj” na ekranie bankomatu. 

6. Wprowadź 4‑cyfrowe hasło do czeków i potwierdź, wciskając „Akceptuj”. Bankomat potwierdzi realizację 
operacji, a następnie wypłaci gotówkę i wydrukuje potwierdzenie. 

 

BLIK - WPŁATA GOTÓWKI WE WPŁATOMACIE BEZ KARTY 

Wpłacaj gotówkę we wpłatomatach PKO Banku Polskiego przy użyciu aplikacji IKO zamiast 
karty (operacja jest bezpłatna dla klientów PKO Banku Polskiego): 

• na konto własne lub 
• na konto dowolnego użytkownika aplikacji IKO. 

Nie potrzebujesz przy tym żadnej karty – zamiast wprowadzać ją do wpłatomatu, wpisujesz kod BLIK ze swojej 
aplikacji IKO i numer telefonu odbiorcy (dotyczy tylko transakcji na aplikację innego użytkownika IKO).  

 

Kto może wpłacać gotówkę przy użyciu aplikacji IKO? 

Posiadacz aktywnej aplikacji IKO. 

  

Jakie dane odbiorcy są potrzebne, aby wpłacić mu gotówkę we wpłatomacie przy użyciu aplikacji IKO? 

Jeśli wpłacasz pieniądze na swoje konto, wystarczy Ci dostęp do aktywnej aplikacji IKO z aktualnym kodem 
BLIK. 

Jeśli wpłacasz pieniądze na konto innego użytkownika aplikacji IKO, musisz znać dodatkowo jego numer 
telefonu, na którym ma aktywną aplikację IKO. 

 

Gdzie można wpłacać gotówkę przy użyciu aplikacji IKO? 

W bankomatach z modułem wpłat/wpłatomatach PKO Banku Polskiego obsługujących wpłaty IKO. 

  

Na jakie konto mogę wpłacić gotówkę we wpłatomacie przy użyciu aplikacji IKO? 

Korzystając z metody wpłacania gotówki przy użyciu kodu BLIK z aplikacji IKO, możesz wpłacić pieniądze na 
dowolne konto w PKO Banku Polskim lub Inteligo, które jest powiązane z aplikacją IKO. 
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Jeśli odbiorca korzysta z kilku aplikacji IKO na różnych telefonach, wpłata zostanie zrealizowana na konto, 
które jest ustawione jako źródło pieniądza dla danej aplikacji IKO powiązanej z numerem telefonu, który 
wpiszesz na ekranie wpłatomatu. Aby zrealizować wpłatę konieczne jest, aby odbiorca miał w pełni aktywną 
aplikację IKO. 

  

Jak wpłacić gotówkę we wpłatomacie przy użyciu aplikacji IKO? 

1. Znajdź wpłatomat obsługujący wpłaty przy użyciu kodu BLIK z aplikacji IKO. 
2. Na ekranie wpłatomatu wybierz przycisk „Wpłata IKO”. 
3. Wprowadź kod BLIK ze swojej aplikacji IKO na ekranie wpłatomatu. 
4. Wybierz, komu chcesz wpłacić pieniądze: Naciśnij przycisk „Wpłata własna”, jeśli chcesz wpłacić gotówkę 

na swoje konto. Naciśnij przycisk „Wpłata na telefon”, jeśli chcesz wpłacić gotówkę na konto innego 
użytkownika aplikacji IKO. 

5. Jeżeli wybrano „Wpłatę na telefon”, należy wpisać numer telefonu odbiorcy. 
6. Gdy pojawią się ekrany znane ze standardowego procesu wpłaty gotówki przy użyciu karty (opis zasad 

wpłacania banknotów , prośba o podanie kwoty wpłaty, podsumowanie liczby i rodzaju wpłaconych 
banknotów), postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie. Po akceptacji podsumowania operacji wpłata 
zostanie zarejestrowana, a środki zostaną zaksięgowane na kocie odbiorcy. 
 

BLIK - ZAKUPY W SKLEPACH TRADYCYJNYCH BEZ GOTÓWKI I POTRFELA 

W każdym sklepie oznaczonym logo BLIK można zapłacić za zakupy, potwierdzając płatność 
kodem BLIK lub czekiem BLIK. Proces odbywa się przy użyciu tradycyjnego terminalu 
płatniczego służącego do autoryzacji płatności kartą płatniczą, który ma udostępnioną funkcję 
obsługi płatności BLIK. 

 

Listę aktualnych miejsc akceptujących płatności BLIK można znaleźć w aplikacji IKO na mapie bankomatów i 
wpłatomatów.  

 

Jak zrealizować płatność w sklepie przy użyciu kodu BLIK? 

1. Uruchom aplikację IKO, aby wyświetlić aktualny 6‑cyfrowy kod BLIK
19

. 
2. Po podliczeniu należności za zakupy poinformuj sprzedawcę, że chcesz zapłacić telefonem przy użyciu 

kodu BLIK. 

3. Podaj 6‑cyfrowy kod BLIK wyświetlany aktualnie na ekranie aplikacji IKO i zatwierdź płatność  
w terminalu klikając zielony przycisk. 

4. Na ekranie aplikacji pojawi się prośba o akceptację operacji – wybierz „Akceptuj”. 
Płatności do 100 zł należy potwierdzić na ekranie telefonu w aplikacji IKO, wybierając przycisk 
„Akceptuj”, dla kwot powyżej 100 zł aplikacja IKO dodatkowo poprosi Cię o podanie kodu PIN,  
tego samego, którego używasz do logowania. Po zrealizowaniu operacji otrzymasz od sprzedawcy 
wydruk potwierdzający dokonanie operacji. Potwierdzenie pojawi się również na ekranie Twojego 
telefonu. 
Limity dla aplikacji IKO (w tym płatności w sklepach) można zmieniać w serwisie internetowym 
iPKO/Inteligo – więcej o limitach IKO na stronie iko.pkobp.pl/limity 
 

Jak zrealizować płatność w sklepie przy użyciu czeku BLIK? 

1. Przygotuj czek BLIK i hasło do czeków: Jeśli otrzymałeś czek od innej osoby, możesz go odczytać  

z SMS‑a lub nawet kartki. Pamiętaj, że oprócz 9 cyfr czeku BLIK musisz znać hasło autoryzujące płatność 
– przekaże Ci je osobno osoba, od której otrzymałeś czek. 

2. Poinformuj sprzedawcę, że chcesz zapłacić BLIKIEM. 

3. Wpisz 9‑cyfrowy czek BLIK, 4‑cyfrowe hasło do czeku oraz zatwierdź operację zielonym przyciskiem. 

Uwaga: Nie trzeba wydawać równowartości czeku BLIK – reszta z operacji wróci na konto użytkownika 
aplikacji IKO, który go utworzył. 
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BLIK - ZAKUPY W SKLEPACH INTERNETOWYCH 

Jeśli wybrany sklep internetowy udostępnia BLIK jako formę płatności, możesz zapłacić  
za towar lub usługę przy użyciu kodu BLIK/czeku BLIK. Jest to równie bezpieczny tryb 

potwierdzania płatności jak opcja „Płacę z iPKO” i podlega limitom transakcyjnym,  
którymi można zarządzać z poziomu serwisów internetowych iPKO/Inteligo. 

 

Jak potwierdzić płatność w sklepie online przy użyciu kodu BLIK? 

1. Umieść produkty w koszyku sklepu internetowego i kliknij formę płatności logo Płacę z iPKO lub BLIK. 

2. Uruchom aplikację IKO i zaloguj się, aby wyświetlić aktualny 6‑cyfrowy kod BLIK. 
3. Wprowadź kod BLIK na stronie internetowej i zatwierdź operację przyciskiem „OK”, a pojawi się ekran 

oczekiwania na potwierdzenie operacji. 
4. Aplikacja IKO poprosi Cię o potwierdzenie operacji – wybierz przycisk „Akceptuj”. 
5. Na ekranie aplikacji pojawi się potwierdzenie dokonania operacji. 

Domyślnie płatności internetowe do 50,00 zł włącznie należy potwierdzić na ekranie telefonu  
w aplikacji IKO, wybierając przycisk „Dalej”. Operacje przekraczające 50 PLN należy autoryzować kodem 
PIN, którego używasz również do logowania. Również na ekranie płatności online „Płacę z BLIK” pojawi 
się potwierdzenie dokonania operacji. Limity dla aplikacji IKO (w tym płatności w internecie) można 
zmieniać w serwisie internetowym iPKO/Inteligo. 

 

Jak potwierdzić płatność w sklepie online przy użyciu czeku BLIK? 

1. Umieść produkty w koszyku sklepu internetowego. 
2. Wybierz formę płatności logo Płacę z iPKO lub BLIK. 

3. Wprowadź 9‑cyfrowy numer czeku BLIK. 

4. Wprowadź 4‑cyfrowe hasło do czeków. 
5. Na ekranie komputera pojawi się potwierdzenie dokonania operacji. 

 

PŁATNOŚĆ BLIK W URZĘDACH I E-URZĘDACH 

Użyj kodu BLIK z aplikacji IKO, aby uiścić opłatę w wybranym urzędzie lub w e-urzędzie. 

Należność można opłacić bezpośrednio przy okienku urzędnika bez potrzeby konieczności 
udawania się do kasy - wszystko załatwiasz przy jednym okienku. 

Bank nie pobiera prowizji za płatność kodem BLIK z aplikacji IKO w urzędach i e-urzędach, a 
pieniądze są przekazywane z konta połączonego z aplikacja IKO od razu na konto urzędu/e-
urzędu. 

 

Jak zapłacić kodem BLIK w urzędzie? 

1. Podczas obsługi urzędnik poinformuje Cię o możliwości dokonania płatności kodem BLIK. 
2. Wyświetl kod BLIK w aplikacji IKO i podaj go urzędnikowi. Urzędnik wprowadzi kod BLIK na ekranie 

swojego komputera. 
3. Gdy aplikacja IKO wyświetli Ci prośbę o potwierdzenie operacji na telefonie, zrób to sprawdzając 

wcześniej kwotę oraz odbiorcę. 
4. W aplikacji IKO pojawi się potwierdzenie płatności. 
5. Urzędnik otrzyma informację o zaakceptowanej płatności i będzie mógł kontynuować dalszą obsługę 

Twojej sprawy. 
 

Jak zapłacić kodem BLIK w e-urzędzie przez internet? 

1. Po zakończeniu operacji w e-urzędzie wybierz na ekranie z wykazem form płatności znak PKO Banku 
Polskiego, BLIK. 

2. Wyświetl kod BLIK w aplikacji IKO i przepisz go w wyznaczonym miejscu na formularzu płatności. 
3. Gdy aplikacja IKO wyświetli Ci prośbę o potwierdzenie operacji na telefonie, zrób to. 
4. W aplikacji IKO pojawi się potwierdzenie płatności kodem BLIK, a e-urząd otrzyma informacje o zleconej 

przez Ciebie operacji. 
5. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. może pobierać od tego typu płatności prowizję - jeśli tak się stanie, 

będzie ona każdorazowo wyświetlana na stronie internetowej formularza płatności i na ekranie aplikacji 
IKO przed zatwierdzeniem płatności 
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PROŚBA O PRZELEW 

Prośba o przelew to wygodna opcja przypominania innej osobie o zaległej należności lub 
sposób, w jaki możesz poprosić swoich znajomych o szybki zastrzyk gotówki. Prośbę o przelew 
możesz wysłać z aplikacji IKO do innego użytkownika IKO. 

 

 

Jak wysłać prośbę o przelew? 

1. Uruchom aplikację IKO i zaloguj się. 
2. Wybierz funkcję „Prośba o przelew”. 
3. Wprowadź numer telefonu, na który chcesz wysłać prośbę o przelew, lub wybierz go z książki kontaktów 

w Twoim telefonie. 
4. Podaj też tytuł przelewu i  kwotę, jaką chcesz otrzymać. 
5. Odbiorca otrzyma w aplikacji IKO powiadomienie o Twojej prośbie. Jeśli odbiorca prośby o przelew wyśle 

Ci środki, powiadomienie o zrealizowanej operacji pojawi się w aplikacji. 

 
PODGLĄD POLECEŃ ZAPŁATY 

Klienci banku, którzy korzystają z poleceń zapłaty do regulowania stałych opłat za media lub innych 

zobowiązań, będą mogli je podejrzeć w aplikacji IKO.  Aby to zrobić, należy zalogować się do aplikacji i wejść 

w menu. 

 
ODBIERANIE PRZEKAZÓW WESTERN UNION 

Otrzymałeś przekaz pieniężny Western Union i chcesz odebrać pieniądze? Teraz odbierzesz 
przekaz z dowolnego miejsca – wystarczy zainstalować najnowszą wersję aplikacji mobilnej IKO 
na telefonie. 

 

Jak odebrać przekaz pieniężny Western Union w IKO? 

1. Zaloguj się do aplikacji IKO i wybierz w menu aplikacji „Western Union”. 
2. Uzupełnij dane przekazu Western Union. Podaj numer MTCN (numer przekazu od nadawcy), spodziewaną 

kwotę przekazu w walucie PLN, a następnie wciśnij „Szukaj”. 
3. Zatwierdź odbiór przekazu Western Union: W aplikacji wyświetlą się dane przekazu i regulamin (Jeśli 

przekaz z jakiegoś powodu nie zostanie odnaleziony lub nie będzie mógł być odebrany w IKO, w aplikacji 
IKO pojawi się odpowiedni komunikat). 

4. Zapoznaj się z nimi, zaznacz oświadczenie i zatwierdź przyciskiem „Odbierz”, a środki zostaną przekazane 
na Twoje konto. 

Historię przekazów Western Union sprawdzisz w serwisie internetowym iPKO. Również tam możesz 
wydrukować potwierdzenie. 

 
ZAPISYWANIE USTAWIEŃ  

Zapisywanie ustawień aplikacji IKO pozwala na szybkie przywrócenie (import) spersonalizowanych funkcji 

IKO na telefonie np.: 
• po ponownej instalacji/aktywacji aplikacji IKO 
• po zmianie telefonu  
• po zmianie numeru telefonu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

Jakie spersonalizowane ustawienia aplikacji IKO są zapisywane? 

 

Ustawienia ekranu                 

przed zalogowaniem 
• Pokazywanie środków            

na koncie 
• Pokazywanie kodu BLIK 
• Przycisk czasowej blokady 

karty 

 

Ustawienia ekranu głównego 
• Domyślnie wyświetlane konto 
• Lista ulubionych funkcji            

pod przyciskiem skrótów  
• Domyślnie rozwinięty          

kod BLIK  
• Ułożenie kafli  

 

Inne 
• Historia powiadomień  
• Ostatni odbiorcy przelewu na 

telefon 
• Limity IKO (ustalone w 

serwisie internetowym) 
• Pokazywanie dostępnych 

środków na ekranie z kodem 
BLIK 

• Zapisane kody QR z danymi 
do operacji 

• Wibracja przy potwierdzeniu 
operacji 

 
Jak włączyć/wyłączyć zapisywanie ustawień IKO? 

Aby włączyć funkcję zapisywania ustawień IKO, zaloguj się do IKO i wejdź w Ustawienia > Zapisywanie 

ustawień i włącz lub wyłącz funkcję Zapis ustawień aplikacji. Funkcja będzie włączona domyślnie po pobraniu 

wersji aplikacji IKO zawierającej tę usługę.  

 
Jak przywrócić ustawienia IKO? 

Po zakończeniu ponownej aktywacji IKO, aplikacja zaproponuje Ci odtworzenie zapisanych wcześniej 

ustawień. Jeśli będziesz chcieć zrobić to w innym momencie, wykonaj poniższe kroki: 
1. Zaloguj się do IKO i wejdź w Ustawienia > Zapisywanie ustawień. 
2. Wyłącz zapisywanie ustawień w IKO. 
3. Wybierz Przywróć zapisane ustawienia. 
4. Wybierz jedną z zapisanych wersji ustawień. 

 
MAPA ODDZIAŁÓW, BANKOMATÓW I PUNKTÓW OBSŁUGUJĄCYCH BLIKA 

Otwórz mapę w aplikacji IKO i wyszukaj w prosty sposób ważne miejsca blisko Ciebie: oddziały 
PKO Banku Polskiego, bankomaty PKO Banku Polskiego i Euronetu obsługujące wypłaty 
gotówki BLIKIEM, sklepy i punkty handlowo-usługowe akceptujące transakcje BLIKIEM.              
Mapa jest dostępna zarówno przed, jak i po zalogowaniu do aplikacji IKO. 

 
TRYB DEMO 

Aby wejść do trybu demo otwórz menu i wybierz funkcję „O aplikacji IKO”, a następnie „Przeglądaj DEMO”. 

 
POWIADOMIENIA 

Aplikacja IKO może wysyłać bezpłatne powiadomienia push o zdarzeniach dotyczących m. in. 

Twojego konta, kart i kredytów. Ta niezwykle prosta usługa pozwoli Ci mieć jeszcze lepszą 

kontrolę nad bieżącymi finansami – wystarczy, aby Twój telefon miał dostęp do internetu.  

 

Powiadomienia można włączyć w ustawieniach aplikacji IKO (Menu > Ustawienia > Powiadomienia o 

zdarzeniach). Funkcja powiadomień jest domyślnie wyłączona. 
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Konta 
• Zmiana salda na ujemne, w 

tym wejście w debet lub limit 
kredytu odnawialnego 

• Uznanie rachunku 
• Obciążenie rachunku 
• Niezrealizowana transakcja  

 

Karty debetowe 
• Wysyłka karty płatniczej 
• Autoryzacja transakcji kartowej 

 

Karty kredytowe 
• Wysyłka karty płatniczej 
• Autoryzacja transakcji kartowej 

Przypomnienie o spłacie karty 
kredytowej 

Produkty kredytowe 
• Powstanie zadłużenia 

wymagalnego w wyniku braku 
spłaty raty 

• Spłata zadłużenia wymagalnego 
• Przypomnienie o spłacie 

debetu/kredytu 

 

  

 

MOBILNA AUTORYZACJA 

 

Potwierdzanie operacji w aplikacji mobilnej IKO, również dla operacji, które zlecasz w serwisie internetowym 

iPKO lub na infolinii w ramach usługi bankowości telefonicznej. Wystarczy, że potwierdzisz operację kodem 

PIN w swojej aplikacji IKO 

 

 

Potwierdzanie operacji w aplikacji mobilnej IKO, również  

dla operacji, które zlecasz w serwisie internetowym iPKO  

lub na infolinii w ramach usługi bankowości telefonicznej.  

Wystarczy, że potwierdzisz operację kodem PIN   

w swojej aplikacji IKO. 

 

 

 

 

Mobilna autoryzacja – jak to działa? 
1. Po zleceniu operacji, np. polecenia przelewu otrzymasz powiadomienie z aplikacji mobilnej IKO. 

2. 2 sposoby potwierdzania operacji w IKO -  w zależności od typu operacji i kwoty: 

a. Bezpośrednio w powiadomieniu push w aplikacji, przez wybranie Zatwierdź 

b. W uruchomionej aplikacji IKO – przez wybranie Zatwierdź lub podanie kodu PIN i  

Zatwierdź  

3. 0 zł za aktywację i korzystanie (pamiętaj: do korzystania z mobilnej autoryzacji potrzebujesz dostępu 

do internetu, co może się wiązać z opłatą za pakiet transmisji danych) 

Jak włączyć mobilną autoryzację w aplikacji IKO? 

 

1. Kliknij ikonę menu (☰) w 

prawym górnym rogu 

aplikacji, następnie kliknij 

Ustawienia → Narzędzia 

autoryzacyjne.  

2. Kliknij kafelek Aplikacja IKO 

i wybierz urządzenie, które 

będzie służyć do mobilnej 

autoryzacji. 

 

 

 
 

3. Kliknij przycisk Zatwierdź i 

na następnym ekranie podaj 

kod otrzymywany w 

dotychczasowy sposób (kod 

SMS/kod z karty kodów 

jednorazowych). 

FUNKCJE IKO – PEŁNY WYKAZ 
 

 Android iOS Windows Phone 

KONTA I PRZELEWY 

Przeglądanie szczegółów rachunku Tak 
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Podgląd salda Przed i po zalogowaniu 

Historia transakcji Tak 

Przelew na rachunek własny Tak  

Przelew na inny rachunek Tak (w tym natychmiastowy) 

Przelew zagraniczny Tak 

Przelew do odbiorców zdefiniowanych Tak (w tym natychmiastowy) 

Przelew na telefon Tak  

Przelew podatkowy Tak (w tym natychmiastowy) 

Przelew do ZUS Tak (w tym natychmiastowy) 

Przelew na podstawie danych z faktury / 
kodu QR „Zeskanuj i zapłać” 

Skanowanie faktury/kodów 
QR 

Skanowanie faktury/kodów 
QR 

Skanowanie kodów QR 

Generowanie potwierdzenia przelewu w 
aplikacji i przekazywanie go w formie    
PDF jako załącznik 

Tak 

Generowanie kodu QR z danymi do 
przelewu 

Tak 

Prośba o przelew Tak 

Doładowanie telefonu Tak 

Skarbonki Tak 

Odbieranie przekazów Western Union Tak, w PLN 

Spis odbiorców zdefiniowanych Tak 

Zlecenia stałe  Tak 

Serie przelewów Tak 

Przesyłanie numeru konta  Tak 

Zmiana nazw kont Tak 

Wniosek o Debet na koncie Tak 

Wniosek o otwarcie konta Tak Tak Nie 

Wniosek o konto walutowe Tak (nie dotyczy klientów 
Inteligo) 

Tak (nie dotyczy klientów 
Inteligo) 

Nie 

Wniosek o limit odnawialny Tak (nie dotyczy klientów 
Inteligo) 

Tak (nie dotyczy klientów 
Inteligo) 

Nie 

Wniosek o kartę kredytową Tak (nie dotyczy klientów 
Inteligo) 

Tak (nie dotyczy klientów 
Inteligo) 

Nie 

PŁATNOŚCI 

Płatności zbliżeniowe (NFC) Dla posiadaczy telefonu z 
systemem Android w wersji 
min. 4.4. z NFC, kartą 
kredytową lub debetową do 
konta indywidualnego 

Nie Nie 

Kod BLIK Wyświetlanie aktualnego kodu BLIK, generowanie nowego kodu BLIK 

Kopiowanie kodu BLIK Tak 

Czeki BLIK Tworzenie, wyświetlanie, zapisywanie, przekazywanie czeku BLIK 

Nadanie hasła do czeków BLIK Obsługa tylko w serwisie iPKO/Inteligo 

Płatności w punktach handlowo‑ Przy użyciu kodu BLIK/czeku BLIK 
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usługowych akceptujących BLIK 

Płatności w sklepach internetowych 
akceptujących BLIK 

Przy użyciu kodu BLIK/czeku BLIK 

Płatności w sklepach internetowych 
„Zakupy bez kodu BLIK” 

Tak Nie 

Płatności w urzędach i e-urzędach Przy użyciu kodu BLIK 

Wypłaty z bankomatów obsługujących 
wypłaty gotówki bez karty przy użyciu 
kodu BLIK / czeku BLIK (zgodnie z 
obowiązującą Tabelą opłat i prowizji) 

Przy użyciu kodu BLIK/czeku BLIK 

Wpłaty we wpłatomatach obsługujących 
PKO Banku Polskiego przy użyciu kodu 
BLIK (zgodnie z obowiązującą Tabelą opłat 
i prowizji) 

Przy użyciu kodu BLIK 

Lista operacji niezrealizowanych Tak 

KARTY DEBETOWE I KARTY KREDYTOWE 

Przeglądanie szczegółów kart Tak (dla klienta indywidualnego) 

Informacja o kwocie transakcji 
potrzebnych do zwolnienia z opłaty za 
kartę 

Tak (dla klienta indywidualnego) 

 

Nie 

Aktywacja karty Tak (dla klienta indywidualnego) Nie 

Zastrzeganie kart Tak Możliwość szybkiego wyboru 
numeru telefonu 

Przelew z karty kredytowej Tak 

Zmiana limitów kart Tak 

Zmiana PIN kart Tak 

Spłata wykorzystanego limitu  

karty kredytowej 

Tak (dla klienta indywidualnego) 

Czasowa blokada kart Tak 

Włączenie funkcji wielowalutowej Tak (nie dotyczy klientów Inteligo i klientów firmowych) Nie 

KREDYTY 

Przeglądanie szczegółów kredytów Tak (dla klienta indywidualnego) 

 

Wnioskowanie o kredyt gotówkowy dla 
klientów  

Tak (dla klienta indywidualnego PKO Banku Polskiego) 

Zmiana nazw kredytów Tak 

LOKATY 

Przeglądanie szczegółów lokat  Tak (dla klienta indywidualnego) 

Otwieranie i zamykanie lokat Tak (dla klienta indywidualnego) 

Zmiana nazw lokat Tak 

INNE 

Logowanie PIN lub odcisk palca (na 
wybranych telefonach) 

PIN lub odcisk palca  
(Touch ID), lub Face ID 

PIN 

3D Touch Nie Tak Nie 

Powiadomienia push o zdarzeniach Tak Tak Tak 

Zmiana PIN do aplikacji Tak 



 

19 

 

Kantor Tak (nie dotyczy klientów Inteligo) Nie 

Kursy walut Tak 

Pomagaj z nami: wygodne zlecenia stałe 
na cele charytatywne 

Tak Tak Nie 

Mobilna autoryzacja Tak Tak Nie 

Bilety komunikacji miejskiej Tak Tak  Nie 

Mapa Bankomaty i oddziały PKO Banku Polskiego, punkty handlowo-usługowe akceptujące 
transakcje aplikacją IKO przy użyciu płatności BLIK 

Dane kontaktowe do banku Tak 

UBEZPIECZENIA 

Podgląd posiadanych ubezpieczeń 
podróżnych 

Tak Tak Nie 

Zakup ubezpieczenia podróżnego Tak Tak Nie 

PERSONALIZACJA 

Zapisywanie ustawień Ustawienia ekranu przed zalogowaniem 

• Pokazywanie środków na koncie 

• Pokazywanie kodu BLIK 

• Przycisk czasowej blokady karty 

Ustawienia ekranu głównego 

• Domyślnie wyświetlane konto 

• Lista ulubionych funkcji pod przyciskiem skrótów  

• Domyślnie rozwinięty kod BLIK 

• Ułożenie kafli 

Inne 

• Historia powiadomień  

• Ostatni odbiorcy przelewu na telefon 

• Limity IKO (ustalone w serwisie internetowym) 

• Pokazywanie dostępnych środków na ekranie z kodem 
BLIK 

• Zapisane kody QR z danymi do operacji 

• Wibracja przy potwierdzeniu operacji 

Nie 

Wyświetlanie salda przed logowaniem do 
IKO 

Tak 

Wyświetlanie kodu BLIK przed 
logowaniem do IKO 

Tak 

Przestawianie kolejności kafli na ekranie 
głównym 

Tak 

Przycisk skrótów Możliwość ustawienia skrótów pod przyciskiem oznaczonym 
gwiazdką do ulubionych funkcji na ekranie głównym 

Możliwość ustawienia 
skrótów w ramach jednej z 
zakładek 

Zmiana wersji językowej polski/angielski/ukraiński/rosyjski polski/angielski 

 

Bezpieczeństwo  
Zasady bezpieczeństwa dla użytkowników urządzeń mobilnych: 

1. Korzystaj z blokady dostępu do telefonu – blokuj dostęp do telefonu hasłem lub kodem PIN. 
2. Używaj oprogramowania antywirusowego – telefony z dostępem do Internetu tak jak komputery 

podatne na ataki wirusów bądź aplikacji szpiegowskich. Istnieje specjalne oprogramowanie 
antywirusowe oraz zapory sieciowe dla urządzeń mobilnych, które pomagają użytkownikom zabezpieczać 
urządzenia przed ewentualnymi atakami z zewnątrz. 
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3. Korzystaj świadomie z internetu – nie klikaj w linki do stron, których pochodzenia nie znasz.  

Nie ściągaj żadnych plików ani załączników e‑mailowych, których nie jesteś pewny. Nie instaluj aplikacji 
z nieautoryzowanych źródeł. 

4. Aktualizuj system operacyjny – pamiętaj, aby regularnie aktualizować system operacyjny telefonu, 
natychmiast po pojawieniu się aktualizacji. Najczęściej aktualne systemy operacyjne łatają wszelkie 
„dziury” w dotychczasowych zabezpieczeniach. 

5. Używaj trudne do odgadnięcia kombinacje PIN do aplikacji IKO – nie należy stosować kodów PIN, 
które można łatwo odgadnąć (np. 0000, 1234), ani zapisywać ich w pamięci telefonu lub portfelu, 
ponieważ w przypadku kradzieży złodziej w łatwy sposób otrzyma dostęp do Twoich środków.  
W sytuacji, w której istnieje podejrzenie, że kod PIN jest znany nieuprawnionym osobom, należy 
niezwłocznie dokonać jego zmiany w serwisie iPKO/Inteligo w zakładce „IKO”. 

6. Unikaj przekazywania urządzenia innemu użytkownikowi – jeśli musisz przekazać urządzenie  
lub oddać je do serwisu, pamiętaj, aby przedtem usunąć SMS-y otrzymane z Banku, pliki tymczasowe 
oraz historię przeglądarki, ponieważ mogą zawierać informacje poufne. Pamiętaj również  
o wylogowaniu się ze wszystkich aplikacji do obsługi bankowości mobilnej. 

7. Unikaj publicznych sieci wi‑fi – korzystając z aplikacji, staraj się nie nawiązywać niezabezpieczonych 
połączeń internetowych. 

 

Pytania i odpowiedzi 
Czy aplikacja IKO działa na tabletach? 

Nie, aplikacja IKO jest przeznaczona tylko na telefony komórkowe. 

 

Czy z aplikacji IKO mogą korzystać osoby poniżej 18. roku życia? 

Tak, osoby w wieku 13–18 lat mogą obsługiwać w aplikacji IKO PKO Konto Pierwsze. 

 

Czy za pośrednictwem aplikacji IKO można płacić za granicą? 

Za pośrednictwem aplikacji IKO można płacić: 

• kodem BLIK / czekiem BLIK na terenie Polski. 
• zbliżeniowo telefonem na całym świecie w terminalach obsługujących płatności zbliżeniowe kartą Visa. 

 

Mam konto wspólne. Jak działa wtedy aplikacja IKO? 

Każdy ze współwłaścicieli może aktywować aplikację IKO do konta wspólnego w PKO Banku Polskim/Inteligo, 
przy czym każda z aktywacji musi być zrealizowana na innym numerze telefonu. W związku z faktem, że każdy 
z numerów telefonów będzie powiązany z tym samym rachunkiem, współwłaściciele nie będą mogli 
dokonywać między sobą przelewów na numer telefonu. 

 

Korzystam z aplikacji IKO powiązanej z rachunkiem w PKO Banku Polskim/Inteligo. Co zrobić w przypadku 
zmiany numeru telefonu? 

W przypadku zmiany numeru telefonu należy odinstalować aplikację IKO z telefonu i usunąć ją w bankowości 
internetowej iPKO/Inteligo. Następnie należy ponownie zainstalować aplikację IKO i przejść proces aktywacji, 
podając nowy numer telefonu. 


