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 CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE NIEOSZCZĘDNOŚCIOWE I POWIERNICZE 

Tytuł prowizji/opłaty   w złotych 

1 2 3 

DZIAŁ III. PRZELEWY KRAJOWE I ZAGRANICZNE 

18. Przelew krajowy otrzymywany  0,50 

Uwaga:  
1. Opłata naliczana jest za każdy przelew otrzymywany, w przypadku, gdy liczba przelewów otrzymanych przez klienta w danym miesiącu przekroczy 10.000 szt. 
2. Opłata pobierana jest w sposób zbiorczy, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca.  

19. Realizacja przelewu krajowego w PLN (w tym w formie przelewu predefiniowanego oraz na rachunki prowadzone w Oddziałach Zagranicznych PKO Banku Polskiego S.A.), z zastrzeżeniem przelewu pilnego/ 
przelewu zagranicznego SEPA (w tym w formie zlecenia stałego zagranicznego)/ przelewu zagranicznego EOG w EUR (w tym w formie zlecenia stałego zagranicznego): 

1) składanego w formie papierowej  80,00 

2) 
 
 
 
 

składanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej iPKO biznes oraz innych elektronicznych kanałów dostępu: 

a) przelewu krajowego w trybie zwykłym (w tym w formie przelewu predefiniowanego oraz na rachunki prowadzone w 
Oddziałach Zagranicznych PKO Banku Polskiego S.A.) oraz przelewu zagranicznego SEPA (w tym w formie zlecenia stałego 
zagranicznego) 

3,50 

b) dokonywanego za pośrednictwem systemu SORBNET2 oraz przelewu zagranicznego EOG w EUR (w tym w formie zlecenia stałego zagranicznego): 

- w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł dla SORBNET2 20,00 

w kwocie wyższej lub równej 250 tys. EUR dla przelewów EOG w EUR 

- w kwocie niższej niż 1 mln zł dla SORBNET2 40,00 

w kwocie niższej niż 250 tys. EUR dla przelewów EOG w EUR 

Uwaga:  
Nie pobiera się opłaty za przelew realizowany pomiędzy rachunkami tego samego Klienta w PKO Banku Polskim S.A. składany za pośrednictwem bankowości elektronicznej iPKO biznes oraz innych 
elektronicznych kanałów dostępu, o ile nie jest to przelew zbiorczy. 

20. Realizacja zlecenia stałego krajowego:  

1) dokonywanego za pośrednictwem systemu SORBNET2: 

a) w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł 20,00 

b) w kwocie niższej niż 1 mln zł 40,00 

2) w pozostałych formach (w tym na rachunki prowadzone w Oddziałach Zagranicznych PKO Banku Polskiego S.A.), z zastrzeżeniem 
pkt 22 

3,50 

21. Realizacja przelewu Express Elixir składanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej iPKO biznes oraz innych elektronicznych 
kanałów dostępu 

10,00 
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22. Realizacja przelewu krajowego i zlecenia stałego krajowego, w walutach wymienialnych między rachunkami prowadzonymi w PKO 
Banku Polskim S.A. (w tym na rachunki prowadzone w Oddziałach Zagranicznych PKO Banku Polskiego S.A.) składanego za 
pośrednictwem bankowości elektronicznej iPKO biznes oraz innych elektronicznych kanałów dostępu  

10,00 

Uwaga:  
Nie pobiera się opłaty za przelew realizowany pomiędzy rachunkami tego samego Klienta w PKO Banku Polskim S.A. składany za pośrednictwem bankowości elektronicznej iPKO biznes oraz innych 
elektronicznych kanałów dostępu, o ile nie jest to przelew zbiorczy. 

23. Realizacja przelewu Express Elixir, przelewu krajowego w walutach wymienialnych między rachunkami prowadzonymi w PKO Banku 
Polskim S.A. (w tym na rachunki prowadzone w Oddziałach Zagranicznych PKO Banku Polskiego S.A.) składanego w formie papierowej 

80,00 

24. Przelew zagraniczny otrzymywany, gdy koszty ponosi beneficjent: 

1) przelew SEPA oraz EOG w EUR 0,50 

Uwaga:  
1. Opłata naliczana jest za każdy przelew otrzymywany, w przypadku, gdy liczba przelewów otrzymanych przez klienta w danym miesiącu przekroczy 10.000 szt. 
2. Opłata pobierana jest w sposób zbiorczy, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca. 

2) przelew inny, niż określony w ppkt 1)  20,00 

25. Przelew zagraniczny wysyłany (w tym w formie zlecenia stałego zagranicznego): 

1) przelew SWIFT GPI 0,4% kwoty operacji nie mniej niż 50,00 nie więcej niż 300,00 

2) przelew zagraniczny inny niż SEPA, EOG w EUR, PKO Intercompany Payments, przelew SWIFT GPI: 

a) zlecony za pośrednictwem bankowości elektronicznej iPKO biznes oraz innych elektronicznych kanałów dostępu  0,25% kwoty operacji nie mniej niż 40,00 nie więcej niż 220,00 

b) zlecony w oddziale 0,3% kwoty operacji nie mniej niż 40,00 nie więcej niż 220,00 

26. Opłaty dodatkowe do przelewów zagranicznych wysyłanych: 

1) realizacja przelewu w trybie ekspresowym lub pilnym 100,00 

Uwaga:  
Opłata pobierana jest za realizację przelewu z datą waluty „Overnight” lub „Tomnext”. Nie dotyczy przelewu zagranicznego SEPA i EOG w EUR. 

2) instrukcja kosztowa OUR 100,00 

3) instrukcja kosztowa OUR do przelewów zagranicznych wysyłanych do Białorusi i Rosji  250,00 

4) Komunikat SWIFT 10,00 

Uwaga:  
Opłata pobierana w przypadku realizacji przelewów za pośrednictwem systemu SWIFT. Nie dotyczy przelewu zagranicznego SEPA oraz EOG w EUR. 

27. Kopia wysłanego komunikatu przelewu zagranicznego wysyłanego 15,00 

28. Czynności dodatkowe związane z realizacją: 

1) przelewu krajowego: 80,00 + koszty banków trzecich 

a) zapytania, uzupełnienia, zmiany do przelewu wysyłanego  

b) poszukiwanie wpływu środków na rzecz Klienta, w przypadku przelewu otrzymywanego  

2) przelewu zagranicznego otrzymywanego:  

a) uzupełnienia, zmiany, poprawki  
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b) zapytania, poszukiwanie wpływu środków na rzecz Klienta 

c) opłata NON-STP 

3) przelewu zagranicznego wysyłanego: 

a) zapytania, uzupełnienia, zmiany na rzecz Klienta oraz czynności dodatkowe wykonywane przez banki pośredniczące 

b) anulowanie zrealizowanego przelewu 

c) zwrot zrealizowanego przelewu 

 d) opłata NON-STP 

Uwaga:  
Opłata pobierana za każdą dyspozycję z osobna. 

 


