
 

 

 
 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Niniejsza Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA (PKO BP SA), zwana dalej „Taryfą”, określa stawki prowizji i opłat bankowych 
pobieranych przez PKO BP SA od osób fizycznych. 

§ 2. 

1. Prowizje i opłaty ustalane są i pobierane w złotych albo w walutach obcych.  
2. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących.  
3. Od operacji realizowanych w agencjach pobierane są prowizje i opłaty w wysokości obowiązującej w oddziałach, z wyjątkiem przypadków,  

w których Taryfa stanowi inaczej.  

§ 3. 

1. Opłaty abonamentowe oraz opłata za prowadzenie rachunku pobierane są w sposób automatyczny z rachunku klienta:  
1) w ciężar rachunku, do wysokości wolnych środków na rachunku,  
2) w przypadku braku wolnych środków na rachunku: 

a) pobranie prowizji i opłat powoduje powstanie zadłużenia przeterminowanego, 
b) posiadacz rachunku jest zobowiązany do uzupełnienia środków, spłata należności pokrywana jest ze środków zgromadzonych na 

rachunku z pierwszych wpływów na rachunek. 
2. Opłaty abonamentowe oraz opłata za prowadzenie rachunku klienta pobierane są miesięcznie, przy czym:  

1) opłaty abonamentowe pobierane są 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, 
2) opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest na koniec miesiąca kalendarzowego, z wyjątkiem rachunku przekształcanego na rachunek  

z umową o kredyt odnawialny, od którego opłata pobierana jest w dacie przekształcenia rachunku. 
3. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto: 

1) rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - opłata nie jest pobierana, 
2) rachunek oszczędnościowy płatny na żądanie (rachunek walutowy) lub rachunek oszczędnościowy - opłata pobierana jest proporcjonalnie 

do ilości dni pozostających do końca tego miesiąca. 
4. Prowizje i opłaty z tytułu transakcji płatniczych dokonanych kartą pobierane są w ciężar rachunku podpiętego w przypadku rozliczenia operacji 

na rachunkach podpiętych. Przeliczenie tych prowizji i opłat odbywa się na zasadach jak dla rozliczeń transakcji płatniczych, opisanych 
w Ogólnych warunkach prowadzenia rachunków płatniczych (bankowych) dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA. 

5. W przypadku zamknięcia rachunku klienta opłaty, o których mowa w ust. 2 oraz opłaty za obsługę karty debetowej pobierane są 
proporcjonalnie do liczby dni trwania umowy. 

6. Opłatę przygotowawczą za rozpatrzenie wniosku kredytowego kredytu konsumpcyjnego pobiera się w przypadku zawarcia umowy oraz 
wypłaty kredytu w terminie wskazanym w umowie. 

§ 4. 

Opłaty i prowizje związane z rachunkiem oszczędnościowym w GBP, który był oferowany w Wielkiej Brytanii do 25 marca 2012 r., pobiera się: 
1) w ciężar rachunku, 
2) w gotówce, bezpośrednio po czynności dokonanej w Polsce. 

§ 5. 

1. Prowizje i opłaty pokrywa Klient zlecający transakcję płatniczą, z wyjątkiem transakcji płatniczych, o których mowa w ust. 2.  
2. W przypadku przelewów zagranicznych/walutowych, prowizje i opłaty pokrywa Klient zlecający dyspozycję lub Odbiorca, zależnie od uzgodnień 

między tymi stronami i praktyki bankowej. 
3. Niezależnie od prowizji i opłat, wymienionych w Taryfie, od Klientów pobiera się opłaty i prowizje pobrane przez banki krajowe i zagraniczne 

pośredniczące przy wykonaniu dyspozycji, zgodnie z obowiązującymi taryfami tych banków lub według odrębnie zawartych porozumień.  
4. Ilekroć w Taryfie użyto określenia „banki zagraniczne”, należy przez to rozumieć także banki mające siedzibę na terytorium Unii Europejskiej. 
5. Nie pobiera się opłat i prowizji, jeżeli:  

1) kwota przelewu zagranicznego/walutowego otrzymywanego przez PKO BP SA uniemożliwia pobranie należnych PKO BP SA prowizji i opłat  
z tytułu jego realizacji, w przypadku gdy pokrywa je Odbiorca,  

2) kwota zwróconego przez bank zagraniczny lub krajowy przelewu zagranicznego/walutowego wysyłanego przez PKO BP SA nie jest 
wystarczająca na pobranie należnej PKO BP SA opłaty z tytułu dokonania zwrotu zrealizowanego przez PKO BP SA przelewu 
zagranicznego/walutowego wysyłanego. 

§ 6. 

Nie pobiera się prowizji i opłat: 
1) za wpłaty gotówki oraz polecenia przelewów realizowanych: w oddziałach i agencjach PKO BP SA, za pośrednictwem usługi bankowości 

telefonicznej i usługi bankowości elektronicznej (przy pomocy funkcji zakupu jednostek funduszy) związane z zakupem jednostek uczestnictwa 
PKO TFI, 

2) za blokadę środków stanowiących zabezpieczenie kredytów i pożyczek udzielanych przez PKO BP SA, 
3) z tytułu zaległości w spłacie, jeżeli zawarto umowę przewidującą odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty należności, związaną ze 

zwłoką w spłacie zadłużenia. 
§ 7. 

W przypadku wierzytelności zarządzanych przez Centrum Restrukturyzacji i Windykacji PKO BP SA pobiera się wyłącznie opłaty wymienione 
w Części IX w pkt 10. 

§ 8. 

1. W przypadku, gdy właściwa Umowa lub Regulamin nie stanowią inaczej, a opłata lub prowizja, z zastrzeżeniem ust. 2-4, jest należna Bankowi: 
1) w złotych, a uiszczana jest w walucie obcej, dla wyliczania należnej prowizji lub opłaty stosuje się kurs kupna waluty (dla dewiz – płatności 

bezgotówkowe albo pieniędzy – płatności w gotówce), obowiązujący w PKO BP SA w momencie dokonywania przeliczenia według aktualnej 
Tabeli kursów walut PKO BP SA,  

2) w walucie obcej, a uiszczana jest w złotych, dla wyliczania należnej prowizji lub opłaty stosuje się kurs sprzedaży waluty (dla dewiz – 
płatności bezgotówkowe albo pieniędzy – płatności w gotówce), obowiązujący w PKO BP SA w momencie dokonywania przeliczenia według 
aktualnej Tabeli kursów walut PKO BP SA,  
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3) w walucie obcej, a uiszczana jest w innej walucie obcej, dla wyliczania należnej prowizji lub opłaty stosuje się kursy kupna/sprzedaży 
waluty (dla dewiz – płatności bezgotówkowe albo pieniędzy – płatności w gotówce) obowiązujące w PKO BP SA w momencie dokonywania 
przeliczenia według aktualnej Tabeli kursów walut PKO BP SA. W takich przypadkach stosuje się kurs kupna waluty, w której jest uiszczana 
prowizja lub opłata oraz kurs sprzedaży waluty, w której prowizja lub opłata jest należna Bankowi zgodnie z Taryfą. 

2. Do przewalutowania kwoty progowej, kwoty minimalnej i maksymalnej prowizji na walutę operacji (gdy waluta, w której zdefiniowano prowizję 
różni się od waluty operacji), stosuje się kurs średni NBP. 

3. Od przelewów zagranicznych/walutowych, realizowanych w walutach obcych, prowizję lub opłatę pobieraną w złotych oblicza się według kursu 
średniego NBP, podawanego do wiadomości w Tabeli kursów walut PKO BP SA. 

4. Do obliczania prowizji i opłat mogą być stosowane inne kursy niż określone w ust. 1-3, jeżeli tak stanowią inne przepisy. 

§ 9. 

1. Informacja o możliwości wykonania poszczególnych dyspozycji za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej oraz usługi bankowości 
telefonicznej podawana jest w Komunikacie. 

2. Informacja o wysokości limitów dla poszczególnych typów przelewów, jak również ich dostępność w kanałach dystrybucji oraz godziny ich 
realizacji podawane są w Komunikacie. 

§ 10. 

Usługa „Powiadomienia o bieżących zdarzeniach związanych z posiadanym rachunkiem oraz wykorzystywanymi usługami bankowości 
elektronicznej” jest dostępna dla posiadaczy rachunku walutowego, oszczędnościowego lub oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej. 
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DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ – TABELA NR 1 

  

  
Tytuł prowizji/opłaty 

PKO Konto za Zero 
(umowy zawarte od  
1 października 2014 r. 
do 29 lutego 2020 r.) 

PKO Konto  
bez Granic Konto Aurum Konto Platinium II 

1 2 3 4 5 6 

    w złotych w złotych w złotych w złotych 

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego - miesięcznie 0,00 – rachunek  
z kartą debetową 

8,00 – w pozostałych 
przypadkach 

17,90 0,00 - jeżeli 
systematyczne wpływy 
na rachunek w ostatnim 
miesiącu wynoszą nie 
mniej niż 9 000 złotych 
lub średnie saldo 
depozytów na 
rachunkach w PKO BP 
SA wynosi nie mniej niż 
150 000 złotych 1) 

0,00 - dla jednego 
rachunku otwartego  
do pakietu SUKCES  

40,00 - w pozostałych 
przypadkach 

0,00 - jeżeli 
systematyczne wpływy 
na rachunek w ostatnim 
miesiącu wynoszą nie 
mniej niż 20 000 złotych 
lub średnie saldo 
depozytów na 
rachunkach w PKO BP 
SA wynosi nie mniej niż 
250 000 złotych 1) 

albo gdy zawarto 
umowę ramową 
o świadczenie usług 
bankowości prywatnej 

80,00 - w pozostałych 
przypadkach 

2. Polecenie przelewu wewnętrznego: 

1) pomiędzy rachunkami tego samego Posiadacza rachunku, prowadzonymi w PKO BP SA oraz 
przez inne spółki PKO BP SA z siedzibą na terytorium RP 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2) na pozostałe rachunki prowadzone w PKO BP SA: 

a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 5,99 2) 0,00 0,00 0,00 

b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Polecenie przelewu: 

1) standardowe: 

a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 5,99  0,00 0,00 0,00 

b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0,00 0,00 0,00 0,00 

   2) natychmiastowe: 
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a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 11,99 11,99 11,99 11,99 

 b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 4,99 4,99 4,99 4,99 

3) na telefon BLIK 0,00 0,00 0,00 0,00 

4) za pośrednictwem systemu SORBNET 2 30,00 30,00 30,00 30,00 

4. Przelewy zagraniczne/walutowe:  

 1) polecenie przelewu SEPA w trybie zwykłym: 2a) 

 a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 5,99 0,00 0,00 0,00 

 b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2)  pozostałe przelewy zagraniczne/walutowe zgodnie z Częścią V zgodnie z Częścią V zgodnie z Częścią V zgodnie z Częścią V 

 5. 
 
 

Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia stałego: 

1) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 2,99 2) 0,00  0,00  0,00  

2) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0,00 0,00 0,00 0,00 

 6. Realizacja – za każdą płatność: 

 1) zlecenia zmiennego lub polecenia zapłaty 1,00 0,00 0,00 0,00 

 2) zlecenia stałego 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3) zlecenia "Płatności ustalonej" (usługa w administrowaniu od dnia 24 lipca 2015 r.) 2,99 2,99 2,99 2,99 

II. KARTA DEBETOWA PKO EKSPRES 

7. Wydanie karty płatniczej ze standardowym wizerunkiem lub wznowienie karty płatniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Obsługa karty debetowej - opłata miesięczna 0,00 - gdy dokonano 
transakcji 
bezgotówkowych 
(z wyjątkiem przelewów)  

na kwotę min. 300 zł 
kartą debetową wydaną 
do rachunku lub przy 
użyciu BLIK  

8,00 – w pozostałych 
przypadkach 

0,00 0,00 0,00 

9. Wydanie karty płatniczej z wizerunkiem z galerii albo zmiana standardowego wizerunku karty na 
wizerunek z galerii albo zmiana wizerunku karty w ramach galerii 

14,90 14,90 14,90 14,90 

10. Przewalutowanie transakcji płatniczej dokonanej kartą wydaną w ramach organizacji Visa w walucie 
innej niż waluta polska, rozliczonych na rachunku głównym prowadzonym w złotych (w tym 
transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych) – od 
wartości transakcji płatniczej 

3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 

III. TRANSAKCJE GOTÓWKOWE 

11. Wypłaty gotówki w oddziałach lub w agencjach PKO BP SA 0,00 0,00 0,00 0,00 

12. Wypłaty gotówki przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres lub przy użyciu BLIK- za każdą transakcję od jej wartości, z wyjątkiem ppkt 4: 

 1) w bankomatach PKO BP SA 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

  2) w bankomatach innych niż PKO BP SA w kraju 3% nie mniej niż 5,00 0,00 0,00 0,00 

 3) w bankomatach innych niż PKO BP SA za granicą (w tym transgraniczne transakcje płatnicze 
przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych) 

3% nie mniej niż 5,00 0,00 0,00 0,00 

 4) towarzysząca transakcji bezgotówkowej (Cashback) - za każdą transakcję 1,00 0,00 0,00 0,00 

 5) w urzędach pocztowych 3% nie mniej niż 5,00 0,00 0,00 0,00 

6) w oddziałach banków innych niż PKO BP SA lub punktach świadczących usługi wypłaty gotówki 
w terminalu płatniczym (w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej 
do płatności gotówkowych) 

3% nie mniej niż 10,00 3% nie mniej niż 10,00 3% nie mniej niż 10,00 3% nie mniej niż 10,00 

IV. USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM, KARTĄ DEBETOWĄ ORAZ USŁUGĄ BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ (iPKO) 

13. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 30,00 30,00 30,00 30,00 

14. 
 

Przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz ustanowienia, modyfikacji lub usunięcia zlecenia 
płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu jednorazowego za pośrednictwem usługi bankowości 
elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej 3) 

0,29 0,29 0,29 0,29 

15. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych i przekazanie go pocztą na terenie kraju (wyciągu, 
zbiorczego zestawienia transakcji) częściej niż raz w miesiącu - każdorazowo 

6,00 6,00 6,00 6,00 

16. Powiadomienia o bieżących zdarzeniach związanych z posiadanym rachunkiem oraz wykorzystywaną usługą bankowości elektronicznej: 

1) pocztą elektroniczną 0,00 0,00 0,00 0,00 

2) powiadamianie SMS - opłaty pobierane w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywowania usługi: 

a) pakiet 40 SMS – miesięczna opłata abonamentowa 6,00 0,00 0,00 0,00 

b) każdy SMS ponad pakiet oraz SMS bez pakietu – opłata pobierana zbiorczo 0,30 0,00 0,00 0,00 

17. Przekazywanie informacji o zmianach sald na skrzynkę poczty internetowej - miesięczna opłata 
abonamentowa 

 3,00 0,00 0,00 0,00 

18. Dzienne powiadamianie SMS o wysokości salda lub 5 ostatnich transakcjach na rachunku w ramach 
usługi "Informacja SMS" - miesięczna opłata abonamentowa 

7,00 0,00 0,00 0,00 

19. Pakiet "INFO" obejmujący usługi wymienione w pkt 17 i 18 – miesięczna opłata abonamentowa 8,00  0,00 0,00 0,00 

20. Sprawdzenie salda na rachunku w bankomacie przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres 0,00 0,00 0,00 0,00 

21. 
 
 

Wydrukowanie w bankomacie PKO BP SA, przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres, informacji o: 

1) wysokości salda rachunku/wolnych środków - za każdy wydruk 1,99 1,99 1,99 1,99 

2) ostatnich 5 transakcjach rozliczonych na rachunku - za każdy wydruk 1,99 1,99 1,99 1,99 

22. Skorzystanie z dopuszczalnego salda debetowego (Debetu na koncie) - miesięcznie 4) 5,00 0,00 0,00 0,00 

23. Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia/monitu związanego z powstaniem zadłużenia 
przeterminowanego 

4,00 4,00 4,00 4,00 

1) Sposób liczenia średniego salda depozytów oraz wykaz depozytów uwzględnianych do wyliczenia średniego salda określony jest w Komunikacie. 
2) Opłaty nie pobiera się w przypadku przekazania środków na: 
    1) rachunek PKO Konto Dziecka i posiadania dostępu do usług bankowości elektronicznej do rachunku PKO Konto Dziecka, 
    2) rachunek Karty PKO Junior tego samego Posiadacza, 
    3) rachunek Pierwsze Konto Oszczędnościowe dziecka z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego rodzica. 
2a)    Tryb zwykły – realizacja polecenia przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”.  

3)   Opłata pobierana miesięcznie z dołu, uzależniona od liczby autoryzowanych transakcji, przy pomocy kodów jednorazowych z karty. 
4) Opłata pobierana pierwszego dnia, w którym Posiadacz rachunku skorzystał z dopuszczalnego salda debetowego (Debetu na koncie). Za skorzystanie z dopuszczalnego salda debetowego (Debetu na koncie)  w kwocie do 10 zł opłata nie jest pobierana. 



 

 
 
DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ – TABELA NR 2 

  

Tytuł prowizji/opłaty PKO Konto Dziecka 

PKO Konto Rodzica 
(umowy zawarte do 
29 lutego 2020 r.) PKO Konto Pierwsze 

PKO Konto  
dla Młodych  
(umowy zawarte od 10 
stycznia 2014 r.) 

1 2 3 4 5 6 

    w złotych w złotych w złotych w złotych 

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego - miesięcznie 0,00 0,00 - dla Posiadaczy, 
którzy otworzyli  
w PKO BP SA na rzecz 
dziecka poniżej 13 
roku życia PKO Konto 
Dziecka, a rachunek 
nadal jest prowadzony 

15,00 - w pozostałych 
przypadkach 

0,00 0,00 

2. Polecenie przelewu wewnętrznego: 

1) pomiędzy rachunkami tego samego Posiadacza rachunku, prowadzonymi w PKO BP SA oraz przez inne 
spółki PKO BP SA z siedzibą na terytorium RP 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2) na pozostałe rachunki prowadzone w PKO BP SA: 

 a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 0,00 5,99 1) 5,99  5,99 1) 

 b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0,00  0,70 1) 0,00 0,00 

3. Polecenie przelewu: 

1) standardowe: 

a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 0,00 2) 8,00 8,00 8,00 

b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0,00 2) 0,70 0,00 0,00 

2) natychmiastowe: 

 a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej x 11,99 11,99 11,99 

 b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej x 4,99 4,99 4,99 

3) na telefon BLIK x 0,00 0,00 0,00 

4) za pośrednictwem systemu SORBNET 2 x 30,00 x 30,00 

 

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE 



 
 

4. Przelewy zagraniczne/walutowe: 

1) polecenie przelewu SEPA w trybie zwykłym:2a) 

a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej x 8,00 8,00 8,00 

b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej x 0,70 0,00 0,00 

2) pozostałe przelewy zagraniczne/walutowe x zgodnie z Częścią V zgodnie z Częścią V zgodnie z Częścią V 

5. 
 

Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia stałego: 

1) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej x 2,99 1) 0,00 0,00 

2) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej x 0,00 0,00 0,00 

 6. Realizacja – za każdą płatność: 

1) zlecenia zmiennego lub polecenia zapłaty x 1,00 x 1,00 

2) zlecenia stałego x 0,00  0,00  0,00  

 3) zlecenia "Płatności ustalonej" (usługa w administrowaniu od dnia 24 lipca 2015 r.) x 2,99 x 2,99 

II. KARTA DEBETOWA PKO EKSPRES 

7. Wydanie karty płatniczej ze standardowym wizerunkiem lub wznowienie karty płatniczej x 0,00 0,00 0,00 

8. Obsługa karty debetowej - opłata miesięczna x 0,00 - gdy dokonano 
transakcje 
bezgotówkowe 
(z wyjątkiem 
przelewów) na kwotę 
min. 300 zł kartą 
debetową wydaną do 
rachunku lub przy 
użyciu BLIK  

4,90 - w pozostałych 
przypadkach 

0,00 - gdy dokonano 
min. 2 transakcje 
bezgotówkowe 
(z wyjątkiem 
przelewów) kartą 
debetową wydaną do 
rachunku lub przy 
użyciu BLIK  

3,90 - w pozostałych 
przypadkach 

0,00 - gdy dokonano 
min. 4 transakcje 
bezgotówkowe 
(z wyjątkiem 
przelewów) kartą 
debetową wydaną do 
rachunku lub przy 
użyciu BLIK  
5,00 - w pozostałych 
przypadkach 

9. Wydanie karty płatniczej z wizerunkiem z galerii albo zmiana standardowego wizerunku karty na wizerunek  
z galerii albo zmiana wizerunku karty w ramach galerii 

x 14,90 14,90 14,90 

10. Przewalutowanie transakcji płatniczej dokonanej kartą wydaną w ramach organizacji Visa w walucie innej niż 
waluta polska, rozliczonych na rachunku głównym prowadzonym w złotych (w tym transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych oraz transgranicznej transakcji płatniczej 
przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych) – od wartości transakcji płatniczej 

x 3,5% 3,5% x 

III. TRANSAKCJE GOTÓWKOWE 

11. Wypłaty gotówki w oddziałach lub agencjach PKO BP SA 0,00 0,00 0,00 0,00 

12. Wypłaty gotówki - przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres lub przy użyciu BLIK - za każdą transakcję od jej wartości, z wyjątkiem ppkt 4: 

1) w bankomatach PKO BP SA x 0,00 0,00 0,00 

2) w bankomatach innych niż PKO BP SA w kraju x 3% nie mniej niż 5,00 0,00 0,00 

3) w bankomatach innych niż PKO BP SA za granicą (w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności gotówkowych) 

x 3% nie mniej niż 5,00 0,00 0,00 

4) towarzysząca transakcji bezgotówkowej (Cashback) - za każdą transakcję x 1,00 1,00 1,00 

 



  5) w urzędach pocztowych x 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 

6) w oddziałach banków innych niż PKO BP SA lub punktach świadczących usługi wypłaty gotówki  
w terminalu płatniczym (w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do 
płatności gotówkowych) 

x 3% nie mniej niż 10,00 3% nie mniej niż 10,00 3% nie mniej niż 10,00 

IV. USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM, KARTĄ DEBETOWĄ ORAZ USŁUGĄ BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ (iPKO) 

13. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie x 30,00 x x 

14. Przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz ustanowienia, modyfikacji lub usunięcia zlecenia 
płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu jednorazowego za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości telefonicznej 3) 

x  0,29  0,29  0,29 

15. 
 

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych i przekazanie go pocztą na terenie kraju (wyciągu, zbiorczego 
zestawienia transakcji) częściej niż raz w miesiącu- każdorazowo 

x 6,00 6,00 6,00 

16. Powiadomienia o bieżących zdarzeniach związanych z posiadanym rachunkiem oraz wykorzystywaną usługą bankowości elektronicznej: 

1) pocztą elektroniczną x 0,00 0,00 0,00 

2) powiadamianie SMS - opłaty pobierane w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywowania usługi: 

 a) pakiet 40 SMS – miesięczna opłata abonamentowa x 6,00 6,00 x 

 b) pakiet 5 SMS - miesięczna opłata abonamentowa x x x 0,00 

 c) każdy SMS ponad pakiet oraz SMS bez pakietu – opłata pobierana zbiorczo x 0,30 0,30 0,30 

17. Przekazywanie informacji o zmianach sald na skrzynkę poczty internetowej - miesięczna opłata 
abonamentowa 

x  3,00  3,00  3,00 

18. Dzienne powiadamianie SMS o wysokości salda lub 5 ostatnich transakcjach na rachunku w ramach usługi 
"Informacja SMS" - miesięczna opłata abonamentowa 

x  7,00  7,00  7,00 

19. Pakiet "INFO" obejmujący usługi wymienione w pkt 17 i 18 – miesięczna opłata abonamentowa x  8,00  8,00  8,00 

20. Sprawdzenie salda na rachunku w bankomacie przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres x 0,00 0,00 0,00 

 21. Wydrukowanie w bankomacie PKO BP SA, przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres, informacji o: 

1) wysokości salda rachunku/wolnych środków - za każdy wydruk x 1,99 1,99 1,99 

2) ostatnich 5 transakcjach rozliczonych na rachunku - za każdy wydruk x 1,99 1,99 1,99 

22. Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia/monitu związanego z powstaniem zadłużenia przeterminowanego x 4,00 4,00 4,00 

1) Opłaty nie pobiera się w przypadku przekazania środków na: 
1) rachunek PKO Konto Dziecka i posiadania dostępu do usług bankowości elektronicznej do rachunku PKO Konto Dziecka, 
2) rachunek Karty PKO Junior tego samego Posiadacza, 
3) rachunek Pierwsze Konto Oszczędnościowe dziecka z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego rodzica.  

2) Brak możliwości realizacji polecenia przelewu do ZUS i Urzędu Skarbowego. 
2a)  Tryb zwykły – realizacja polecenia przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
3)  Opłata pobierana miesięcznie z dołu, uzależniona od liczby autoryzowanych transakcji, przy pomocy kodów jednorazowych z karty. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ – TABELA NR 3 

  

 Tytuł prowizji/opłaty 

PKO Konto za Zero 
(umowy zawarte         
od 1 marca 2020 r.) 

1 2 3 

    w złotych 

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego – miesięcznie 0,00  

2. Polecenie przelewu wewnętrznego: 

1) pomiędzy rachunkami tego samego Posiadacza rachunku, prowadzonymi w PKO BP SA oraz przez inne spółki PKO BP SA z siedzibą na terytorium RP 0,00 

2) na pozostałe rachunki prowadzone w PKO BP SA: 

a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 10,00 1) 

b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0,00 

3. Polecenie przelewu: 

1) standardowe: 

a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 10,00  

b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0,00 

   2) natychmiastowe: 

a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 11,99 

 b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 4,99 

3) na telefon BLIK 0,00 

4) za pośrednictwem systemu SORBNET 2 45,00 

4. Przelewy zagraniczne/walutowe:  

 1) polecenie przelewu SEPA w trybie zwykłym: 2) 

 a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 10,00 

 b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0,00 

 2)  pozostałe przelewy zagraniczne/walutowe zgodnie z Częścią V 

 

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE 



 5. 
 
 

Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia stałego: 

1) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 2,99 1) 

2) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0,00 

 6. Realizacja – za każdą płatność: 

 1) zlecenia zmiennego lub polecenia zapłaty 1,00 

 2) zlecenia stałego 0,00 

II. KARTA DEBETOWA PKO EKSPRES 

7. Wydanie karty płatniczej ze standardowym wizerunkiem lub wznowienie karty płatniczej 0,00 

8. Obsługa karty debetowej - opłata miesięczna 0,00 - gdy dokonano 
min. 5 transakcji 
bezgotówkowych 
(z wyjątkiem 
przelewów) kartą 
debetową wydaną do 
rachunku lub przy 
użyciu BLIK  

10,00 - w pozostałych 
przypadkach 

9. Wydanie karty płatniczej z wizerunkiem z galerii albo zmiana standardowego wizerunku karty na wizerunek z galerii albo zmiana wizerunku karty w ramach galerii 14,90 

10. Przewalutowanie transakcji płatniczej dokonanej kartą wydaną w ramach organizacji Visa w walucie innej niż waluta polska, rozliczonych na rachunku głównym prowadzonym 
w złotych (w tym transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych oraz transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych) – od wartości transakcji płatniczej 

3,5% 

III. TRANSAKCJE GOTÓWKOWE 

11. Wpłaty gotówki w oddziałach lub w agencjach PKO BP SA 10,00 

12. Wypłaty gotówki w oddziałach lub w agencjach PKO BP SA 10,00 

13. Wypłaty gotówki przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres lub przy użyciu BLIK- za każdą transakcję, z wyjątkiem ppkt 5: 

 1) w bankomatach PKO BP SA 0,00 

2) w bankomatach innych niż PKO BP SA w kraju: 

 a) za pomocą karty debetowej  10,00 

 b) za pomocą BLIK 0,00 

 3) w bankomatach innych niż PKO BP SA za granicą (w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych) 0,00 

 4) towarzysząca transakcji bezgotówkowej (Cashback)  2,00 

 5) w oddziałach banków innych niż PKO BP SA, w urzędach pocztowych lub punktach świadczących usługi wypłaty gotówki w terminalu płatniczym (w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych) - za każdą transakcję od jej wartości 

3% nie mniej niż 10,00 

IV. USŁUGI DODATKOWE  

14. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 30,00 

15. Przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz ustanowienia, modyfikacji lub usunięcia zlecenia płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu jednorazowego za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej 3) 

0,50 

 



 16. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych i przekazanie go pocztą na terenie kraju (wyciągu, zbiorczego zestawienia transakcji) częściej niż raz w miesiącu - 
każdorazowo 

6,00 

17. Sporządzenie dodatkowego zestawienia transakcji płatniczych, na życzenie klienta, w oddziale PKO BP SA  - każdorazowo 2,00 

18. Powiadomienia o bieżących zdarzeniach związanych z posiadanym rachunkiem oraz wykorzystywaną usługą bankowości 
elektronicznej: 

1) pocztą elektroniczną 0,00 

2) powiadamianie SMS - opłaty pobierane w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywowania usługi: 

a) pakiet 40 SMS – miesięczna opłata abonamentowa 6,00 

b) każdy SMS ponad pakiet oraz SMS bez pakietu – opłata pobierana zbiorczo 0,30 

19. 
 
 

Wydrukowanie w bankomacie PKO BP SA, przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres, informacji o: 

1) wysokości salda rachunku/wolnych środków - za każdy wydruk 1,99 

2) ostatnich 5 transakcjach rozliczonych na rachunku - za każdy wydruk 1,99 

20. Skorzystanie z dopuszczalnego salda debetowego (Debetu na koncie) – miesięcznie 4) 5,00 

21. Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia/monitu związanego z powstaniem zadłużenia przeterminowanego 4,00 
1) Opłaty nie pobiera się w przypadku przekazania środków na: 
    1) rachunek PKO Konto Dziecka i posiadania dostępu do usług bankowości elektronicznej do rachunku PKO Konto Dziecka, 
    2) rachunek Karty PKO Junior tego samego Posiadacza, 
    3) rachunek Pierwsze Konto Oszczędnościowe dziecka z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego rodzica. 
 2)    Tryb zwykły – realizacja polecenia przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
 3)   Opłata pobierana miesięcznie z dołu, uzależniona od liczby autoryzowanych transakcji, przy pomocy kodów jednorazowych z karty. 
4)   Opłata pobierana pierwszego dnia, w którym Posiadacz rachunku skorzystał z dopuszczalnego salda debetowego (Debetu na koncie). Za skorzystanie z dopuszczalnego salda debetowego (Debetu na koncie)  w kwocie do 10 zł opłata nie jest pobierana. 
 



 

 

 

 

DZIAŁ III. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE 

  

  
Tytuł prowizji/opłaty 

Rachunek 
Oszczędnościowy 
prowadzony  
w walutach 
wymienialnych 
(oferowany do dnia 
30 listopada 2019 r.) 

Rachunek 
Oszczędnościowy 
Plus 

Pierwsze Konto 
Oszczędnościowe 

1 2 3 4 5 

    w złotych1) w złotych w złotych 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego - miesięcznie  1,00 2) 1,00 2) 0,00 

2. Polecenie przelewu wewnętrznego lub polecenie przelewu lub polecenie przelewu SEPA w trybie zwykłym: 2a) 

1) pierwsze w danym miesiącu kalendarzowym  0,00 3) 0,00 0,00 3) 

2) kolejne w danym miesiącu kalendarzowym w złotych 9,99 3) 9,99 0,00 3) 

3) kolejne w danym miesiącu kalendarzowym w euro 8,00 8,00 0,00 

3. Polecenie przelewu za pośrednictwem systemu SORBNET 2 30,00 30,00 x 

4. Przelewy zagraniczne/walutowe, z zastrzeżeniem pkt 2 ppkt  1 i 3 zgodnie z Częścią V zgodnie z Częścią V zgodnie z Częścią V 

5. 
 

Przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz ustanowienia, modyfikacji lub usunięcia zlecenia płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu 
jednorazowego za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej 4) 

 0,29  0,29  0,29 

6. Wypłaty gotówki: 

1) w oddziałach PKO BP SA 0,00 0,00 0,00 

2) w agencjach PKO BP SA x 0,00 0,00 

7. Wpłaty gotówki w walutach obcych wnoszone w monetach na rachunki walutowe - od kwoty transakcji 5) 50% x x 

8. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 30,00 30,00 x 

9. Sporządzenie i przekazanie pocztą na terenie kraju zestawienia transakcji płatniczych (wyciągu, zbiorczego zestawienia transakcji) częściej niż raz 
w miesiącu – każdorazowo 

6,00 6,00 6,00 

10. Powiadomienia o bieżących zdarzeniach związanych z posiadanym rachunkiem oraz wykorzystywaną usługą bankowości elektronicznej: 

1) pocztą elektroniczną 0,00 0,00 x 

2) powiadamianie SMS - opłaty pobierane w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywowania usługi: 

a) pakiet 40 SMS - miesięczna opłata abonamentowa 6,00  6,00 x 

  b) każdy SMS ponad pakiet oraz SMS bez pakietu - opłata pobierana zbiorczo 0,30 0,30  x 
1) Opłata w złotych - z rachunku jest pobierana równowartość w walucie rachunku. 
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2) Opłata nie jest pobierana jeżeli saldo rachunku jest niższe niż wymagana kwota opłaty. 
2a)  Tryb zwykły – realizacja polecenia przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
3) Brak możliwości realizacji polecenia przelewu do ZUS i Urzędu Skarbowego. 
4) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, uzależniona od liczby autoryzowanych transakcji, przy pomocy kodów jednorazowych z karty. 
5) Nie dotyczy rachunków prowadzonych w celu spłaty kredytu lub pożyczki zabezpieczonych hipotecznie i kredytów gotówkowych Aurum, Platinium z przeznaczeniem na częściową albo całkowitą spłatę kredytu.  



 

 
 
DZIAŁ IIIA. PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY 

 Tytuł prowizji/opłaty Podstawowy rachunek płatniczy 

1 2 3 

    w złotych 

I. PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego  0,00  

2. Polecenie przelewu wewnętrznego: 

1) pomiędzy rachunkami tego samego Posiadacza rachunku, prowadzonymi w PKO BP SA oraz przez inne spółki PKO BP SA z siedzibą na terytorium RP 0,00 

2) na pozostałe rachunki prowadzone w PKO BP SA: 

a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 0,00/5,99 1) 2)  

b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0,00 

3. Polecenie przelewu: 

 1) standardowe: 

 a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 0,00/5,99 1) 

 b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0,00 

2) na telefon BLIK 0,00 

 4. Realizacja – za każdą płatność: 

 1) zlecenia zmiennego 0,00/1,00 1) 

 2) zlecenia stałego 0,00 

  3) polecenia zapłaty 0,00 

II. KARTA DEBETOWA  

5. Wydanie karty płatniczej ze standardowym wizerunkiem lub wznowienie karty płatniczej 0,00 

6. Obsługa karty debetowej  0,00  

7. Przewalutowanie transakcji płatniczej dokonanej kartą wydaną w ramach organizacji Visa w walucie innej niż waluta polska, rozliczonych na rachunku głównym 
prowadzonym w złotych (w tym transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych oraz transgranicznej transakcji 
płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych) – od wartości transakcji płatniczej 

3,5% 
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III. TRANSAKCJE GOTÓWKOWE 

8. Wypłata gotówki w oddziałach lub w agencjach PKO BP SA 0,00 

9. Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej lub przy użyciu BLIK- za każdą transakcję od jej wartości: 

 1) w bankomatach PKO BP SA 0,00 

2) w bankomatach innych niż PKO BP SA w kraju: 

a) 5 pierwszych wypłat w miesiącu kalendarzowym  0,00 

b) kolejne w danym miesiącu kalendarzowym 3% nie mniej niż 5,00 

3) w bankomatach innych niż PKO BP SA za granicą (w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych) 3% nie mniej niż 5,00 

4) towarzysząca transakcji bezgotówkowej (Cashback) w kraju lub w urzędach pocztowych lub w oddziałach banków innych niż PKO BP SA lub w punktach 
świadczących usługi wypłaty gotówki w terminalu płatniczym w kraju  

0,00 

  5) w oddziałach banków innych niż PKO BP SA lub punktach świadczących usługi wypłaty gotówki w terminalu płatniczym za granicą (w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych) 

3% nie mniej niż 10,00 

IV. USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM, KARTĄ DEBETOWĄ ORAZ USŁUGĄ BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ (iPKO)  

10. 
 

Przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz ustanowienia, modyfikacji lub usunięcia zlecenia płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu jednorazowego za 
pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej 

0,00 

11. Sprawdzenie salda na rachunku w bankomacie przy użyciu karty debetowej  0,00 

12. Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia/monitu związanego z powstaniem zadłużenia przeterminowanego 4,00 

V. PRZELEWY ZAGRANICZNE/WALUTOWE OTRZYMYWANE PRZEZ PKO BP SA 

13. Polecenie przelewu SEPA 3) 0,00 

14. Polecenie przelewu w walucie obcej (otrzymane z banków krajowych)  11,00 4) 

15. Polecenie przelewu od banków zagranicznych (inne niż polecenie przelewu SEPA)  11,00 4) 

16. Dodatkowa opłata za realizację przelewu zagranicznego/walutowego z tytułu świadczenia emerytalno-rentowego (z wyłączeniem polecenia przelewu SEPA) 15,00 

VI. PRZELEWY ZAGRANICZNE/WALUTOWE WYSYŁANE PRZEZ PKO BP SA oddział lub usługa 
bankowości 
telefonicznej 

usługa bankowości 
elektronicznej 

17. Realizacja polecenia przelewu zagranicznego/walutowego: 

1) w trybie zwykłym 5): 

a) polecenie przelewu SEPA 3) 0,00/5,99 1) 0,00 

b) polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych)  50,00 25,00 

c) polecenie przelewu do banków zagranicznych (inne niż polecenie przelewu SEPA) 5a) mających siedzibę w EOG 6) 50,00 25,00 

2) w trybie pilnym 7): 

a) polecenie przelewu SEPA 3) 50,00 25,00 

b) polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych) 80,00 55,00 

c) polecenie przelewu do banków zagranicznych (inne niż polecenie przelewu SEPA) mających siedzibę w EOG 6)  130,00 105,00 

 



 18. Pozostałe opłaty związane z realizacją przelewu zagranicznego/walutowego: 

1) anulowanie przez Klienta zlecającego przelew zagraniczny/walutowy, który nie został zrealizowany przez PKO BP SA 20,00 

2) zlecenie czynności dodatkowych do zrealizowanego przelewu zagranicznego/walutowego, dot.: uzupełnień, zmian, zapytań, anulowań 8)  50,00 + koszty banków trzecich 

3) wydanie kopii wysłanego komunikatu przelewu zagranicznego/walutowego  6,00 
1) Opłata pobierana po zrealizowaniu 5 w danym miesiącu kalendarzowym: poleceń przelewu wewnętrznego na pozostałe rachunki lub poleceń przelewu standardowego lub zleceń zmiennych lub zleceń stałych lub poleceń przelewu SEPA w trybie zwykłym, przy czym 

opłaty nie pobiera się w przypadkach wskazanych w przypisie nr 2. 
2) Opłaty nie pobiera się w przypadku przekazania środków na: 
    1) rachunek PKO Konto Dziecka i posiadania dostępu do usług bankowości elektronicznej do rachunku PKO Konto Dziecka, 
    2) rachunek Karty PKO Junior tego samego Posiadacza, 
    3) rachunek Pierwsze Konto Oszczędnościowe dziecka z Podstawowego rachunku płatniczego rodzica. 
3) Przelew zagraniczny/walutowy w walucie Euro w ramach obszaru SEPA - wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz inne kraje prezentowane na stronach internetowych PKO BP SA www.pkobp.pl. 
4) Opłata za realizację nie jest pobierana w przypadku przelewu zagranicznego/walutowego podlegającego tzw. ustawie antyspreadowej (ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw). 
5) Tryb zwykły - realizacja przelewu zagranicznego/walutowego z datą waluty „spot”, z wyjątkiem Polecenia przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”.  
5a) Przelew zagraniczny  w euro do banków w EOG rozliczany w formie gotówkowej zgodnie z Częścią IV.   
6) EOG - Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa wymienione na liście krajów dostępnej na stronie internetowej. 
7)  Tryb pilny - realizacja przelewu zagranicznego/walutowego z datą waluty "tomnext" (z wyłączeniem Polecenia przelewu SEPA) albo „overnight". Waluty, w których możliwa jest realizacja wskazane są w Komunikacie. 
8) Opłata pobierana za dyspozycję złożoną przez Klienta lub w wyniku zwrotu środków bez uprzedniej dyspozycji Klienta albo za odzyskanie środków przez PKO BP SA, w związku z pisemną dyspozycją Klienta. 
 



 

 
 
DZIAŁ VI. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 1 

  Tytuł prowizji/opłaty ZŁOTE KONTO Rachunek PLATINIUM 

PKO Konto  
za Zero  
(umowy zawarte do 
30 września 2014 r.) 

PKO Konto  
dla Młodych  
(umowy zawarte do  
9 stycznia 2014 r.) 

1 2 3 4 5 6 

    w złotych w złotych w złotych w złotych 

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego - miesięcznie 19,90 

0,00 - dla jednego 
rachunku otwartego do 
pakietu SUKCES 

według umowy z 
Klientem 

0,00 - jeżeli 
systematyczne wpływy 
na rachunek w ostatnim 
miesiącu wynoszą nie 
mniej niż 1 000 zł oraz 
dokonano transakcji 
bezgotówkowych kartą 
debetową wydaną do 
rachunku lub przy 
użyciu aplikacji mobilnej 
na kwotę nie mniejszą 
niż 100 zł 1) 

6,90 - w pozostałych 
przypadkach 

0,00 - dla Posiadaczy 
do 26 roku życia albo 
dla Posiadaczy powyżej 
26 roku życia, jeżeli 
systematyczne wpływy 
na rachunek w ostatnim 
miesiącu wynoszą nie 
mniej niż 1 000 zł 

5,00 - w pozostałych 
przypadkach 

2. 
 

Polecenie przelewu wewnętrznego: 

1) pomiędzy rachunkami tego samego Posiadacza rachunku, prowadzonymi w PKO BP SA oraz przez 
inne spółki PKO BP SA z siedzibą na terytorium RP 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2) na pozostałe rachunki prowadzone w PKO BP SA: 

a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 0,00 0,00 5,99 2) 5,99 2) 

b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Polecenie przelewu: 

1) standardowe: 

a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 5,99 0,00 5,99 8,00  

b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0,30 0,00 0,00 0,00 

2) natychmiastowe: 

a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 11,99 11,99 11,99 11,99 
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   b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 4,99 4,99 4,99 4,99 

3) na telefon BLIK 0,00 0,00 0,00 0,00 

4) za pośrednictwem systemu SORBNET 2 30,00 30,00 30,00 30,00 

4. Przelewy zagraniczne/walutowe: 

 1) polecenie przelewu SEPA w trybie zwykłym: 2a) 

 a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 5,99 0,00 5,99 8,00  

 b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0,30 0,00 0,00 0,00 

 2) pozostałe przelewy zagraniczne/walutowe zgodnie z Częścią V zgodnie z Częścią V zgodnie z Częścią V zgodnie z Częścią V 

 5. Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia stałego: 

1) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 0,00 0,00 2,99 2)  0,00 

2) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0,00 0,00 0,00 0,00 

 6. Realizacja – za każdą płatność: 

1) zlecenia zmiennego lub polecenia zapłaty 0,00 0,00 1,00 1,00 

2) zlecenia stałego 0,00 0,00 1,50 2) 3) 0,00  

 3) zlecenia "Płatności ustalonej" (usługa w administrowaniu od dnia 24 lipca 2015 r.) 2,99 2,99 2,99 2,99 

II. KARTA DEBETOWA PKO EKSPRES 

7. Obsługa karty debetowej - opłata miesięczna 0,00 0,00 0,00 - gdy  
dokonano transakcji 
bezgotówkowych  
(z wyjątkiem przelewów) 
na kwotę min. 300 zł 
kartą debetową wydaną 
do rachunku  

4,90 - w pozostałych 
przypadkach 

0,00 - gdy dokonano 
transakcji 
bezgotówkowych  
(z wyjątkiem przelewów) 
na kwotę min. 350 zł 
kartą debetową wydaną 
do rachunku 

5,00 - w pozostałych 
przypadkach 

8. Wznowienie karty płatniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. Wydanie karty płatniczej z wizerunkiem z galerii albo zmiana standardowego wizerunku karty na 
wizerunek z galerii albo zmiana wizerunku karty w ramach galerii 

14,90 14,90 14,90 14,90 

10. Przewalutowanie transakcji płatniczej dokonanej kartą wydaną w ramach organizacji Visa w walucie 
innej niż waluta polska, rozliczonych na rachunku głównym prowadzonym w złotych (w tym 
transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych) – od 
wartości transakcji płatniczej 

3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 

III. TRANSAKCJE GOTÓWKOWE 

11. Wypłaty gotówki w oddziałach lub agencjach PKO BP SA 0,00 0,00 0,00 0,00 

12. Wypłaty gotówki - przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres lub przy użyciu BLIK - za każdą transakcję od jej wartości, z wyjątkiem ppkt 4: 

 1) w bankomatach PKO BP SA 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2) w bankomatach innych niż PKO BP SA w kraju 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 0,00 

 



  3) w bankomatach innych niż PKO BP SA za granicą (w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy 
użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych) 

3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 0,00 

 4) towarzysząca transakcji bezgotówkowej (Cashback) - za każdą transakcję 1,00 1,00 1,00 1,00 

5) w urzędach pocztowych 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 

6) w oddziałach banków innych niż PKO BP SA lub punktach świadczących usługi wypłaty gotówki 
w terminalu płatniczym (w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do 
płatności gotówkowych) 

3% nie mniej niż 10,00 3% nie mniej niż 10,00 3% nie mniej niż 10,00 3% nie mniej niż 10,00 

IV. USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM, KARTĄ DEBETOWĄ ORAZ USŁUGĄ BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ (iPKO) 

13. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 30,00 0,00 30,00 x 

14. Przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz ustanowienia, modyfikacji lub usunięcia zlecenia 
płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu jednorazowego za pośrednictwem usługi bankowości 
elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej 4) 

0,29 0,29 0,29 0,29 

15. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych i przekazanie go pocztą na terenie kraju (wyciągu, 
zbiorczego zestawienia transakcji) częściej niż raz w miesiącu - każdorazowo 

6,00 6,00 6,00 6,00 

16. Powiadomienia o bieżących zdarzeniach związanych z posiadanym rachunkiem oraz wykorzystywaną usługą bankowości elektronicznej: 

1) pocztą elektroniczną 0,00 0,00 0,00 0,00 

2) powiadamianie SMS - opłaty pobierane w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywowania usługi: 

 a) pakiet 40 SMS - miesięczna opłata abonamentowa 6,00 6,00 6,00 6,00 

 b) każdy SMS ponad pakiet oraz SMS bez pakietu – opłata pobierana zbiorczo 0,30 0,30 0,30 0,30 

17. Przekazywanie informacji o zmianach sald na skrzynkę poczty internetowej - miesięczna opłata 
abonamentowa 

0,00 0,00 3,00 3,00 

18. Dzienne powiadamianie SMS o wysokości salda lub 5 ostatnich transakcjach na rachunku w ramach 
usługi "Informacja SMS" - miesięczna opłata abonamentowa 

0,00 0,00 7,00 7,00 

19. Pakiet "INFO" obejmujący usługi wymienione w pkt 17 i 18 – miesięczna opłata abonamentowa 0,00 0,00 8,00 8,00 

20. Sprawdzenie salda na rachunku w bankomacie przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres 0,00 0,00 0,00 0,00 

21. Wydrukowanie w bankomacie PKO BP SA, przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres, informacji o: 

1) wysokości salda rachunku/wolnych środków - za każdy wydruk 1,99 1,99 1,99 1,99 

2) ostatnich 5 transakcjach rozliczonych na rachunku - za każdy wydruk 1,99 1,99 1,99 1,99 

22. Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia/monitu związanego z powstaniem zadłużenia 
przeterminowanego 

4,00 4,00 4,00 4,00 

1) Dotyczy transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą debetową wydaną do rachunku oraz przy użyciu aplikacji mobilnej dokonanych w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za rachunek. W przypadku zwrotu towaru zakupionego kartą lub przy użyciu 
aplikacji mobilnej anulowania transakcji zakupu, kwota operacji zwróconej lub anulowanej zmniejsza wysokość transakcji bezgotówkowych. Transakcje bezgotówkowe sumują się gdy do rachunku wydano więcej niż jedną kartę lub gdy z aplikacji mobilnej korzysta 
więcej niż jedna osoba. 

2) Opłaty nie pobiera się w przypadku przekazania środków na: 
1) rachunek PKO Konto Dziecka i posiadania dostępu do usług bankowości elektronicznej do rachunku PKO Konto Dziecka, 
2) rachunek Karty PKO Junior tego samego Posiadacza, 
3) rachunek Pierwsze Konto Oszczędnościowe dziecka z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego rodzica. 

2a)  Tryb zwykły – realizacja polecenia przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
3)   Opłaty nie pobiera się w przypadku umów PKO Konta za Zero zawieranych w okresie od 22 października 2012 r. do 30 września 2014 r. 
4) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, uzależniona od liczby autoryzowanych transakcji, przy pomocy kodów jednorazowych z karty. 



 

 
 
DZIAŁ VI. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 2 

  Tytuł prowizji/opłaty 
SUPERKONTO 
STUDENT 

SUPERKONTO 
(umowy zawarte do  
13 marca 2011 r.) 

SUPERKONTO  
(umowy zawarte od  
14 marca 2011 r.) 

PKO Konto  
Pogodne 

1 2 3  4  5  6  

    w złotych w złotych w złotych w złotych 

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego - miesięcznie 2,50 

0,00 - dla dzieci 
Posiadaczy Rachunku 
PLATINIUM 

7,90 - gdy dokonano 
transakcji 
bezgotówkowych na 
kwotę min.100 zł kartą 
debetową wydaną do 
rachunku 1) 

9,90 - w pozostałych 
przypadkach 

6,90 – rachunek  
z kartą debetową 

11,00 – w pozostałych 
przypadkach 

5,90 – rachunek  
z kartą debetową 

11,00 – w pozostałych 
przypadkach 

2. Polecenie przelewu wewnętrznego: 

1) pomiędzy rachunkami tego samego Posiadacza rachunku, prowadzonymi w PKO BP SA oraz przez inne 
spółki PKO BP SA z siedzibą na terytorium RP 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2) na pozostałe rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA: 

a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 5,99 2) 5,99 2) 5,99 2) 5,99 2) 

b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Polecenie przelewu: 

1) standardowe: 

a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 5,99 5,99 5,99 5,99  

b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 1,20 1,20 0,70  0,00 

2) natychmiastowe: 

a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 11,99 11,99 11,99 11,99 

b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 4,99 4,99 4,99 4,99 

3) na telefon BLIK 0,00 0,00 0,00 0,00 

4) za pośrednictwem systemu SORBNET 2 30,00 30,00 30,00 30,00 

 
 

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE  



 4. Przelewy zagraniczne/walutowe: 

 1) polecenie przelewu SEPA w trybie zwykłym: 2a) 

 a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 5,99 5,99 5,99 5,99  

 b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 1,20 1,20 0,70  0,00 

 2) pozostałe przelewy zagraniczne/walutowe zgodnie z Częścią V zgodnie z Częścią V zgodnie z Częścią V zgodnie z Częścią V 

 5. Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia stałego: 

1) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 2,99 2) 2,99 2) 2,99 2) 2,99 2) 

2) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Realizacja – za każdą płatność: 

 1) zlecenia zmiennego lub polecenia zapłaty 1,00 1,00 1,00 1,00 

 2) zlecenia stałego 1,50 2) 1,50 2) 1,50 2) 1,50 2) 

 3) zlecenia "Płatności ustalonej" (usługa w administrowaniu od dnia 24 lipca 2015 r.) 2,99 2,99 2,99 2,99 

II. KARTA DEBETOWA PKO EKSPRES 

7. Obsługa karty debetowej - opłata roczna 39,00 39,00 x x 

8. Obsługa karty debetowej - opłata miesięczna x x 3,50 4,50 

9. Wznowienie karty płatniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 

10. Wydanie karty płatniczej z wizerunkiem z galerii albo zmiana standardowego wizerunku karty na wizerunek  
z galerii albo zmiana wizerunku karty w ramach galerii 

14,90 14,90 14,90 14,90 

11. Przewalutowanie transakcji płatniczej dokonanej kartą wydaną w ramach organizacji Visa w walucie innej 
niż waluta polska, rozliczonych na rachunku głównym prowadzonym w złotych (w tym transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych oraz transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych) – od wartości transakcji 
płatniczej 

3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 

III. TRANSAKCJE GOTÓWKOWE 

12. Wypłaty gotówki w oddziałach lub agencjach PKO BP SA 0,00 0,00 0,00 0,00 

13. Wypłaty gotówki - przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres lub przy użyciu BLIK - za każdą transakcję od jej wartości, z wyjątkiem ppkt 4: 

1) w bankomatach PKO BP 0,00 0,00 0,00 0,00 

2) w bankomatach innych niż PKO BP SA w kraju 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 

3) w bankomatach innych niż PKO BP SA za granicą (w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy 
użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych) 

3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 

4) towarzysząca transakcji bezgotówkowej (Cashback) - za każdą transakcję 1,00 1,00 1,00 0,00 

5) w urzędach pocztowych w kraju  3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 

6) w oddziałach banków innych niż PKO BP SA lub punktach świadczących usługi wypłaty gotówki  
w terminalu płatniczym (w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do 
płatności gotówkowych) 

3% nie mniej niż 10,00 3% nie mniej niż 10,00 3% nie mniej niż 10,00 3% nie mniej niż 10,00 

 
 



IV. USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM, KARTĄ DEBETOWĄ ORAZ USŁUGĄ BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ (iPKO) 

14. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 30,00 30,00 30,00 30,00 

15.  Przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz ustanowienia, modyfikacji lub usunięcia zlecenia 
płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu jednorazowego za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 
lub usługi bankowości telefonicznej 3) 

0,29 0,29 0,29 0,29 

16. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych i przekazanie go pocztą na terenie kraju (wyciągu, 
zbiorczego zestawienia transakcji) częściej niż raz w miesiącu- każdorazowo 

6,00 6,00 6,00 6,00 

17. Powiadomienia o bieżących zdarzeniach związanych z posiadanym rachunkiem oraz wykorzystywaną usługą bankowości elektronicznej: 

1) pocztą elektroniczną 0,00 0,00 0,00 0,00 

2) powiadamianie SMS - opłaty pobierane w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywowania usługi: 

 a) pakiet 40 SMS - miesięczna opłata abonamentowa 6,00 6,00 6,00 6,00 

 b) każdy SMS ponad pakiet oraz SMS bez pakietu – opłata pobierana zbiorczo 0,30 0,30 0,30 0,30 

18. Przekazywanie informacji o zmianach sald na skrzynkę poczty internetowej - miesięczna opłata 
abonamentowa 

3,00 3,00 3,00 3,00 

19. Dzienne powiadamianie SMS o wysokości salda lub 5 ostatnich transakcjach na rachunku w ramach usługi 
"Informacja SMS" - miesięczna opłata abonamentowa 

7,00 7,00 7,00 7,00 

20. Pakiet "INFO" obejmujący usługi wymienione w pkt 18 i 19 - miesięczna opłata abonamentowa 8,00  8,00 8,00 8,00 

 21. Sprawdzenie salda na rachunku w bankomacie przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres 0,00 0,00 0,00 0,00 

 22. 
 

Wydrukowanie w bankomacie PKO BP SA, przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres, informacji o: 

1) wysokości salda rachunku/wolnych środków - za każdy wydruk 1,99 1,99 1,99 1,99 

2) ostatnich 5 transakcjach rozliczonych na rachunku - za każdy wydruk 1,99 1,99 1,99 1,99 

23. Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia/monitu związanego z powstaniem zadłużenia przeterminowanego 4,00 4,00 4,00 4,00 

1) Dotyczy transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą debetową dokonanych w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za rachunek. W przypadku zwrotu towaru zakupionego kartą lub anulowania transakcji zakupu, kwota transakcji zwróconej lub 
anulowanej zmniejsza wysokość transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą. W przypadku, gdy do rachunku wydano więcej niż jedną kartę, transakcji bezgotówkowe wykonane kartami sumują się. 

2) Opłaty nie pobiera się w przypadku przekazania środków na: 
1) rachunek PKO Konto Dziecka i posiadania dostępu do usług bankowości elektronicznej do rachunku PKO Konto Dziecka, 
2) rachunek Karty PKO Junior tego samego Posiadacza, 
3) rachunek Pierwsze Konto Oszczędnościowe dziecka z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego rodzica. 

2a) Tryb zwykły – realizacja polecenia przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
3) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, uzależniona od liczby autoryzowanych transakcji, przy pomocy kodów jednorazowych z karty. 



 

 

 

 

 
 
DZIAŁ VI. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 3 

  Tytuł prowizji/opłaty 

Konto Spektrum Adm. 
(oferowane do 
30 października 2014 r.) 

Konto Ulubione Adm. 
(oferowane do 
30 października 2014 r.) 

Konto Codzienne Adm. 
(oferowane do 
30 października 2014 r.) 

Rachunek walutowy Adm. 
(oferowany do 
30 października 2014 r.) 

1 2 3 4 5 6 

    w złotych w złotych w złotych w złotych 1) 

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE I RACHUNEK WALUTOWY 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego - miesięcznie 0,00 - jeśli średnia 
miesięczna wartość 
wpływów na rachunek 
(z wyłączeniem wpływów 
z własnych rachunków 
w Banku) z ostatnich 
3 miesięcy jest nie niższa 
niż 1 500 złotych 

10,99 - w pozostałych 
przypadkach 

0,00 5,00 - gdy dokonano 
transakcji 
bezgotówkowych na kwotę 
min. 100 zł kartą debetową 
wydaną do rachunku 2) 

9,00 - w pozostałych 
przypadkach 

0,00 

2. Polecenie przelewu wewnętrznego: 

1) pomiędzy rachunkami tego samego Posiadacza rachunku, prowadzonymi w PKO BP SA 
oraz przez inne spółki PKO BP SA z siedzibą na terytorium RP 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2) na pozostałe rachunki prowadzone w PKO BP SA: 

 a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 5,99 5,99 5,99 0,00 

 b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0,00 0,00 0,00 0,00  

 3. Polecenie przelewu: 

 1) standardowe: 

a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 8,00 8,00 8,00 6,00 3) 

b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0,00 0,00 0,70 1,00 3)  

  2) natychmiastowe: 

  a) w oddziale lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 11,99 11,99 11,99 x 

  b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 4,99 4,99 4,99 x 

 3) na telefon BLIK 0,00 0,00 0,00 x 

 

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE 



 

 

  4) za pośrednictwem systemu SORBNET 2 30,00 30,00 30,00 30,00 

4. Przelewy zagraniczne/walutowe: 

 1) polecenie przelewu SEPA w trybie zwykłym: 3a) 

 a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 8,00 8,00 8,00 6,00 

 b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0,00 0,00 0,70 1,00  

 2) pozostałe przelewy zagraniczne/walutowe zgodnie z Częścią V zgodnie z Częścią V zgodnie z Częścią V zgodnie z Częścią V 

 5. Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia stałego: 

1) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 2,99 2,99 2,99 2,99 

2) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0,00 0,00 0,00 0,00 

 6. Realizacja – za każdą płatność:  

 1) zlecenia zmiennego lub polecenia zapłaty 1,00 1,00 1,00 x 

 2) zlecenia stałego 0,00 0,00 0,00 1,50 

  3) zlecenia "Płatności ustalonej" (usługa w administrowaniu od dnia 24 lipca 2015 r.) 2,99 2,99 2,99 x 

II. KARTY DEBETOWE VISA Electron Adm. 

7. Obsługa karty debetowej - opłata roczna dla Posiadacza lub Użytkownika karty - za każdą 
kartę 

X x 5,00 x 

8. Obsługa karty debetowej - opłata miesięczna dla Posiadacza lub Użytkownika karty – za 
każdą kartę 

0,00 - gdy dokonano 
transakcji 
bezgotówkowych 
(z wyjątkiem przelewów) 
na kwotę min. 300 zł kartą 
debetową wydaną do 
rachunku  
9,90 - w pozostałych 
przypadkach 

0,00 - gdy dokonano 
transakcji 
bezgotówkowych  
(z wyjątkiem przelewów)  
na kwotę min. 300 zł kartą 
debetową wydaną do 
rachunku  

9,90 - w pozostałych 
przypadkach 

x x 

9. Wznowienie karty płatniczej 0,00 0,00 0,00 x 

10. Wydanie karty płatniczej z wizerunkiem z galerii albo zmiana standardowego wizerunku 
karty na wizerunek z galerii albo zmiana wizerunku karty w ramach galerii 

14,90 14,90 14,90 x 

11. Przewalutowanie transakcji płatniczej dokonanej kartą wydaną w ramach organizacji Visa w 
walucie innej niż waluta polska, rozliczonych na rachunku głównym prowadzonym w złotych 
(w tym transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych oraz transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do 
płatności gotówkowych) – od wartości transakcji płatniczej 

3,5% 3,5% 3,5% x 

III. TRANSAKCJE GOTÓWKOWE 

12. Wypłaty gotówki w agencjach PKO BP SA (w walucie polskiej) lub w oddziałach PKO BP SA 0,00 0,00 0,00 0,00 

13. Wypłaty gotówki - przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres lub przy użyciu BLIK - za każdą transakcję od jej wartości, z wyjątkiem ppkt 4: 

 1) w bankomatach PKO BP SA 0,00 0,00 0,00 x 

 2) w bankomatach innych niż PKO BP SA w kraju 0,00 0,00 3% nie mniej niż 5,00 x 

 



 

 

  3) w bankomatach innych niż PKO BP SA za granicą (w tym transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych) 

0,00 0,00 3% nie mniej niż 5,00 x 

 4) towarzysząca transakcji bezgotówkowej (Cashback) - za każdą transakcję 1,00 1,00 1,00 x 

5) w urzędach pocztowych 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 x 

6) w oddziałach banków innych niż PKO BP SA lub punktach świadczących usługi wypłaty 
gotówki w terminalu płatniczym (w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności gotówkowych) 

3% nie mniej niż 10,00 3% nie mniej niż 10,00 3% nie mniej niż 10,00 x 

 14. Wpłaty gotówki w walutach obcych wnoszone w monetach X x x 50% 

IV. USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM, KARTĄ DEBETOWĄ ORAZ USŁUGĄ BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ (iPKO) 

15. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 30,00 30,00 30,00 30,00 

16. Przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz ustanowienia, modyfikacji lub usunięcia zlecenia 
płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu jednorazowego za pośrednictwem usługi bankowości 
elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej 4) 

0,29 0,29 0,29 0,29 

17. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych i przekazanie go pocztą na terenie kraju 
(wyciągu, zbiorczego zestawienia transakcji) częściej niż raz w miesiącu - każdorazowo 

6,00 6,00 6,00 6,00 

18. Powiadomienia o bieżących zdarzeniach związanych z posiadanym rachunkiem oraz wykorzystywaną usługą bankowości elektronicznej: 

1) pocztą elektroniczną 0,00 0,00 0,00 0,00 

2) powiadamianie SMS - opłaty pobierane w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywowania usługi: 

 a) pakiet 40 SMS - miesięczna opłata abonamentowa 6,00 6,00 6,00 6,00 

 b) każdy SMS ponad pakiet oraz SMS bez pakietu – opłata pobierana zbiorczo 0,30 0,30 0,30 0,30 

 19. Sprawdzenie salda na rachunku w bankomacie przy użyciu karty debetowej 0,00 0,00 0,00 x 

 20. Wydrukowanie w bankomacie PKO BP SA, przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres, informacji o: 

1) wysokości salda rachunku/wolnych środków - za każdy wydruk 1,99 1,99 1,99 x 

2) ostatnich 5 transakcjach rozliczonych na rachunku - za każdy wydruk 1,99 1,99 1,99 x 

21. Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia/monitu związanego z powstaniem zadłużenia 
przeterminowanego 

4,00 4,00 4,00 x 

1) Opłata w złotych - z rachunku jest pobierana równowartość w walucie rachunku. 
2) Dotyczy transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą debetową dokonanych w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za rachunek. W przypadku zwrotu towaru zakupionego kartą lub anulowania transakcji zakupu, kwota transakcji zwróconej lub 

anulowanej zmniejsza wysokość transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą. W przypadku, gdy do rachunku wydano więcej niż jedną kartę, transakcje bezgotówkowe wykonane kartami sumują się. 
3) Z rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych nie realizuje się poleceń przelewów do ZUS i Urzędu Skarbowego. 
3a) Tryb zwykły – realizacja polecenia przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
4) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, uzależniona od liczby autoryzowanych transakcji, przy pomocy kodów jednorazowych z karty. 



 
 

 

 
 
DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY - TABELA NR 1 

 

Tytuł prowizji/opłaty 

Rachunek 
nieoszczędnościowy dla 
osób fizycznych nie 
prowadzących 
działalności 
gospodarczej 
(oferowany do dnia 
21 lipca 2005 r.) 

Rachunek 
oszczędnościowy 
w GBP 

(oferowany do dnia  
25 marca 2012 r.) 

 

Rachunek 
oszczędnościowy 
płatny na żądanie 
(rachunek walutowy) 
w walucie polskiej  
(oferowany do dnia  
30 kwietnia 2016 r.) 

Rachunek 
pracowniczych kas 
zapomogowo-
pożyczkowych 
(PKZP) 1) 

(oferowany do dnia  
30 kwietnia 2016 r.) 

1 2 3 4 5 6 

  w złotych w złotych w złotych w złotych 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego - miesięcznie 10,00 
0,00 – Posiadacze 
Rachunku PLATINIUM 

0,00 6,90 10,00 

2. 
 
 
 
 

Polecenie przelewu wewnętrznego: 

1) pomiędzy rachunkami tego samego Posiadacza rachunku, prowadzonymi w PKO BP SA oraz przez 
inne spółki PKO BP SA z siedzibą na terytorium RP 

0,00 2) 9,99 0,00 0,00 2) 

2) na pozostałe rachunki prowadzone w PKO BP SA 5,99 2)  9,99 0,00 0,00 2) 

3. Polecenie przelewu: 

1) 
 

standardowe: 

a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 9,99 2)  9,99 6,00 6,00 2)  

b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej x 9,99 1,00 x 

2) za pośrednictwem systemu SORBNET 2 x 30,00 30,00 x 

4. Przelewy zagraniczne/walutowe: 

1) polecenie przelewu SEPA w trybie zwykłym: 2a) 

a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej x 9,99 6,00 x 

b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej x 8,00 1,00 x 

2) pozostałe przelewy zagraniczne/walutowe x zgodnie z Częścią V zgodnie z Częścią V x 

5. Zlecenia stałe: 

1) ustanowienie lub modyfikacja: 

a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 2,99 2)  x 2,99 x 

b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej x x 0,00 x 
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 2) realizacja – za każdą płatność 0,00 x 0,00 x 

6. 
 

Przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz ustanowienia, modyfikacji lub usunięcia zlecenia 
płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu jednorazowego za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 
lub usługi bankowości telefonicznej 3) 

x 0,29 0,29 x 

7. Wypłaty gotówki w oddziałach PKO BP SA 0,00 9,99 0,00 0,00 

8. Wpłaty gotówki w walutach obcych, wnoszone w monetach na rachunki walutowe - od kwoty transakcji 4) x 50,00% x x 

9. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie x 30,00 30,00 x 

10. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych i przekazanie go pocztą na terenie kraju (wyciągu, zbiorczego zestawienia transakcji): 

1) częściej niż raz w miesiącu - każdorazowo 6,00 6,00 6,00 6,00 

2) raz w miesiącu 0,00 x 0,00 0,00 

11. Powiadomienia o bieżących zdarzeniach związanych z posiadanym rachunkiem oraz wykorzystywaną usługą bankowości elektronicznej: 

1) pocztą elektroniczną 0,00 0,00 0,00 0,00 

2) powiadamianie SMS - opłaty pobierane w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywowania usługi: 

 a) pakiet 40 SMS - miesięczna opłata abonamentowa 6,00 6,00 6,00 6,00 

 b) każdy SMS ponad pakiet oraz SMS bez pakietu – opłata pobierana zbiorczo 0,30 0,30 0,30 0,30 
1)  Rachunek prowadzony dla pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych (PKZP) od dnia 16 lipca 2007 r. 
2)  Realizacja tylko w oddziale PKO BP SA. 
2a)  Tryb zwykły – realizacja polecenia przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
3)  Opłata pobierana miesięcznie z dołu, uzależniona od liczby autoryzowanych transakcji, przy pomocy kodów jednorazowych z karty. 
4)  Nie dotyczy rachunków prowadzonych w celu spłaty kredytu lub pożyczki zabezpieczonych hipotecznie i kredytów gotówkowych Aurum, Platinium z przeznaczeniem na częściową albo całkowitą spłatę kredytu. 
 



 

 

 

 

DZIAŁ VII. RACHUNKI WYCOFANE Z OFERTY – TABELA NR 2 

 

Tytuł prowizji/opłaty 

Rachunek 
Oszczędnościowy 
prowadzony w złotych  
(oferowany do dnia  
31 stycznia 2017 r.) 

Konto Oszczędnościowe 
Progres Adm. 
(oferowane do dnia 
19 kwietnia 2015 r.) 
 

1 2 3 4 

  w złotych w złotych1) 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego - miesięcznie 1,00 2) 0,00 

2. Polecenie przelewu wewnętrznego lub polecenie przelewu lub polecenie przelewu SEPA w trybie zwykłym: 2a) 

1) pierwsze w danym miesiącu kalendarzowym 0,00 0,00 3) 

2) kolejne w danym miesiącu kalendarzowym w złotych 9,99 9,99 3) 

3) kolejne w danym miesiącu kalendarzowym w euro 8,00 8,00 

3. Polecenie przelewu za pośrednictwem systemu SORBNET 2 30,00 30,00 

4. Przelewy zagraniczne/walutowe, z zastrzeżeniem pkt 2 ppkt 1 i 3 zgodnie z Częścią V zgodnie z Częścią V 

5. 
 

Przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz ustanowienia, modyfikacji lub usunięcia zlecenia płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu jednorazowego za 
pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej 4) 

0,29 0,29 

6. Wypłaty gotówki w agencjach PKO BP SA (w walucie polskiej) lub w oddziałach PKO BP SA 0,00 0,00 

7. Wpłaty gotówki w walutach obcych wnoszone w monetach na rachunki walutowe - od kwoty transakcji x 50% 

8. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 30,00 30,00 

9. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych i przekazanie go pocztą na terenie kraju (wyciągu, zbiorczego zestawienia transakcji) częściej niż raz w 
miesiącu - każdorazowo 

6,00 6,00 

10. Powiadomienia o bieżących zdarzeniach związanych z posiadanym rachunkiem oraz wykorzystywaną usługą bankowości elektronicznej: 

1) pocztą elektroniczną 0,00 0,00 

2) powiadamianie SMS - opłaty pobierane w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywowania usługi: 

 a) pakiet 40 SMS – miesięczna opłata abonamentowa 6,00 6,00 

 b) każdy SMS ponad pakiet oraz SMS bez pakietu – opłata pobierana zbiorczo 0,30 0,30 

1) Opłata w złotych - z rachunku jest pobierana równowartość w walucie rachunku. 
2)  Opłata nie jest pobierana jeżeli saldo rachunku jest niższe niż wymagana kwota opłaty. 
2a)    Tryb zwykły – realizacja polecenia przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”.  
3) Z rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych nie realizuje się poleceń przelewów do ZUS i Urzędu Skarbowego. 
4) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, uzależniona od liczby autoryzowanych transakcji, przy pomocy kodów jednorazowych z karty. 
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