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 CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE NIEOSZCZĘDNOŚCIOWE I POWIERNICZE 

Tytuł prowizji/opłaty   w złotych 

1 2 3 

DZIAŁ II. OPERACJE GOTÓWKOWE 

6. 
  
  

Wpłata gotówkowa w formie otwartej:  

1) w złotych: 

a) w oddziałach  1% kwoty operacji nie mniej niż 45,00 

b) w agencjach PKO Banku Polskiego S.A.:  

- w kwocie niższej lub równej 1 000 zł 2,50 

- w kwocie wyższej niż 1 000 zł 0,8% kwoty operacji 

c) we wpłatomatach PKO Banku Polskiego S.A. (dokonana kartą debetową/ kartą debetową typu przedpłaconego) 0,15% kwoty operacji nie mniej niż 10,00 

2) w walutach wymienialnych: 

a) w banknotach 1% kwoty operacji nie mniej niż 45,00 

b) w monetach 50% równowartości kwoty w monetach 

7. Wpłata gotówkowa w formie otwartej w złotych, zawierająca powyżej 50 sztuk monet (opłata dodatkowa) 5% kwoty w monetach 

8. 
  
  
  
  
  
  
  
  

Wpłata gotówkowa w formie zamkniętej:  

1) 
  
  
  

w złotych:  

a) deklarowana on-line, z zastrzeżeniem lit. c 0,6% kwoty operacji nie mniej niż 30,00 

b) rejestrowana na podstawie dokumentu wpłaty, z zastrzeżeniem lit. c 0,75% kwoty operacji nie mniej niż 30,00 

c) z udziałem powyżej 1 000 sztuk monet 5% kwoty operacji 

2) 
  
  
  

w walutach wymienialnych:  

a) w banknotach 0,75% kwoty operacji nie mniej niż 30,00 

b) w monetach 50% równowartości kwoty w monetach 

9. Wystawienie dokumentu potwierdzającego wystąpienie różnicy we wpłacie zamkniętej 20,00 

10. Wpłata zamknięta przygotowana niezgodnie z warunkami umowy (opłata dodatkowa pobierana po rozliczeniu wpłaty) 50,00 

11. Wydanie bezpiecznych kopert:  

1) format B4 nieprzezroczysta (pakiet 100 sztuk) 69,00 

2) format B4 przezroczysta (pakiet 100 sztuk) 63,00 
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3) format B5 nieprzezroczysta (pakiet 100 sztuk) 50,00 

4) format B5 przezroczysta (pakiet 100 sztuk)  46,00 

5) do bilonu 9,3 kg (100 sztuk)  112,00 

12. Wydanie karty/ klucza do wrzutni 50,00 

13. 
  

Wypłata gotówkowa w formie otwartej: 

1) po wcześniejszym zamówieniu lub w kwocie nie wymagającej zamówienia, określonej w Komunikacie PKO Banku Polskiego S.A.   0,6% kwoty operacji nie mniej niż 20,00 

2) bez wcześniejszego zamówienia - dodatkowo do opłaty wyliczonej zgodnie z ppkt 1) 0,5% różnicy między kwotą wypłaconą a wymagającą zamówienia 

3) niepodjęcie zamówionej gotówki w terminie 0,5% zamówionej kwoty nie mniej niż 50,00 

14. Wypłata gotówkowa w formie zamkniętej: 

1) w banknotach  0,5% kwoty operacji nie mniej niż 20,00 

2) zawierająca monety  do negocjacji 

Uwaga:  
Prowizja pobierana również w przypadku nieodebrania zamówionej wypłaty. 

15. Konwojowanie wartości pieniężnych do negocjacji 

16. Rozmiana gotówki w oddziałach PKO Banku Polskiego S.A. (zamiana nominałów pieniężnych)  do negocjacji  

17. Zamówienie blankietów czekowych (za każdy blankiet) 5,00 

 


