
Obowiązuje od 1 czerwca 2023 r.  

 

 
 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Niniejsza Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim S.A. (PKO BP S.A.), zwana dalej „Taryfą”, określa stawki prowizji i opłat 
bankowych pobieranych przez PKO BP S.A. 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 rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - opłata nie jest pobierana. 
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 S.A.. 

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 S.A. uniemożliwia pobranie należnych PKO BP S.A. 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 S.A. nie jest 
wystarczająca na pobranie należnej PKO BP S.A. opłaty z tytułu dokonania zwrotu zrealizowanego przez PKO BP S.A. 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 S.A., za pośrednictwem usługi bankowości 

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

2) za polecenia przelewów realizowanych: w oddziałach i agencjach PKO BP S.A., za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej i usługi 
bankowości elektronicznej, zlecenia stałe, zlecenia zmienne oraz polecenia zapłaty związane z opłacaniem składek ubezpieczeniowych na rzecz 
PKO TU S.A. oraz PKO Życie TU S.A. - dotyczy ubezpieczeń dostępnych w PKO BP S.A., 

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

zwłoką w spłacie zadłużenia, 
5) za polecenia przelewów oraz zlecenia zmienne składane za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej związane z płatnością za towary 

lub usługi oferowane przez lub za pośrednictwem PKO BP Finat sp. z o.o. - dostępne w usłudze bankowości elektronicznej, 
6) za czynności, których obowiązek bezpłatnego wykonania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

§ 7. 

W przypadku wierzytelności zarządzanych przez Centrum Restrukturyzacji i Windykacji PKO BP S.A. pobiera się wyłącznie opłaty wymienione 
w Części XI w pkt 12. 

§ 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 S.A. w momencie dokonywania przeliczenia według 
aktualnej Tabeli kursów walut PKO BP S.A.,  
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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 S.A. w momencie dokonywania przeliczenia 
według aktualnej Tabeli kursów walut PKO BP S.A.,  

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 S.A. w momencie dokonywania 
przeliczenia według aktualnej Tabeli kursów walut PKO BP S.A.. 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 S.A.. 

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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Część I. Rachunki bankowe w ofercie 
Dział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz karty debetowe w formie tradycyjnej 

Tabela nr 1 

PKO KONTO ZA ZERO 

Zastępuje konta działające do 31 maja 2023 r. pod nazwą: PKO Konto za Zero,  
PKO Konto Rodzica, PKO Konto Pogodne, Konto Spektrum Adm.,  
Konto Ulubione Adm., Konto Codzienne Adm. 
 
 
 

I. KONTO OSOBISTE I KARTA DO KONTA – ZA CO POBIERAMY PROWIZJE I OPŁATY? WYSOKOŚĆ PROWIZJI LUB OPŁATY 

1. Prowadzenie konta - opłata miesięczna 0 zł 

2. Obsługa karty - opłata miesięczna  0 zł - gdy w okresie rozliczeniowym karty zrobisz  
min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą  
lub BLIKIEM (z wyłączeniem przelewów) 

10 zł - w pozostałych przypadkach 

3. Wydanie karty ze standardowym wizerunkiem lub wznowienie karty  
z wizerunkiem z galerii 

0 zł 

4. Wydanie karty z wizerunkiem z galerii/zmiana standardowego wizerunku  
na wizerunek z galerii/zmiana wizerunku karty w ramach galerii 

14,90 zł 

5. Przewalutowanie transakcji kartą VISA w walucie innej niż PLN rozliczonej na koncie 
głównym w PLN (w tym wypłaty z konta na terytorium innego niż Polska kraju EOG 
oraz płatności kartą na terytorium innego niż Polska kraju EOG) 

4% od wartości transakcji 

 

II. PRZELEWY – ZA CO POBIERAMY OPŁATY? WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA KAŻDĄ TRANSAKCJĘ 

6. Przelewy krajowe: 
Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO 

Placówka 
Infolinia 

 1) przelew na telefon BLIK 0 zł x 

2) przelew wewnętrzny albo standardowy 0 zł 10 zł 1 

3) przelew natychmiastowy  4,99 zł 11,99 zł 

4) przelew SORBNET 2 45 zł 45 zł 

7. Przelewy zagraniczne/walutowe:   

1) Przelewy w walucie obcej do polskich banków:   

a) Standard, przelew SEPA 2 0 zł 10 zł 

b) Pilny, przelew SEPA 3 25 zł 50 zł 

c) Standard, w walucie innej niż EUR 4  25 zł 50 zł 

d) Pilny, w walucie innej niż EUR 5 Tryb pilny (bez przelewu SEPA) 55 zł 80 zł 

2) Przelewy do banków zagranicznych:   

a) Standard, przelew SEPA 2 0 zł 10 zł 

b) Pilny, przelew SEPA 3 25 zł 50 zł 

c) Standard (bez przelewu SEPA) 4 25 zł 50 zł 

d) Pilny (bez przelewu SEPA) 5 105 zł 130 zł 

 Sprawdź pozostałe opłaty dotyczące m.in. odbierania przelewów zagranicznych w Części VII „Przelewy zagraniczne/walutowe” 

8. Ustanowienie lub zmiana zlecenia stałego 0 zł 2,99 zł 1 

9.  Realizacja zlecenia zmiennego lub polecenia zapłaty  1 zł 1 zł 

10. Realizacja zlecenia stałego 0 zł 0 zł 

 

III. WYPŁATY I WPŁATY GOTÓWKI – ZA CO POBIERAMY PROWIZJE I OPŁATY? 
WYSOKOŚĆ PROWIZJI LUB OPŁATY ZA KAŻDĄ 
TRANSAKCJĘ 

11. Wypłaty gotówki:  

 1) wypłata kartą lub BLIKIEM w kraju w naszych bankomatach  0 zł 

 2) wypłata kartą lub BLIKIEM za granicą w bankomatach innych niż nasze (w tym 
wypłata z konta na terytorium innego niż Polska kraju EOG)  

0 zł 

 3) wypłaty BLIKIEM w kraju w bankomatach innych niż nasze  0 zł 

 4) wypłata kartą w kraju w bankomatach innych niż nasze  10 zł 



 5) wypłata kartą w ramach usługi Cashback  2 zł 

 6) wypłata kartą w oddziałach banków innych niż nasze lub w terminalu  
płatniczym w punktach wypłat i urzędach pocztowych (w tym wypłata z konta 
na terytorium innego niż Polska kraju EOG) 

3% od wartości transakcji min. 10 zł 

12. Wypłaty gotówki w naszych placówkach: 

1) pierwsza wypłata w danym miesiącu kalendarzowym 0 zł 

2) kolejna wypłata w danym miesiącu kalendarzowym 10 zł 

13. Wpłaty gotówki kartą do konta lub BLIKIEM: 

1) wpłata w naszych wpłatomatach  0 zł 

2) wpłata w kraju we wpłatomatach innych niż nasze 6 0,5% od wartości transakcji min. 2 zł 

14. Wpłaty gotówki w naszych placówkach: 

1) pierwsza wpłata w danym miesiącu kalendarzowym 0 zł 

2) kolejne wpłaty w danym miesiącu kalendarzowym 10 zł 

 

IV. USŁUGI DODATKOWE - ZA CO POBIERAMY OPŁATY? WYSOKOŚĆ OPŁATY 

15. Skorzystanie z Debetu na koncie – opłata miesięczna pobierana pierwszego dnia,  
w którym skorzystasz z usługi. Jeśli masz oprocentowany Debet na koncie  
nie pobierzemy tej opłaty 

5 zł 7 

16. Przygotowanie i wysyłka zawiadomienia/monitu o zadłużeniu przeterminowanym  4 zł 

17. Powiadomienia e-mail o bieżących zdarzeniach na Twoim koncie 0 zł 

18. Powiadomienia SMS o bieżących zdarzeniach na Twoim koncie: 8 

1) Pakiet 40 SMS – opłata w miesięcznych okresach rozliczeniowych,  
liczonych od dnia aktywacji usługi 

10 zł 

2) Każdy SMS ponad pakiet oraz SMS bez pakietu – zbiorcza opłata  
w miesięcznych okresach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywacji usługi 

0,50 zł 

19. Sprawdzenie salda w naszym bankomacie z użyciem karty  0 zł 

20. Informacja o wysokości salda/ ostatnich rozliczonych transakcjach  
– opłata za każdy wydruk w naszym bankomacie z użyciem karty  

1,99 zł 

21. Zmiana konta ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie - opłata za każdą zmianę 25 zł 

22. Autoryzacja przelewu oraz ustanowienie, zmiana lub usunięcie zlecenia 
płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu z karty kodów 9  

0,50 zł 

23. Przygotowanie i krajowa wysyłka zbiorczego zestawienia transakcji lub wyciągu, 
częściej niż 1. raz w miesiącu – każdorazowo  

6 zł 

 

V. USŁUGI W ADMINISTROWANIU  WYSOKOŚĆ OPŁATY  

24. Informacja e-mail o zmianach sald na koncie – opłata miesięczna 8 3 zł 

25. „Informacja SMS”: codzienne powiadamiania SMS o wysokości salda  
lub o 5 ostatnich transakcjach na koncie – opłata miesięczna 8 7 zł 

26. Pakiet INFO (obejmuje usługi z pkt 24 i 25) – miesięczna opłata abonamentowa 8 8 zł 

27. „Płatność ustalona” - usługa w administrowaniu od 24 lipca 2015 r.  0 zł 

 

VI. SPRAWDŹ POZOSTAŁE OPŁATY DOTYCZĄCE M.IN. WYDANIA ZAŚWIADCZENIA,  
USTANOWIENIA PEŁNOMOCNICTWA DO RACHUNKU W CZĘŚCI XI „INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI” 

 
 
1 Nie pobieramy opłaty, gdy pieniądze są przelewane na rachunek: 

1) tego samego posiadacza, prowadzony w PKO BP S.A. lub przez inne spółki PKO BP S.A. z siedzibą w Polsce 

2) PKO Konto Dziecka i posiadasz dostęp do usługi bankowości elektronicznej do tego rachunku 

3) Karty PKO Junior tego samego Posiadacza 

4) Pierwsze Konto Oszczędnościowe dziecka z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego rodzica 
2 Przelew SEPA Standard oznacza dzień udostępnienia kwoty przelewu zagranicznego nie później niż następnego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania dyspozycji przelewu 

3 Przelew SEPA Pilny oznacza dzień udostępnienia kwoty przelewu zagranicznego do dyspozycji banku otrzymującego w dniu otrzyman ia dyspozycji do godziny wskazanej w Komunikacie  

4 Standard oznacza dzień udostępnienia kwoty przelewu zagranicznego do dyspozycji banku otrzymującego nie później niż następnego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji przelewu zagranicznego wysyłanego do SEPA w walucie EUR albo, drugiego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania dyspozycji w przypadku pozostałych rodzajów 

przelewów zagranicznych 

5 Pilny oznacza dzień udostępnienia kwoty przelewu zagranicznego do dyspozycji banku otrzymującego nie później niż następnego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania dyspozycji 

6 Data uruchomienia i dostępność usługi zostaną podane w Komunikacie 

7 Za skorzystanie z Debetu na koncie do 10 zł opłata nie jest pobierana 

8 Nie dotyczy powiadomień o obciążeniach na koncie wysyłanych bez opłat po każdej wykonanej przez Ciebie transakcji oraz marży przy przewalutowaniach transakcji kartą 

9 Pobieramy opłatę miesięcznie z dołu, w zależności od liczby transakcji, które autoryzujesz kodami jednorazowymi 

 

 
 



SŁOWNICZEK 

Nazwy używane  
w Taryfie 

Nazwy używane w Wykazie 
usług reprezentatywnych 
powiązanych z rachunkiem 
płatniczym/ Ogólnych 
Warunkach prowadzenia 
rachunków bankowych 
i świadczenia usług dla klientów 
indywidualnych przez PKO Bank 
Polski S.A. 

Wyjaśnienie Definicja z Wykazu usług reprezentatywnych 
powiązanych z rachunkiem płatniczym / 
Ogólnych Warunków prowadzenia rachunków 
bankowych i świadczenia usług dla klientów 
indywidualnych przez PKO Bank Polski S.A.  

Aplikacja mobilna 
IKO/  
Serwis internetowy 
iPKO 
 

Usługa bankowości 
elektronicznej 

Dostęp do rachunku płatniczego 
przez iPKO oraz IKO, które 
umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda 
konta, zmianę limitów do płatności 
bezgotówkowych i transakcji kartą, 
zlecanie dyspozycji dotyczących 
rachunku 

Usługa polegająca na dostępie do rachunku 
płatniczego przez Internet, umożliwiająca 
sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę 
limitów dla płatności bezgotówkowych 
i transakcji dokonywanych przy użyciu karty 
debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji 
do rachunku 

Debet na koncie DSD (Dopuszczalne Saldo 
Debetowe) 

Dodatkowe pieniądze dostępne na 
koncie – debet spłaca się w ciągu 
30 dni od momentu skorzystania 

Ujemne saldo rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego w wysokości nieprzekraczającej 
miesięcznego limitu ustalanego przez PKO Bank 
Polski S.A., z którego Posiadacz rachunku może 
korzystać na podstawie umowy rachunku. 

Infolinia  Usługa bankowości telefonicznej Dostęp do Twojego rachunku przez 
telefon 

Usługa polegająca na dostępie do rachunku 
płatniczego przez telefon za pośrednictwem 
infolinii dostawcy, umożliwiająca 
w szczególności sprawdzenie salda rachunku 
płatniczego lub złożenie innego rodzaju 
dyspozycji do rachunku. 

Karta debetowa/ 
Karta do konta/ 
Karta 

Karta płatnicza Umożliwia płatności np. w sklepach, 
wpłaty, wypłaty, skutkujące zmianą 
salda na koncie 

Uprawniająca do wypłaty gotówki lub 
umożliwiająca złożenie zlecenia płatniczego za 
pośrednictwem akceptanta lub agenta 
rozliczeniowego, akceptowana przez akceptanta 
w celu otrzymania przez niego należnych mu 
środków, w tym kartę płatniczą w rozumieniu art. 
2 pkt 15 rozporządzenia (UE) 2015/751 

Nasz bankomat/ 
wpłatomat 

Bankomat/wpłatomat 
PKO BP S.A. 

Bankomaty i wpłatomaty PKO Banku 
Polskiego, które umożliwiają wpłatę 
i wypłatę gotówki w ramach usługi 
bankowości elektronicznej  

Samoobsługowe urządzenie służące przede 
wszystkim do wypłaty gotówki. Obecnie 
bankomaty służą także do drukowania 
potwierdzeń, dostarczania informacji o stanie 
konta oraz przyjmowania wpłat na konto. 

Obsługa karty Obsługa karty debetowej Możliwość korzystania przez klienta 
z karty do konta 

Usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie 
z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a 
ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej 
przy użyciu karty obciąża saldo rachunku 
płatniczego płatnika 

Placówka Odział/Agencja Odział PKO Banku Polskiego S.A./ 
agencja PKO Banku Polskiego S.A. 

Odział PKO Banku Polskiego S.A. lub agencję 
PKO Banku Polskiego S.A. świadczące obsługę 
w zakresie produktów i usług oferowanych przez 
PKO Bank Polski S.A.; informacje dotyczące 
lokalizacji, godzin otwarcia oraz zakresu obsługi 
(w tym dostępności i zasad obsługi kasowej) są 
dostępne w palcówkach oraz na stronie 
internetowej. 

Polecenie zapłaty 
 

Polecenie zapłaty Usługa w formie bezgotówkowej, 
w ramach której (na podstawie 
Twojej zgody) automatycznie 
regulujemy z konta powtarzające się 
płatności 

Usługa płatnicza polegająca na obciążeniu 
określoną kwotą rachunku płatniczego płatnika 
na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej 
przez odbiorcę, dokonywanej na podstawie 
zgody, której płatnik udzielił odbiorcy, dostawcy 
odbiorcy lub dostawcy płatnika 

Prowadzenie 
konta/Konto 

Prowadzenie rachunku 
płatniczego 

Usługa prowadzenia konta, 
w ramach której można: otwierać lub 
zamykać rachunki, wykonywać 
przelewy, wpłaty i wypłaty pieniędzy, 
przechowywać środki na rachunku. 

Usługa polegająca na prowadzeniu rachunku 
płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca 
przechowywanie środków pieniężnych 
konsumenta oraz wykonywanie transakcji 
płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub 
zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta. 

Przelew/przelew 
natychmiastowy/ 
przelew 
standardowy 

Polecenie przelewu Bezgotówkowa transakcja płatnicza, 
która polega na przekazaniu 
pieniędzy pomiędzy kontami 
prowadzonymi w różnych 
instytucjach płatniczych 

Usługa płatnicza polegająca na uznaniu 
rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy 
transakcja płatnicza z rachunku płatniczego 
płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług 
płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy 
płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej 
przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu 
wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA 
i polecenia przelewu w walucie obcej 



Przelew SEPA/ 
przelew walutowy 
SEPA  

Polecenie przelewu SEPA Bezgotówkowa transakcja płatnicza, 
która polega na przekazaniu 
pieniędzy w euro pomiędzy kontami 
prowadzonymi w instytucjach 
płatniczych w krajach EOG 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 
umożliwieniu przekazania środków pieniężnych 
w euro z rachunku płatniczego płatnika na 
rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj 
dostawcy lub jeden z dostawców wykonują 
działalność na obszarze jednolitego obszaru 
płatności w euro (SEPA) 

Przelew SORBNET 2 Polecenie przelewu Przelew wysokokwotowy powyżej 
999 999 zł (lub w kwocie niższej - 
zgodnie z dyspozycją Klienta) 
przekazywany na konto w innym 
banku, do rozliczenia w czasie 
rzeczywistym za pośrednictwem 
systemu SORBNET 2, który jest 
obsługiwany przez Narodowy Bank 
Polski. Przelew ten realizujemy 
wyłącznie w złotych i nie obejmuje 
on przelewów na rachunki urzędów 
skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. 

Usługa płatnicza polegająca na uznaniu 
rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy 
transakcja płatnicza z rachunku płatniczego 
płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług 
płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy 
płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej 
przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu 
wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA 
i polecenia przelewu w walucie obcej 

Przelew  
wewnętrzny 

Polecenie przelewu 
wewnętrznego 

Przelew pomiędzy Twoimi 
rachunkami 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 
umożliwieniu przekazania środków pieniężnych 
między rachunkami płatniczymi prowadzonymi 
przez tego samego dostawcę 

Przelew  
w walucie obcej 

Polecenie przelewu w walucie 
obcej 

Przelew w walucie innej niż PLN Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 
umożliwieniu przekazania środków z krajowego 
rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na 
krajowy rachunek płatniczy odbiorcy 
u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro 

Wypłata z konta na 
terytorium innego 
niż Polska kraju EOG 

Transgraniczna transakcja 
płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych 

Wypłata pieniędzy przy pomocy 
karty (np. w bankomatach) za 
granicą na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG (Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego) 

Usługa polegająca na wypłacie środków 
pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta 
na terytorium innego państwa członkowskiego 
za pomocą urządzenia umożliwiającego taką 
wypłatę lub w placówce dostawcy 

Płatności kartą na 
terytorium innego 
niż Polska kraju EOG 

Transgraniczna transakcja 
płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
bezgotówkowych 

Zapłata kartą w sklepach 
stacjonarnych i internetowych za 
granicą, na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG (Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego) 

Usługa polegająca na wykonywaniu 
bezgotówkowych transakcji płatniczych przy 
użyciu karty debetowej na terytorium innego 
państwa członkowskiego z fizycznym 
wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego 
wykorzystania karty 

SMS/  
Informacja SMS/ 
Powiadomienia SMS 

Powiadamianie SMS Wiadomości SMS z informacjami 
o Twoim koncie 

Usługa polegająca na przekazywaniu 
komunikatów dotyczących rachunku płatniczego 
za pośrednictwem wiadomości SMS 

Wznowienie karty/ 
wydanie karty 

Wydanie karty płatniczej Usługa, w ramach której wydajemy 
i wznawiamy kartę płatniczą 

Usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, 
o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy 

Zestawienie 
transakcji 

Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych  

Przygotowanie na Twoje zlecenie 
zestawienia transakcji wykonanych 
na rachunku z danego okresu 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 
sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego 
rachunek płatniczy zestawienia transakcji 
wykonanych w ramach rachunku płatniczego 
w danym okresie, w postaci papierowej albo 
elektronicznej 

Zlecenie stałe 
 

Zlecenie stałe Cykliczne przelewanie z konta 
określonej sumy pieniędzy na 
wskazany przez Ciebie rachunek 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 
cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych 
w określonej wysokości z rachunku płatniczego 
płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy 

 



Część I. Rachunki bankowe w ofercie 
Dział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz karty debetowe w formie tradycyjnej 

Tabela nr 2 

PKO KONTO BEZ GRANIC 

Obejmuje również konto działające do 31 maja 2023 r. pod nazwą ZŁOTE KONTO 
 
 
 

I. KONTO OSOBISTE I KARTA DO KONTA – ZA CO POBIERAMY PROWIZJE I OPŁATY? WYSOKOŚĆ PROWIZJI LUB OPŁATY 

1. Prowadzenie konta - opłata miesięczna 17,90 zł 

2. Obsługa karty - opłata miesięczna  0 zł 

3. Wydanie karty ze standardowym wizerunkiem lub wznowienie karty  
z wizerunkiem z galerii 

0 zł 

4. Wydanie karty z wizerunkiem z galerii/zmiana standardowego wizerunku  
na wizerunek z galerii/zmiana wizerunku karty w ramach galerii 

14,90 zł 

5. Przewalutowanie transakcji kartą VISA w walucie innej niż PLN rozliczonej na koncie 
głównym w PLN (w tym wypłaty z konta na terytorium innego niż Polska kraju EOG 
oraz płatności kartą na terytorium innego niż Polska kraju EOG) 

4% od wartości transakcji 

 

II. PRZELEWY – ZA CO POBIERAMY OPŁATY? WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA KAŻDĄ TRANSAKCJĘ 

6. Przelewy krajowe: 
Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO 

Placówka 
Infolinia 

 1) przelew na telefon BLIK 0 zł x 

2) przelew wewnętrzny albo standardowy 0 zł 0 zł 

3) przelew natychmiastowy  4,99 zł 11,99 zł 

4) przelew SORBNET 2 45 zł 45 zł 

7. Przelewy zagraniczne/walutowe :   

1) Przelewy w walucie obcej do polskich banków:   

a) Standard, przelew SEPA 1 0 zł 0 zł 

b) Pilny, przelew SEPA 2 25 zł 50 zł 

c) Standard, w walucie innej niż EUR 3  25 zł 50 zł 

d) Pilny, w walucie innej niż EUR 4 Tryb pilny (bez przelewu SEPA) 55 zł 80 zł 

2) Przelewy do banków zagranicznych:   

a) Standard, przelew SEPA 1 0 zł 0 zł 

b) Pilny, przelew SEPA 2 25 zł 50 zł 

c) Standard (bez przelewu SEPA) 3 25 zł 50 zł 

d) Pilny (bez przelewu SEPA) 4 105 zł 130 zł 

 Sprawdź pozostałe opłaty dotyczące m.in. odbierania przelewów zagranicznych w Części VII „Przelewy zagraniczne/walutowe” 

8. Ustanowienie lub zmiana zlecenia stałego 0 zł 0 zł 

9.  Realizacja zlecenia zmiennego lub polecenia zapłaty  0 zł 0 zł 

10. Realizacja zlecenia stałego 0 zł 0 zł 

 

III. WYPŁATY I WPŁATY GOTÓWKI – ZA CO POBIERAMY PROWIZJE I OPŁATY? 
WYSOKOŚĆ PROWIZJI LUB OPŁATY ZA KAŻDĄ 
TRANSAKCJĘ 

11. Wypłaty gotówki:  

1) wypłata kartą lub BLIKIEM w kraju w naszych bankomatach  0 zł 

2) wypłata kartą lub BLIKIEM za granicą w bankomatach innych niż nasze (w tym 
wypłata z konta na terytorium innego niż Polska kraju EOG)  

0 zł 

3) wypłaty BLIKIEM w kraju, w bankomatach inne niż nasze 0 zł 

4) wypłata kartą w kraju w bankomatach innych niż nasze  0 zł 

5) wypłata kartą w ramach usługi Cashback  0 zł 

6) wypłata kartą w oddziałach banków innych niż nasze lub w terminalu  
płatniczym w punktach wypłat i urzędach pocztowych (w tym wypłata z konta 
na terytorium innego niż Polska kraju EOG) 

3% od wartości transakcji min. 10 zł 



12. Wypłaty gotówki w naszych placówkach 0 zł 

13. Wpłaty gotówki kartą do konta lub BLIKIEM  

1) wpłata w naszych wpłatomatach  0 zł 

2) wpłata w kraju we wpłatomatach innych niż nasze 5 0,5% od wartości transakcji min. 2 zł 

14. Wpłaty gotówki w naszych placówkach 0 zł 

 
 
IV. USŁUGI DODATKOWE - ZA CO POBIERAMY OPŁATY? WYSOKOŚĆ OPŁATY 

15. Skorzystanie z Debetu na koncie 0 zł 

16. Przygotowanie i wysyłka zawiadomienia/monitu o zadłużeniu przeterminowanym  4 zł 

17. Powiadomienia e-mail o bieżących zdarzeniach na Twoim koncie 0 zł 

18. Powiadomienia SMS o bieżących zdarzeniach na Twoim koncie:  

1) Pakiet 40 SMS 0 zł 

2) Każdy SMS ponad pakiet oraz SMS bez pakietu 0 zł 

19. Sprawdzenie salda w naszym bankomacie z użyciem karty  0 zł 

20. Informacja o wysokości salda/ ostatnich rozliczonych transakcjach  
– opłata za każdy wydruk w naszym bankomacie z użyciem karty  

1,99 zł 

21. Zmiana konta ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie - opłata za każdą zmianę 25 zł 

22. Autoryzacja przelewu oraz ustanowienie, zmiana lub usunięcie zlecenia 
płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu z karty kodów 6  

0,50 zł 

23. Przygotowanie i krajowa wysyłka zbiorczego zestawienia transakcji lub wyciągu, 
częściej niż 1. raz w miesiącu – każdorazowo  

6 zł 

 

V. USŁUGI W ADMINISTROWANIU  WYSOKOŚĆ OPŁATY  

24. Informacja e-mail o zmianach sald na koncie 0 zł 

25. „Informacja SMS”: codzienne powiadamiania SMS o wysokości salda  
lub o 5 ostatnich transakcjach na koncie 0 zł 

26. Pakiet INFO (obejmuje usługi z pkt 24 i 25) 0 zł 

27. „Płatność ustalona” - usługa w administrowaniu od 24 lipca 2015 r.  2,99 zł 

 

VI. SPRAWDŹ POZOSTAŁE OPŁATY DOTYCZĄCE M.IN. WYDANIA ZAŚWIADCZENIA,  
USTANOWIENIA PEŁNOMOCNICTWA DO RACHUNKU W CZĘŚCI XI „INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI” 

 
 
1 Przelew SEPA Standard oznacza dzień udostępnienia kwoty przelewu zagranicznego nie później niż następnego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania dyspozycji przelewu 

2 Przelew SEPA Pilny oznacza dzień udostępnienia kwoty przelewu zagranicznego do dyspozycji banku otrzymującego w dniu otrzymania dyspozycji do godziny wskazanej w Komunikacie  

3 Standard oznacza dzień udostępnienia kwoty przelewu zagranicznego do dyspozycji banku otrzymującego nie później niż następnego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji przelewu zagranicznego wysyłanego do SEPA w walucie EUR albo, drugiego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania dyspozycji w przypadku pozostałych rodzajów 

przelewów zagranicznych 

4 Pilny oznacza dzień udostępnienia kwoty przelewu zagranicznego do dyspozycji banku otrzymującego nie później niż następnego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania dyspozycji 

5 Data uruchomienia i dostępność usługi zostaną podane w Komunikacie 

6 Pobieramy opłatę miesięcznie z dołu, w zależności od liczby transakcji, które autoryzujesz kodami jednorazowymi 

 
 

SŁOWNICZEK 

Nazwy używane  
w Taryfie 

Nazwy używane w Wykazie 
usług reprezentatywnych 
powiązanych z rachunkiem 
płatniczym/ Ogólnych 
Warunkach prowadzenia 
rachunków bankowych 
i świadczenia usług dla klientów 
indywidualnych przez PKO Bank 
Polski S.A. 

Wyjaśnienie Definicja z Wykazu usług reprezentatywnych 
powiązanych z rachunkiem płatniczym / 
Ogólnych Warunków prowadzenia rachunków 
bankowych i świadczenia usług dla klientów 
indywidualnych przez PKO Bank Polski S.A.  

Aplikacja mobilna 
IKO/  
Serwis internetowy 
iPKO 
 

Usługa bankowości 
elektronicznej 

Dostęp do rachunku płatniczego 
przez iPKO oraz IKO, które 
umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda 
konta, zmianę limitów do płatności 
bezgotówkowych i transakcji kartą, 
zlecanie dyspozycji dotyczących 
rachunku 

Usługa polegająca na dostępie do rachunku 
płatniczego przez Internet, umożliwiająca 
sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę 
limitów dla płatności bezgotówkowych i 
transakcji dokonywanych przy użyciu karty 
debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji 
do rachunku 

Debet na koncie DSD (Dopuszczalne Saldo 
Debetowe) 

Dodatkowe pieniądze dostępne na 
koncie – debet spłaca się w ciągu 30 
dni od momentu skorzystania 

Ujemne saldo rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego w wysokości nieprzekraczającej 
miesięcznego limitu ustalanego przez PKO Bank 



Polski S.A., z którego Posiadacz rachunku może 
korzystać na podstawie umowy rachunku. 

Infolinia Usługa bankowości telefonicznej Dostęp do Twojego rachunku przez 
telefon 

Usługa polegająca na dostępie do rachunku 
płatniczego przez telefon za pośrednictwem 
infolinii dostawcy, umożliwiająca w 
szczególności sprawdzenie salda rachunku 
płatniczego lub złożenie innego rodzaju 
dyspozycji do rachunku. 

Karta debetowa/ 
Karta do konta/ 
Karta 

Karta płatnicza Umożliwia płatności np. w sklepach, 
wpłaty, wypłaty, skutkujące zmianą 
salda na koncie 

Uprawniająca do wypłaty gotówki lub 
umożliwiająca złożenie zlecenia płatniczego za 
pośrednictwem akceptanta lub agenta 
rozliczeniowego, akceptowana przez akceptanta 
w celu otrzymania przez niego 
należnych mu środków, w tym kartę płatniczą 
w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia (UE) 
2015/751 

Nasz bankomat/ 
wpłatomat 

Bankomat/wpłatomat PKO BP 
S.A. 

Bankomaty i wpłatomaty PKO Banku 
Polskiego, które umożliwiają wpłatę i 
wypłatę gotówki w ramach usługi 
bankowości elektronicznej  

Samoobsługowe urządzenie służące przede 
wszystkim do wypłaty gotówki. Obecnie 
bankomaty służą także do  
drukowania potwierdzeń, dostarczania informacji 
o stanie konta oraz przyjmowania wpłat na 
konto. 

Obsługa karty Obsługa karty debetowej Możliwość korzystania przez klienta z 
karty do konta 

Usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie 
z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a 
ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej 
przy użyciu karty obciąża saldo rachunku 
płatniczego płatnika 

Placówka Odział/Agencja Odział PKO Banku Polskiego S.A./ 
agencja PKO Banku Polskiego S.A. 

Odział PKO Banku Polskiego S.A. lub agencję 
PKO Banku Polskiego S.A. świadczące obsługę 
w zakresie produktów i usług oferowanych przez 
PKO Bank Polski S.A.; informacje dotyczące 
lokalizacji, godzin otwarcia oraz zakresu obsługi 
(w tym dostępności i zasad obsługi kasowej) są 
dostępne w palcówkach oraz na stronie 
internetowej. 

Polecenie zapłaty 
 

Polecenie zapłaty Usługa w formie bezgotówkowej, w 
ramach której (na podstawie Twojej 
zgody) automatycznie regulujemy z 
konta powtarzające się płatności 

Usługa płatnicza polegająca na obciążeniu 
określoną kwotą rachunku płatniczego płatnika 
na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej 
przez odbiorcę, dokonywanej na podstawie 
zgody, której płatnik udzielił odbiorcy, dostawcy 
odbiorcy lub dostawcy płatnika 

Prowadzenie 
konta/Konto 

Prowadzenie rachunku 
płatniczego 

Usługa prowadzenia konta, w 
ramach której można: otwierać lub 
zamykać rachunki, wykonywać 
przelewy, wpłaty i wypłaty pieniędzy, 
przechowywać środki na rachunku. 

Usługa polegająca na prowadzeniu rachunku 
płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca 
przechowywanie środków pieniężnych 
konsumenta oraz wykonywanie transakcji 
płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub 
zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta. 

Przelew/przelew 
natychmiastowy/ 
przelew 
standardowy 

Polecenie przelewu Bezgotówkowa transakcja płatnicza, 
która polega na przekazaniu 
pieniędzy pomiędzy kontami 
prowadzonymi w różnych 
instytucjach płatniczych 

Usługa płatnicza polegająca na uznaniu 
rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy 
transakcja płatnicza z rachunku płatniczego 
płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług 
płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy 
płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej 
przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu 
wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i 
polecenia przelewu w walucie obcej 

Przelew SEPA/ 
przelew walutowy 
SEPA  

Polecenie przelewu SEPA Bezgotówkowa transakcja płatnicza, 
która polega na przekazaniu 
pieniędzy w euro pomiędzy kontami 
prowadzonymi w instytucjach 
płatniczych w krajach EOG 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 
umożliwieniu przekazania środków pieniężnych 
w euro z rachunku płatniczego płatnika na 
rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj 
dostawcy lub jeden z dostawców wykonują 
działalność na obszarze jednolitego obszaru 
płatności w euro (SEPA) 

Przelew SORBNET 2 Polecenie przelewu Przelew wysokokwotowy powyżej 
999 999 zł (lub w kwocie niższej - 
zgodnie z dyspozycją Klienta) 
przekazywany na konto w innym 
banku, do rozliczenia w czasie 
rzeczywistym za pośrednictwem 
systemu SORBNET 2, który jest 
obsługiwany przez Narodowy Bank 
Polski. Przelew ten realizujemy 
wyłącznie w złotych i nie obejmuje 
on przelewów na rachunki urzędów 
skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. 

Usługa płatnicza polegająca na uznaniu 
rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy 
transakcja płatnicza z rachunku płatniczego 
płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług 
płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy 
płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej 
przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu 
wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA 
i polecenia przelewu w walucie obcej 



Przelew  
wewnętrzny 

Polecenie przelewu 
wewnętrznego 

Przelew pomiędzy Twoimi 
rachunkami 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 
umożliwieniu przekazania środków pieniężnych 
między rachunkami płatniczymi prowadzonymi 
przez tego samego dostawcę 

Przelew  
w walucie obcej 

Polecenie przelewu w walucie 
obcej 

Przelew w walucie innej niż PLN Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 
umożliwieniu przekazania środków z krajowego 
rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na 
krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u 
dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro 

Wypłata z konta na 
terytorium innego 
niż Polska kraju EOG 

Transgraniczna transakcja 
płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych 

Wypłata pieniędzy przy pomocy 
karty (np. w bankomatach) za 
granicą na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG (Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego) 

Usługa polegająca na wypłacie środków 
pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta 
na terytorium innego państwa członkowskiego 
za pomocą urządzenia umożliwiającego taką 
wypłatę lub w placówce dostawcy 

Płatności kartą na 
terytorium innego 
niż Polska kraju EOG 

Transgraniczna transakcja 
płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
bezgotówkowych 

Zapłata kartą w sklepach 
stacjonarnych i internetowych za 
granicą, na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG (Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego) 

Usługa polegająca na wykonywaniu 
bezgotówkowych transakcji płatniczych przy 
użyciu karty debetowej na terytorium innego 
państwa członkowskiego z fizycznym 
wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego 
wykorzystania karty 

SMS/  
Informacja SMS/ 
Powiadomienia SMS 

Powiadamianie SMS Wiadomości SMS z informacjami o 
Twoim koncie 

Usługa polegająca na przekazywaniu 
komunikatów dotyczących rachunku płatniczego 
za pośrednictwem wiadomości SMS 

Wznowienie karty/ 
wydanie karty 

Wydanie karty płatniczej Usługa, w ramach której wydajemy i 
wznawiamy kartę płatniczą 

Usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, 
o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy 

Zestawienie 
transakcji 

Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych  

Przygotowanie na Twoje zlecenie 
zestawienia transakcji wykonanych 
na rachunku z danego okresu 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 
sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego 
rachunek płatniczy zestawienia transakcji 
wykonanych w ramach rachunku płatniczego 
w danym okresie, w postaci papierowej albo 
elektronicznej 

Zlecenie stałe 
 

Zlecenie stałe Cykliczne przelewanie z konta 
określonej sumy pieniędzy na 
wskazany przez Ciebie rachunek 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 
cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych 
w określonej wysokości z rachunku płatniczego 
płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy 

 



Część I. Rachunki bankowe w ofercie 
Dział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz karty debetowe w formie tradycyjnej 

Tabela nr 3 

 
 

KONTO AURUM 

Obejmuje również konto działające do 31 maja 2023 r. pod nazwą Rachunek 
PLATINIUM 
 
 
 

I. KONTO OSOBISTE I KARTA DO KONTA – ZA CO POBIERAMY PROWIZJE I OPŁATY? WYSOKOŚĆ PROWIZJI LUB OPŁATY 

1. Prowadzenie konta – opłata miesięczna 0 zł - gdy wpływy w ostatnim miesiącu wynoszą  
min. 9 000 zł lub średnie miesięczne saldo aktywów  
na produktach to min. 150 000 zł 1 

40 zł - w pozostałych przypadkach 

2. Obsługa karty 0 zł 

3. Wydanie karty ze standardowym wizerunkiem lub wznowienie karty  
z wizerunkiem z galerii 

0 zł 

4. Wydanie karty z wizerunkiem z galerii/zmiana standardowego wizerunku  
na wizerunek z galerii/zmiana wizerunku karty w ramach galerii 

14,90 zł 

5. Przewalutowanie transakcji kartą VISA w walucie innej niż PLN rozliczonej na koncie 
głównym w PLN (w tym wypłaty z konta na terytorium innego niż Polska kraju EOG 
oraz płatności kartą na terytorium innego niż Polska kraju EOG) 

4% od wartości transakcji 

 

II. PRZELEWY – ZA CO POBIERAMY OPŁATY? WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA KAŻDĄ TRANSAKCJĘ 

6. Przelewy krajowe: 
Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO 

Placówka 
Infolinia 

 1) przelew na telefon BLIK 0 zł x 

2) przelew wewnętrzny albo standardowy 0 zł 0 zł 

3) przelew natychmiastowy  4,99 zł 11,99 zł 

4) przelew SORBNET 2 45 zł 45 zł 

7. Przelewy zagraniczne/walutowe:   

1) Przelewy w walucie obcej do polskich banków:   

a) Standard, przelew SEPA 2 0 zł 0 zł 

b) Pilny, przelew SEPA 3 25 zł 50 zł 

c) Standard, w walucie innej niż EUR 4  25 zł 50 zł 

d) Pilny, w walucie innej niż EUR 5 Tryb pilny (bez przelewu SEPA) 55 zł 80 zł 

2) Przelewy do banków zagranicznych:   

a) Standard, przelew SEPA 2 0 zł 0 zł 

b) Pilny, przelew SEPA 3 25 zł 50 zł 

c) Standard (bez przelewu SEPA) 4 25 zł 50 zł 

d) Pilny (bez przelewu SEPA) 5 105 zł 130 zł 

Sprawdź pozostałe opłaty dotyczące m.in. odbierania przelewów zagranicznych w Części VII „Przelewy zagraniczne/walutowe” 

8. Ustanowienie lub zmiana zlecenia stałego 0 zł 0 zł 

9.  Realizacja zlecenia zmiennego lub polecenia zapłaty  0 zł 0 zł 

10. Realizacja zlecenia stałego 0 zł 0 zł 

 

III. WYPŁATY I WPŁATY GOTÓWKI – ZA CO POBIERAMY PROWIZJE I OPŁATY? 
WYSOKOŚĆ PROWIZJI LUB OPŁATY ZA KAŻDĄ 
TRANSAKCJĘ 

11. Wypłaty gotówki:  

 1) wypłata kartą lub BLIKIEM w kraju w naszych bankomatach  0 zł 

 2) wypłata kartą lub BLIKIEM za granicą w bankomatach innych niż nasze (w tym 
wypłata z konta na terytorium innego niż Polska kraju EOG)  

0 zł 

 3) wypłaty BLIKIEM w kraju w bankomatach innych niż nasze 0 zł 



 

 4) wypłata kartą w kraju w bankomatach innych niż nasze  0 zł 

 5) wypłata kartą w ramach usługi Cashback  0 zł 

 6) wypłata kartą w oddziałach banków innych niż nasze lub w terminalu  
płatniczym w punktach wypłat i urzędach pocztowych (w tym wypłata z konta 
na terytorium innego niż Polska kraju EOG) 

3% od wartości transakcji min. 10 zł 

12. Wypłaty gotówki w naszych placówkach 0 zł 

13. Wpłaty gotówki kartą do konta lub BLIKIEM  

1) wpłata w naszych wpłatomatach  0 zł 

2) wpłata w kraju we wpłatomatach innych niż nasze 6  0,5% od wartości transakcji min. 2 zł 

14. Wpłaty gotówki w naszych placówkach 0 zł 

 
 
IV. USŁUGI DODATKOWE - ZA CO POBIERAMY OPŁATY? WYSOKOŚĆ OPŁATY 

15. Skorzystanie z Debetu na koncie 0 zł 

16. Przygotowanie i wysyłka zawiadomienia/monitu o zadłużeniu przeterminowanym  4 zł 

17. Powiadomienia e-mail o bieżących zdarzeniach na Twoim koncie 0 zł 

18. Powiadomienia SMS o bieżących zdarzeniach na Twoim koncie:  

1) Pakiet 40 SMS 0 zł 

2) Każdy SMS ponad pakiet oraz SMS bez pakietu 0 zł 

19. Sprawdzenie salda w naszym bankomacie z użyciem karty  0 zł 

20. Informacja o wysokości salda/ostatnich rozliczonych transakcjach  
– opłata za każdy wydruk w naszym bankomacie z użyciem karty  

1,99 zł 

21. Zmiana konta ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie - opłata za każdą zmianę 25 zł 

22. Autoryzacja przelewu oraz ustanowienie, zmiana lub usunięcie zlecenia 
płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu z karty kodów 7  

0,50 zł 

23. Przygotowanie i krajowa wysyłka zbiorczego zestawienia transakcji lub wyciągu, 
częściej niż 1. raz w miesiącu – każdorazowo  

6 zł 

 

V. USŁUGI W ADMINISTROWANIU  WYSOKOŚĆ OPŁATY  

24. Informacja e-mail o zmianach sald na koncie 0 zł 

25. „Informacja SMS”: codzienne powiadamiania SMS o wysokości salda  
lub o 5 ostatnich transakcjach na koncie 0 zł 

26. Pakiet INFO (obejmuje usługi z pkt 24 i 25)  0 zł 

27. „Płatność ustalona” - usługa w administrowaniu od 24 lipca 2015 r.  2,99 zł 

 

VI. SPRAWDŹ POZOSTAŁE OPŁATY DOTYCZĄCE M.IN. WYDANIA ZAŚWIADCZENIA,  
USTANOWIENIA PEŁNOMOCNICTWA DO RACHUNKU W CZĘŚCI XI „INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI” 

 
 
1 Sposób liczenia średniego miesięcznego salda aktywów na produktach oraz wykaz depozytów uwzględnianych do wyliczenia średniego salda określony jest w Komunikacie. 
2 Przelew SEPA Standard oznacza dzień udostępnienia kwoty przelewu zagranicznego nie później niż następnego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania dyspozycji 

przelewu. 
3 Przelew SEPA Pilny oznacza dzień udostępnienia kwoty przelewu zagranicznego do dyspozycji banku otrzymującego w dniu otrzymania dyspozycji do godziny wskazanej w 

Komunikacie.  

4 Standard oznacza dzień udostępnienia kwoty przelewu zagranicznego do dyspozycji banku otrzymującego nie później niż następnego dnia roboczego następującego po dniu 
otrzymania dyspozycji przelewu zagranicznego wysyłanego do SEPA w walucie EUR albo, drugiego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania dyspozycji w przypadku 

pozostałych rodzajów przelewów zagranicznych. 

5 Pilny oznacza dzień udostępnienia kwoty przelewu zagranicznego do dyspozycji banku otrzymującego nie później niż następnego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania 
dyspozycji. 

6 Data uruchomienia i dostępność usługi zostaną podane w Komunikacie. 

7 Pobieramy opłatę miesięcznie z dołu, w zależności od liczby transakcji, które autoryzujesz kodami jednorazowymi . 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

SŁOWNICZEK 

Nazwy używane  
w Taryfie 

Nazwy używane w Wykazie 
usług reprezentatywnych 
powiązanych z rachunkiem 
płatniczym/ Ogólnych 
Warunkach prowadzenia 
rachunków bankowych 
i świadczenia usług dla klientów 
indywidualnych przez PKO Bank 
Polski S.A. 

Wyjaśnienie Definicja z Wykazu usług reprezentatywnych 
powiązanych z rachunkiem płatniczym / 
Ogólnych Warunków prowadzenia rachunków 
bankowych i świadczenia usług dla klientów 
indywidualnych przez PKO Bank Polski S.A.  

Aplikacja mobilna 
IKO/  
Serwis internetowy 
iPKO 
 

Usługa bankowości 
elektronicznej 

Dostęp do rachunku płatniczego 
przez iPKO oraz IKO, które 
umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda 
konta, zmianę limitów do płatności 
bezgotówkowych i transakcji kartą, 
zlecanie dyspozycji dotyczących 
rachunku 

Usługa polegająca na dostępie do rachunku 
płatniczego przez Internet, umożliwiająca 
sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę 
limitów dla płatności bezgotówkowych 
i transakcji dokonywanych przy użyciu karty 
debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji 
do rachunku 

Debet na koncie DSD (Dopuszczalne Saldo 
Debetowe) 

Dodatkowe pieniądze dostępne na 
koncie – debet spłaca się w ciągu 
30 dni od momentu skorzystania 

Ujemne saldo rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego w wysokości nieprzekraczającej 
miesięcznego limitu ustalanego przez PKO Bank 
Polski S.A., z którego Posiadacz rachunku może 
korzystać na podstawie umowy rachunku. 

Infolinia Usługa bankowości telefonicznej Dostęp do Twojego rachunku przez 
telefon 

Usługa polegająca na dostępie do rachunku 
płatniczego przez telefon za pośrednictwem 
infolinii dostawcy, umożliwiająca 
w szczególności sprawdzenie salda rachunku 
płatniczego lub złożenie innego rodzaju 
dyspozycji do rachunku. 

Karta debetowa/ 
Karta do konta/ 
Karta 

Karta płatnicza Umożliwia płatności np. w sklepach, 
wpłaty, wypłaty, skutkujące zmianą 
salda na koncie 

Uprawniająca do wypłaty gotówki lub 
umożliwiająca złożenie zlecenia płatniczego za 
pośrednictwem akceptanta lub agenta 
rozliczeniowego, akceptowana przez akceptanta 
w celu otrzymania przez niego należnych mu 
środków, w tym kartę płatniczą w rozumieniu art. 
2 pkt 15 rozporządzenia (UE) 2015/751 

Nasz bankomat/ 
wpłatomat 

Bankomat/wpłatomat 
PKO BP S.A. 

Bankomaty i wpłatomaty PKO Banku 
Polskiego, które umożliwiają wpłatę 
i wypłatę gotówki w ramach usługi 
bankowości elektronicznej  

Samoobsługowe urządzenie służące przede 
wszystkim do wypłaty gotówki. Obecnie 
bankomaty służą także do drukowania 
potwierdzeń, dostarczania informacji o stanie 
konta oraz przyjmowania wpłat na konto. 

Obsługa karty Obsługa karty debetowej Możliwość korzystania przez klienta 
z karty do konta 

Usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie 
z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a 
ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej 
przy użyciu karty obciąża saldo rachunku 
płatniczego płatnika 

Placówka Odział/Agencja Odział PKO Banku Polskiego S.A./ 
agencja PKO Banku Polskiego S.A. 

Odział PKO Banku Polskiego S.A. lub agencję 
PKO Banku Polskiego S.A. świadczące obsługę 
w zakresie produktów i usług oferowanych przez 
PKO Bank Polski S.A.; informacje dotyczące 
lokalizacji, godzin otwarcia oraz zakresu obsługi 
(w tym dostępności i zasad obsługi kasowej) są 
dostępne w palcówkach oraz na stronie 
internetowej. 

Polecenie zapłaty 
 

Polecenie zapłaty Usługa w formie bezgotówkowej, 
w ramach której (na podstawie 
Twojej zgody) automatycznie 
regulujemy z konta powtarzające się 
płatności 

Usługa płatnicza polegająca na obciążeniu 
określoną kwotą rachunku płatniczego płatnika 
na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej 
przez odbiorcę, dokonywanej na podstawie 
zgody, której płatnik udzielił odbiorcy, dostawcy 
odbiorcy lub dostawcy płatnika 

Prowadzenie 
konta/Konto 

Prowadzenie rachunku 
płatniczego 

Usługa prowadzenia konta, 
w ramach której można: otwierać lub 
zamykać rachunki, wykonywać 
przelewy, wpłaty i wypłaty pieniędzy, 
przechowywać środki na rachunku. 

Usługa polegająca na prowadzeniu rachunku 
płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca 
przechowywanie środków pieniężnych 
konsumenta oraz wykonywanie transakcji 
płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub 
zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta. 

Przelew/przelew 
natychmiastowy/ 
przelew 
standardowy 

Polecenie przelewu Bezgotówkowa transakcja płatnicza, 
która polega na przekazaniu 
pieniędzy pomiędzy kontami 
prowadzonymi w różnych 
instytucjach płatniczych 

Usługa płatnicza polegająca na uznaniu 
rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy 
transakcja płatnicza z rachunku płatniczego 
płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług 
płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy 
płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej 
przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu 
wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA 
i polecenia przelewu w walucie obcej 



 

Przelew SEPA/ 
przelew walutowy 
SEPA  

Polecenie przelewu SEPA Bezgotówkowa transakcja płatnicza, 
która polega na przekazaniu 
pieniędzy w euro pomiędzy kontami 
prowadzonymi w instytucjach 
płatniczych w krajach EOG 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 
umożliwieniu przekazania środków pieniężnych 
w euro z rachunku płatniczego płatnika na 
rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj 
dostawcy lub jeden z dostawców wykonują 
działalność na obszarze jednolitego obszaru 
płatności w euro (SEPA) 

Przelew SORBNET 2 Polecenie przelewu Przelew wysokokwotowy powyżej 
999 999 zł (lub w kwocie niższej - 
zgodnie z dyspozycją Klienta) 
przekazywany na konto w innym 
banku, do rozliczenia w czasie 
rzeczywistym za pośrednictwem 
systemu SORBNET 2, który jest 
obsługiwany przez Narodowy Bank 
Polski. Przelew ten realizujemy 
wyłącznie w złotych i nie obejmuje 
on przelewów na rachunki urzędów 
skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. 

Usługa płatnicza polegająca na uznaniu 
rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy 
transakcja płatnicza z rachunku płatniczego 
płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług 
płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy 
płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej 
przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu 
wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA 
i polecenia przelewu w walucie obcej 

Przelew  
wewnętrzny 

Polecenie przelewu 
wewnętrznego 

Przelew pomiędzy Twoimi 
rachunkami 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 
umożliwieniu przekazania środków pieniężnych 
między rachunkami płatniczymi prowadzonymi 
przez tego samego dostawcę 

Przelew  
w walucie obcej 

Polecenie przelewu w walucie 
obcej 

Przelew w walucie innej niż PLN Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 
umożliwieniu przekazania środków z krajowego 
rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na 
krajowy rachunek płatniczy odbiorcy 
u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro 

Wypłata z konta na 
terytorium innego 
niż Polska kraju EOG 

Transgraniczna transakcja 
płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych 

Wypłata pieniędzy przy pomocy 
karty (np. w bankomatach) za 
granicą na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG (Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego) 

Usługa polegająca na wypłacie środków 
pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta 
na terytorium innego państwa członkowskiego 
za pomocą urządzenia umożliwiającego taką 
wypłatę lub w placówce dostawcy 

Płatności kartą na 
terytorium innego 
niż Polska kraju EOG 

Transgraniczna transakcja 
płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
bezgotówkowych 

Zapłata kartą w sklepach 
stacjonarnych i internetowych za 
granicą, na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG (Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego) 

Usługa polegająca na wykonywaniu 
bezgotówkowych transakcji płatniczych przy 
użyciu karty debetowej na terytorium innego 
państwa członkowskiego z fizycznym 
wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego 
wykorzystania karty 

SMS/  
Informacja SMS/ 
Powiadomienia SMS 

Powiadamianie SMS Wiadomości SMS z informacjami 
o Twoim koncie 

Usługa polegająca na przekazywaniu 
komunikatów dotyczących rachunku płatniczego 
za pośrednictwem wiadomości SMS 

Wznowienie karty/ 
wydanie karty 

Wydanie karty płatniczej Usługa, w ramach której wydajemy 
i wznawiamy kartę płatniczą 

Usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, 
o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy 

Zestawienie 
transakcji 

Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych  

Przygotowanie na Twoje zlecenie 
zestawienia transakcji wykonanych 
na rachunku z danego okresu 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 
sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego 
rachunek płatniczy zestawienia transakcji 
wykonanych w ramach rachunku płatniczego 
w danym okresie, w postaci papierowej albo 
elektronicznej 

Zlecenie stałe 
 

Zlecenie stałe Cykliczne przelewanie z konta 
określonej sumy pieniędzy na 
wskazany przez Ciebie rachunek 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 
cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych 
w określonej wysokości z rachunku płatniczego 
płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy 

 



Część I. Rachunki bankowe w ofercie 
Dział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz karty debetowe w formie tradycyjnej 

Tabela nr 4 

KONTO PLATINIUM II 

 
 
 

I. KONTO OSOBISTE I KARTA DO KONTA – ZA CO POBIERAMY PROWIZJE I OPŁATY? WYSOKOŚĆ PROWIZJI LUB OPŁATY 

1. Prowadzenie konta – opłata miesięczna 0 zł - gdy wpływy w ostatnim miesiącu wynoszą min. 
20 000 zł lub średnie miesięczne saldo aktywów na 
produktach to min. 250 000 zł 1 albo gdy rachunek 
objęty jest umową o świadczenie usług bankowości 
prywatnej 

80 zł - w pozostałych przypadkach 

2. Obsługa karty 0 zł 

3. Wydanie karty ze standardowym wizerunkiem lub wznowienie karty  
z wizerunkiem z galerii 

0 zł 

4. Wydanie karty z wizerunkiem z galerii/zmiana standardowego wizerunku  
na wizerunek z galerii/zmiana wizerunku karty w ramach galerii 

14,90 zł 

5. Przewalutowanie transakcji kartą VISA w walucie innej niż PLN rozliczonej na koncie 
głównym w PLN (w tym wypłaty z konta na terytorium innego niż Polska kraju EOG 
oraz płatności kartą na terytorium innego niż Polska kraju EOG) 

4% od wartości transakcji 

 

II. PRZELEWY – ZA CO POBIERAMY OPŁATY? WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA KAŻDĄ TRANSAKCJĘ 

6. Przelewy krajowe: 
Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO 

Placówka 
Infolinia 

 1) przelew na telefon BLIK 0 zł x 

2) przelew wewnętrzny albo standardowy 0 zł 0 zł 

3) przelew natychmiastowy  4,99 zł 11,99 zł 

4) przelew SORBNET 2 45 zł 45 zł 

7. Przelewy zagraniczne/walutowe:   

1) Przelewy w walucie obcej do polskich banków:   

a) Standard, przelew SEPA 2 0 zł 0 zł 

b) Pilny, przelew SEPA 3 25 zł 50 zł 

c) Standard, w walucie innej niż EUR 4  25 zł 50 zł 

d) Pilny, w walucie innej niż EUR 5 Tryb pilny (bez przelewu SEPA) 55 zł 80 zł 

2) Przelewy do banków zagranicznych:   

a) Standard, przelew SEPA 2 0 zł 0 zł 

b) Pilny, przelew SEPA 3 25 zł 50 zł 

c) Standard (bez przelewu SEPA) 4 25 zł 50 zł 

d) Pilny (bez przelewu SEPA) 5 105 zł 130 zł 

Sprawdź pozostałe opłaty dotyczące m.in. odbierania przelewów zagranicznych w Części VII „Przelewy zagraniczne/walutowe” 

8. Ustanowienie lub zmiana zlecenia stałego 0 zł 0 zł 

9.  Realizacja zlecenia zmiennego lub polecenia zapłaty  0 zł 0 zł 

10. Realizacja zlecenia stałego 0 zł 0 zł 

 

III. WYPŁATY I WPŁATY GOTÓWKI – ZA CO POBIERAMY PROWIZJE I OPŁATY? 
WYSOKOŚĆ PROWIZJI LUB OPŁATY ZA KAŻDĄ 
TRANSAKCJĘ 

11. Wypłaty gotówki:  

 1) wypłata kartą lub BLIKIEM w kraju w naszych bankomatach  0 zł 

 2) wypłata kartą lub BLIKIEM za granicą w bankomatach innych niż nasze (w tym 
wypłata z konta na terytorium innego niż Polska kraju EOG)  

0 zł 

 3) wypłaty BLIKIEM w kraju w bankomatach innych niż nasze 0 zł 

 4) wypłata kartą w kraju w bankomatach innych niż nasze  0 zł 

 5) wypłata kartą w ramach usługi Cashback  0 zł 



 6) wypłata kartą w oddziałach banków innych niż nasze lub w terminalu  
płatniczym w punktach wypłat i urzędach pocztowych (w tym wypłata z konta 
na terytorium innego niż Polska kraju EOG) 

3% od wartości transakcji min. 10 zł 

12. Wypłaty gotówki w naszych placówkach 0 zł 

13. Wpłaty gotówki kartą do konta lub BLIKIEM  

1) wpłata w naszych wpłatomatach  0 zł 

2) wpłata w kraju we wpłatomatach innych niż nasze 6  0,5% od wartości transakcji min. 2 zł 

14. Wpłaty gotówki w naszych placówkach 0 zł 

 
 
IV. USŁUGI DODATKOWE - ZA CO POBIERAMY OPŁATY? WYSOKOŚĆ OPŁATY 

15. Skorzystanie z Debetu na koncie 0 zł 

16. Przygotowanie i wysyłka zawiadomienia/monitu o zadłużeniu przeterminowanym  4 zł 

17. Powiadomienia e-mail o bieżących zdarzeniach na Twoim koncie 0 zł 

18. Powiadomienia SMS o bieżących zdarzeniach na Twoim koncie:  

1) Pakiet 40 SMS 0 zł 

2) Każdy SMS ponad pakiet oraz SMS bez pakietu 0 zł 

19. Sprawdzenie salda w naszym bankomacie z użyciem karty  0 zł 

20. Informacja o wysokości salda/ostatnich rozliczonych transakcjach  
– opłata za każdy wydruk w naszym bankomacie z użyciem karty  

1,99 zł 

21. Zmiana konta ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie - opłata za każdą zmianę 25 zł 

22. Autoryzacja przelewu oraz ustanowienie, zmiana lub usunięcie zlecenia 
płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu z karty kodów 7  

0,50 zł 

23. Przygotowanie i krajowa wysyłka zbiorczego zestawienia transakcji lub wyciągu, 
częściej niż 1. raz w miesiącu – każdorazowo 

6 zł 

 

V. USŁUGI W ADMINISTROWANIU  WYSOKOŚĆ OPŁATY  

24. Informacja e-mail o zmianach sald na koncie 0 zł 

25. „Informacja SMS”: codzienne powiadamiania SMS o wysokości salda  
lub o 5 ostatnich transakcjach na koncie 

0 zł 

26. Pakiet INFO (obejmuje usługi z pkt 24 i 25) 0 zł 

27. „Płatność ustalona” - usługa w administrowaniu od 24 lipca 2015 r.  2,99 zł 

 

VI. SPRAWDŹ POZOSTAŁE OPŁATY DOTYCZĄCE M.IN. WYDANIA ZAŚWIADCZENIA,  
USTANOWIENIA PEŁNOMOCNICTWA DO RACHUNKU W CZĘŚCI XI „INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI” 

 
 
1 Sposób liczenia średniego miesięcznego salda aktywów na produktach oraz wykaz depozytów uwzględnianych do wyliczenia średniego salda określony jest w Komunikacie. 
2 Przelew SEPA Standard oznacza dzień udostępnienia kwoty przelewu zagranicznego nie później niż następnego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania dyspozycji 

przelewu. 

3 Przelew SEPA Pilny oznacza dzień udostępnienia kwoty przelewu zagranicznego do dyspozycji banku otrzymującego w dniu otrzymania dyspozycji do godziny wskazanej 

w Komunikacie.  

4 Standard oznacza dzień udostępnienia kwoty przelewu zagranicznego do dyspozycji banku otrzymującego nie później niż następnego dnia roboczego następującego po dniu 

otrzymania dyspozycji przelewu zagranicznego wysyłanego do SEPA w walucie EUR albo, drugiego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania dyspozycji w przypadku 

pozostałych rodzajów przelewów zagranicznych. 
5 Pilny oznacza dzień udostępnienia kwoty przelewu zagranicznego do dyspozycji banku otrzymującego nie później niż następnego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji. 

6 Data uruchomienia i dostępność usługi zostaną podane w Komunikacie. 
7 Pobieramy opłatę miesięcznie z dołu, w zależności od liczby transakcji, które autoryzujesz kodami jednorazowymi . 

 

  



SŁOWNICZEK 

Nazwy używane  
w Taryfie 

Nazwy używane w Wykazie 
usług reprezentatywnych 
powiązanych z rachunkiem 
płatniczym/ Ogólnych 
Warunkach prowadzenia 
rachunków bankowych 
i świadczenia usług dla klientów 
indywidualnych przez PKO Bank 
Polski S.A. 

Wyjaśnienie Definicja z Wykazu usług reprezentatywnych 
powiązanych z rachunkiem płatniczym / 
Ogólnych Warunków prowadzenia rachunków 
bankowych i świadczenia usług dla klientów 
indywidualnych przez PKO Bank Polski S.A.  

Aplikacja mobilna 
IKO/  
Serwis internetowy 
iPKO 
 

Usługa bankowości 
elektronicznej 

Dostęp do rachunku płatniczego 
przez iPKO oraz IKO, które 
umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda 
konta, zmianę limitów do płatności 
bezgotówkowych i transakcji kartą, 
zlecanie dyspozycji dotyczących 
rachunku 

Usługa polegająca na dostępie do rachunku 
płatniczego przez Internet, umożliwiająca 
sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę 
limitów dla płatności bezgotówkowych 
i transakcji dokonywanych przy użyciu karty 
debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji 
do rachunku 

Debet na koncie DSD (Dopuszczalne Saldo 
Debetowe) 

Dodatkowe pieniądze dostępne na 
koncie – debet spłaca się w ciągu 30 
dni od momentu skorzystania 

Ujemne saldo rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego w wysokości nieprzekraczającej 
miesięcznego limitu ustalanego przez PKO Bank 
Polski S.A., z którego Posiadacz rachunku może 
korzystać na podstawie umowy rachunku. 

Infolinia Usługa bankowości telefonicznej Dostęp do Twojego rachunku przez 
telefon 

Usługa polegająca na dostępie do rachunku 
płatniczego przez telefon za pośrednictwem 
infolinii dostawcy, umożliwiająca 
w szczególności sprawdzenie salda rachunku 
płatniczego lub złożenie innego rodzaju 
dyspozycji do rachunku. 

Karta debetowa/ 
Karta do konta/ 
Karta 

Karta płatnicza Umożliwia płatności np. w sklepach, 
wpłaty, wypłaty, skutkujące zmianą 
salda na koncie 

Uprawniająca do wypłaty gotówki lub 
umożliwiająca złożenie zlecenia płatniczego za 
pośrednictwem akceptanta lub agenta 
rozliczeniowego, akceptowana przez akceptanta 
w celu otrzymania przez niego należnych mu 
środków, w tym kartę płatniczą w rozumieniu art. 
2 pkt 15 rozporządzenia (UE) 2015/751 

Nasz bankomat/ 
wpłatomat 

Bankomat/wpłatomat 
PKO BP S.A. 

Bankomaty i wpłatomaty PKO Banku 
Polskiego, które umożliwiają wpłatę 
i wypłatę gotówki w ramach usługi 
bankowości elektronicznej  

Samoobsługowe urządzenie służące przede 
wszystkim do wypłaty gotówki. Obecnie 
bankomaty służą także do drukowania 
potwierdzeń, dostarczania informacji o stanie 
konta oraz przyjmowania wpłat na konto. 

Obsługa karty Obsługa karty debetowej Możliwość korzystania przez klienta 
z karty do konta 

Usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie 
z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a 
ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej 
przy użyciu karty obciąża saldo rachunku 
płatniczego płatnika 

Placówka Odział/Agencja Odział PKO Banku Polskiego S.A./ 
agencja PKO Banku Polskiego S.A. 

Odział PKO Banku Polskiego S.A. lub agencję 
PKO Banku Polskiego S.A. świadczące obsługę 
w zakresie produktów i usług oferowanych przez 
PKO Bank Polski S.A.; informacje dotyczące 
lokalizacji, godzin otwarcia oraz zakresu obsługi 
(w tym dostępności i zasad obsługi kasowej) są 
dostępne w palcówkach oraz na stronie 
internetowej. 

Polecenie zapłaty 
 

Polecenie zapłaty Usługa w formie bezgotówkowej, 
w ramach której (na podstawie 
Twojej zgody) automatycznie 
regulujemy z konta powtarzające się 
płatności 

Usługa płatnicza polegająca na obciążeniu 
określoną kwotą rachunku płatniczego płatnika 
na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej 
przez odbiorcę, dokonywanej na podstawie 
zgody, której płatnik udzielił odbiorcy, dostawcy 
odbiorcy lub dostawcy płatnika 

Prowadzenie 
konta/Konto 

Prowadzenie rachunku 
płatniczego 

Usługa prowadzenia konta, 
w ramach której można: otwierać lub 
zamykać rachunki, wykonywać 
przelewy, wpłaty i wypłaty pieniędzy, 
przechowywać środki na rachunku. 

Usługa polegająca na prowadzeniu rachunku 
płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca 
przechowywanie środków pieniężnych 
konsumenta oraz wykonywanie transakcji 
płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub 
zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta. 

Przelew/przelew 
natychmiastowy/ 
przelew 
standardowy 

Polecenie przelewu Bezgotówkowa transakcja płatnicza, 
która polega na przekazaniu 
pieniędzy pomiędzy kontami 
prowadzonymi w różnych 
instytucjach płatniczych 

Usługa płatnicza polegająca na uznaniu 
rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy 
transakcja płatnicza z rachunku płatniczego 
płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług 
płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy 
płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej 
przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu 
wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA 
i polecenia przelewu w walucie obcej 



Przelew SEPA/ 
przelew walutowy 
SEPA  

Polecenie przelewu SEPA Bezgotówkowa transakcja płatnicza, 
która polega na przekazaniu 
pieniędzy w euro pomiędzy kontami 
prowadzonymi w instytucjach 
płatniczych w krajach EOG 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 
umożliwieniu przekazania środków pieniężnych 
w euro z rachunku płatniczego płatnika na 
rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj 
dostawcy lub jeden z dostawców wykonują 
działalność na obszarze jednolitego obszaru 
płatności w euro (SEPA) 

Przelew SORBNET 2 Polecenie przelewu Przelew wysokokwotowy powyżej 
999 999 zł (lub w kwocie niższej - 
zgodnie z dyspozycją Klienta) 
przekazywany na konto w innym 
banku, do rozliczenia w czasie 
rzeczywistym za pośrednictwem 
systemu SORBNET 2, który jest 
obsługiwany przez Narodowy Bank 
Polski. Przelew ten realizujemy 
wyłącznie w złotych i nie obejmuje 
on przelewów na rachunki urzędów 
skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. 

Usługa płatnicza polegająca na uznaniu 
rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy 
transakcja płatnicza z rachunku płatniczego 
płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług 
płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy 
płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej 
przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu 
wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA 
i polecenia przelewu w walucie obcej 

Przelew  
wewnętrzny 

Polecenie przelewu 
wewnętrznego 

Przelew pomiędzy Twoimi 
rachunkami 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 
umożliwieniu przekazania środków pieniężnych 
między rachunkami płatniczymi prowadzonymi 
przez tego samego dostawcę 

Przelew  
w walucie obcej 

Polecenie przelewu w walucie 
obcej 

Przelew w walucie innej niż PLN Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 
umożliwieniu przekazania środków z krajowego 
rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na 
krajowy rachunek płatniczy odbiorcy 
u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro 

Wypłata z konta na 
terytorium innego 
niż Polska kraju EOG 

Transgraniczna transakcja 
płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych 

Wypłata pieniędzy przy pomocy 
karty (np. w bankomatach) za 
granicą na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG (Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego) 

Usługa polegająca na wypłacie środków 
pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta 
na terytorium innego państwa członkowskiego 
za pomocą urządzenia umożliwiającego taką 
wypłatę lub w placówce dostawcy 

Płatności kartą na 
terytorium innego 
niż Polska kraju EOG 

Transgraniczna transakcja 
płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
bezgotówkowych 

Zapłata kartą w sklepach 
stacjonarnych i internetowych za 
granicą, na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG (Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego) 

Usługa polegająca na wykonywaniu 
bezgotówkowych transakcji płatniczych przy 
użyciu karty debetowej na terytorium innego 
państwa członkowskiego z fizycznym 
wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego 
wykorzystania karty 

SMS/  
Informacja SMS/ 
Powiadomienia SMS 

Powiadamianie SMS Wiadomości SMS z informacjami 
o Twoim koncie 

Usługa polegająca na przekazywaniu 
komunikatów dotyczących rachunku płatniczego 
za pośrednictwem wiadomości SMS 

Wznowienie karty/ 
wydanie karty 

Wydanie karty płatniczej Usługa, w ramach której wydajemy 
i wznawiamy kartę płatniczą 

Usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, 
o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy 

Zestawienie 
transakcji 

Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych  

Przygotowanie na Twoje zlecenie 
zestawienia transakcji wykonanych 
na rachunku z danego okresu 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 
sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego 
rachunek płatniczy zestawienia transakcji 
wykonanych w ramach rachunku płatniczego 
w danym okresie, w postaci papierowej albo 
elektronicznej 

Zlecenie stałe 
 

Zlecenie stałe Cykliczne przelewanie z konta 
określonej sumy pieniędzy na 
wskazany przez Ciebie rachunek 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 
cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych 
w określonej wysokości z rachunku płatniczego 
płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy 

 



Część I. Rachunki bankowe w ofercie 
Dział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz karty debetowe w formie tradycyjnej 

Tabela nr 5 

 

PKO KONTO DLA MŁODYCH 

Zastępuje konta działające do 31 maja 2023 r. pod nazwą: PKO Konto Pierwsze,  
PKO Konto dla Młodych 
 
 

I. KONTO OSOBISTE I KARTA DO KONTA – ZA CO POBIERAMY PROWIZJE I OPŁATY? WYSOKOŚĆ PROWIZJI LUB OPŁATY 

1. Prowadzenie konta 0 zł 

2. Obsługa karty - opłata miesięczna  0 zł - gdy w okresie rozliczeniowym karty zrobisz 
min. 2 transakcje bezgotówkowe kartą lub BLIKIEM 
(z wyłączeniem przelewów) 

5 zł - w pozostałych przypadkach 

3. Wydanie karty ze standardowym wizerunkiem lub wznowienie karty  
z wizerunkiem z galerii 

0 zł 

4. Wydanie karty z wizerunkiem z galerii/zmiana standardowego wizerunku  
na wizerunek z galerii/zmiana wizerunku karty w ramach galerii 

14,90 zł 

5. Przewalutowanie transakcji kartą VISA w walucie innej niż PLN rozliczonej na koncie 
głównym w PLN (w tym wypłaty z konta na terytorium innego niż Polska kraju EOG 
oraz płatności kartą na terytorium innego niż Polska kraju EOG) 

4% od wartości transakcji 

 

II. PRZELEWY – ZA CO POBIERAMY OPŁATY? WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA KAŻDĄ TRANSAKCJĘ 

6. Przelewy krajowe: 
Serwis internetowy iPKO 
Aplikacja mobilna IKO 

Placówka 
Infolinia 

 1) przelew na telefon BLIK 0 zł x 

2) przelew wewnętrzny albo standardowy 0 zł 8 zł 1 

3) przelew natychmiastowy  4,99 zł 11,99 zł 

4) przelew SORBNET 2 2 45 zł 45 zł 

7. Przelewy zagraniczne/walutowe :   

1) Przelewy w walucie obcej do polskich banków:   

a) Standard, przelew SEPA 3 0 zł 8 zł 

b) Pilny, przelew SEPA 4 25 zł 50 zł 

c) Standard, w walucie innej niż EUR 5  25 zł 50 zł 

d) Pilny, w walucie innej niż EUR 6 Tryb pilny (bez przelewu SEPA) 55 zł 80 zł 

2) Przelewy do banków zagranicznych:   

a) Standard, przelew SEPA 3 0 zł 8 zł 

b) Pilny, przelew SEPA 4 25 zł 50 zł 

c)  Standard (bez przelewu SEPA) 5 25 zł 50 zł 

d)  Pilny (bez przelewu SEPA) 6 105 zł 130 zł 

Sprawdź pozostałe opłaty dotyczące m.in. odbierania przelewów zagranicznych w Części VII „Przelewy zagraniczne/walutowe” 

8. Ustanowienie lub zmiana zlecenia stałego 0 zł 0 zł 

9.  Realizacja zlecenia zmiennego lub polecenia zapłaty 2 1 zł 1 zł 

10. Realizacja zlecenia stałego 0 zł 0 zł 

 

III. WYPŁATY I WPŁATY GOTÓWKI – ZA CO POBIERAMY PROWIZJE I OPŁATY? 
WYSOKOŚĆ PROWIZJI LUB OPŁATY ZA KAŻDĄ 
TRANSAKCJĘ 

11. Wypłaty gotówki:  

 1) wypłata kartą lub BLIKIEM w kraju w naszych bankomatach 0 zł 

 2) wypłata kartą lub BLIKIEM za granicą w bankomatach innych niż nasze (w tym 
wypłata z konta na terytorium innego niż Polska kraju EOG) 

0 zł 

 3) wypłaty BLIKIEM w kraju w bankomatach innych niż nasze 0 zł 

 4) wypłata kartą w kraju w bankomatach innych niż nasze 0 zł 



 

 

 5) wypłata kartą w ramach usługi Cashback  2 zł 

 6) wypłata kartą w oddziałach innych banków lub w terminalu  
płatniczym w punktach wypłat i urzędach pocztowych (w tym wypłata z konta 
na terytorium innego niż Polska kraju EOG) 

3% od wartości transakcji min. 10 zł 

12. Wypłaty gotówki w naszych placówkach 0 zł 

13. Wpłaty gotówki w naszych placówkach 0 zł 

14. Wpłaty gotówki kartą do konta lub BLIKIEM  

1) wpłata w naszych wpłatomatach  0 zł 

2) wpłata w kraju we wpłatomatach innych niż nasze 7  0,5% od wartości transakcji min. 2 zł 

 

IV. USŁUGI DODATKOWE - ZA CO POBIERAMY OPŁATY? WYSOKOŚĆ OPŁATY 

15. Przygotowanie i wysyłka zawiadomienia/monitu o zadłużeniu przeterminowanym  4 zł 

16. Powiadomienia e-mail o bieżących zdarzeniach na Twoim koncie 0 zł 

17. Powiadomienia SMS o bieżących zdarzeniach na Twoim koncie: 8  

1) Pakiet 40 SMS – opłata w miesięcznych okresach rozliczeniowych,  
liczonych od dnia aktywacji usługi 

10 zł 

2) Każdy SMS ponad pakiet oraz SMS bez pakietu – zbiorcza opłata  
w miesięcznych okresach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywacji usługi 

0,50 zł 

18. Sprawdzenie salda w naszym bankomacie z użyciem karty  0 zł 

19. Informacja o wysokości salda/ ostatnich rozliczonych transakcjach  
– opłata za każdy wydruk w naszym bankomacie z użyciem karty  

1,99 zł 

20. Autoryzacja przelewu oraz ustanowienie, zmiana lub usunięcie zlecenia 
płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu z karty kodów 9 

0,50 zł 

21. Przygotowanie i krajowa wysyłka zbiorczego zestawienia transakcji lub wyciągu, 
częściej niż 1. raz w miesiącu – każdorazowo  

6 zł 

 

V. USŁUGI W ADMINISTROWANIU  WYSOKOŚĆ OPŁATY  

22. Informacja e-mail o zmianach sald na koncie – opłata miesięczna 8 3 zł 

23. „Informacja SMS”: codzienne powiadamiania SMS o wysokości salda  
lub o 5 ostatnich transakcjach na koncie – opłata miesięczna 8 7 zł 

24. Pakiet INFO (obejmuje usługi z pkt 22 i 23) – miesięczna opłata abonamentowa 8 8 zł 

25. „Płatność ustalona” - usługa w administrowaniu od 24 lipca 2015 r. 2 0 zł 

 

VI. SPRAWDŹ POZOSTAŁE OPŁATY DOTYCZĄCE M.IN. WYDANIA ZAŚWIADCZENIA,  
USTANOWIENIA PEŁNOMOCNICTWA DO RACHUNKU W CZĘŚCI XI „INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI” 

 
 
1 Nie pobieramy opłaty, gdy pieniądze są przelewane na rachunek: 

1) tego samego posiadacza, prowadzony w PKO BP S.A. lub przez inne spółki PKO BP S.A. z siedzibą w Polsce 

2) PKO Konto Dziecka i posiadasz dostęp do usługi bankowości elektronicznej do tego rachunku 

3) Karty PKO Junior tego samego Posiadacza 

4) Pierwsze Konto Oszczędnościowe dziecka z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego rodzica 
2 Dotyczy klientów w wieku 18-26 

3 Przelew SEPA Standard oznacza dzień udostępnienia kwoty przelewu zagranicznego nie później niż następnego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania dyspozycji przelewu 

4 Przelew SEPA Pilny oznacza dzień udostępnienia kwoty przelewu zagranicznego do dyspozycji banku otrzymującego w dniu otrzymania dyspozycji do godziny wskazanej w Komunikacie  

5 Standard oznacza dzień udostępnienia kwoty przelewu zagranicznego do dyspozycji banku otrzymującego nie później niż następnego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania 

dyspozycji przelewu zagranicznego wysyłanego do SEPA w walucie EUR albo, drugiego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania dyspozycji w przypadku pozostałych rodzajów 

przelewów zagranicznych 

6 Pilny oznacza dzień udostępnienia kwoty przelewu zagranicznego do dyspozycji banku otrzymującego nie później niż następnego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania dyspozycji  

7 Data uruchomienia i dostępność usługi zostaną podane w Komunikacie 

8 Nie dotyczy powiadomień o obciążeniach na koncie wysyłanych bez opłat po każdej wykonanej przez Ciebie transakcji oraz marży przy przewalutowaniach transakcji dokonanych przy użyciu 

karty 
9 Pobieramy opłatę miesięcznie z dołu, w zależności od liczby transakcji, które autoryzujesz kodami jednorazowymi 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  



 

 

SŁOWNICZEK 

Nazwy używane  
w Taryfie 

Nazwy używane w Wykazie 
usług reprezentatywnych 
powiązanych z rachunkiem 
płatniczym/ Ogólnych 
Warunkach prowadzenia 
rachunków bankowych 
i świadczenia usług dla klientów 
indywidualnych przez PKO Bank 
Polski S.A. 

Wyjaśnienie Definicja z Wykazu usług reprezentatywnych 
powiązanych z rachunkiem płatniczym / 
Ogólnych Warunków prowadzenia rachunków 
bankowych i świadczenia usług dla klientów 
indywidualnych przez PKO Bank Polski S.A.  

Aplikacja mobilna 
IKO/  
Serwis internetowy 
iPKO 
 

Usługa bankowości 
elektronicznej 

Dostęp do rachunku płatniczego 
przez iPKO oraz IKO, które 
umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda 
konta, zmianę limitów do płatności 
bezgotówkowych i transakcji kartą, 
zlecanie dyspozycji dotyczących 
rachunku 

Usługa polegająca na dostępie do rachunku 
płatniczego przez Internet, umożliwiająca 
sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę 
limitów dla płatności bezgotówkowych 
i transakcji dokonywanych przy użyciu karty 
debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji 
do rachunku 

Debet na koncie DSD (Dopuszczalne Saldo 
Debetowe) 

Dodatkowe pieniądze dostępne na 
koncie – debet spłaca się w ciągu 30 
dni od momentu skorzystania 

Ujemne saldo rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego w wysokości nieprzekraczającej 
miesięcznego limitu ustalanego przez PKO Bank 
Polski S.A., z którego Posiadacz rachunku może 
korzystać na podstawie umowy rachunku. 

Infolinia Usługa bankowości telefonicznej Dostęp do Twojego rachunku przez 
telefon 

Usługa polegająca na dostępie do rachunku 
płatniczego przez telefon za pośrednictwem 
infolinii dostawcy, umożliwiająca 
w szczególności sprawdzenie salda rachunku 
płatniczego lub złożenie innego rodzaju 
dyspozycji do rachunku. 

Karta debetowa/ 
Karta do konta/ 
Karta 

Karta płatnicza Umożliwia płatności np. w sklepach, 
wpłaty, wypłaty, skutkujące zmianą 
salda na koncie 

Uprawniająca do wypłaty gotówki lub 
umożliwiająca złożenie zlecenia płatniczego za 
pośrednictwem akceptanta lub agenta 
rozliczeniowego, akceptowana przez akceptanta 
w celu otrzymania przez niego należnych mu 
środków, w tym kartę płatniczą w rozumieniu art. 
2 pkt 15 rozporządzenia (UE) 2015/751 

Nasz bankomat/ 
wpłatomat 

Bankomat/wpłatomat 
PKO BP S.A. 

Bankomaty i wpłatomaty PKO Banku 
Polskiego, które umożliwiają wpłatę 
i wypłatę gotówki w ramach usługi 
bankowości elektronicznej  

Samoobsługowe urządzenie służące przede 
wszystkim do wypłaty gotówki. Obecnie 
bankomaty służą także do drukowania 
potwierdzeń, dostarczania informacji o stanie 
konta oraz przyjmowania wpłat na konto. 

Obsługa karty Obsługa karty debetowej Możliwość korzystania przez klienta z 
karty do konta 

Usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie 
z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a 
ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej 
przy użyciu karty obciąża saldo rachunku 
płatniczego płatnika 

Placówka Odział/Agencja Odział PKO Banku Polskiego S.A./ 
agencja PKO Banku Polskiego S.A. 

Odział PKO Banku Polskiego S.A. lub agencję 
PKO Banku Polskiego S.A. świadczące obsługę 
w zakresie produktów i usług oferowanych przez 
PKO Bank Polski S.A.; informacje dotyczące 
lokalizacji, godzin otwarcia oraz zakresu obsługi 
(w tym dostępności i zasad obsługi kasowej) są 
dostępne w palcówkach oraz na stronie 
internetowej. 

Polecenie zapłaty 
 

Polecenie zapłaty Usługa w formie bezgotówkowej, 
w ramach której (na podstawie 
Twojej zgody) automatycznie 
regulujemy z konta powtarzające się 
płatności 

Usługa płatnicza polegająca na obciążeniu 
określoną kwotą rachunku płatniczego płatnika 
na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej 
przez odbiorcę, dokonywanej na podstawie 
zgody, której płatnik udzielił odbiorcy, dostawcy 
odbiorcy lub dostawcy płatnika 

Prowadzenie 
konta/Konto 

Prowadzenie rachunku 
płatniczego 

Usługa prowadzenia konta, 
w ramach której można: otwierać lub 
zamykać rachunki, wykonywać 
przelewy, wpłaty i wypłaty pieniędzy, 
przechowywać środki na rachunku 

Usługa polegająca na prowadzeniu rachunku 
płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca 
przechowywanie środków pieniężnych 
konsumenta oraz wykonywanie transakcji 
płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub 
zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta 

Przelew/przelew 
natychmiastowy/ 
przelew 
standardowy 

Polecenie przelewu Bezgotówkowa transakcja płatnicza, 
która polega na przekazaniu 
pieniędzy pomiędzy kontami 
prowadzonymi w różnych 
instytucjach płatniczych 

Usługa płatnicza polegająca na uznaniu 
rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy 
transakcja płatnicza z rachunku płatniczego 
płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług 
płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy 
płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej 
przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu 
wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA 
i polecenia przelewu w walucie obcej 



 

 

Przelew SEPA/ 
przelew walutowy 
SEPA  

Polecenie przelewu SEPA Bezgotówkowa transakcja płatnicza, 
która polega na przekazaniu 
pieniędzy w euro pomiędzy kontami 
prowadzonymi w instytucjach 
płatniczych w krajach EOG 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 
umożliwieniu przekazania środków pieniężnych 
w euro z rachunku płatniczego płatnika na 
rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj 
dostawcy lub jeden z dostawców wykonują 
działalność na obszarze jednolitego obszaru 
płatności w euro (SEPA) 

Przelew SORBNET 2 Polecenie przelewu Przelew wysokokwotowy powyżej 
999 999 zł (lub w kwocie niższej - 
zgodnie z dyspozycją Klienta) 
przekazywany na konto w innym 
banku, do rozliczenia w czasie 
rzeczywistym za pośrednictwem 
systemu SORBNET 2, który jest 
obsługiwany przez Narodowy Bank 
Polski. Przelew ten realizujemy 
wyłącznie w złotych i nie obejmuje 
on przelewów na rachunki urzędów 
skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. 

Usługa płatnicza polegająca na uznaniu 
rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy 
transakcja płatnicza z rachunku płatniczego 
płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług 
płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy 
płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej 
przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu 
wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA 
i polecenia przelewu w walucie obcej 

Przelew  
wewnętrzny 

Polecenie przelewu 
wewnętrznego 

Przelew pomiędzy Twoimi 
rachunkami 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 
umożliwieniu przekazania środków pieniężnych 
między rachunkami płatniczymi prowadzonymi 
przez tego samego dostawcę 

Przelew  
w walucie obcej 

Polecenie przelewu w walucie 
obcej 

Przelew w walucie innej niż PLN Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 
umożliwieniu przekazania środków z krajowego 
rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na 
krajowy rachunek płatniczy odbiorcy 
u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro 

Wypłata z konta na 
terytorium innego 
niż Polska kraju EOG 

Transgraniczna transakcja 
płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych 

Wypłata pieniędzy przy pomocy 
karty (np. w bankomatach) za 
granicą na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG (Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego) 

Usługa polegająca na wypłacie środków 
pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta 
na terytorium innego państwa członkowskiego 
za pomocą urządzenia umożliwiającego taką 
wypłatę lub w placówce dostawcy 

Płatności kartą na 
terytorium innego 
niż Polska kraju EOG 

Transgraniczna transakcja 
płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
bezgotówkowych 

Zapłata kartą w sklepach 
stacjonarnych i internetowych za 
granicą, na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG (Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego) 

Usługa polegająca na wykonywaniu 
bezgotówkowych transakcji płatniczych przy 
użyciu karty debetowej na terytorium innego 
państwa członkowskiego z fizycznym 
wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego 
wykorzystania karty 

SMS/  
Informacja SMS/ 
Powiadomienia SMS 

Powiadamianie SMS Wiadomości SMS z informacjami 
o Twoim koncie 

Usługa polegająca na przekazywaniu 
komunikatów dotyczących rachunku płatniczego 
za pośrednictwem wiadomości SMS 

Wznowienie karty/ 
wydanie karty 

Wydanie karty płatniczej Usługa, w ramach której wydajemy 
i wznawiamy kartę płatniczą 

Usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, 
o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy 

Zestawienie 
transakcji 

Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych  

Przygotowanie na Twoje zlecenie 
zestawienia transakcji wykonanych 
na rachunku z danego okresu 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 
sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego 
rachunek płatniczy zestawienia transakcji 
wykonanych w ramach rachunku płatniczego 
w danym okresie, w postaci papierowej albo 
elektronicznej 

Zlecenie stałe 
 

Zlecenie stałe Cykliczne przelewanie z konta 
określonej sumy pieniędzy na 
wskazany przez Ciebie rachunek 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 
cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych 
w określonej wysokości z rachunku płatniczego 
płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy 

 



Część I. Rachunki bankowe w ofercie 
Dział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz karty debetowe w formie tradycyjnej 

Tabela nr 6 

PKO KONTO DZIECKA 

 
 
 

I. KONTO OSOBISTE – ZA CO POBIERAMY OPŁATY? WYSOKOŚĆ OPŁATY 

1. Prowadzenie konta 0 zł 

2. Przelewy krajowe, przelew wewnętrzny albo standardowy 0 zł 1 

3. Wypłaty gotówki w naszych placówkach 0 zł 

4. Wpłaty gotówki w naszych placówkach 0 zł 

SPRAWDŹ POZOSTAŁE OPŁATY DOTYCZĄCE M.IN. WYDANIA ZAŚWIADCZENIA DO RACHUNKU W CZĘŚCI XI „INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI” 

 
 
1 Brak możliwości realizacji przelewu do ZUS i Urzędu Skarbowego 

 

 

SŁOWNICZEK 

Nazwy używane  
w Taryfie 

Nazwy używane w Wykazie usług 
reprezentatywnych powiązanych 
z rachunkiem 
płatniczym/Ogólnych Warunkach 
prowadzenia rachunków 
bankowych i świadczenia usług 
dla klientów indywidualnych przez 
PKO Bank Polski S.A. 

Wyjaśnienie Definicja z Wykazu usług reprezentatywnych 
powiązanych z rachunkiem płatniczym / 
Ogólnych Warunków prowadzenia rachunków 
bankowych i świadczenia usług dla klientów 
indywidualnych przez PKO Bank Polski S.A. 

Prowadzenie 
konta/Konto 

Prowadzenie rachunku 
płatniczego 

Usługa prowadzenia konta, 
w ramach której można: otwierać 
lub zamykać rachunki, 
wykonywać przelewy, wpłaty 
i wypłaty pieniędzy, 
przechowywać środki na rachunku 

Usługa polegająca na prowadzeniu rachunku 
płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca 
przechowywanie środków pieniężnych 
konsumenta oraz wykonywanie transakcji  
płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub 
zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta 

Przelew/przelew 
standardowy 

Polecenie przelewu Bezgotówkowa transakcja 
płatnicza, która polega na 
przekazaniu pieniędzy pomiędzy 
kontami prowadzonymi w różnych 
instytucjach płatniczych 

Usługa płatnicza polegająca na uznaniu rachunku 
płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja 
płatnicza z rachunku 
płatniczego płatnika jest dokonywana przez 
dostawcę usług płatniczych prowadzącego 
rachunek płatniczy płatnika na  
podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika, 
z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, 
polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu 
w walucie obcej 

Przelew  
wewnętrzny 

Polecenie przelewu wewnętrznego Przelew pomiędzy Twoimi 
rachunkami 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 
umożliwieniu przekazania środków pieniężnych 
między rachunkami płatniczymi prowadzonymi 
przez tego samego dostawcę 

 



Część I. Rachunki bankowe w ofercie 
Dział II. Rachunki oszczędnościowe płatne na żądanie (rachunki walutowe) w walutach wymienialnych 

 

 

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA ŻĄDANIE 

(RACHUNKI WALUTOWE) W WALUTACH WYMIENIALNYCH 

 
 
 

ZA CO POBIERAMY POWIZJE LUB OPŁATY? 
WYSOKOŚĆ PROWIZJI 
LUB OPŁATY 1 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego 0 zł 

2. Polecenie przelewu wewnętrznego 0 zł 

3. Polecenie przelewu - w złotych na rachunek w innym banku w kraju lub polecenie przelewu SEPA Standard: 2 
(pozostałe przelewy zagraniczne/walutowe zgodnie z Częścią VII): 

 

1) standardowe w oddziale PKO BP S.A. lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 6 zł 

2) standardowe za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 1 zł / 0 zł 3 

3) za pośrednictwem systemu SORBNET 2 (dotyczy polecenia przelewu w złotych) 45 zł 

4. Zlecenia stałe:  

1) ustanowienie lub modyfikacja: 

a) w oddziale PKO BP S.A. lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 2 zł 

b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0 zł 

2) realizacja – za każdą płatność 4 1,50 zł 

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 5 

0,50 zł 

6. Wypłaty gotówki w oddziałach PKO BP S.A. – od kwoty transakcji: 

1) pierwsza wypłata w danym miesiącu kalendarzowym 0 zł 

2) kolejna wypłata w danym miesiącu kalendarzowym 0,5% nie mniej niż 10 zł 

7. Wpłaty gotówki w oddziałach PKO BP S.A. w walutach obcych - od kwoty transakcji: 6 

1) wnoszone w banknotach 0,5% nie mniej niż 10 zł 

2) wnoszone w monetach 50% 

8. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 25 zł 

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

6 zł 

 
 
1 Opłata w złotych - z rachunku jest pobierana równowartość w walucie rachunku 

2 Przelew SEPA Standard oznacza dzień udostępnienia kwoty przelewu zagranicznego nie później niż następnego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania dyspozycji 
przelewu 

3 W przypadku przelewu w walucie, w której prowadzony jest rachunek, w opcji kosztowej SHA (Dzielone), pod warunkiem wykonania w poprzednim lub bieżącym miesiącu 

kalendarzowym (przed złożeniem dyspozycji przelewu), min. 1 transakcji walutowej w kantorze internetowym PKO BP S.A.  

4 W przypadku zlecenia stałego do banku krajowego realizacja przelewu w złotych  

5 Opłata pobierana miesięcznie z dołu, uzależniona od liczby autoryzowanych transakcji, przy pomocy kodów jednorazowych z karty 

6 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. 



Część I. Rachunki bankowe w ofercie 
Dział III. Rachunek Oszczędnościowy Plus 

 

 

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PLUS 

 
 
 

ZA CO POBIERAMY OPŁATY? WYSOKOŚĆ OPŁATY 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego 0 zł 

2. Polecenie przelewu wewnętrznego lub polecenie przelewu lub polecenie przelewu SEPA Standard: 1  

1) pierwsze w danym miesiącu kalendarzowym 0 zł 

2) kolejne w danym miesiącu kalendarzowym 9,99 zł 

3. Polecenie przelewu za pośrednictwem systemu SORBNET 2 45 zł 

4. Przelewy zagraniczne/walutowe, z zastrzeżeniem pkt 2 zgodnie z Częścią VII 

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 2 

0,50 zł 

6. Wypłaty gotówki w oddziałach lub w agencjach PKO BP S.A. 

1) pierwsza wypłata w danym miesiącu kalendarzowym 0 zł 

2) kolejna wypłata w danym miesiącu kalendarzowym 10 zł 

7. Wpłaty gotówki w oddziałach lub w agencjach PKO BP S.A. 

1) pierwsza wpłata w danym miesiącu kalendarzowym 0 zł 

2) kolejne wpłaty w danym miesiącu kalendarzowym 10 zł 

8. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 25 zł 

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

6 zł 

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

1) pocztą elektroniczną 0 zł 

2) powiadamianie SMS 3 - opłaty pobierane w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywowania usługi: 

a) pakiet 40 SMS - miesięczna opłata abonamentowa 10 zł 

b) każdy SMS ponad pakiet oraz SMS bez pakietu – opłata pobierana zbiorczo 0,50 zł 

 
 
1 Przelew SEPA Standard oznacza dzień udostępnienia kwoty przelewu zagranicznego nie później niż następnego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania dyspozycji 

przelewu. 
2 Opłata pobierana miesięcznie z dołu, uzależniona od liczby autoryzowanych transakcji, przy pomocy kodów jednorazowych z karty. 
3 Nie dotyczy powiadomień o obciążeniach na koncie wysyłanych bez opłat po każdej wykonanej przez Ciebie transakcji oraz marży przy przewalutowaniach transakcji dokonanych 

przy użyciu karty. 



Część I. Rachunki bankowe w ofercie 
Dział IV. Pierwsze Konto Oszczędnościowe 

 

 

PIERWSZE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE 

 
 
 

ZA CO POBIERAMY OPŁATY? WYSOKOŚĆ OPŁATY 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego 0 zł 

2. Polecenie przelewu wewnętrznego lub polecenie przelewu lub polecenie przelewu SEPA Standard 1 0 zł 2 

3. Przelewy zagraniczne/walutowe zgodnie z Częścią VII 

4. 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 zł 

5. Wpłaty i wypłaty gotówki w oddziałach lub w agencjach PKO BP S.A. 0 zł 

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

6 zł 

 
 
1 Przelew SEPA Standard oznacza dzień udostępnienia kwoty przelewu zagranicznego nie później niż następnego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania dyspozycji 

przelewu. 
2 Brak możliwości realizacji polecenia przelewu do ZUS i Urzędu Skarbowego. 
3 Opłata pobierana miesięcznie z dołu, uzależniona od liczby autoryzowanych transakcji, przy pomocy kodów jednorazowych z karty. 

 



Część I. Rachunki bankowe w ofercie 
Dział V. Podstawowy Rachunek Płatniczy 

 

 

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY 

 
 
 

I. PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY - ZA CO POBIERAMY OPŁATY? WYSOKOŚĆ OPŁATY 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego  0 zł 

2. Polecenie przelewu wewnętrznego: 

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

0 zł  

2) na pozostałe rachunki prowadzone w PKO BP S.A.: 

 a) w oddziale PKO BP S.A. lub za pośrednictwem usługi bankowości 
telefonicznej 

0 zł/5,99 zł 1, 2 

b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0 zł 

3. Polecenie przelewu: 

 1) standardowe: 

a) w oddziale PKO BP S.A. lub za pośrednictwem usługi bankowości 
telefonicznej 

0 zł/5,99 zł 1 

b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0 zł 

2) na telefon BLIK 0 zł 

4. Realizacja – za każdą płatność: 

 1) zlecenia zmiennego 0 zł/1 zł 1 

2) zlecenia stałego 0 zł 

3) polecenia zapłaty 0 zł 

 

II. KARTA DEBETOWA - ZA CO POBIERAMY PROWIZJE LUB OPŁATY? WYSOKOŚĆ PROWIZJI LUB OPŁATY  

5 Wydanie karty płatniczej ze standardowym wizerunkiem lub wznowienie karty 
płatniczej 

0 zł 

6. Obsługa karty debetowej 0 zł 

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 

4 % 

 
 
III. TRANSAKCJE GOTÓWKOWE - ZA CO POBIERAMY PROWIZJE LUB OPŁATY? 

 
 
WYSOKOŚĆ PROWIZJI LUB OPŁATY  

8. Wypłata gotówki w oddziałach lub w agencjach PKO BP S.A. 0 zł 

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

1) w bankomatach PKO BP S.A. 0 zł 

2) w bankomatach innych niż PKO BP S.A. w kraju: 

a) 5 pierwszych wypłat w miesiącu kalendarzowym 0 zł 

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

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

3% nie mniej niż 5 zł 

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

0 zł 

5) w oddziałach banków innych niż PKO BP S.A. 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 zł 

 

 
 
 



 

 

IV. USŁUGI DODATKOWE - ZA CO POBIERAMY OPŁATY? WYSOKOŚĆ OPŁATY 

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 zł 

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

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

4 zł 

 
V. PRZELEWY ZAGRANICZNE/WALUTOWE OTRZYMYWANE PRZEZ PKO BP S.A.- ZA CO 
POBIERAMY OPŁATY? WYSOKOŚĆ OPŁATY 

13. Polecenie przelewu SEPA 3 0 zł 

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

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

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

15 zł 

 
 
VI. PRZELEWY ZAGRANICZNE/WALUTOWE WYSYŁANE PRZEZ PKO BP S.A. – ZA CO 
POBIERAMY OPŁATY? WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA KAŻDĄ TRANSAKCJĘ 

17. Realizacja polecenia przelewu zagranicznego/walutowego: 
oddział lub usługa 
bankowości telefonicznej 

usługa bankowości 
elektronicznej 

 1) Standard: 

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

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

c) polecenie przelewu do banków zagranicznych (inne niż polecenie przelewu 
SEPA) 5 mających siedzibę w EOG 6 

50 zł 25 zł 

2) Pilny: 

a) polecenie przelewu SEPA 3 50 zł 25 zł 

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

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

130 zł 105 zł 

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

 1) anulowanie przez Klienta zlecającego przelew zagraniczny/walutowy, który nie 
został zrealizowany przez PKO BP S.A. 

20 zł 

2) zlecenie czynności dodatkowych do zrealizowanego przelewu 
zagranicznego/walutowego, dot.: uzupełnień, zmian, zapytań, anulowań 7 

50 zł + koszty banków trzecich 

3) wydanie kopii wysłanego komunikatu przelewu zagranicznego/walutowego 6 zł 

 
 
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 Standard , 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 S.A. 

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 Przelew zagraniczny w euro do banków w EOG rozliczany w formie gotówkowej zgodnie z Częścią VI. 
6 EOG - Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa wymienione na liście krajów dostępnej na stronie internetowej. 
7 Opłata pobierana za dyspozycję złożoną przez Klienta lub w wyniku zwrotu środków bez uprzedniej dyspozycji Klienta albo za odzyskanie środków przez PKO BP S.A., w związku z 

pisemną dyspozycją Klienta. 



Część I. Rachunki bankowe w ofercie 
Dział VI. Rachunki Szkolnej Kasy Oszczędności 

 

RACHUNKI SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI 

 
 
 

ZA CO POBIERAMY OPŁATY? WYSOKOŚĆ OPŁATY 

  SKO Konto dla 
Szkoły 

SKO Konto dla 
Ucznia 

SKO Konto dla  
Rady Rodziców 

SKO Konto Plan 
Szkoły 

SKO Konto Plan 
Rady Rodziców 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2. Polecenie przelewu wewnętrznego w oddziale PKO BP S.A. lub za pośrednictwem usługi bankowości 
elektronicznej 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3. Polecenie przelewu, z wyłączeniem polecenia przelewu do ZUS i US:  

 1) w oddziale PKO BP S.A. 5 zł 0 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

2) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej  0 zł x 0,50 zł 0 zł 0,50 zł 

 
 



Część II. Rachunki bankowe wycofane z oferty 
Dział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz karty debetowe w formie tradycyjnej  

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ 

KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ 

 
 
 

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE – ZA CO POBIERAMY 
OPŁATY? WYSOKOŚĆ OPŁATY 

 

SUPERKONTO  
(umowy zawarte od  
14 marca 2011 r.) 

SUPERKONTO 
(umowy zawarte do  
13 marca 2011 r.) 

1.  Prowadzenie rachunku płatniczego - miesięcznie 6,90 zł – rachunek  
z kartą debetową 

11 zł – w pozostałych 
przypadkach 

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

9,90 zł - w pozostałych 
przypadkach 

2.  Polecenie przelewu wewnętrznego 

1) Pomiędzy rachunkami tego samego Posiadacza rachunku, prowadzonymi 
w PKO BP S.A. oraz przez inne spółki PKO BP S.A. z siedzibą na 
terytorium RP 

0 zł 0 zł 

2) na pozostałe rachunki prowadzone w PKO BP S.A.: 

a) w oddziale PKO BP S.A. lub za pośrednictwem usługi bankowości 
telefonicznej 

5,99 zł 2 5,99 zł 2 

b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0 zł 0 zł 

3.  Polecenie przelewu 

1) standardowe: 

a) w oddziale PKO BP S.A. lub za pośrednictwem usługi bankowości 
telefonicznej 

5,99 zł 5,99 zł 

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

2) natychmiastowe: 

a) w oddziale PKO BP S.A. lub za pośrednictwem usługi bankowości 
telefonicznej 

11,99 zł 11,99 zł 

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

3) na telefon BLIK 0 zł 0 zł 

4) za pośrednictwem systemu SORBNET 2 45 zł 45 zł 

4.  Przelewy zagraniczne/walutowe: 

1) polecenie przelewu SEPA Standard: 3 

a) w oddziale PKO BP S.A. lub za pośrednictwem usługi bankowości 
telefonicznej 

5,99 zł 5,99 zł 

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

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

5.  Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia stałego: 

1) w oddziale PKO BP S.A. lub za pośrednictwem usługi bankowości 
telefonicznej 

2,99 zł 2 2,99 zł 2 

2) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0 zł 0 zł 

6. Realizacja – za każdą płatność: 

1) zlecenia zmiennego lub polecenia zapłaty 1 zł 1 zł 

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

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

2,99 zł 2,99 zł 

 

II. KARTA DEBETOWA PKO EKSPRES – ZA CO POBIERAMY PROWIZJE LUB 
OPŁATY? 

 
WYSOKOŚĆ PROWIZJI LUB OPŁATY 

7. Obsługa karty debetowej - opłata miesięczna 3,50 zł x 

8. Obsługa karty debetowej - opłata roczna x 39 zł 

9. Wznowienie karty płatniczej 0 zł 0 zł 

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 zł 14,90 zł 

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 

4% 4% 



przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych oraz transgranicznej 
transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych) – 
od wartości transakcji płatniczej 

 

III. TRANSAKCJE GOTÓWKOWE – ZA CO POBIERAMY PROWIZJE LUB OPŁATY?  
WYSOKOŚĆ PROWIZJI LUB OPŁATY 

12. Wpłaty gotówki przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres lub przy użyciu BLIK - za każdą transakcję od jej wartości 

1) we wpłatomatach PKO BP S.A. 0 zł 0 zł 

2) we wpłatomatach innych niż PKO BP S.A. w kraju 4 0,5% nie mniej niż 2 zł 0,5% nie mniej niż 2 zł 

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 S.A. 0 zł 0 zł 

2) w bankomatach innych niż PKO BP S.A. w kraju  3% nie mniej niż 5 zł 3% nie mniej niż 5 zł 

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

3% nie mniej niż 5 zł 3% nie mniej niż 5 zł 

4) towarzysząca transakcji bezgotówkowej (Cashback) - za każdą transakcję 2 zł 2 zł 

5) w oddziałach banków innych niż PKO BP S.A., urzędach pocztowych 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 zł 3% nie mniej niż 10 zł 

 

IV. USŁUGI DODATKOWE – ZA CO POBIERAMY OPŁATY? WYSOKOŚĆ OPŁATY 

14. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 25 zł 25 zł 

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 5 

0,50 zł 0,50 zł 

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

6 zł 6 zł 

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

1) pocztą elektroniczną 0 zł 0 zł 

2) powiadamianie SMS 6 - opłaty pobierane w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywowania usługi: 

a) pakiet 40 SMS - miesięczna opłata abonamentowa 10 zł 10 zł 

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

0,50 zł 0,50 zł 

18. Przekazywanie informacji o zmianach sald na skrzynkę poczty internetowej - 
miesięczna opłata abonamentowa 6 

3 zł 3 zł 

19. Dzienne powiadamianie SMS o wysokości salda lub 5 ostatnich transakcjach 
na rachunku w ramach usługi "Informacja SMS" - miesięczna opłata 
abonamentowa 6 

7 zł 7 zł 

20. Pakiet "INFO" obejmujący usługi wymienione w pkt 18 i 19 – miesięczna opłata 
abonamentowa 6 

8 zł 8 zł 

21. Wydrukowanie w bankomacie PKO BP S.A., przy użyciu karty debetowej PKO 
Ekspres, informacji o wysokości salda rachunku/wolnych środków lub 
o ostatnich 5 transakcjach rozliczonych na rachunku - za każdy wydruk 

1,99 zł 1,99 zł 

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

4 zł 4 zł 

 
 
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. 

3  Przelew SEPA Standard oznacza dzień udostępnienia kwoty przelewu zagranicznego nie później niż następnego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania dyspozycji 

przelewu. 
4  Data uruchomienia i dostępność usługi zostaną podane w komunikacie. 
5  Opłata pobierana miesięcznie z dołu, uzależniona od liczby autoryzowanych transakcji, przy pomocy kodów jednorazowych z karty. 
6  Nie dotyczy powiadomień o obciążeniach na koncie wysyłanych bez opłat po każdej wykonanej przez Ciebie transakcji oraz marży przy przewalutowaniach transakcji dokonanych 

przy użyciu karty. 

 



Część II. Rachunki bankowe wycofane z oferty 
Dział II. Rachunki bankowe 

Tabela nr 1 

 

RACHUNKI BANKOWE – TABELA NR 1 

 
 
 

ZA CO POBIERAMY PROWIZJE I OPŁATY? WYSOKOŚĆ PROWIZJI LUB OPŁATY 

  Rachunek Oszczędnościowy 
prowadzony w walutach 
wymienialnych 1 

(oferowany do 
30 listopada 2019 r.) 

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

Konto Oszczędnościowe Progres 
Adm. 1 
(oferowane do 19 kwietnia 2015 r.) 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego 0 zł 0 zł 0 zł 

2. Polecenie przelewu wewnętrznego lub polecenie przelewu lub polecenie przelewu SEPA Standard: 2 

 1) pierwsze w danym miesiącu kalendarzowym 0 zł 3 0 zł 0 zł 3 

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

3. Polecenie przelewu za pośrednictwem systemu SORBNET 2 45 zł 45 zł 45 zł 

4. Przelewy zagraniczne/walutowe, z zastrzeżeniem pkt 2  zgodnie z Częścią VII zgodnie z Częścią VII zgodnie z Częścią VII 

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 

0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

6. Wypłaty gotówki w agencjach PKO BP S.A. lub w oddziałach PKO BP S.A.: 

1) pierwsza wypłata w danym miesiącu kalendarzowym 0 zł 0 zł 0 zł – z rachunku prowadzonego 
w walucie obcej 5 

10 zł – z rachunku prowadzonego 
w złotych 

2) kolejna wypłata w danym miesiącu kalendarzowym 0,5% nie mniej niż 10 zł 5 10 zł 0,5% nie mniej niż 10 zł – 
z rachunku prowadzonego 
w walucie obcej 5 

10 zł – z rachunku prowadzonego 
w złotych 

7. Wpłaty gotówki w oddziałach lub w agencjach PKO BP S.A., z zastrzeżeniem pkt 8: 

1) pierwsza wpłata w danym miesiącu kalendarzowym 0,5% nie mniej niż 10 zł 5 0 zł 0,5% nie mniej niż 10 zł – na 
rachunek prowadzony w walucie 
obcej 5 

0 zł – na rachunek prowadzony 
w złotych 



 

2) kolejne wpłaty w danym miesiącu kalendarzowym 0,5% nie mniej niż 10 zł 5 10 zł 0,5% nie mniej niż 10 zł – na 
rachunek prowadzony w walucie 
obcej 5 

10 zł – na rachunek prowadzony 
w złotych 

8. Wpłaty gotówki w walutach obcych wnoszone w monetach na rachunki walutowe – od kwoty 
transakcji 6 

50% 5 x 50% 5 

9. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 25 zł 25 zł 25 zł 

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

6 zł 6 zł 6 zł 

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

1) pocztą elektroniczną 0 zł 0 zł 0 zł 

2) powiadamianie SMS 7- opłaty pobierane w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, liczonych od 
dnia aktywowania usługi: 

 

a) pakiet 40 SMS – miesięczna opłata abonamentowa 10 zł  10 zł  10 zł  

b) każdy SMS ponad pakiet oraz SMS bez pakietu – opłata pobierana zbiorczo 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

 
 
1 Opłata w złotych - z rachunku jest pobierana równowartość w walucie rachunku. 
2 Przelew SEPA Standard oznacza dzień udostępnienia kwoty przelewu zagranicznego nie później niż następnego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania dyspozycji przelewu. 
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. 
5 Brak możliwości realizacji operacji w agencji PKO BP S.A. 
6 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.  
7 Nie dotyczy powiadomień o obciążeniach na koncie wysyłanych bez dodatkowych opłat po każdej wykonanej przez Ciebie transakcji oraz marży przy przewalutowaniach transakcji kartą. 
 

 

 



Część II. Rachunki bankowe wycofane z oferty 
Dział II. Rachunki bankowe 

Tabela nr 2 

 

 

 
 
 

ZA CO POBIERAMY PROWIZJE I OPŁATY? WYSOKOŚĆ PROWIZJI LUB OPŁATY 

  Rachunek oszczędnościowy 
w GBP 1 

(oferowany do 25 marca 2012 r.) 

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

Rachunek pracowniczych kas 
zapomogowo-pożyczkowych 
(PKZP) 2 

(oferowany do 30 kwietnia 2016 r.) 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego - miesięcznie 0 zł 6,90 zł 10 zł 

2. Polecenie przelewu wewnętrznego: 

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

9,99 zł 0 zł 0 zł 3 

2) na pozostałe rachunki prowadzone w PKO BP S.A. 9,99 zł 0 zł 0 zł 3 

3. Polecenie przelewu:  

1)  standardowe: 

a) w oddziale PKO BP S.A. lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 9,99 zł 6 zł 6 zł 3  

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

2) za pośrednictwem systemu SORBNET 2 45 zł 45 zł x 

4. Przelewy zagraniczne/walutowe:  

1) polecenie przelewu SEPA Standard: 4  

a) w oddziale PKO BP S.A. lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 9,99 zł 6 zł x 

b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 8 zł 1 zł x 

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

5. Zlecenia stałe: 

1) ustanowienie lub modyfikacja: 

a) w oddziale PKO BP S.A. lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej x 2,99 zł x 

b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej x 0 zł x 

2) realizacja – za każdą płatność x 0 zł 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 5 

0,50 zł 0,50 zł x 

7. Wypłaty gotówki w oddziałach PKO BP S.A. 9,99 zł 0 zł 0 zł 

RACHUNKI BANKOWE – TABELA NR 2 



 

8. Wpłaty gotówki w oddziałach PKO BP S.A w walutach obcych, wnoszone w monetach na rachunki 
walutowe - od kwoty transakcji 6 

50% x x 

9. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 25 zł 25 zł 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 zł 6 zł 6 zł 

2) raz w miesiącu 0 zł 0 zł 0 zł 

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

1) pocztą elektroniczną 0 zł 0 zł 0 zł 

2) powiadamianie SMS 7 - opłaty pobierane w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywowania usługi: 

a) pakiet 40 SMS - miesięczna opłata abonamentowa 10 zł 10 zł 10 zł 

b) każdy SMS ponad pakiet oraz SMS bez pakietu – opłata pobierana zbiorczo 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

 
 
1 Opłata w złotych - z rachunku jest pobierana równowartość w walucie rachunku 

2 Rachunek prowadzony dla pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych (PKZP) od dnia 16 lipca 2007 r. 
3 Realizacja tylko w oddziale PKO BP S.A. 
4 Przelew SEPA Standard oznacza dzień udostępnienia kwoty przelewu zagranicznego nie później niż następnego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania dyspozycji przelewu. 
5 Opłata pobierana miesięcznie z dołu, uzależniona od liczby autoryzowanych transakcji, przy pomocy kodów jednorazowych z karty. 
6 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. 
7 Nie dotyczy powiadomień o obciążeniach na koncie wysyłanych bez opłat po każdej wykonanej przez Ciebie transakcji oraz marży przy przewalutowaniach transakcji dokonywanych przy użyciu karty. 

 
 



Część II. Rachunki bankowe wycofane z oferty 
Dział III. Rachunek walutowy Adm. (oferowany do 30 października 2014 r.) 

 

 

RACHUNEK WALUTOWY ADM.  

(OFEROWANY DO 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R.) 

 
 
 

I. RACHUNEK WALUTOWY - ZA CO POBIERAMY OPŁATY? WYSOKOŚĆ OPŁATY 1 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego 0 zł 

2. Polecenie przelewu wewnętrznego 0 zł 

3. Polecenie przelewu:  

1) standardowe:  

a) w oddziale PKO BP S.A. lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 6 zł 2 

b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 1 zł 2 

2) za pośrednictwem systemu SORBNET 2 45 zł 

4. Przelewy zagraniczne/walutowe:  

1) polecenie przelewu SEPA Standard 3: 

a) w oddziale PKO BP S.A. lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 6 zł 

b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 1 zł / 0 zł 4  

2) pozostałe przelewy zagraniczne/walutowe zgodnie z Częścią VII 

5. Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia stałego:  

1) w oddziale PKO BP S.A. lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 2,99 zł 

2) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0 zł 

6. Realizacja zlecenia stałego – za każdą płatność 1,50 zł 

 

II. TRANSAKCJE GOTÓWKOWE – ZA CO POBIERAMY PROWIZJE LUB OPŁATY? 
WYSOKOŚĆ PROWIZJI 
LUB OPŁATY 1 

7. Wpłaty gotówki w oddziałach PKO BP S.A. 0,5% nie mniej niż 10 zł 

8. Wypłaty gotówki w agencjach PKO BP S.A. (w walucie polskiej) lub w oddziałach PKO BP S.A.: 

1) pierwsza wypłata w danym miesiącu kalendarzowym 0 zł 

2) kolejna wypłata w danym miesiącu kalendarzowym 0,5% nie mniej niż 10 zł 

9.  Wpłaty gotówki w oddziałach PKO BP S.A. w walutach obcych wnoszone w monetach 50% 

 

III. USŁUGI DODATKOWE – ZA CO POBIERAMY OPŁATY? WYSOKOŚĆ OPŁATY 1 

10. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 25 zł 

11. Przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz ustanowienia, modyfikacji lub usunięcia zlecenia płatniczego/odbiorcy 
przy użyciu kodu jednorazowego za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej lub usługi bankowości 
telefonicznej 5 

0,50 zł 

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

6 zł 

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

1) pocztą elektroniczną 0 zł 

2) powiadamianie SMS 6 - opłaty pobierane w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywowania usługi: 

a) pakiet 40 SMS - miesięczna opłata abonamentowa 10 zł 

b) każdy SMS ponad pakiet oraz SMS bez pakietu – opłata pobierana zbiorczo 0,50 zł 

 
 
1 Opłata w złotych - z rachunku jest pobierana równowartość w walucie rachunku. 
2 Z rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych nie realizuje się poleceń przelewów do ZUS i Urzędu Skarbowego. 
3 Przelew SEPA Standard oznacza dzień udostępnienia kwoty przelewu zagranicznego nie później niż następnego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania dyspozycji 

przelewu. 
4 W przypadku przelewu w walucie, w której prowadzony jest rachunek, w opcji kosztowej SHA (Dzielone), pod warunkiem wykonania w poprzednim lub bieżącym miesiącu 

kalendarzowym (przed złożeniem dyspozycji przelewu), min. 1 transakcji walutowej w kantorze internetowym PKO BP S.A.  
5 Opłata pobierana miesięcznie z dołu, uzależniona od liczby autoryzowanych transakcji, przy pomocy kodów jednorazowych z karty. 
6 Nie dotyczy powiadomień o obciążeniach na koncie wysyłanych bez opłat po każdej wykonanej przez Ciebie transakcji oraz marży przy przewalutowaniach transakcji 

dokonywanych przy użyciu karty. 



Część II. Rachunki bankowe wycofane z oferty 
Dział IV. ROR Depozyt (oferowany do dnia 31 lipca 2015 r. przez SKOK „Wesoła”) 

ROR DEPOZYT  

(OFEROWANY DO DNIA 31 LIPCA 2015 R. PRZEZ SKOK 

„WESOŁA”) 

 
 
 

ZA CO POBIERAMY OPŁATY? WYSOKOŚĆ OPŁATY 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego 0 zł 

2. Polecenie przelewu, z zastrzeżeniem pkt 3: 

1) w oddziale PKO BP S.A. lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej  9 zł  

2) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej  0 zł  

3. Przelewy zagraniczne/walutowe: 

1) polecenie przelewu SEPA Standard 1 

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

b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0 zł 

2) pozostałe przelewy zagraniczne/walutowe zgodnie z Częścią VII 

4. Wydanie zestawienia transakcji płatniczych (wydruku historii rachunku) za okres poprzedzający bieżący miesiąc - 
za każdy miesiąc 

3 zł 

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

6 zł 

 
 
1 Przelew SEPA Standard oznacza dzień udostępnienia kwoty przelewu zagranicznego nie później niż następnego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania dyspozycji 

przelewu. 
 



Część II. Rachunki bankowe wycofane z oferty 
Dział V. Rachunek lokacyjny IKE (oferowany do dnia 31 grudnia 2015 r.) 

RACHUNEK LOKACYJNY IKE  

(OFEROWANY DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 R.) 

 
 
 

ZA CO POBIERAMY OPŁATY? WYSOKOŚĆ OPŁATY 

1. Prowadzenie rachunku 0 zł 

2. Przelew - realizacja dyspozycji przekazania środków: 

1) na rachunki prowadzone w PKO BP S.A. 0 zł 

2) na rachunki w innym banku 5,99 zł 

3. Wypłata transferowa (w formie bezgotówkowej) lub zwrot środków (w formie bezgotówkowej albo gotówkowej): 

1) przed upływem 6 miesięcy od daty otwarcia rachunku 100 zł 

2) od 6 do 12 miesięcy od daty otwarcia rachunku 75 zł 

3) po 12 miesiącach od daty otwarcia rachunku 0 zł 

4. Wypłata nadwyżki środków pieniężnych z tytułu przekroczenia kwoty określonej zgodnie z art. 13 ust. 1 i 5 ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 
emerytalnego 

0 zł 

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

5 zł 

 



Część II. Rachunki bankowe wycofane z oferty 
Dział VI. Oszczędnościowe Książeczki Mieszkaniowe 

OSZCZĘDNOŚCIOWE KSIĄŻECZKI MIESZKANIOWE 

 
 
 

ZA CO POBIERAMY OPŁATY? WYSOKOŚĆ OPŁATY 

1. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw na inną osobę (cesja) 70 zł 

2. Wydanie drugiego i następnych zaświadczeń o wysokości środków zgromadzonych na książeczce 35 zł 

3. Likwidacja, na życzenie Klienta, rachunku wkładu oszczędnościowego prowadzonego do książeczki z wypłatą 
premii gwarancyjnej 

40 zł 

4. Inne czynności związane z obsługą książeczek mieszkaniowych wykonywane na życzenie Klienta 20 zł 

5. Polecenie przelewu wewnętrznego 0 zł 

6. Polecenie przelewu 5,99 zł 

 



Część III. Pozostałe karty debetowe 
Dział I. Karty debetowe dla użytkowników w ofercie 

 

KARTY DEBETOWE DLA UŻYTKOWNIKÓW W OFERCIE 

 
 
 

ZA CO POBIERAMY PROWIZJE LUB OPŁATY? WYSOKOŚĆ PROWIZJI LUB OPŁATY 

  Karta PKO Ekspres dla użytkownika 1 

Klient Indywidualny Klient Bankowości Osobistej 
Klient Centrum Bankowości 
Prywatnej 

1. Wydanie karty płatniczej ze standardowym wizerunkiem lub wznowienie karty płatniczej 0 zł 0 zł 0 zł 

2. Obsługa karty debetowej - opłata miesięczna 0 zł - gdy dokonano 
min. 3 bezgotówkowych 
transakcji (z wyjątkiem 
przelewów) 

3 zł – w pozostałych 
przypadkach 

0 zł 0 zł 

3. Wznowienie karty płatniczej 0 zł 0 zł 0 zł 

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

14,90 zł 14,90 zł 14,90 zł 

5. Wypłata gotówki - za każdą transakcję od jej wartości, z wyjątkiem ppkt 5: 

1) w bankomatach PKO BP S.A. 0 zł 0 zł 0 zł 

2) w bankomatach innych niż PKO BP S.A. w kraju 3% nie mniej niż 5 zł 0 zł 0 zł 

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

3% nie mniej niż 5 zł 0 zł 0 zł 

4) w oddziałach lub agencjach PKO BP S.A. 0 zł 0 zł 0 zł 

5) towarzysząca bezgotówkowej transakcji (Cashback) – za każdą transakcję 2 zł 0 zł 0 zł 

6) w urzędach pocztowych 3% nie mniej niż 10 zł 0 zł 0 zł 

7) w oddziałach banków innych niż PKO BP S.A. 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 zł 3% nie mniej niż 10 zł 3% nie mniej niż 10 zł 

6. Przewalutowanie transakcji dokonanej kartą wydaną w ramach organizacji Visa w walucie innej niż waluta 
polska (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 

4% 4% 4% 

 
 
1  Karty wydawane są do rachunków określonych w Komunikacie. 



Część III. Pozostałe karty debetowe 
Dział II. Karta debetowa PKO Junior w ofercie 

KARTA DEBETOWA PKO JUNIOR W OFERCIE 

 
 
 

ZA CO POBIERAMY PROWIZJE LUB OPŁATY? 
WYSOKOŚĆ PROWIZJI 
LUB OPŁATY 

1. Wydanie karty płatniczej (w tym każdorazowe kolejne wydanie oraz wznowienie karty) 1 15 zł 

2. Wypłata gotówki w kraju – za każdą transakcję od jej wartości, z wyjątkiem ppkt 1-3: 

1) w bankomatach PKO BP S.A. 0 zł 

2) w bankomatach innych niż PKO BP S.A. – za każdą transakcję 5 zł 

3) towarzysząca transakcji bezgotówkowej (Cashback) 0 zł 

4) w urzędach pocztowych 3% nie mniej niż 5 zł 

5) w oddziałach banków innych niż PKO BP S.A. 3% nie mniej niż 5 zł 

3. Wypłata gotówki za granicą (w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych): 

1) w bankomatach innych niż PKO BP S.A. – za każdą transakcję 5 zł 

2) w oddziałach banków innych niż PKO BP S.A. lub punktach świadczących usługi wypłaty gotówki w terminalu 
płatniczym - za każdą transakcję od jej wartości 

3% nie mniej niż 5 zł 

4. Przewalutowanie transakcji płatniczej dokonanej kartą wydaną w ramach organizacji Visa w walucie innej niż 
waluta polska (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 

2% 

 
 
1 Opłata pobierana z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego rodzica, w pozostałych przypadkach prowizje i opłaty pobierane są z Konta karty. 

 



Część III. Pozostałe karty debetowe 
Dział III. Karty debetowe wycofane z oferty w formie naklejki zbliżeniowej 

KARTY DEBETOWE WYCOFANE Z OFERTY W FORMIE 

NAKLEJKI ZBLIŻENIOWEJ 

 
 
 

ZA CO POBIERAMY PROWIZJE LUB OPŁATY? WYSOKOŚĆ PROWIZJI LUB OPŁATY 

  

Karta PKO Ekspres 
w formie naklejki 
zbliżeniowej 
(oferowana do dnia 
31 maja 2023 r.) 1 

Karta PKO Junior 
w formie naklejki 
zbliżeniowej 
(oferowana do dnia 
31 maja 2023 r.) 1 

1. Obsługa karty debetowej - opłata miesięczna za karty do: 

1) rachunków: PKO Konto dla Młodych, Konto Platinium II 2 0,39 zł x 

2) pozostałych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych 0,99 zł x 

2. Przewalutowanie transakcji dokonanej kartą wydaną w ramach organizacji Visa 
w walucie innej niż waluta polska (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 

4% 2% 

 
 
1 Używanie dotychczas posiadanych kart w formie naklejki zbliżeniowej jest możliwe do końca terminu ich ważności albo do momentu ich unieważniania w przypadku utraty lub 

zniszczenia.  
2 Dotyczy również Kont Aurum działających do 31 maja 2023r. pod nazwą Rachunek PLATINIUM. 

 

 



Część III. Pozostałe karty debetowe 
Dział IV. Karty debetowe wycofane z oferty do rachunków walutowych w EUR, USD, GBP 

 

KARTY DEBETOWE WYCOFANE Z OFERTY DO RACHUNKÓW 

WALUTOWYCH W EUR, USD, GBP 

 
 
 

ZA CO POBIERAMY PROWIZJE LUB OPŁATY? WYSOKOŚĆ PROWIZJI LUB OPŁATY 

  PKO Visa EUR PKO Visa USD PKO Visa GBP 

1. Obsługa karty debetowej - opłata roczna 6 EUR  8 USD 5 GBP 

2. Wypłata gotówki - za każdą transakcję: 

1) w bankomatach w kraju i za granicą (w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych) 

1,50 EUR 1,50 USD 1,50 GBP 

2) w oddziałach PKO BP SA, w agencjach PKO BP S.A., w urzędach pocztowych w kraju oraz w oddziałach 
innych niż PKO BP S.A. lub punktach świadczących usługi wypłaty gotówki w terminalu płatniczym w kraju 
i za granicą (w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych) - od wartości transakcji  

2%  2% 2% 

3) towarzysząca transakcji bezgotówkowej (Cashback) 2 EUR 2 USD 2 GBP 

3. Wydrukowanie w bankomacie PKO BP S.A. informacji o: 

1) wysokości salda rachunku/wolnych środków na rachunku, do którego wydano kartę - za każdy wydruk 0,50 EUR 0,50 USD 0,50 GBP 

2) ostatnich 5 transakcjach rozliczonych na rachunku - za każdy wydruk 0,50 EUR 0,50 USD 0,50 GBP 

 
 

 



Część IV. Karty kredytowe 
Dział I. Karty kredytowe w ofercie 

 

KARTY KREDYTOWE W OFERCIE 

 
 
 

ZA CO POBIERAMY PROWIZJE LUB OPŁATY? WYSOKOŚĆ PROWIZJI LUB OPŁAT 

  Przejrzysta karta kredytowa 
PKO Visa 
Przejrzysta karta kredytowa 
PKO Mastercard PKO Mastercard Platinum PKO VISA Infinite 

1. Wydanie karty płatniczej i wznowienie karty płatniczej – z wyjątkiem kart wydawanych po zgłoszeniu 
utraty karty (opłata pobierana z góry) - każdorazowo 

0 zł 0 zł 0 zł 

2. Obsługa karty kredytowej – opłata roczna 80 zł – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
mniejszą niż 500 zł 1 

40 zł – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę min. 
500 zł 1 

0 zł – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę min. 
600 zł 1 

300 zł - gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
mniejszą niż 2 500 zł 1 

150 zł – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę min. 
2 500 zł 1 

0 zł – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę min. 
5 000 zł 1 

1 000 zł – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
mniejszą niż 8 200 zł 1 

500 zł – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę min. 
8 200 zł 1 

0 zł – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę min. 
11 000 zł 1 

3. Wypłata gotówki - za każdą transakcję od jej wartości:    

1) w kraju  4% nie mniej niż 15 zł 3% 3% 

2) za granicą  4% nie mniej niż 15 zł 0% 0% 

4. Przewalutowanie transakcji dokonanej kartą w walucie innej niż waluta polska - za każdą transakcję 
od jej wartości 

4% 0% 0% 

5. Polecenie przelewu lub polecenie przelewu wewnętrznego (transakcja bezgotówkowa) z rachunku 
karty kredytowej, w tym za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej - za każdą transakcję od 
jej wartości 

4% nie mniej niż 15 zł 4% nie mniej niż 15 zł 4% nie mniej niż 15 zł 

6. Fast Cash – jednorazowa dyspozycja przekazania środków na dowolny rachunek bankowy (dostępna 
przy zawieraniu Umowy) - za transakcję od jej wartości 

2% 2% 2% 

7. Transakcja bezgotówkowa dokonana w punktach oznaczonych jako kasyna gry, salony gier, zakłady 
bukmacherskie, loterie i totalizatory - za każdą transakcję 

15 zł 15 zł 15 zł 

8. Objęcie ochroną ubezpieczeniową z tytułu grupowego ubezpieczenia – od wartości kwoty zadłużenia w dniu rozliczeniowym, z wyjątkiem ppkt 3 i 4: 

 1) na życie (umowy zawarte od dnia 25 maja 2018 r.)  0,13% 2 0 zł  0 zł 

 2) spłaty kredytu na wypadek śmierci, trwałej niezdolności do pracy i utraty pracy (umowy zawarte 
do dnia 24 maja 2018 r.) 

0,13% 2 0 zł  0 zł 

 3) w ramach pakietu ubezpieczeniowego „ubezpieczenia na szóstkę” (oferowane do dnia 4 zł 2 0 zł 0 zł 



 

21 lutego 2019 r.) – opłata miesięczna 

 4) podróżnego (oferowane do dnia 24 maja 2018 r.) - opłata miesięczna 4 zł 2 x x 

9. Prestiżowy pakiet ubezpieczeń – opłata roczna 2 x 0 zł 0 zł 

10. Priority Pass – opłata roczna x x 0 zł 

11. Priority Pass – wejście do saloniku na lotnisku: 

1) Posiadacza karty albo Użytkownika  x równowartość 32 USD w złotych 3 0 zł 

2) osoby towarzyszącej  x równowartość 32 USD w złotych 3 równowartość 32 USD w złotych 

12. Przejęcie odpowiedzialności za transakcje zrealizowane przed zgłoszeniem utraty karty – opłata 
miesięczna 

2 zł 0 zł 0 zł 

13. Ekspresowe wysłanie karty: 4 

1) w kraju 50 zł 0 zł 0 zł 

2) za granicę  150 zł 0 zł 0 zł 

14. Obsługa przekroczenia przyznanego limitu kredytowego (w przypadku przekroczenia limitu o więcej 
niż 5%) 

35 zł 0 zł 0 zł 

15. Wydanie na życzenie Klienta duplikatu zestawienia transakcji płatniczych 15 zł 0 zł 0 zł 

16. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym karty kredytowej 5 35 zł 0 zł 0 zł 

 
 
1 Dotyczy transakcji zrealizowanych kartą w okresie 12 miesięcy, za który pobierana jest roczna opłata za kartę. Kwota transakcji z tytułu zwrotu towaru zakupionego kartą lub anulowanie transakcji dokonanej kartą zmniejsza sumę wartości transakcji. Opłata pobierana 

jest z dołu. W przypadku wcześniejszej rezygnacji Klienta z karty lub rozwiązania umowy, opłata pobierana proporcjonalnie do okresu, za który należna jest opłata roczna. 
2 Opłata stanowi równowartość kosztu składki ubezpieczeniowej. 
3 Usługa dostępna do końca terminu ważności karty Priority Pass. 
4 Nadanie wysyłki realizowane jest do 2 dni roboczych od złożenia dyspozycji przez Klienta. Dodatkowo należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki. 
5 Opłata nie obejmuje informacji, których obowiązek bezpłatnego wydania Klientowi nakłada ustawa o usługach płatniczych. 
 

 



Część IV. Karty kredytowe 
Dział II. Karty kredytowe wycofane z oferty 

 

KARTY KREDYTOWE WYCOFANE Z OFERTY 

 
 
 

ZA CO POBIERAMY PROWIZJE LUB OPŁATY? WYSOKOŚĆ PROWIZJI LUB OPŁATY  

  

PKO Visa Electron,  
PKO Mastercard Electronic 
(błękitna) 

PKO Visa Classic,  
PKO Mastercard Standard 
(srebrna), 
Partnerska karta PKO VITAY 
(srebrna), 
Partnerska karta  
PKO VITAY 

PKO Visa Gold, PKO 
Mastercard Gold, 
Partnerska karta PKO VITAY 
(złota) 

PKO VISA Electron 
STUDENT 

1. Wznowienie karty płatniczej - z wyjątkiem kart wydawanych po zgłoszeniu utraty 
karty (opłata pobierana z góry) - każdorazowo 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

2. Obsługa karty kredytowej – opłata roczna 80 zł – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
mniejszą niż 500 zł 1 

40 zł – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
min. 500 zł 1 

0 zł – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
min. 600 zł 1 

105 zł - gdy średnio 
w miesiącu dokonano 
transakcji na kwotę mniejszą 
niż 1 000 zł 1 

52,50 zł – gdy średnio 
w miesiącu dokonano 
transakcji na kwotę min. 
1 000 zł 1 

0 zł – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
min. 1 200 zł 1 

240 zł – gdy średnio 
w miesiącu dokonano 
transakcji na kwotę mniejszą 
niż 2 000 zł 1 

120 zł – gdy średnio 
w miesiącu dokonano 
transakcji na kwotę min. 
2 000 zł 1 

0 zł – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę 
min. 2 400 zł 1 

25 zł - gdy średnio 
w miesiącu dokonano 
transakcji na kwotę 
mniejszą niż 200 zł 1 

12,50 zł – gdy średnio 
w miesiącu dokonano 
transakcji na kwotę min. 
200 zł 1 

0 zł – gdy średnio 
w miesiącu dokonano 
transakcji na kwotę min. 
400 zł 1 

3. Wypłata gotówki w kraju i za granicą - za każdą transakcję od jej wartości 4% nie mniej niż 15 zł 4% nie mniej niż 15 zł 4% nie mniej niż 15 zł 4% nie mniej niż 15 zł 

4. Przewalutowanie transakcji dokonanej kartą w walucie innej niż waluta polska - za 
każdą transakcję od jej wartości 

4% 4% 4% 4% 

5. Polecenie przelewu lub polecenie przelewu wewnętrznego z rachunku karty 
kredytowej, w tym za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej - za każdą 
transakcję od jej wartości  

4% nie mniej niż 15 zł 4% nie mniej niż 15 zł 4% nie mniej niż 15 zł 4% nie mniej niż 15 zł 

6. Transakcja bezgotówkowa dokonana w punktach oznaczonych jako kasyna gry, 
salony gier, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory - za każdą transakcję 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

7. Objęcie ochroną ubezpieczeniową z tytułu grupowego ubezpieczenia – od wartości kwoty zadłużenia w dniu rozliczeniowym, z wyjątkiem ppkt 3 i 4: 2 

 1) na życie (umowy zawarte od dnia 25 maja 2018 r.)  0,13%  0,10% 0,10%  0,10% 

 2) spłaty kredytu na wypadek śmierci, trwałej niezdolności do pracy i utraty 
pracy (umowy zawarte do dnia 24 maja 2018 r.)  

0,13%  0,10% 0,10%  0,10% 



 

 3) w ramach pakietu ubezpieczeniowego „ubezpieczenia na szóstkę” (oferowane 
do dnia 21 lutego 2019 r.) – opłata miesięczna 

4 zł 4 zł 0 zł 4 zł 

 4) podróżnego (oferowane do dnia 24 maja 2018 r.) - opłata miesięczna 4 zł 4 zł 0 zł 4 zł 

8. Priority Pass – opłata roczna x x 80 zł 3 x 

9. Priority Pass – wejście do saloniku na lotnisku Posiadacza karty lub Użytkownika 
lub osoby towarzyszącej 

x x równowartość 32 USD 
w złotych 3 

x 

10. Przejęcie odpowiedzialności za transakcje zrealizowane przed zgłoszeniem utraty 
karty – opłata miesięczna 

2 zł 3 zł 0 zł 1 zł 

11. Ekspresowe wysłanie karty: 4 

1) w kraju 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

2) za granicę 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 

12. Obsługa przekroczenia przyznanego limitu kredytowego  
(w przypadku przekroczenia limitu o więcej niż 5%) 

35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 

13. Wydanie na życzenie Klienta duplikatu zestawienia transakcji płatniczych 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

14. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym karty kredytowej 5 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 

 
 
1 Dotyczy transakcji zrealizowanych kartą w okresie 12 miesięcy, za który pobierana jest roczna opłata za kartę. Kwota transakcji z tytułu zwrotu towaru zakupionego kartą lub anulowanie transakcji dokonanej kartą zmniejsza sumę wartości transakcji. Opłata pobierana 

jest z dołu. W przypadku wcześniejszej rezygnacji Klienta z karty lub rozwiązania umowy, opłata pobierana proporcjonalnie do okresu, za który należna jest opłata roczna. 
2 Opłata stanowi równowartość kosztu składki ubezpieczeniowej. 
3 Usługa dostępna do końca terminu ważności karty Priority Pass. 
4 Nadanie wysyłki realizowane jest do 2 dni roboczych od złożenia dyspozycji przez Klienta. Dodatkowo należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki. 
5 Opłata nie obejmuje informacji, których obowiązek bezpłatnego wydania Klientowi nakłada ustawa o usługach płatniczych. 
 

 



Część V. Kredyty 
Dział I. Kredyty konsumpcyjne 

Tabela nr 1 

KREDYTY KONSUMPCYJNE 

 
 

 

ZA CO POBIERAMY PROWIZJE LUB OPŁATY? WYSOKOŚĆ PROWIZJI LUB OPŁATY 

  Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny)  

1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0 zł 

2. Udzielenie kredytu w rachunku płatniczym - od kwoty kredytu 0 zł - posiadacze PKO Konta dla Młodych 

2% nie mniej niż 60 zł 1, 2 - posiadacze rachunków: 
Konto Aurum i Konto Platinium II 

2,50% nie mniej niż 60 zł 2 - pozostali posiadacze ROR 

3. Podwyższenie kwoty kredytu w rachunku płatniczym - od kwoty podwyższenia 2% nie mniej niż 60 zł 1, 3, 4, 5 - posiadacze rachunków: 
Konto Aurum i Konto Platinium II 

2,50% nie mniej niż 60 zł 3 - pozostali posiadacze ROR 

4. Przedłużenie okresu kredytowania na kolejne 12 miesięcy - od kwoty kredytu: 

1) umowy objęte klauzulą maksymalnego oprocentowania w wysokości stopy 
oprocentowania kredytu lombardowego NBP powiększonej o 6 punktów 
procentowych 

3,1% nie mniej niż 80 zł 

2) umowy nie objęte klauzulą, o której mowa w ppkt 1 2% nie mniej niż 60 zł 1, 3, 4, 5 - posiadacze rachunków: 
Konto Aurum i Konto Platinium II 

2,50% nie mniej niż 60 zł 3 - pozostali posiadacze ROR 

5. Zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu w rachunku płatniczym na wniosek 
kredytobiorcy 

80 zł 

6. Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej lub odpisu umowy kredytowej 50 zł 6 

 
 
1 Nie dotyczy kredytu w rachunku płatniczym w wysokości do 10 000 zł dla posiadaczy Konta Platinium II 
2 W przypadku zmiany dotychczasowego ROR z kredytem w rachunku płatniczym na nowy ROR z zachowaną datą odnowienia kredytu w rachunku płatniczym prowizja za udzielenie 

kredytu nie jest pobierana. 
3 Wysokość prowizji jest obniżona w przypadku przystąpienia kredytobiorcy do ubezpieczenia, gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie 

z tytułu kredytu w rachunku płatniczym w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych: 
1) do poziomu 1,00% nie mniej niż 30,00 zł (tj. o 50%) dla umów kredytu dla posiadaczy kont działających do 31 maja 2023 r. pod nazwą ZŁOTE KONTO i rachunek PLATINIUM, 

oraz dla posiadaczy Konta Aurum i Konta Platinium II,    

2) do poziomu 1,25% nie mniej niż 30,00 zł (tj. o 50%) dla umów kredytu dla posiadaczy pozostałych ROR. 
4 Opłata dotyczy kont działających do 31 maja 2023 r. pod nazwą ZŁOTE KONTO z Limitem odnawialnym udzielonym do 31 maja 2023 r. i działających od 1 czerwca 2023 r. pod 

nazwą PKO Konto bez Granic. 
5 Nie dotyczy kredytu w rachunku płatniczym w wysokości do 10 000 zł dla posiadaczy konta działającego do 31 maja 2023 r. pod nazwą rachunek PLATINIUM z Limitem 

odnawialnym udzielonym do 31 maja 2023 r. i działających od 1 czerwca 2023 r. pod nazwą Konto Aurum. 
6 Opłata nie jest pobierana w przypadku: 

1) podwyższenia kwoty kredytu w rachunku płatniczym, 
2) zmiany prawnego zabezpieczenia kredytu w rachunku płatniczym, 

3) zmiany typu ROR, z zachowaniem dotychczasowego numeru ROR, prowadzonego przez PKO BP S.A. bez obniżenia kwoty kredytu w rachunku płatniczym. 



Część V. Kredyty 
Dział I. Kredyty konsumpcyjne 

Tabela nr 2 

KREDYTY KONSUMPCYJNE UDZIELANE OD  

1 CZERWCA 2023 R. 

 
 
 

ZA CO POBIERAMY PROWIZJE LUB OPŁATY? WYSOKOŚĆ PROWIZJI LUB OPŁATY 

  
Pożyczka gotówkowa Preferencyjny kredyt 

studencki 

1. Rozpatrzenie wniosku x 0 zł - jeżeli posiadasz 
konto w PKO Banku 
Polskim otwarte 
najpóźniej w dniu 
zawarcia umowy o kredyt 

400 zł - w pozostałych 
przypadkach 

2.  Udzielenie pożyczki lub kredytu. 
Obliczamy kwotę prowizji od kwoty pożyczki lub od każdej wypłaconej transzy 
kredytu. 

Prowizja ustalana 
indywidualnie 

2% - jeżeli posiadasz 
konto w PKO Banku 
Polskim 

5% - w pozostałych 
przypadkach 

3. Przedłużenie spłaty, tzw. prolongata - od kwoty, która ma być dłużej spłacana. 
Nie pobieramy dodatkowej opłaty za aneks. 

3%, min. 100 zł x 

4. Zawieszenie spłaty, tzw. wakacje kredytowe - od kwoty rat, których spłata ma być 
zawieszona. 
Gdy przedłużamy i jednocześnie zawieszamy spłatę, pobieramy tylko opłatę za 
przedłużenie spłaty, zgodnie z punktem 3. 
Nie pobieramy dodatkowej opłaty za aneks. 

3%, min. 100 zł x 

5. Zmiana planu spłaty pożyczki lub kredytu, które nie podlegają ustawie o kredycie 
konsumenckim 

25 zł x 

6. Przygotowanie i zawarcie aneksu dotyczącego wydłużenia okresu spłaty kredytu, 
w przypadku: 
- gdy udokumentujesz, że wysokość raty kredytu przekracza 20% Twojego 
przeciętnego miesięcznego dochodu, 

- gdy kontynuujesz naukę w szkole doktorskiej i nie korzystałeś wcześniej z kredytu 
w ramach kształcenia w szkole doktorskiej. 

x 50 zł 

7. Przygotowanie i zawarcie aneksu dotyczącego wydłużenia okresu wypłaty transz 
kredytu po ukończeniu studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo 
jednolitych studiów magisterskich 

x 50 zł 

8. Zmiana prawnego zabezpieczenia pożyczki lub kredytu  80 zł 80 zł  

9. Aneks do umowy lub odpis umowy 50 zł 50 zł  

 
 



Część V. Kredyty 
Dział I. Kredyty konsumpcyjne 

Tabela nr 3 

KREDYTY KONSUMPCYJNE UDZIELANE DO 31 MAJA 2023 R. 

 
 
 

ZA CO POBIERAMY PROWIZJE LUB OPŁATY? WYSOKOŚĆ PROWIZJI LUB OPŁATY 

  

Pożyczka gotówkowa, 
w tym z przeznaczeniem 
na spłatę zadłużenia 
(konsolidacja) 

Preferencyjny studencki 

1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0 zł 0 zł - posiadacze ROR w 
PKO BP SA oraz klienci, 
którzy otworzą ROR w 
PKO BP SA najpóźniej w 
dniu zawarcia umowy o 
kredyt 

400 zł - w pozostałych 
przypadkach 

2.  Udzielenie kredytów - od kwoty kredytu lub każdorazowo wypłaconej transzy prowizja ustalana 
indywidualnie 

2% - dla posiadaczy ROR 
w PKO BP SA  

5% - pozostali klienci 

3. Czynności wykonywane na wniosek kredytobiorcy związane ze zmianą warunków spłaty: 

1) za prolongatę - od kwoty podlegającej prolongacie 3% nie mniej niż 100 zł x 

2) za zawieszenie okresu spłaty - od kwoty rat podlegających zawieszeniu 3% nie mniej niż 100 zł x 

3) zmiana planu spłaty kredytu nie podlegającego ustawie o kredycie 
konsumenckim 

25 zł x 

4. Wydłużenie okresu spłaty kredytu, w przypadku: 
- udokumentowania przez kredytobiorcę, że wysokość raty kredytu przekracza 20% 
jego przeciętnego miesięcznego dochodu, 
- kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich, o ile student nie korzystał z 
kredytu na studiach doktoranckich. 

x 50 zł 

5. Przygotowanie i zawarcie aneksu dotyczącego wydłużenia okresu wypłaty kredytu 
po ukończeniu studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych 
magisterskich 

x 50 zł 

6. Zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu na wniosek kredytobiorcy 80 zł 80 zł 

7. Sporządzenie aneksu do umowy lub odpisu umowy kredytowej 50 zł 1 50 zł 2 

 
 
1 Opłata nie jest pobierana w przypadku: prolongaty, zawieszenia okresu spłaty, zmiany prawnego zabezpieczenia kredytu, rezygnacji z ubezpieczenia lub zmiany numeru rachunku 

do spłaty. 
2 Opłata nie jest pobierana w przypadku: wydłużenia okresu spłaty, wydłużenia okresu wypłaty lub zmiany prawnego zabezpieczenia kredytu. 



Część V. Kredyty 
Dział II. Kredyty mieszkaniowe, Kradyt konsolidacyjny, Pożyczka hipoteczna i Limit hipoteczny 

KREDYTY MIESZKANIOWE, KREDYT KONSOLIDACYJNY, 

POŻYCZKA HIPOTECZNA I LIMIT HIPOTECZNY 

 
 
 

ZA CO POBIERAMY PROWIZJE LUB OPŁATY? 
WYSOKOŚĆ PROWIZJI 
LUB OPŁATY 

1. Udzielenie kredytu lub pożyczki hipotecznej – od kwoty kredytu lub pożyczki hipotecznej 1 od 0% do 3,5% 

2. Wcześniejsza spłata, z zastrzeżeniem pkt 3, kredytu mieszkaniowego, kredytu konsolidacyjnego lub pożyczki hipotecznej (dotyczy umów 
zawartych do dnia 21 lipca 2017 r.) – od kwoty spłaty: 

1) całkowita - kredytu lub pożyczki hipotecznej 2% nie mniej niż 200 zł 

2) częściowa – kredytów lub pożyczek hipotecznych udzielonych od 1 kwietnia 2007 r. 1 
Uwaga: 
Prowizja pobierana od spłat częściowych dokonywanych w ciągu trzech pierwszych lat spłaty kredytu lub 
pożyczki hipotecznej, licząc od dnia uruchomienia. 

1,50% 

3. Wcześniejsza całkowita lub częściowa spłata: 

1) kredytów mieszkaniowych z finansowym wsparciem przez Bank Gospodarstwa Krajowego środkami 
pochodzącymi z dodatkowego finansowego wsparcia, zgodnie z ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy 
państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi 

0 zł 

2) kredytów i pożyczek podlegających ustawie o kredycie konsumenckim (umowy zawarte do dnia 17 grudnia 
2011 r.) 

0 zł 

3) kredytów na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami do oprocentowania 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla osób prywatnych 

0 zł 

4. Podwyższenie kwoty kredytu, pożyczki hipotecznej – od kwoty podwyższenia 2 2% nie mniej niż 300 zł 

5. Zmiana waluty kredytu lub pożyczki hipotecznej – od kwoty aktualnego zadłużenia, wraz z pozostałą do wypłaty 
kwotą kredytu 2 

0,8% 

6. Skrócenie, wydłużenie okresu kredytowania - od kwoty aktualnego zadłużenia 2 0,5% nie mniej niż 300 zł 

7. Obniżenie marży w okresie kredytowania - od kwoty aktualnego zadłużenia 2 0,5% nie mniej niż 300 zł 

8. Czynności związane z dokonaniem przez Bank oceny wartości nieruchomości mającej stanowić przedmiot zabezpieczenia kredytu lub pożyczki 
hipotecznej - od każdej nieruchomości 1: 

1) w przypadku wniosku o udzielenie kredytu lub pożyczki hipotecznej w kwocie: 

a) poniżej 80 000 złotych 3 300 zł 

b) od 80 000 złotych 3 - w zależności od typu nieruchomości: 

 - lokale mieszkalne, nieruchomości gruntowe, garaże wolnostojące 400 zł 

 - domy jednorodzinne 700 zł 

 - pozostałe nieruchomości opłata ustalana 
indywidualnie 

2) w przypadku zmiany zabezpieczenia kredytu lub pożyczki hipotecznej w trakcie okresu spłaty kredytu lub pożyczki hipotecznej na wniosek 
klienta (umowy zawarte od dnia 4 sierpnia 2018 r.): 

a) z saldem zadłużenia poniżej 80 000 złotych 3 300 zł 

b) z saldem zadłużenia od 80 000 złotych 3 – w zależności od typu nieruchomości: 

- lokale mieszkalne, nieruchomości gruntowe, garaże wolnostojące 400 zł 

- domy jednorodzinne 700 zł 

- pozostałe nieruchomości opłata ustalana 
indywidualnie 

9. Czynności związane z przeprowadzeniem kontroli: 

1) kredytowanej nieruchomości, jeśli nie będzie stanowiła przedmiotu zabezpieczenia kredytu - przed zawarciem 
umowy kredytu 

200 zł 

2) na terenie budowy - przed wypłatą transzy kredytu 1 200 zł 

3) kredytowanej nieruchomości, potwierdzającej prawidłowe wykorzystanie środków pochodzących z kredytu - 
po wypłacie ostatniej transzy kredytu 

200 zł 

4) kredytowanej nieruchomości, potwierdzającej zaangażowanie środków własnych w inwestycję 200 zł 

Uwaga: 
Opłaty, o których mowa w ppkt 1 i 3 obowiązują dla umów zawartych od dnia 15 listopada 2011 r., a opłata o której mowa w ppkt 4 
obowiązuje dla umów zawartych od 4 sierpnia 2018 r. 



10. Inne czynności wykonane na wniosek kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy wymagające zmiany postanowień umowy kredytu lub pożyczki 
hipotecznej w formie aneksu do umowy: 

1) nieskutkujące zmianą kwot spłaty bądź terminów spłaty 4, 5 150 zł 

2) skutkujące zmianą kwot spłaty bądź terminów spłaty 4, 6 150 zł 

11. Inne czynności wykonywane na życzenie kredytobiorcy, pożyczkobiorcy lub za kredytobiorcę, pożyczkobiorcę, 
niewymagające zmiany postanowień umowy kredytu lub pożyczki hipotecznej - sporządzenie i wydanie pisemnej 
informacji, opinii lub zaświadczenia oraz realizacja dyspozycji dotyczącej zmiany rachunku do spłaty, zmiany 
priorytetów przy kilku rachunkach do spłaty, wystawienia duplikatu dokumentu 7, 8 
Uwaga: 
Nie pobiera się opłaty za zaświadczenie o aktualnym stanie zadłużenia (zawierającego np. numer rachunku do 
spłaty, promesę wykreślenia hipoteki) dotyczące kredytów na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i 
huraganów z dopłatami do oprocentowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla osób prywatnych 

50 zł 

12. Sporządzenie i wysłanie pisma informującego kredytobiorcę, pożyczkobiorcę o niewywiązywaniu się z innych 
warunków umowy niż terminowa spłata 

4 zł 

13. Wznowienie limitu hipotecznego Komfort Adm.- od kwoty wznowionego limitu 3% nie mniej niż 1 000 zł 

14. Prowizja za zaangażowanie przy Limicie hipotecznym Komfort Adm. - od niewykorzystanej kwoty limitu wg stanu 
na dzień naliczenia opłaty 9 

0,6% 

15. Podwyższenie limitu hipotecznego Komfort Adm. - od kwoty podwyższenia 3% 

 
 
1 Posiadacz rachunku oszczędnościowego "Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa" założonego od dnia 19 stycznia 2009 r. uzyskuje prawo do obniżenia prowizji i opłat zgodnie 

z warunkami określonymi w Regulaminie rachunku oszczędnościowego "Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa" w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce 
Akcyjnej. 

2 Za realizację czynności nie pobiera się dodatkowej opłaty za aneks do umowy. 
3 W przypadku, gdy ocena wartości dotyczy nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia więcej niż jednego kredytu, pod uwagę brana jest łączna kwota kredytów 

udzielonych przez Bank, zabezpieczonych na przedmiotowej nieruchomości. 
4 W przypadku sporządzania aneksu do umowy kredytu, pożyczki, w związku z jednoczesną zmianą kilku warunków umowy, dla których - wysokość opłat i prowizji jest: 

 - różna, pobierana jest jedna opłata albo prowizja, stanowiąca najwyższą z kwot, 
 - równa, pobierana jest jedna opłata lub prowizja. 

5 W przypadku aneksu do umowy kredytu walutowego, sporządzonego w celu wykonania przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz 

niektórych innych ustaw, opłaty nie pobiera się. 
6 Nie dotyczy aneksów w zakresie zmiany rodzaju stopy procentowej. 
7 Za wydanie zaświadczenia sporządzonego na życzenie Kredytobiorcy, Pożyczkobiorcy - w ramach jednej dyspozycji złożonej do kilku umów kredytu, pożyczki pobiera się jedną 

opłatę. 
8 Nie pobiera się opłat w przypadku gdy wydanie dokumentów jest niezbędne do zwolnienia zabezpieczenia kredytu lub dochodzenia przez podmiot udzielający zabezpieczenia (np. 

Poręczyciela), który dokonał spłaty wierzytelności Banku, roszczeń regresowych wobec dłużnika.  
9 Płatna w okresie wykorzystania środków w każdą rocznicę dnia postawienia środków do dyspozycji. 



Część V. Kredyty 
Dział III. Kredyt na zakup papierów wartościowych Inwestor 

 

KREDYT NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTOR 

 
 
 

ZA CO POBIERAMY PROWIZJE? WYSOKOŚĆ PROWIZJI 

1. Udzielenie kredytu – od kwoty przyznanego limitu: 

1) od 10 000,00 zł do 2 999 999,99 zł 1,00% 

2) od 3 000 000,00 zł 0,50% 

2. Przedłużenie spłaty kredytu Jak za udzielenie kredytu 

3. Podwyższenie kwoty limitu - pobieramy prowizję od nowej kwoty limitu i odejmujemy od niej wcześniej już 
pobrane prowizje od przyznanego limitu 

Jak za udzielenie kredytu 

 



Część V. Kredyty 
Dział IV. Kredyty konsumpcyjne wycofane z oferty 

 
 

KREDYTY KONSUMPCYJNE WYCOFANE Z OFERTY 

 
 
 

I. KREDYTY UDZIELONE DO DNIA:  
• 9 WRZEŚNIA 2007 r. (Szybki serwis kredytowy udzielony w walucie polskiej i walutach wymienialnych) 
• 19 LUTEGO 2012 r. (Szybki serwis kredytowy) 
• 20 PAŹDZIERNIKA 2014 r. (Limit Polisa Adm.) 

 
ZA CO POBIERAMY PROWIZJE LUB OPŁATY? 

WYSOKOŚĆ PROWIZJI 
LUB OPŁATY 

1. Czynności związane ze zmianą warunków spłaty: 

 1) za prolongatę kredytu Szybki serwis kredytowy - od kwoty podlegającej prolongacie 3% nie mniej niż 100 zł  

 2) za zawieszenie okresu spłaty kredytu Szybki serwis kredytowy - od kwoty podlegającej zawieszeniu 3% nie mniej 50 zł 

 3) zmiana planu spłaty na wniosek kredytobiorcy 25 zł 1 

2. Zmiana waluty kredytu (za każdą zmianę)  1,5% nie mniej niż 100 zł 

3. Zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu 30 zł 

4. Sporządzenie aneksu do umowy lub odpisu umowy kredytowej 50 zł 2, 3 

5. Odnowienie kredytu Limit Polisa Adm.: 

1) do 200 000 zł 0,5% 4 

2) powyżej 200 000 zł 0,2% 5 

 

II. POŻYCZKA KONSUMPCYJNA ADM. I POŻYCZKA ODNAWIALNA ADM. (OFEROWANE DO DNIA 31 LIPCA 2015 R. 
PRZEZ SKOK "WESOŁA") – ZA CO POBIERAMY OPŁATY? WYSOKOŚĆ OPŁATY 

6. Zmiana poręczyciela w trakcie trwania umowy pożyczki (za każdego poręczyciela) 60 zł 

7. Zmiana/zwolnienie zabezpieczenia rzeczowego pożyczki w trakcie trwania umowy pożyczki  80 zł 

8. Wydanie opinii dotyczącej historii kredytowej albo szczegółowego rozliczenia pożyczki 50 zł 

9. Wydanie indywidualnego zaświadczenia na żądanie pożyczkobiorcy lub poręczyciela 25 zł 

 

III. KREDYT GOTÓWKOWY AURUM I KREDYT GOTÓWKOWY PLATINIUM (OFEROWANE DO  
DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2015 R.) I KREDYT PLATINIUM (OFEROWANY DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2016 R.)  
- ZA CO POBIERAMY PROWIZJE LUB OPŁATY? 

WYSOKOŚĆ PROWIZJI 
LUB OPŁATY 

10. Czynności wykonywane na wniosek kredytobiorcy, związane ze zmianą warunków spłaty:  

1) prolongata kredytu – od kwoty podlegającej prolongacie 3% nie mniej 100 zł 

2) zawieszenie okresu spłaty kredytu - od kwoty podlegającej zawieszeniu 3% nie mniej 100 zł 

3) zmiana planu spłaty kredytu  25 zł 6 

11. Zmiana waluty, z wyjątkiem dwóch pierwszych przewalutowań - od kwoty aktualnego zadłużenia 

1) Aurum 1,25% nie mniej niż 50 zł 

2) Platinium 1% nie mniej niż 50 zł  

12. Zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu na wniosek kredytobiorcy 80 zł 

13. Sporządzenie aneksu do umowy lub odpisu umowy kredytowej 50 zł 2 

 
 
1 Opłata nie jest pobierana: 

     1) od umów zawartych do dnia 17grudnia 2011 r. w przypadku zmiany planu spłaty kredytu konsumenckiego w następstwie wcześniejszej częściowej jego spłaty, 
 2) od umów kredytu Szybki serwis kredytowy zawartych od 18 grudnia 2011 r.  

2 Opłata nie jest pobierana w przypadku: prolongaty, zawieszenia okresu spłaty, zmiany waluty kredytu, zmiany prawnego zabezpieczenia kredytu, rezygnacji z ubezpieczenia lub 

zmiany numeru rachunku do spłaty. 
3 W przypadku kredytu Limit Polisa Adm. opłata jest pobierana wyłącznie za odpis umowy kredytu. 
4 W przypadku kredytu Limit Polisa Adm. na zakup funduszy prowizja wynosi 0,2%. 
5 W przypadku kredytu Limit Polisa Adm. na zakup funduszy prowizja wynosi 0,0%. 
6 Opłata nie jest pobierana w przypadku zmiany planu spłaty kredytu konsumenckiego. 

 



Część V. Kredyty 
Dział V. Kredyty mieszkaniowe „starego portfela” 

 

KREDYTY MIESZKANIOWE „STAREGO PORTFELA” 

 
 
 

ZA CO POBIERAMY PROWIZJE LUB OPŁATY? 
WYSOKOŚĆ PROWIZJI 
LUB OPŁATY  

1. Wcześniejsza całkowita lub częściowa spłata kredytów mieszkaniowych wspieranych przez budżet państwa 
udzielonych do 31 maja 1992 r. oraz kredytów hipotecznych udzielonych do 31 marca 1995 r. 

0 zł 

2. Wydanie zaświadczenia o stanie zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych wspieranych przez budżet państwa udzielonych  
do 31 maja 1992 r. oraz kredytów hipotecznych udzielonych do 31 marca 1995 r.: 

1) wydanie raz w roku zaświadczenia o stanie zadłużenia na koniec poprzedniego roku 0 zł 

2) wydanie na życzenie kredytobiorcy lub poręczyciela zaświadczenia o aktualnym stanie zadłużenia 1 50 zł 

3. Zawarcie na wniosek kredytobiorcy umowy ugody - od kwoty należności objętej umową do 2% nie mniej niż 150 zł 

4. Wydanie na wniosek kredytobiorcy opinii bankowej 100 zł 

5. Wydanie na wniosek kredytobiorcy indywidualnych promes lub zgód Banku na bezciężarowe: 

1) odłączenie nieruchomości, powstałej w przypadku podziału nieruchomości obciążonej hipoteką stanowiącą 
zabezpieczenie spłaty kredytu, na której w ramach kredytowanej przez Bank inwestycji mieszkaniowej zostały 
wybudowane budynki mieszkalne wielorodzinne/ jednorodzinne / budynki o funkcjach użytkowych 

50 zł 

2) ustanowienie odrębnej własności lokalu zrealizowanego w ramach kredytowanej przez Bank inwestycji 
mieszkaniowej, znajdującego się w budynku położonym na nieruchomości obciążonej hipoteką stanowiącą 
zabezpieczenie kredytu 

50 zł 

6. Inne czynności związane ze zmianą warunków umowy, wykonywane na życzenie kredytobiorcy wymagające 
sporządzenia aneksu do umowy 

150 zł 

7. Inne czynności wykonywane na życzenie kredytobiorcy lub za kredytobiorcę, niewymagające sporządzenia aneksu 
do umowy kredytu 1 

50 zł 

 
 
1 Nie pobiera się opłat w przypadku gdy wydanie dokumentów jest niezbędne do zwolnienia zabezpieczenia kredytu lub dochodzenia przez podmiot udzielający zabezpieczenia 

(np. poręczyciela), który dokonał spłaty wierzytelności Banku, roszczeń regresowych wobec dłużnika. 



Część VI. Operacje kasowe nie związane z obsługą rachunków bankowych prowadzonych w PKO BP S.A. 

OPERACJE KASOWE NIE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ 

RACHUNKÓW BANKOWYCH PROWADZONYCH  

W PKO BP S.A. 

 
 
 

ZA CO POBIERAMY PROWIZJE LUB OPŁATY? 
WYSOKOŚĆ PROWIZJI 
LUB OPŁATY 

1. Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach: 

1) dokonywane w oddziałach PKO BP S.A. - od kwoty operacji  1% nie mniej niż 20 zł  

2) dokonywane w agencjach PKO BP S.A.: 

a) w kwocie niższej lub równej 1 000 zł 3,50 zł 

b) w kwocie wyższej niż 1 000 zł - od kwoty operacji 0,5% 

2. Rozliczane w formie gotówkowej przelewy zagraniczne w euro do banków w EOG - od kwoty operacji (pozostałe 
przelewy zagraniczne/walutowe zgodnie z Częścią VII)  

1% nie mniej niż 20 zł  
nie więcej niż 50 zł 

3. Gotówkowy skup i sprzedaż walut obcych - od równowartości w złotych: 

1) banknotów  1% nie mniej niż 5 zł 

2) monet  50% 

4. Wymiana: 
 - banknotów i monet w walucie polskiej, jednej wartości na inne wartości 
 - banknotów walut wymienialnych jednej wartości na inne wartości 

1) do10 sztuk (maksymalna liczba banknotów/monet złożonych do wymiany lub otrzymanych po wymianie) 0 zł 

2) w pozostałych przypadkach – od wartości wymiany 0,5% nie mniej niż 20 zł 

 



Część VII. Przelewy zagraniczne/walutowe 

 

PRZELEWY ZAGRANICZNE/WALUTOWE 

 
 
 

I. PRZELEWY ZAGRANICZNE/WALUTOWE OTRZYMYWANE PRZEZ PKO BP S.A. 
ZA CO POBIERAMY OPŁATY? WYSOKOŚĆ OPŁATY 

1. Polecenie przelewu SEPA 1 0 zł  

2. Polecenie przelewu w walucie obcej (otrzymane z banków krajowych)  11 zł 2 

3. Polecenie przelewu od banków zagranicznych (inne niż polecenie przelewu SEPA)  11 zł 2 

4. Dodatkowa opłata za realizację przelewu zagranicznego/walutowego z tytułu 
świadczenia emerytalno-rentowego (z wyłączeniem poleceń przelewów SEPA)  

15 zł 

 

II. PRZELEWY ZAGRANICZNE/WALUTOWE WYSYŁANE PRZEZ PKO BP S.A.  
ZA CO POBIERAMY OPŁATY? WYSOKOŚĆ OPŁATY 

5. Realizacja polecenia przelewu zagranicznego/walutowego: usługa bankowości 
elektronicznej 

oddział lub usługa 
bankowości telefonicznej 

1) Standard: 

a) polecenie przelewu SEPA 1 zgodnie z Częścią I  
Działami I-IV i Częścią II 
Działami I-IV 

zgodnie z Częścią I  
Działami I-IV i Częścią II 
Działami I-IV 

b) polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych)  25 zł/ 0 zł 3 50 zł 

c) polecenie przelewu do banków zagranicznych (inne niż polecenie przelewu 
SEPA) 4 

25 zł/ 0 zł 3 50 zł 

2) Pilny: 

a) polecenie przelewu SEPA 1 25 zł 50 zł 

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

c) polecenie przelewu do banków zagranicznych (inne niż polecenie przelewu 
SEPA) 

105 zł 130 zł 

6. Pozostałe opłaty związane z obsługą przelewu zagranicznego/walutowego:   

1) anulowanie przez Klienta przelewu niezrealizowanego przez PKO BP S.A. 20 zł 

2) anulowanie przelewu zrealizowanego 50 zł + koszty banków trzecich 

3) zwrot przelewu bez uprzedniej dyspozycji klienta 50 zł + koszty banków trzecich 

4) odzyskanie środków przez PKO BP S.A. 50 zł + koszty banków trzecich 

5) zlecenie czynności dodatkowych do zrealizowanego przelewu w zakresie 
uzupełnień, zmian, zapytań 

50 zł + koszty banków trzecich 

6) realizacja z instrukcją kosztową OUR (Nadawca) 80 zł 

7)  wydanie kopii wysłanego komunikatu przelewu 6 zł 

 
 
1 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 S.A. 

www.pkobp.pl. 
2 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).  
3 W przypadku przelewu z Rachunku walutowego w walutach wymienialnych lub Rachunku walutowego Adm. w walucie, w której prowadzony jest rachunek, zleconego z instrukcją 

kosztową SHA (Dzielone), pod warunkiem wykonania w poprzednim lub bieżącym miesiącu kalendarzowym (przed złożeniem dyspozycji przelewu), min. 1 transakcji walutowej 

w kantorze internetowym PKO BP S.A.  
4 Przelew zagraniczny w euro do banków w EOG rozliczany w formie gotówkowej zgodnie z Częścią VI. 



Część VIII. Przechowywanie depozytów obcych oraz wynajmowanie skrytek sejfowych i kaset 

PRZECHOWYWANIE DEPOZYTÓW OBCYCH ORAZ 

WYNAJMOWANIE SKRYTEK SEJFOWYCH I KASET  

 
 
 

ZA CO POBIERAMY PROWIZJE LUB OPŁATY? 
WYSOKOŚĆ PROWIZJI 
LUB OPŁATY 1 

1. Przyjęcie i przechowywanie w depozycie bankowym, z zastrzeżeniem pkt 3: 

1) papierów wartościowych (obligacji, akcji, weksli) - od każdego deponowanego dokumentu - od wartości 
nominalnej 

1% nie mniej niż 20 zł nie 
więcej niż 125 zł 

2) przedmiotów wartościowych z otwartej komisyjnie skrytki sejfowej lub kasety, złożonych na przechowanie w jednym opakowaniu oraz 
kluczy: 

a) miesięcznie 15 zł 

b) rocznie 125 zł 

3) książeczki oszczędnościowej i bonu oszczędnościowego - od każdego deponowanego dokumentu 25 zł 

Uwagi do ppkt 1 i 3:  
1. Opłatę pobiera się jednorazowo przy przyjmowaniu do depozytu złożonego na czas określony. 
2. Opłaty nie pobiera się w przypadku gdy depozyt (weksla, obligacji, akcji, książeczek oszczędnościowych lub bonów oszczędnościowych) jest 
złożony: 
    - jako zabezpieczenie umów kredytowych lub kredytów konsumpcyjnych udzielanych przez PKO BP S.A., 
    - jako zabezpieczenie umów zawieranych z agentami PKO BP S.A., 
    - do realizacji zleceń stałych. 

2. Wynajęcie skrytki sejfowej lub kasety – od każdej skrytki lub kasety, z zastrzeżeniem pkt 3: 

1) skrytka: 

a) miesięcznie 180 zł 

b) rocznie 1 800 zł 

2) kaseta: 

a) miesięcznie 135 zł 

b) rocznie 1 350 zł 

3. Przyjęcie i przechowywanie papierów wartościowych i wynajęcie skrytki lub kasety 2  50% prowizji lub opłat 
wymienionych w pkt 1 i 2 

 
 
1 Cena obejmuje podatek od towarów i usług.  
2 Dotyczy Kont Aurum działających do 31 maja 2023 r. pod nazwą Rachunek PLATINIUM. 



Część IX. Świadczenie usługi powiernictwa 

ŚWIADCZENIE USŁUGI POWIERNICTWA 

 
 
 

ZA CO POBIERAMY PROWIZJE LUB OPŁATY? 
WYSOKOŚĆ PROWIZJI 
LUB OPŁATY 

1. Prowadzenie rachunku do rejestracji lub przechowywania instrumentów finansowych, zwanego dalej "Rachunkiem" (opłata pobierana 
miesięcznie): 

1) posiadacze Konta Platinium II 1 0 zł 

2) pozostali klienci 13,50 zł 

Uwaga: Jeżeli łączna opłata z tytułu przechowywania instrumentów finansowych (pkt 2) będzie równa albo większa niż 13,50 zł, opłaty za 
prowadzenie Rachunku nie pobiera się. 

2. Przechowywanie instrumentów finansowych: 

1) bony skarbowe i bony NBP 0 zł 

2) dłużne papiery wartościowe, dla których PKO Bank Polski S.A. pełni rolę agenta emisji (obligacje komunalne, 
papiery korporacyjne) 

0 zł 

3) obligacje Skarbu Państwa rejestrowane w KDPW S.A. 0,01% rocznie 

4) udziałowe papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym  0,10% rocznie 

5) inne instrumenty finansowe negocjowane 

Uwagi dotyczące ppkt 1 - 4: 
1. Opłata naliczana i pobierana miesięcznie od wartości rynkowej udziałowych papierów wartościowych oraz wartości nominalnej dłużnych 
papierów wartościowych, zdeponowanych na koniec ostatniego dnia danego miesiąca na każdym z Rachunków prowadzonych na rzecz 
klienta. 
2. Dla portfela o wartości powyżej 20 mln zł stawki opłat mogą być ustalane indywidualnie. 

3. Opłaty rozliczeniowo-operacyjne na rynku krajowym (naliczane i pobierane miesięcznie za każdą wykonaną operację lub rozliczenie): 

1) realizacja instrukcji rozliczeniowych transakcji zawartych poza obrotem zorganizowanym: 

a) z PKO Bankiem Polskim S.A. (dłużne papiery wartościowe) - nie dotyczy klientów korporacyjnych 17 zł 

b) z podmiotem innym niż PKO Bank Polski S.A. 20 zł 

2) realizacja instrukcji rozliczeniowych transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym za pośrednictwem: 

a) BM PKO Banku Polskiego 0 zł 

b) innego brokera niż BM PKO Banku Polskiego 15 zł 

3) przyjęcie lub wydanie do/z depozytu instrumentów finansowych w formie materialnej, dla których PKO Bank 
Polski S.A. nie jest agentem emisji 

50 zł 

4) anulowanie lub korekta instrukcji rozliczeniowej 30 zł 

5) transfer instrumentów finansowych na: 

a) inny Rachunek klienta prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. (za każdy instrument finansowy) 5 zł 

b) rachunek klienta prowadzony przez inny podmiot niż PKO Bank Polski S.A. (za każdy instrument 
finansowy) 

50 zł 

6) blokada papierów wartościowych: 

a) zabezpieczających wierzytelności wobec PKO Banku Polskiego S.A. 30 zł 

b) zabezpieczających wierzytelności wobec innych banków niż PKO Bank Polski S.A. 100 zł 

4. Obsługa papierów wartościowych na rynkach zagranicznych: 

1) prowadzenie Rachunku i przechowywanie papierów wartościowych (opłata naliczana i pobierana miesięcznie 
od wartości rynkowej udziałowych papierów wartościowych oraz wartości nominalnej dłużnych papierów 
wartościowych zdeponowanych na koniec ostatniego dnia danego miesiąca na każdym z Rachunków 
prowadzonych na rzecz klienta) 

0,05% rocznie 

2) realizacja instrukcji rozliczeniowych - za każdą zrealizowaną instrukcję rozliczeniową dotyczącą transakcji z: 

a) PKO Bankiem Polskim S.A. równowartość 15 EUR 
w złotych  

b) podmiotem innym niż PKO Bank Polski S.A. równowartość 20 EUR 
w złotych 

5. Inne czynności: 

1) wydanie wyciągu z Rachunku 1,50 zł 



 2) wydanie opinii albo udzielenie informacji audytorom klienta dotyczącej Rachunku 100 zł 

 3) obsługa i przekazanie w imieniu i na zlecenie klienta dokumentów dotyczących przyjęcia oferty na rynku 
publicznym (rynek pierwotny lub wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji) 

100 zł 

 4) wysłanie wydruku historii Rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc (za każdy miesiąc) 10 zł 

 5) wysłanie potwierdzenia rozliczenia transakcji na instrumentach finansowych lub odpisu dokumentu 10 zł 

 6) inne, dodatkowo uzgodnione z klientem czynności negocjowane 

 
 
1 Dotyczy również Kont Aurum działających do 31 maja 2023 r. pod nazwą Rachunek PLATINIUM. 



Część X. Czynności związane z: negocjowanymi lokatami, negocjowanymi transakcjami wymiany walut 
i transakcjami BM PKO Banku Polskiego 

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z: NEGOCJOWANYMI LOKATAMI, 

NEGOCJONOWANYMI TRANSAKCJAMI WYMIANY WALUT 

I TRANSAKCJAMI BM PKO BANKU POLSKIEGO 

 
 
 

ZA CO POBIERAMY OPŁATY? WYSOKOŚĆ OPŁATY 

1. Czynności związane z prowadzeniem rachunku negocjowanych lokat terminowych: 

1) otwieranie i prowadzenie rachunku negocjowanych lokat terminowych 0 zł 

2) zablokowanie lokaty terminowej na rachunku negocjowanej lokaty terminowej ustanowionej na zabezpieczenie 
wierzytelności innych niż wierzytelności PKO BP S.A. 

100 zł 

2. Zawarcie negocjowanej, natychmiastowej transakcji wymiany walut 0 zł 

3. Czynności wykonywane w placówkach PKO BP S.A., w związku z transakcjami BM PKO Banku Polskiego dotyczącymi papierów 
wartościowych, praw pochodnych, jednostek uczestnictwa i funduszy inwestycyjnych: 

1) wpłaty gotówkowe wnoszone na rachunki BM PKO Banku Polskiego 0 zł 

2) przelewy z rachunków prowadzonych w PKO BP S.A. na rachunki BM PKO Banku Polskiego 0 zł 

3) wypłaty gotówkowe z rachunków BM PKO Banku Polskiego 0 zł 

 



Część XI. Inne czynności i usługi 

INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI 

 
 
 

ZA CO POBIERAMY PROWIZJE LUB OPŁATY? 
WYSOKOŚĆ PROWIZJI 
LUB OPŁATY 

1. Sporządzenie na życzenie Klienta zaświadczenia (w tym wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym), z zastrzeżeniem  
pkt 2 i 6 oraz pkt 11 w Części V w Dziale II, pkt 8 i 9 w Części V w Dziale IV, pkt 2 i 4 w Części V w Dziale V, obejmującego: 1 

1) maksymalnie miesiąc w którym złożono wniosek oraz 12 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających ten miesiąc, z zastrzeżeniem 
ppkt 3 

a) zleconego i udostępnionego w ramach usługi bankowości elektronicznej 10 zł 

b) zleconego lub udostępnionego do odbioru w inny sposób niż określony w lit. a 25 zł 

2) okres inny niż określony w ppkt 1, z zastrzeżeniem ppkt 3: 

a) zleconego i udostępnionego w ramach usługi bankowości elektronicznej 25 zł 

b) zleconego lub udostępnionego do odbioru w inny sposób niż określony w lit. a 50 zł 

3) dowolny okres, dla Posiadaczy Konta Platinium II 2 0 zł 

2. Wydanie na życzenie Klienta dokumentów związanych z kredytem konsumpcyjnym, pożyczką – za każdy 
dokument 3 

50 zł 

3. Ustanowienie, zmiana lub odwołanie - za każdą czynność:  

1) pełnomocnictwa: 

a) w oddziale lub agencji PKO BP S.A., z zastrzeżeniem lit. c  25 zł 4 

b) w ramach usługi bankowości elektronicznej, z zastrzeżeniem lit. c 10 zł 

c) do Konta Platinium II  0 zł 

2) dyspozycji w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci: 

a) w oddziale lub agencji PKO BP S.A., z zastrzeżeniem lit. c  25 zł 

b) w ramach usługi bankowości elektronicznej, z zastrzeżeniem lit. c  10 zł 

c) do Konta Platinium II 2 0 zł 

4. Obsługa książeczek oszczędnościowych: 

1) umorzenie książeczki 30 zł 

2) cesja praw do wkładu na książeczce, z zastrzeżeniem pkt 1 Części II w Dziale VI 70 zł 

3) wykonanie zlecenia dopisania w książeczce oszczędnościowej kwoty, przekazanej z rachunku bankowego – od 
dopisanej kwoty 

0,5% nie mniej niż 5 zł nie 
więcej niż 100 zł 

4) przechowywanie przyjętych do zamiany, a nieodebranych w terminie książeczek oszczędnościowych przez 
okres dłuższy niż 60 dni od daty wysłania przez oddział powiadomienia do Klienta – od każdej książeczki 
oszczędnościowej 

25 zł 

5) wysyłanie na życzenie Klienta listem poleconym książeczek oszczędnościowych 20 zł + koszty przesyłki 
pocztowej 

5. Poszukiwanie rachunków - na nazwisko jednej osoby zlecone przez Klientów lub spadkobierców Klientów 1 10 zł 

6. Wydanie zestawienia transakcji płatniczych (wydruku historii rachunku) w oddziale lub agencji PKO BP S.A.: 

1) pierwszy raz w miesiącu kalendarzowym za ostatnie 30 dni  0 zł 

2) w innych przypadkach – za każdy miesiąc 6 zł 

7. Wystawienie zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej zabezpieczonych hipotecznie wierzytelności z tytułu 
pożyczek udzielonych przez zlikwidowane instytucje kredytowe w zakresie udzielonego pełnomocnictwa przez 
Ministra Finansów 

60 zł 

8. Zmiana ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunku 
do obsługi lokaty 

30 zł 

9. Polecenie przelewu środków na rachunki prowadzone w innych bankach pochodzących z rachunku terminowej 
lokaty oszczędnościowej lub rachunku do obsługi lokaty 

10 zł 

10. Przelewy zagraniczne/walutowe z rachunku do obsługi lokat: 

1) polecenie przelewu SEPA Standard w oddziale PKO BP S.A.  10 zł 

 2) pozostałe przelewy zagraniczne/walutowe zgodnie z Częścią VII 



11. Sporządzenie i wysłanie do posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych przypomnienia, 
zawiadomienia, monitu związanego z zaległością w spłacie lub wezwania do zapłaty (nie dotyczy produktów 
kredytowych) 

4 zł 

12. Złożenie „Zlecenia do wypłaty” – od kwoty operacji 
Uwaga: 
1) Prowizję pobiera się od zleceniodawcy.  
2) Prowizji nie pobiera się od wypłaty ze zlikwidowanych książeczek oszczędnościowych (w tym 
oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych). 

0,5 % nie mniej niż 5 zł 

13. Wysłanie do Centrali NBP, przy wniosku o wymianę zużytego/uszkodzonego znaku pieniężnego nie 
podlegającego wymianie w PKO BP S.A. 

koszty przesyłki pocztowej 

14. Udzielenie informacji stanowiącej tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na 
podstawie art. 105 ust. 1, 2 i 2a, z zastrzeżeniem art.110 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - 
opłaty nie pobiera się od konsumentów. 
Uwaga: 
1) Cena obejmuje podatek od towarów i usług. 
2) Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności. 

25 zł 

15. Udzielenie zbiorczej informacji z Centralnej Informacji o rachunkach bankowych osobom, o których mowa w art. 
92ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz organom i instytucjom, o których mowa w art. 105b 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 

25 zł 

16. Wysłanie korespondencji listowej za granicę przesyłką: 

1) priorytetową 10 zł 

2) priorytetową poleconą 20 zł 

 
 
1 Opłata nie obejmuje informacji lub zaświadczeń, których obowiązek bezpłatnego wydania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o usługach 

płatniczych oraz nie obejmuje potwierdzenia operacji realizowanej za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej. 
2 Dotyczy również Kont Aurum działających do 31 maja 2023 r. pod nazwą Rachunek PLATINIUM. 
3 Opłata nie dotyczy: 

1) harmonogramu spłat, którego obowiązek bezpłatnego wydania Klientowi nakłada ustawa o kredycie konsumenckim, 

2) zaświadczenia o zniszczeniu weksla przez Bank, po spłacie wierzytelności, w przypadku nieodebrania weksla przez Klienta w uzgodnionym z Bankiem terminie. 
4 Opłata nie jest pobierana w przypadku ustanowienia, zmiany lub odwołania pełnomocnictwa do kredytów hipotecznych i pożyczek hipotecznych przez posiadaczy Kont Aurum 

działających do 31 maja 2023 r. pod nazwą Rachunek PLATINIUM oraz posiadaczy Kont Platinium II. 

 


