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TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ 
POWSZECHNĄ KASĘ OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKĘ AKCYJNĄ 
ZA USŁUGI OFEROWANE OSOBOM FIZYCZNYM 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

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

§ 2. 

1. Prowizje i opłaty ustalane są i pobierane w złotych albo w walutach obcych.  

2. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących.  

3. Od operacji realizowanych w agencjach pobierane są prowizje i opłaty w wysokości obowiązującej w oddziałach, 
z wyjątkiem przypadków, w których Taryfa stanowi inaczej. 

§ 3. 

1. Od operacji bankowych, realizowanych w walutach obcych, prowizję lub opłatę pobieraną w złotych, oblicza się 
według kursu kupna lub sprzedaży dla dewiz lub pieniądza, podawanego do wiadomości w Tabeli kursów PKO BP 
SA, z zastrzeżeniem ust. 2-4.  

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 masowych operacji zagranicznych, realizowanych w walutach obcych, prowizję lub opłatę pobieraną w 
złotych oblicza się według kursu średniego NBP, podawanego do wiadomości w tabeli kursów PKO BP SA. 

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

§ 4. 

Opłaty i prowizje bankowe związane z rachunkiem oszczędnościowym w GBP, który był oferowany w Wielkiej Brytanii 
do 25 marca 2012 r. pobiera się, zgodnie z Taryfą: 

1) w ciężar rachunku, 

2) w gotówce, bezpośrednio po czynności dokonanej w Polsce. 

§ 5. 

1. Prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, z wyjątkiem operacji bankowych, o 
których mowa w ust.2 oraz z zastrzeżeniem ust.3. 

2. W przypadku operacji bankowych takich jak: polecenia wypłaty w obrocie dewizowym, czeki w obrocie 
dewizowym, prowizje i opłaty pokrywa zleceniodawca lub beneficjent, zależnie od uzgodnień między tymi 
stronami i praktyki bankowej. 

3. Prowizję od wpłat gotówkowych pobiera się również w przypadku dokonania wpłat w drodze odpisu z książeczki 
oszczędnościowej. 

4. Niezależnie od prowizji i opłat, wymienionych w Taryfie, od klientów pobiera się: 

1) opłaty i prowizje pobrane przez banki krajowe i zagraniczne pośredniczące przy wykonaniu zlecenia, zgodnie 
z obowiązującymi taryfami tych banków lub według odrębnie zawartych porozumień, 

2) zryczałtowane opłaty stanowiące pokrycie ponoszonych przez PKO BP SA kosztów pocztowych i 
telekomunikacyjnych w  obrocie krajowym i zagranicznym, 

3) opłaty za przesyłki przekazane na zlecenie klienta pocztą kurierską. 

5. Ilekroć w Taryfie użyto określenia „banki zagraniczne”, należy przez to rozumieć także banki mające siedzibę na 
terytorium Unii Europejskiej. 
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6. Nie pobiera się opłat za blokadę środków stanowiących zabezpieczenie kredytów i pożyczek udzielanych przez 
PKO BP SA. 

7. Nie pobiera się opłat za czynności podejmowane przez PKO BP SA Centrum Restrukturyzacji i Windykacji przy 
zarządzaniu wierzytelnościami trudnymi, z wyjątkiem czynności wymienionych w Części XI w pkt. 14, 15 i 16. 

8. Nie pobiera się opłat i prowizji, jeżeli: 

1) kwota polecenia wypłaty otrzymywanego przez PKO BP SA uniemożliwia pobranie należnych PKO BP SA opłat i 
prowizji z tytułu jego realizacji, w przypadku gdy pokrywa je beneficjent,  

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

9. Nie pobiera się prowizji i opłat od osób fizycznych za wpłaty gotówkowe oraz przelewy: realizowane w oddziałach  
i agencjach PKO Banku Polskiego SA, za pośrednictwem serwisu telefonicznego i serwisu internetowego (przy 
pomocy funkcji zakupu jednostek funduszy) związane z zakupem jednostek uczestnictwa PKO TFI. 

 

§ 6. 

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 niedopuszczalnego salda debetowego, 

b) posiadacz rachunku jest zobowiązany do uzupełnienia środków, spłata należności pokrywana jest 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 przypadku zamknięcia rachunku klienta opłaty, o których mowa w ust. 2 oraz opłaty za kartę debetową 
pobierane są proporcjonalnie do liczby dni trwania umowy. 

4. Opłaty od kredytów udzielanych w walucie obcej pobierane są w walucie rachunku kredytowego, po przeliczeniu 
według kursu kupna lub sprzedaży dla dewiz lub pieniądza, podawanego do wiadomości w Tabeli kursów PKO BP 
SA. 

5. Opłatę przygotowawczą za rozpatrzenie wniosku kredytowego kredytu konsumpcyjnego pobiera się w przypadku 
zawarcia umowy. 
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CZEŚĆ 1 RACHUNKI BANKOWE 
 

DZIAŁ I Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 
 

  PKO 
Konto 
Dziecka 

PKO 
Konto 
Rodzica 

PKO 
Konto 
Pierws
ze 

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

PKO 
Konto za 
Zero 
(umowy 
zawarte 
od 22 
październi
ka 2012 
r.) 

SUPER
KONT
O 
(umow
y 
zawart
e od 
14 
marca 
2011r.) 

PKO 
Konto 
Pogodne 

PKO 
Konto 
bez 
Granic 

Konto 
Aurum 

Konto 
Platinium II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Otwarcie nowego 

rachunku 

oszczędnościowo-

rozliczeniowego z 

zachowaniem 

dotychczasowego 

numeru rachunku 

oszczędnościowo-

rozliczeniowego, 

prowadzonego 

przez PKO Bank 

Polski SA 

x 100,00 0,00 50,00 1) 50,002) 50,003) 50,004) 50,005) 50,006) 0,00 

2. Prowadzenie 
rachunku - 
miesięcznie  

 

W miesiącu 
kalendarzowym, 
w którym otwarto 
rachunek, opłata 
nie jest pobierana 

0,00 0,00 - dla 
posiadacz
y, którzy 
otworzyli 
w Banku 
na rzecz 
dziecka 
poniżej 
13 roku 

życia 
PKO 

Konto 
Dziecka a 
rachunek 
nadal jest 
prowadzo

ny 

 

 

15,00 - w 
pozostały

ch 
przypadk

ach 

0,00 0,00 

 

0,00 - 
jeżeli 

systemat
yczne 

wpływy 
na 

rachunek 
w 

ostatnim 
miesiącu 
wynoszą 
nie mniej 
niż 1500 

zł 

 

 

6,90 -
jeżeli 

systemat
yczne 

wpływy 
na 

rachunek 
w 

ostatnim 
miesiącu 
są niższe 
niż 1500 

zł 

6,90 

 

 

 

11,00 – 
rachun
ek bez 
karty 

debeto
wej 

5,90 

 

 

 

11,00 – 
rachunek 
bez karty 
debetowe

j 

15,00 0,00 - 
jeżeli 

systemat
yczne 

wpływy 
na 

rachunek 
w 

ostatnim 
miesiącu 
wynoszą 
nie mniej 
niż 9000 
złotych  

lub 
średnie 
saldo 

depozytó
w na 

rachunka
ch w PKO 

Banku 
Polskim 

SA 
wynosi 

nie mniej 
niż 300 
000 zł 7) 

 

20,00 – w 
pozostały

ch 
przypadk

ach 

0,00 - jeżeli 
systematyc
zne wpływy 

na 
rachunek w 

ostatnim 
miesiącu 
wynoszą 
nie mniej 
niż 20000 

złotych  lub 
średnie 
saldo 

depozytów 
na 

rachunkach 
w PKO 
Banku 

Polskim SA 
wynosi nie 
mniej niż 

600 000 zł 
7) albo gdy 
zawarto 
umowę 

ramową o 
świadczenie 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

          00,00 – 
dla 

jednego 
rachunku 

usług 
bankowo

ści 
prywatnej 

          otwarteg
o w 

ramach 
pakietu 
SUKCES 

8)
 

55,00- w 
pozostały

ch 
przypadk

ach 

3. Abonament 
miesięczny za 
korzystanie z usług 
bankowości 
elektronicznej (iPKO) 

x/0,009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Przelew - realizacja 
dyspozycji 
przekazania 
środków:   

          

1/ pomiędzy 
rachunkami tego 
samego posiadacza 
rachunku, 
prowadzonymi w 
PKO Banku Polskim 
SA  (w tym na 
rachunki 
prowadzone na rzecz 
tego samego 
posiadacza 
rachunku 
prowadzone przez 
inne spółki Grupy 
Kapitałowej Banku): 

          

a) w oddziale PKO 

Banku Polskiego SA 

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

b) za pośrednictwem 

serwisu 

telefonicznego 

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

c) za pośrednictwem 

serwisu 

internetowego 

x/0,009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2/ na pozostałe 

rachunki 

prowadzone w PKO 

Banku Polskim SA: 

          

a) w oddziale PKO 

Banku Polskiego SA 

0,00 6,00/ 
0,00 10) 

5,00 5,0010) 5,0010) 5,0010) 5,0010) 0,00 0,00 0,00 

b) za pośrednictwem 

serwisu 

telefonicznego 

0,00 2,00/ 
0,00 10) 

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

c) za pośrednictwem 

serwisu 

internetowego 

x/0,00 
9) 

0,70/ 
0,00 10) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3/ na rachunki w 
innym banku, z 
zastrzeżeniem 
ppkt.4: 

          

a) w oddziale PKO 

Banku Polskiego 

SA 

0,00 8,00 8,00 8,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

b) za pośrednictwem 

serwisu 

telefonicznego 

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

c) za pośrednictwem 

serwisu 

internetowego 

x/0,009) 0,70 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

4/ na rachunki do 
ZUS i Urzędu 
Skarbowego: 

          

a) w oddziale PKO 

Banku Polskiego 

SA 

X 9,00 9,00 9,00 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 

b) za pośrednictwem 

serwisu 

telefonicznego 

X 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

c) za pośrednictwem 

serwisu 

internetowego 

X 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Przelew 
predefiniowany (z 
zastrzeżeniem 
części XI pkt. 20)- 
realizacja 
dyspozycji 
przekazania 
środków:   

          

1/ pomiędzy 
rachunkami tego 
samego 
posiadacza 
rachunku, 
prowadzonymi w 
PKO Banku 
Polskim SA (w 
tym na rachunki 
prowadzone na 
rzecz tego 
samego 
posiadacza 
rachunku 
prowadzone przez 
inne spółki Grupy 
Kapitałowej 
Banku): 

          

a) w oddziale PKO 

Banku Polskiego 

SA 

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

b) za pośrednictwem 

serwisu 

telefonicznego 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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c) za pośrednictwem 

serwisu 

internetowego 

x/0,009) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

          

a) w oddziale PKO 

Banku Polskiego 

SA 

0,00 6,00/ 
0,00 10 

5,00 5,00/ 
0,00 10) 

5,00/ 
0,00 10) 

5,00/ 
0,00 10) 

5,00/ 
0,00 10) 

0,00 0,00 0,00 

b) za pośrednictwem 

serwisu 

telefonicznego 

0,00 2,00/ 
0,00 10) 

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

c) za pośrednictwem 

serwisu 

internetowego 

x/0,009) 0,70/ 
0,00 10) 

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

3/ na rachunki w 
innym banku, z 
zastrzeżeniem 
ppkt.4: 

          

a) w oddziale PKO 

Banku Polskiego 

SA 

0,00 8,00 8,00 8,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

b) za pośrednictwem 

serwisu 

telefonicznego 

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

c) za pośrednictwem 

serwisu 

internetowego 

x/0,009) 0,70 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

4/ na rachunki do 
ZUS i Urzędu 
Skarbowego: 

          

a) w oddziale PKO 

Banku Polskiego 

SA 

x 9,00 9,00 9,00 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 

b) za pośrednictwem 

serwisu 

telefonicznego 

x 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

c) za pośrednictwem 

serwisu 

internetowego 

x 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Realizacja zleceń 
o charakterze 
pilnym na 
rachunki w 
innych bankach, 
złożonych w 
oddziale PKO 
Banku Polskiego 
SA, z 
wyłączeniem 
zleceń do ZUS 11) 

x 10,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
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7. Polecenie zapłaty 
- realizacja 
dyspozycji 
przekazania 
środków: 

          

1/ z rachunku 
dłużnika na 
rachunki 
prowadzone w 
PKO Banku 
Polskim SA - za 
każde polecenie 

x 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2/ z rachunku 
dłużnika na 
rachunki 
prowadzone w 
innych bankach - 
za każde 
polecenie (opłata 
jest pobierana od 
dłużnika) 

X 1,00 x 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

8. Zlecenia stałe (o 
stałej kwocie i 
terminie): 

          

1/ złożenie 
dyspozycji 
zlecenia stałego: 

          

a) w oddziale PKO 
Banku Polskiego 
SA 

x 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

b) za 
pośrednictwem: 

          

- serwisu 
telefonicznego 

x 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

- serwisu 
internetowego 

x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2/ realizacja 
dyspozycji 
przekazania 
środków na 
rachunek, za 
każdą należność 
wymienioną w 
zleceniu 

x 2,50 12) 1,50 1,50 12) 0,00 1,50 12) 1,50 12) 0,00 0,00 0,00 

3/ modyfikacja 
zlecenia stałego: 

          

a) w oddziale PKO 
Banku Polskiego 
SA 

x 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

b) za 
pośrednictwem: 

          

- serwisu 
telefonicznego 

x 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

- serwisu 
internetowego 

x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO 

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI 
OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM 
  

Szczegółowe informacje dostępne są u pracowników Banku 

www.pkobp.pl, Infolinia: 801 302 302 opłata zgodna z taryfą operatora 

obowiązująca: 

od 12 maja 2014 r. 

Strona 11 

 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9. Realizacja 
wysokokwotowyc
h zleceń na 
rachunki 
prowadzone w 
innych niż PKO 
Bank Polski SA 
bankach  za 
pośrednictwem 
systemu 
SORBNET: 

          

1/ w kwocie wyższej 
lub równej 1 mln 
zł 

X 20,00 x 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

2/ w kwocie niższej 
niż 1 mln zł 

x 40,00 x 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

10. Przekazywanie 
pocztą na terenie 
kraju: 

          

1/ wyciągów, 
zbiorczego 
zestawienia 
operacji (częściej 
niż raz w 
miesiącu) - 
każdorazowo 

x 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

2/ zbiorczego 
zestawienia 
operacji - raz w 
miesiącu 

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

11. Informacja o 
saldach na 
skrzynki poczty 
internetowej 

          

1/ przekazywanie 
informacji o 
zmianach sald - 
miesięczna opłata 
abonamentowa 

x 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

2/ przywrócenie 
pierwotnego 
hasła 

x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12. Przekazywanie 
komunikatów w 
ramach usługi 
"Informacja SMS" 
- miesięczna 
opłata 
abonamentowa  
(wysokość salda 
lub 5 ostatnich 
operacji i 
wysokość salda) 

x 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

13. Pakiet "INFO" 
obejmujący 
następujące 
usługi – 
miesięczna opłata 
abonamentowa: 
- informacja o 
zmianach sald na 
rachunkach do 
skrzynek poczty 
internetowej, 

x 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 
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 - przekazywanie 
komunikatów w 
ramach usługi  
„Informacja SMS" 
(wysokość salda 
lub 5 ostatnich 
operacji i wysokość 
salda) 

          

14. Powiadomienia 
dotyczące zdarzeń 
związanych z 
posiadanym 
rachunkiem oraz 
wykorzystywanymi 
usługami 
bankowości 
elektronicznej 
wysyłane: 

          

1/ za pośrednictwem 
e-mail 

x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2/ za pośrednictwem 
SMS - opłaty 
pobierane w 
cyklach 
miesięcznych: 

          

a) pakiet 40 SMS:           

- do 40 szt. SMS x 6,00 6,00 x 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 

- kolejne SMS 
powyżej 40 szt. - za 
każdy SMS 

x 0,20 0,20 x 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 

b) powiadomienia 
SMS - za każdy 
SMS 

x 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 

c) pakiet 5 SMS:           

 - do 5 szt. SMS x x x 0,00 x x x x x x 

 - kolejne SMS 
powyżej 5 szt. - za 
każdy SMS 

x x x 0,20 x x x x x x 

15. Za sporządzenie i 
wysłanie 
zawiadomienia / 
monitu związanego 
z powstaniem 
niedopuszczalnego 
salda debetowego 

x 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

16. Zmiana rachunku 
prowadzonego w 
ramach wyższego 
pakietu na niższy 

x x x x x x x x 50,00 50,00 

17. Zmiana rachunku ze 
wspólnego na 
indywidualny i 
odwrotnie 

x 30,00 x x 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

 
1/ opłaty nie pobiera się od klientów dotychczas posiadających PKO Konto Pierwsze, SUPERKONTO Graffiti, SUPERKONTO STUDENT, Konto Aurum, 

Konto Platinium II, PKO Konto Rodzica  
2/ opłaty nie pobiera się od klientów dotychczas posiadających PKO Konto Pierwsze, SUPERKONTO Graffiti, SUPERKONTO STUDENT, PKO Konto 
dla Młodych, PKO Konto bez Granic, Konto Aurum, Konto Platinium II, PKO Konto Rodzica 
3/  opłaty nie pobiera się od klientów dotychczas posiadających PKO Konto Pierwsze, SUPERKONTO Graffiti, SUPERKONTO STUDENT, 
SUPERKONTO (umowy zawarte do 13 marca 2011 r.), PKO Konto dla Młodych, PKO Konto za Zero, PKO Konto Pogodne, PKO Konto bez Granic, 
Konto Aurum, Konto Platinium II, PKO Konto Rodzica 
4) opłaty nie pobiera się od klientów dotychczas posiadających SUPERKONTO, PKO Konto za Zero, PKO Konto bez Granic, Konto Aurum, Konto 
Platinium II, PKO Konto Rodzica 
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5) opłaty nie pobiera się od klientów dotychczas posiadających PKO Konto Pierwsze, SUPERKONTO Graffiti,  PKO Konto dla Młodych, 
SUPERKONTO STUDENT, PKO Konto za Zero, Konto Aurum, Konto Platinium II, PKO Konto Rodzica. 
6) opłaty nie pobiera się od klientów dotychczas posiadających PKO Konto Pierwsze, SUPERKONTO Graffiti, SUPERKONTO STUDENT, 
SUPERKONTO, PKO Konto dla Młodych, PKO Konto za Zero, PKO Konto Pogodne, PKO Konto bez Granic, Konto Platinium II, PKO Konto Rodzica. 
7) sposób liczenia średniego salda depozytów oraz wykaz depozytów uwzględnianych do wyliczenia średniego salda określony jest w Komunikacie 
PKO Banku Polskiego SA. 
8) dotyczy: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych będących wspólnikami spółek jawnych, partnerów i członków 
zarządów spółek partnerskich, osób fizycznych będących komplementariuszami i komandytariuszami w spółkach komandytowych, osób fizycznych 
będących komplementariuszami w spółkach komandytowo-akcyjnych, członków zarządów w spółkach z o.o., w spółkach akcyjnych, w 
spółdzielniach, dyrektorów i zastępców dyrektorów przedsiębiorstw państwowych.  
9) dotyczy Posiadacza rachunku PKO Konto Dziecka, którego przedstawiciel ustawowy posiada w PKO Banku Polskim SA rachunek 
oszczędnościowo-rozliczeniowy z dostępem do usług bankowości elektronicznej. 
10) opłaty nie pobiera się w przypadku przekazania środków na rachunek PKO Konto Dziecka i posiadania dostępu do usług bankowości 
elektronicznej do rachunku PKO Konto Dziecka 
11)  zlecenie zostanie zrealizowane w ramach najbliższej sesji systemu Elixir, o ile zostało złożone w oddziale co najmniej 40 minut przed 
zakończeniem przyjmowania przez KIR zleceń na daną sesję 
12) opłaty nie pobiera się w przypadku przekazania środków na rachunek PKO Konto Dziecka 
 
 
 

DZIAŁ II Pozostałe rachunki 
 

  Rachunek 

Oszczędnościo

wy 

Rachunek 

Oszczędnościo

wy Plus 

Rachunek oszczędnościowy płatny na 

żądanie 

Rachunek 

lokacyjny IKE 

w walucie 
polskiej 1 

w walutach 
wymienialnych 

1 2 3 4 5 6 7 

  w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych 

1. Prowadzenie rachunku - miesięcznie  

W miesiącu kalendarzowym, w którym 

otwarto rachunek, opłata pobierana jest 

proporcjonalnie do ilości dni 

pozostających do końca tego miesiąca 

1,002 1,002 

5,00 - rachunki 

osób 

fizycznych 

10,00 - 

pozostałe 

rachunki 

5,00 

0,00 

0,00 - dla 

posiadaczy 

rachunku ZŁOTE 

KONTO i rachunku 

PLATINIUM 

2. Abonament miesięczny za korzystanie z 

usług bankowości elektronicznej (iPKO) 
0,00 0,00 0,00 0,00 x 

3. Przelew - realizacja dyspozycji 

przekazania środków:   
     

1/ na rachunki prowadzone w PKO Banku 

Polskim SA: 
     

a w oddziale PKO Banku Polskiego SA 0,003 /  9,99 0,003 /  9,99 0,00 0,00 0,00 

b za pośrednictwem serwisu 

telefonicznego 
0,003 /  9,99 0,003 /  9,99 0,00 0,00 X 

c za pośrednictwem serwisu 

internetowego 
0,003 /  7,99 0,003 /  7,99 0,00 0,00 X 

2/ na rachunki w innym banku      

a w oddziale PKO Banku Polskiego SA 9,99 9,99 6,00 6,00 5,00 

b za pośrednictwem serwisu 

telefonicznego 
9,99 9,99 4,00 4,00 X 

c za pośrednictwem serwisu 

internetowego 
7,99 7,99 1,00 1,00 X 

4. Przelew predefiniowany (z zastrzeżeniem 

Części XI pkt 20) - realizacja dyspozycji 

przekazania środków:   

     

1/ na rachunki prowadzone w PKO Banku 

Polskim SA: 
     

a w oddziale PKO Banku Polskiego SA 0,003 /  9,99 0,003 /  9,99 0,00 0,00 0,00 
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b za pośrednictwem serwisu 

telefonicznego 
0,003 /  9,99 0,003 /  9,99 0,00 0,00 X 

c za pośrednictwem serwisu 

internetowego 
0,003 /  7,99 0,003 /  7,99 0,00 0,00 X 

2/ na rachunki w innym banku      

a w oddziale PKO Banku Polskiego SA 9,99 9,99 6,00 6,00 5,00 

b za pośrednictwem serwisu 

telefonicznego 
9,99 9,99 4,00 4,00 X 

c za pośrednictwem serwisu 

internetowego 
7,99 7,99 1,00 1,00 X 

5. Wypłata transferowa (w formie 

bezgotówkowej) lub zwrot środków (w 

formie bezgotówkowej) z rachunku 

lokacyjnego IKE: 

     

1/ przed upływem 6 miesięcy od daty 

otwarcia rachunku 
X X X X 100,00 

2/ od 6 do 12 miesięcy od daty otwarcia 

rachunku 
X X X X 75,00 

6. Zlecenia stałe (o stałej kwocie i 

terminie): 
     

1/ Złożenie dyspozycji zlecenia stałego:      

a w oddziale PKO Banku Polskiego SA X X 2,00 2,00 X 

b za pośrednictwem:      

 - serwisu telefonicznego X X 2,00 2,00 X 

 - serwisu internetowego X X 0,00 0,00 X 

2/ realizacja dyspozycji przekazania 

środków na rachunek, za każdą 

należność wymienioną w zleceniu 

X X 1,50 1,50 X 

3/ modyfikacja zlecenia stałego:      

a w oddziale PKO Banku Polskiego SA X X 2,00 2,00 X 

b za pośrednictwem:      

 - serwisu telefonicznego X X 1,00 1,00 X 

 - serwisu internetowego X X 0,00 0,00 X 

7. Realizacja wysokokwotowych zleceń na 

rachunki prowadzone w innych niż PKO 

Bank Polski SA bankach  za 

pośrednictwem systemu SORBNET: 

     

1/ w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł 20,00 20,00 20,00 20,00 X 

2/ w kwocie niższej niż 1 mln zł 40,00 40,00 40,00 40,00 X 

8 Przekazywanie pocztą na terenie kraju:      

1/ wyciągów, zbiorczego zestawienia 

operacji (częściej niż raz w miesiącu) - 

każdorazowo 

10,00 10,00 5,00 5,00 5,00 

2/ zbiorczego zestawienia operacji - raz w 

miesiącu 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. Powiadomienia dotyczące zdarzeń 

związanych z posiadanym rachunkiem 

oraz wykorzystywanymi usługami 

bankowości elektronicznej wysyłane: 

     

1/ za pośrednictwem e-mail 0,00 0,00 0,00 0,00 X 
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2/ za pośrednictwem SMS - opłaty 

pobierane w cyklach miesięcznych: 
     

a) pakiet 40 SMS:      

 - do 40 szt. SMS 6,00 6,00 6,00 6,00 X 

 - kolejne SMS powyżej 40 szt. - za każdy 

SMS 
0,20 0,20 0,20 0,20 X 

b) powiadomienia SMS - za każdy SMS 0,25 0,25 0,25 0,25 X 

10. Za sporządzenie i wysłanie 

zawiadomienia / monitu związanego z 

powstaniem niedopuszczalnego salda 

debetowego 

X X X X X 

11. Zmiana rachunku ze wspólnego na 
indywidualny i odwrotnie 

30,00 30,00 30,00 30,00 X 

 
1/  Rachunek prowadzony dla osób fizycznych, dla Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych ( od dnia 16 lipca 2007 r.) oraz dla komitetów 
wyborczych wyborców (od dnia 3 września 2012 r.). 
2/  Opłata nie jest pobierana jeżeli saldo rachunku jest niższe niż wymagana kwota opłaty 
3/  W przypadku pierwszego przelewu na rachunki prowadzone w PKO Banku polskim SA dokonane w danym miesiącu kalendarzowym 

 

 

DZIAŁ III Rachunki Szkolnej Kasy Oszczędności 
 

  SKO Konto 

dla Szkoły 

SKO Konto 

dla Ucznia 

SKO Konto dla 

Rady Rodziców 

SKO Konto 

Plan Szkoły 

SKO Konto Plan 

Rady Rodziców 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Prowadzenie rachunku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Przelew – realizacja dyspozycji przekazania 

środków: 
     

1/ na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA:      

a w oddziale PKO BP SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b za pośrednictwem serwisu telefonicznego X X X X X 

c za pośrednictwem serwisu internetowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2/ na rachunki w innym banku z wyłączeniem 

przelewów do ZUS i US: 
     

a w oddziale PKO BP SA 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

b za pośrednictwem serwisu telefonicznego X X X X X 

c za pośrednictwem serwisu internetowego 0,00 X 0,50 0,00 0,50 

 

 

DZIAŁ IV Depozyty mieszkaniowe 
 

1 2 3 

ROZDZIAŁ I Książeczki mieszkaniowe w złotych 

1. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw na inną osobę /cesja/ 70,00 

2. Wydanie drugiego i następnych zaświadczeń o wysokości środków zgromadzonych na książeczce   35,00 

3. Dokonanie kontroli budowy, w związku z ubieganiem się o premię gwarancyjną, w przypadku braku 

zaświadczenia o stanie zaawansowania budowy  
150,00 

4. Likwidacja, na życzenie klienta, rachunku wkładu oszczędnościowego prowadzonego do książeczki z wypłatą 

premii gwarancyjnej  
40,00 
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5. Inne czynności związane z obsługą książeczek mieszkaniowych wykonywane na życzenie klienta 20,00 

6. Przelew środków z książeczki:  

1/ na rachunki prowadzone w PKO BP SA 0,00 

2/ na rachunki prowadzone w innych bankach 5,00 

6a. Poszukiwanie rachunku książeczki mieszkaniowej, zlecone przez klienta – w każdym oddziale PKO BP SA 10,00 

ROZDZIAŁ II. Rachunek transakcyjny rynku mieszkaniowego (umowy zawarte od dnia  1 kwietnia 2005 r.) 

7. Otwarcie rachunku transakcyjnego rynku mieszkaniowego od 150 zł 

 Uwaga:   Innych prowizji i opłat nie pobiera się.  

 

 

DZIAŁ V Produkty i usługi wycofane z oferty 
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  w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych 

ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE 

1. Prowadzenie 

rachunku - 

miesięcznie 

1,50 

 

0,00 - dla 

dzieci 

posiadacz

y 

Rachunku 

PLATINIU

M 

 

2,50 

 

0,00 - dla 

dzieci 

posiadacz

y 

Rachunku 

PLATINIU

M 

 

6,90 gdy 

dokonano 

transakcji 

bezgotówk

owych na 

kwotę min. 

250 zł 

kartą 

debetową 

wydaną 

do 

rachunku1/  

8,90 - gdy 

nie 

dokonano 

transakcji 

bezgotówk

owych na 

kwotę min. 

250 zł 

kartą 

debetową 
wydaną 

do 

rachunku1/  

16,50 

 

 

0,00 - dla 

jednego 

rachunku 

otwartego 

w ramach 

pakietu 

SUKCES2/ 

według 

umowy z 

klientem 

10,00 

 

0,00 - 

posiadacze 

Rachunku 

PLATINIUM 

 

0,00 

0,00- jeżeli 

systematy

czne 

wpływy na 

rachunek 

w 

ostatnim 

miesiącu 

wynoszą 

nie mniej 

niż 1500 zł 

 

6,90 - 

jeżeli 

systematy

czne 

wpływy na 

rachunek 

w 

ostatnim 

miesiącu 

są niższe 

niż 1500 zł 

0,00 - dla 

posiadacz

y do 26 

roku życia 

albo dla 

posiadacz

y powyżej 

26 roku 

życia, 

jeżeli 

systematy

czne 

wpływy 

na 

rachunek 

w 

ostatnim 

miesiącu 

wynoszą 

nie mniej 

niż 1000 

złotych 
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5,00 - dla 

osób 

powyżej 

26 roku 

życia, jeżeli 

systematy

czne 

wpływy na 

rachunek 

w ostatnim 

miesiącu 

są niższe 

niż 1000 

złotych 

2. 

Abonament miesięczny za 

korzystanie z usług 

bankowości elektronicznej 

(iPKO) 

0,50 1,00 2,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 

3. 

Przelew - realizacja 

dyspozycji przekazania 

środków: 

         

1/ pomiędzy rachunkami tego 

samego posiadacza 

rachunku, prowadzonymi w 

PKO Banku Polskim SA (w 

tym na rachunki prowadzone 

w na rzecz tego samego 

posiadacza rachunku 

prowadzone przez inne spółki 

Grupy Kapitałowej Banku): 

         

a w oddziale PKO Banku 

Polskiego SA 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,99 0,00 0,00 

b za pośrednictwem serwisu 

telefonicznego 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 9,99 0,00 0,00 

c za pośrednictwem serwisu 

internetowego 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 9,99 0,00 0,00 

2/ na pozostałe rachunki 

prowadzone w PKO Banku 

Polskim SA: 

         

a w oddziale PKO Banku 

Polskiego SA 
5,00 5,003 5,003 0,00 0,00 5,00 9,99 5,003 5,003 

b za pośrednictwem serwisu 

telefonicznego 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 9,99 0,00 0,00 

c za pośrednictwem serwisu 

internetowego 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 9,99 0,00 0,00 

3/ na rachunki w innym banku z 

zastrzeżeniem ppkt 4 
         

a w oddziale PKO Banku 

Polskiego SA 
5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 9,99 9,99 5,00 8,00 

b za pośrednictwem serwisu 

telefonicznego 
3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 9,99 9,99 3,00 3,00 

c za pośrednictwem serwisu 

internetowego 
0,70 0,70 0,70 0,30 0,00 9,99 9,99 0,00 0,00 
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4/ na rachunki do ZUS i 

Urzędu Skarbowego 
         

a w oddziale PKO Banku 

Polskiego SA 
5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 9,99 9,99 6,00 9,00 

b za pośrednictwem serwisu 

telefonicznego 
3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 9,99 9,99 4,00 4,00 

c za pośrednictwem serwisu 

internetowego 
0,70 0,70 0,70 0,30 0,00 9,99 9,99 0,00 0,00 

4. Przelew predefiniowany (z 

zastrzeżeniem Części XI pkt. 

20) - realizacja dyspozycji 

przekazania środków:  

         

1/ pomiędzy rachunkami tego 

samego posiadacza 

rachunku, prowadzonymi w 

PKO Banku Polskim SA (w 

tym na rachunki 

prowadzone w na rzecz 

tego samego posiadacza 

rachunku prowadzone przez 

inne spółki Grupy 

Kapitałowej Banku): 

         

a w oddziale PKO Banku 

Polskiego SA 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,99 0,00 0,00 

b za pośrednictwem serwisu 

telefonicznego 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 9,99 0,00 0,00 

c za pośrednictwem serwisu 

internetowego 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 9,99 0,00 0,00 

2/ na pozostałe rachunki 

prowadzone w PKO Banku 

Polskim SA: 

         

a w oddziale PKO Banku 

Polskiego SA 
5,00 5,003/ 5,003/ 0,00 0,00 5,00 9,99 5,003/ 5,00/0,003 

b za pośrednictwem serwisu 

telefonicznego 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 9,99 0,00 0,00 

c za pośrednictwem serwisu 

internetowego 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 9,99 0,00 0,00 

3/ na rachunki w innym banku 

z zastrzeżeniem ppkt 4 
         

a w oddziale PKO Banku 

Polskiego SA 
5,00 5,00 5,00 1,00 0,00 5,00 9,99 5,00 8,00 

b za pośrednictwem serwisu 

telefonicznego 
3,00 3,00 3,00 1,00 0,00 x 9,99 3,00 3,00 

c za pośrednictwem serwisu 

internetowego 
0,70 0,70 0,70 0,30 0,00 x 9,99 0,00 0,00 

4/ na rachunki do ZUS i 

Urzędu Skarbowego 
         

a w oddziale PKO Banku 

Polskiego SA 
5,00 5,00 5,00 1,00 0,00 5,00 9,99 6,00 9,00 

b za pośrednictwem serwisu 

telefonicznego 
3,00 3,00 3,00 1,00 0,00 x 9,99 4,00 4,00 

c za pośrednictwem serwisu 

internetowego 
0,70 0,70 0,70 0,30 0,00 x 9,99 0,00 0,00 
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5. Realizacja zleceń o 

charakterze pilnym na 

rachunki w innych 

bankach, złożonych w 

oddziale PKO Banku 

Polskiego SA, z 

wyłączeniem zleceń do ZUS 
4/ 

9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 x x 9,00 9,00 

6. Polecenie zapłaty - 

realizacja dyspozycji 

przekazania środków: 

         

1/ z rachunku dłużnika na 

rachunki prowadzone w 

PKO Banku Polskim SA - za 

każde polecenie 

x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 

2/ z rachunku dłużnika na 

rachunki prowadzone w 

innych bankach - za każde 

polecenie (opłata jest 

pobierana od dłużnika) 

x 1,00 1,00 1,00 0,00 x x 1,00 1,00 

7. Zlecenia stałe (o stałej 

kwocie i terminie): 
         

1/ złożenie dyspozycji zlecenia 

stałego: 
         

a w oddziale PKO Banku 

Polskiego SA 
2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 x 2,00 2,00 

b za pośrednictwem:          

 - serwisu telefonicznego 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 x x 2,00 2,00 

 - serwisu internetowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 

2/ realizacja dyspozycji 

przekazania środków na 

rachunek, za każdą 

należność wymienioną w 

zleceniu 

1,50 1,505/ 1,505/ 0,00 0,00 1,50 x 1,505/ 1,505/ 

3/ modyfikacja zlecenia 

stałego: 
         

a w oddziale PKO Banku 

Polskiego SA 
4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 4,00 x 4,00 4,00 

b za pośrednictwem:          

 - serwisu telefonicznego 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 x x 1,00 1,00 

 - serwisu internetowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 

8. Realizacja 

wysokokwotowych zleceń 

na rachunki prowadzone w 

innych niż PKO Bank Polski 

SA bankach  za 

pośrednictwem systemu 

SORBNET: 

         

1/ w kwocie wyższej lub 

równej 1 000 000 zł 
x 20,00 20,00 20,00 20,00 x 20,00 20,00 20,00 
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2/ w kwocie niższej niż 1 000 000 

zł 
x 40,00 40,00 40,00 40,00 x 40,00 40,00 40,00 

9. Przekazywanie pocztą na 

terenie kraju: 
         

1/ wyciągów, zbiorczego 

zestawienia operacji (częściej 

niż raz w miesiącu) - 

każdorazowo 

6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 20,00 6,00 6,00 

2/ zbiorczego zestawienia 

operacji - raz w miesiącu 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 

10. Informacja o saldach na 

skrzynki poczty internetowej 
         

1/ przekazywanie informacji o 

zmianach sald - miesięczna 

opłata abonamentowa 

2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 x x 2,00 2,00 

2/ przywrócenie pierwotnego 

hasła 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 

11. Przekazywanie komunikatów 

w ramach usługi "Informacja 

SMS" - miesięczna opłata 

abonamentowa  (wysokość 

salda lub 5 ostatnich operacji 

i wysokość salda) 

0,00 4,00 5,00 0,00 0,00 x x 5,00 5,00 

12. Pakiet "INFO" obejmujący 

następujące usługi – 

miesięczna opłata 

abonamentowa 

- informacja o zmianach sald 

na rachunkach do  skrzynek 

poczty internetowej, 

- przekazywanie komunikatów 

w ramach usługi „Informacja 

SMS" (wysokość salda lub 5 

ostatnich operacji i wysokość 

salda) 

0,00 4,00 5,00 0,00 0,00 x x 6,00 6,00 

13 Powiadomienia dotyczące 

zdarzeń związanych z 

posiadanym rachunkiem oraz 

wykorzystywanymi usługami 

bankowości elektronicznej, 

wysyłane: 

         

1/ za pośrednictwem e-mail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2/ za pośrednictwem SMS - 

opłaty pobierane w cyklach 

miesięcznych: 

         

a) pakiet 40 SMS:          

 - do 40 szt. SMS 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

 - kolejne SMS powyżej 40 

szt.- za każdy SMS 
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
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b) powiadomienia SMS - za 

każdy SMS 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

14. Za sporządzenie i wysłanie 

zawiadomienia / monitu 

związanego z powstaniem 

niedopuszczalnego salda 

debetowego 

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 x x 30,00 30,00 

15. Zmiana rachunku ze 

wspólnego na 

indywidualny i odwrotnie 

x 30,00 30,00 30,00 0,00 x 30,00 30,00 x 

16. Zmiana rachunku 

prowadzonego w ramach 

wyższego pakietu na niższy  

x x x 50,00 50,00 x x x x 

 
1/  Dotyczy transakcji bezgotówkowych rozliczonych w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za rachunek.  
2/  Dotyczy: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych będących wspólnikami spółek jawnych, partnerów i członków 

zarządów spółek partnerskich, osób fizycznych będących komplementariuszami i komandytariuszami w spółkach komandytowych, osób fizycznych 

będących komplementariuszami w spółkach komandytowo-akcyjnych, członków zarządów w spółkach z o.o., w spółkach akcyjnych, w 

spółdzielniach, dyrektorów i zastępców dyrektorów przedsiębiorstw państwowych. 
3/  Opłaty nie pobiera się w przypadku przekazania środków na rachunek PKO Konto Dziecka i posiadania dostępu do usług bankowości 

elektronicznej do rachunku PKO Konto Dziecka 
4/  Zlecenie zostanie zrealizowane w ramach najbliższej sesji systemu Elixir, o ile zostało złożone w oddziale co najmniej 40 minut przed 

zakończeniem przyjmowania przez KIR zleceń na daną sesję. 
5/  Opłaty nie pobiera się w przypadku przekazania środków na rachunek PKO Konto Dziecka 

 

 

CZĘŚĆ II  KARTY PŁATNICZE 
 

DZIAŁ I Karty debetowe 
 

  PKO Ekspres do rachunków : 

  

PKO 

Konto 

Pierwsze 
1/ 

PKO 

Konto 

dla 

Młodych 

(umowy 

zawarte 

od 10 

stycznia 

2014 r.) 

PKO Konto 

za Zero 1/ 

(umowy 

zawarte od 

22 

października) 

SUPERKON

TO1/ 

(umowy 

zawarte od 

14 marca 

2011 r.) 

PKO 

Konto 

Pogodne 
1/ 

PKO 

Konto 

Rodzica 
1/ 

PKO 

Konto bez 

Granic 1/ 

Konto 

Aurum 
1/ 

Konto 

Platinium II 
1/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  w złotych 

1. Wydanie karty ze 

standardowym 

wizerunkiem  

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

2. Wznowienie karty ze 

standardowym 

wizerunkiem albo z 

wizerunkiem z galerii 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3. Opłata za wizerunek 

karty z galerii 2/ 

- wydanie karty z 

wizerunkiem z galerii 

- zmiana standardowego 

wizerunku karty na 

wizerunek z galerii 

- zmiana wizerunku karty 

w ramach galerii 

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

4. Opłata miesięczna za 

kartę 

3,00 

0,00 - gdy 

dokonano 

min. 5 

transakcji 

bezgotówkow

ych 3) 

 

1,00 - gdy 

dokonano 4 

transakcje 

bezgotówkow

e 3) 

 

2,00 - gdy 

dokonano 3 

transakcje 

bezgotówkow

e 3) 

 

3,00 - gdy 

dokonano 2 

transakcje 

bezgotówkow

e 3) 

 

4,00 - gdy 

dokonano 1 

transakcję 

bezgotówkow

ą 3) 

 

5,00 - gdy nie 

dokonano 

transakcji 

bezgotówkow

ych 3)  

0,00 - gdy 

dokonano 

transakcji 

bezgotówk

owych na 

kwotę min. 

250 zł 

kartą 

debetową 

wydaną 

do 

rachunku 3 

 

 

2,90 - gdy 

nie 

dokonano 

transakcji 

bezgotówk

owych na 

kwotę min. 

250 zł 

kartą 

debetową 

wydaną 

do 

rachunku3 

3,50 4,50 

0,00 - gdy 

dokonano 

transakcji 

bezgotówk

owych na 

kwotę min. 

250 zł  

kartą 

debetową 

wydaną 

do  

rachunku 
3) 

 

2,90 – gdy 

nie 

dokonano 

transakcji 

bezgotówk

owych na 

kwotę min. 

250 zł  

kartą 

debetową 

wydaną 

do 

rachunku 
3) 

0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

http://www.pkobp.pl/oplaty-i-prowizje/uslugi-dla-osob-fizycznych/czesc-i-uslugi-oferowane-osobom-fizycznym/dzial-ii-karty-debetowe-i-charge/#trzy
http://www.pkobp.pl/oplaty-i-prowizje/uslugi-dla-osob-fizycznych/czesc-i-uslugi-oferowane-osobom-fizycznym/dzial-ii-karty-debetowe-i-charge/#trzy
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5. Wypłata gotówki w 

walucie polskiej - za 

każdą operację od 

wartości operacji: 

         

1/ w bankomatach PKO 

Banku Polskiego SA 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2/ w bankomatach BZ WBK 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3/ w oddziałach PKO Banku 

Polskiego SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4/ w agencjach PKO Banku 

Polskiego SA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5/ w bankomatach innych 

niż PKO Banku Polskiego 

SA oraz w  bankomatach 

innych niż BZ WBK 

0,00 0,00 
3% nie mniej 

niż 5,00 
0,00 0,00 

3% nie 

mniej niż 

5,00 

0,00 0,00 0,00 

6/ w oddziałach innych niż 

PKO Banku Polskiego SA 

3% nie 

mniej niż 

5,00 

3% nie 

mniej niż 

5,00 

3% nie mniej 

niż 5,00 

3% nie 

mniej niż 

5,00 

3% nie 

mniej niż 

5,00 

3% nie 

mniej niż 

5,00 

3% nie 

mniej 

niż 5,00 

3% nie 

mniej 

niż 5,00 

3% nie 

mniej niż 

5,00 

7/ towarzysząca operacji 

bezgotówkowej, 

pomniejszająca dostępny 

limit operacji 

bezgotówkowych 4/ 

1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

8/ w urzędach pocztowych 
1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 

6. Wypłata gotówki w 

walutach obcych - za 

każdą operację od 

wartości operacji 

         

1/ w bankomatach za 

granicą 0,00 0,00 
3% nie mniej 

niż 10,00 

3% nie 

mniej niż 

10,00 

3% nie 

mniej niż 

10,00 

3% nie 

mniej niż 

10,00 

0,00 0,00 0,00 

2/ w oddziałach banków za 

granicą 
3% nie 

mniej niż 

10,00 

3% nie 

mniej niż 

10,00 

3% nie mniej 

niż 10,00 

3% nie 

mniej niż 

10,00 

3% nie 

mniej niż 

10,00 

3% nie 

mniej niż 

10,00 

3% nie 

mniej 

niż 

10,00 

3% nie 

mniej 

niż 

10,00 

3% nie 

mniej niż 

10,00 

7. 
Miesięczne rozliczenie 

operacji 

bezgotówkowych – od 

wartości operacji 

         

1/ krajowych – od wartości 

operacji 
x x x x x x x x x 

2/ zagranicznych – od 

wartości operacji 
x x x x x x x x x 
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8. 
Sprawdzenie salda 

rachunku w bankomacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. 
Każdy wydruk informacji 

o wysokości salda 

rachunku/wolnych 

środków w bankomacie 

PKO Banku Polskiego SA 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

10. 
Każdy wydruk informacji 

o ostatnich 5 operacjach 

rozliczonych na 

rachunku, do którego 

wydano kartę w 

bankomacie PKO Banku 

Polskiego SA   

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

11. 
Odtworzenie kodu PIN w 

formie papierowej 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

 
1  W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami debetowymi, dokonanych w walucie wymienialnej, dla której 

PKO Bank Polski SA nie prowadzi tabeli kursów, pobiera się  dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji  w wysokości 2: wartości 

transakcji. Tabela kursów PKO Banku Polskiego SA prezentowana jest w lokalach oddziałów PKO Banku Polskiego SA lub w agencjach PKO Banku 

Polskiego SA i na stronie internetowej www.pkobp.pl  
2  Wznowienie albo wydanie karty po unieważnieniu z wybranym wizerunkiem z galerii następuje pod warunkiem, że dany wizerunek nadal jest 

dostępny w ofercie. W sytuacji wycofania danego wizerunku z galerii karta zostanie wydana ze standardowym wizerunkiem. 
3 Dotyczy transakcji bezgotówkowych rozliczonych w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za kartę.   
4 Maksymalna wysokość wypłaty gotówki towarzyszącej operacji bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu karty, określona jest w Komunikacie 

PKO Banku Polskiego SA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pkobp.pl/
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DZIAŁ II  Pozostałe karty debetowe i charge 
 

  PKO Graffiti 1 
PKO 

Ekspres 1 

PKO Ekspres 

do rachunku 

PKO Konto 

za Zero 

(umowy 

zawarte do 

21 

października 

2012 r.)1  

PKO Ekspres 

do rachunku 

PKO Konto 

dla Młodych 

(umowy 

zawarte do 9 

stycznia 

2014 r. )1) 

PKO VISA 

Classic 2,, 3 

PKO VISA 

Gold 2,, 3  

Diners 

Club 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych 

1. Wydanie lub wznowienie karty -  

opłata za każdy 12 miesięczny okres 

ważności karty 

20,00. 

26,00. 

0,00 0,00 40,00 250,00 

karta 

główna 

300,00 

Karty: 

Aurum - 

0,00 

Platinium - 

0,00 

karta 

dodatkowa 

150,00 

2. Opłata miesięczna za kartę 

x x 

0,00 - gdy  

dokonano 

transakcji 

bezgotówkow

ych na kwotę 

min. 250 zł  

kartą 

debetową 

wydaną do 

rachunku4/ 

 

2,90 - gdy 

nie dokonano 

transakcji 

bezgotówkow

ych na kwotę 

min. 250 zł  

kartą 

debetową 

wydaną do 

rachunku 4/ 

0,00 - gdy 

dokonano 

transakcji 

bezgotówkow

ych na kwotę 

min. 350 zł  

kartą 

debetową 

wydaną do 

rachunku 4) 

 

5,00 - gdy 

nie dokonano 

transakcji 

bezgotówkow

ych na kwotę 

min. 350 zł  

kartą 

debetową 

wydaną do 

rachunku 4) 

x x x 

3. Ekspresowe wydanie karty (tj. do 

trzech dni roboczych od dnia złożenia 

wniosku - z wyłączeniem sobót) - 

dodatkowo 

x x x x 

50,00  

+ koszty 

przesyłki 

50,00 

 + koszty 

przesyłki 

x 

 

 

 

 

http://www.pkobp.pl/oplaty-i-prowizje/uslugi-dla-osob-fizycznych/czesc-i-uslugi-oferowane-osobom-fizycznym/dzial-ii-karty-debetowe-i-charge/#jedenn
http://cms.pkobp.pl.k2prod.inteligo.com.pl/admin/articles/edit/25490/#czteryy
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4. Opłata za wizerunek karty z galerii 5/ 

- wydanie karty z wizerunkiem z galerii 

- zmiana standardowego wizerunku 

karty na wizerunek z galerii 

- zmiana wizerunku karty w ramach 

galerii 

14,90 14,90 14,90 14,90 x x x 

5. Wypłata gotówki w walucie polskiej - 

za każdą operację od wartości 

operacji: 

       

1/ w bankomatach PKO Banku Polskiego 

SA 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3% nie mniej 

niż 5,00 

3% nie mniej 

niż 5,00 
4% 

2/ w bankomatach BZ WBK 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3% nie mniej 

niż 5,00 

3% nie mniej 

niż 5,00 
x 

3/ w oddziałach PKO Banku Polskiego SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

4/ w agencjach PKO Banku Polskiego SA 
1,00 1,00 1,00 1,00 

3% nie mniej 

niż 5,00 

3% nie mniej 

niż 5,00 
x 

5/ w bankomatach i oddziałach innych 

niż PKO Banku Polskiego SA oraz w  

bankomatach innych niż  BZ WBK 

1,5% nie 

mniej niż 

5,00 

3% nie 

mniej niż 

5,00 

3% nie mniej 

niż 5,00 
0,00 

3% nie mniej 

niż 5,00 

3% nie mniej 

niż 5,00 
4%  

6/ w oddziałach innych niż PKO Banku 

Polskiego SA 

1,5% nie 

mniej niż 

5,00 

3% nie 

mniej niż 

5,00 

3% nie mniej 

niż 5,00 

3% nie 

mniej niż 

5,00 

3% nie mniej 

niż 5,00 

3% nie mniej 

niż 5,00 
x 

7/ towarzysząca operacji bezgotówkowej, 

pomniejszająca dostępny limit operacji 

płatniczych 6/ 

1,00 1,00 1,00 1,00 x x x 

8/ w urzędach pocztowych 
1,50 1,50 1,50 1,50 

3% nie mniej 

niż 5,00 

3% nie mniej 

niż 5,00 
x 

6. Wypłata w walutach obcych - za 

każdą operację od wartości operacji 
       

1/ w bankomatach za granicą 1,5% nie 

mniej niż 

10,00 

3% nie 

mniej niż 

10,00 

3% nie mniej 

niż 10,00 
0,00 

3% nie mniej 

niż 10,00 

3% nie mniej 

niż 10,00 
4% 

2/ w oddziałach banków za granicą 1,5% nie 

mniej niż 

10,00 

3% nie 

mniej niż 

10,00 

3% nie mniej 

niż 10,00 

3% nie 

mniej niż 

10,00 

3% nie mniej 

niż 10,00 

3% nie mniej 

niż 10,00 4% 

7. Miesięczne rozliczenie operacji 

bezgotówkowych – od wartości 

operacji 

       

1/ krajowych – od wartości operacji x x X x 1% 1% 0% 

2/ zagranicznych – od wartości operacji x x x x 1% 1% 1% 

8. Sprawdzenie salda rachunku w 

bankomacie 
0,00 0,00 0,00 0,00 x x x 

9. Każdy wydruk informacji o wysokości 

salda rachunku/wolnych środków w 

bankomacie PKO Banku Polskiego SA  

0,50 0,50 0,50 0,50 x x x 
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10. 
Każdy wydruk informacji o ostatnich 5 

operacjach rozliczonych na rachunku, 

do którego wydano kartę w 

bankomacie PKO Banku Polskiego SA  

1,00 1,00 1,00 1,00 x x x 

11. 
Odtworzenie kodu PIN w formie 

papierowej 
10,00 10,00 10,00 10,00 x x x 

 
1)  W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami debetowymi, dokonanych w walucie wymienialnej, dla której 

PKO Bank Polski SA nie prowadzi tabeli kursów, pobiera się  dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2: wartości 

transakcji. Tabela kursów PKO Banku Polskiego SA prezentowana jest w lokalach oddziałów PKO Banku Polskiego SA lub w agencjach PKO Banku 

Polskiego SA i na stronie internetowej www.pkobp.pl 
2)  W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami PKO Visa Classic i PKO Visa Gold dokonanych w walucie innej 

niż rozliczeniowa, pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3 : wartości transakcji. 
3) Prowizje i opłaty dotyczą kart PKO Visa Classic i PKO Visa Gold wydanych przed dniem 4 września 2012 r. 
4)  Dotyczy transakcji bezgotówkowych rozliczonych w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za kartę 
5)  Wznowienie albo wydanie karty po unieważnieniu z wybranym wizerunkiem z galerii następuje pod warunkiem, że dany wizerunek nadal jest 

dostępny w ofercie. W sytuacji wycofania danego wizerunku z galerii karta zostanie wydana ze standardowym wizerunkiem. 
6)  Maksymalna wysokość wypłaty gotówki towarzyszącej operacji płatniczej dokonywanej przy użyciu karty, określona jest w Komunikacie PKO 

Banku Polskiego SA. 
 
 

DZIAŁ III  Karty debetowe do rachunków walutowych 
 

  PKO Visa EUR PKO Visa USD PKO Visa GBP 

 Nazwa opłaty lub prowizji prowizje lub opłaty 

w EUR 

prowizje lub opłaty w 

USD 

prowizje lub opłaty 

w GBP 

1. Wydanie lub wznowienie karty - opłata za każdy 12 miesięczny 

okres ważności karty 
6,00 8,00 5,00 

2. Wypłata gotówki  z rachunku głównego1/- za każdą operację:    

1/ w bankomatach PKO Banku Polskiego SA 1,50 1,50 1,50 

2/ w oddziałach PKO Banku Polskiego  SA, w agencjach PKO Banku 

Polskiego SA, urzędach pocztowych - od wartości operacji 
1,5% 1,5% 1,5% 

3/ w bankomatach innych niż PKO Banku Polskiego SA w kraju i za 

granicą 
1,50 1,50 1,50 

4/ w oddziałach innych niż PKO Banku Polskiego SA w kraju i za 

granicą- od wartości operacji 
1,5% 1,5% 1,5% 

5/ towarzysząca operacji bezgotówkowej, pomniejszająca dostępny 

limit operacji bezgotówkowych2/ 
1,00 1,00 1,00 

3. Każdy wydruk  informacji o wysokości salda rachunku/wolnych 

środków na rachunku, do którego wydano kartę, w bankomacie 

PKO Banku Polskiego SA 
0,50 0,50 0,50 

4. Każdy wydruk informacji o ostatnich 5 operacjach rozliczonych na 

rachunku, do którego wydano kartę, w bankomacie PKO Banku 

Polskiego SA 
0,50 0,50 0,50 

5. Operacja zrealizowana ze środków zgromadzonych na rachunku 

podpiętym1/: 
   

1/ bezgotówkowa  - od wartości operacji 2,5% 2,5% 2,5% 

2/ wypłata gotówki w bankomatach - od wartości operacji 1,50 + 2,5% 1,50 + 2,5% 1,50 + 2,5% 

3/ wypłata gotówki w oddziałach innych niż PKO Banku Polskiego SA 

w kraju i za granicą3/ - od wartości operacji 
4% 4% 4% 

 

http://www.pkobp.pl/
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1) Definicja "rachunku głównego" oraz "rachunku podpiętego" zgodna z Regulaminem wydawania i używania karty debetowej do rachunku 

walutowego w PKO Banku Polskim SA 
2) Maksymalna wysokość wypłaty gotówki towarzyszącej operacji bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu karty, określona jest w Komunikacie 

PKO Banku Polskiego SA. 
3) Kwota prowizji prezentowana na zestawieniu operacji jako dwie pozycje księgowe 

 

 

DZIAŁ IV Karty kredytowe 
 

 

 

PKO Visa 

Electron 

STUDENT 

PKO Visa 

Electron, PKO 

MasterCard 

Electronic 

(błękitna) 1/ 

Przejrzysta 

karta 

kredytowa 

PKO Visa 

PKO Visa 

Classic, PKO 

MasterCard 

Standard, 

partnerska 

karta PKO 

VITAY 

(srebrna) 2/ 

Partnerska 

karta PKO 

VITAY 

PKO Visa 

Gold, PKO 

MasterCar

d Gold, 

partnerska 

karta PKO 

VITAY 

(złota) 2/ 

PKO 

MasterCar

d 

Platinium 

PKO 

VISA 

Infinite 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych 
w złotych w 

złotych 

1. Opłata za każdorazowe 

wydanie i wznowienie karty z 

wyjątkiem kart wydawanych 

po zgłoszeniu utraty karty 

(opłata pobierana z góry) 

10,00 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 

2. Opłata za każdy rozpoczęty 

12-miesięczny okres ważności 

karty 

0,00 3/ 0,00 3/ 0,00 3/ 0,00 3/ 0,00 3/ 0,00 3/ 0,003/ 0,003/ 

 Uwaga: 

Opłata pobierana jest po 

upływie 12 miesięcy, a także w 

przypadku wcześniejszej 

rezygnacji klienta z karty, tj. 

przed upływem 12 m-cy. 

Opłata pobierana jest 

proporcjonalnie do okresu 

obowiązywania umowy 

        

3. Wypłata gotówki w kraju za 

każdą operację - od wartości 

operacji 

3% nie 

mniej niż 

8,00 

4% nie mniej 

niż 8,00 

4% nie 

mniej niż 

8,00 

4% nie mniej 

niż 8,00 

4% nie 

mniej niż 

8,00 

4% nie 

mniej niż 

8,00 

3% 3% 

4. Wypłata gotówki za granicą za 

każdą operację - od wartości 

operacji 

3% nie 

mniej niż 

8,00 

4% nie mniej 

niż 10,00 

4% nie 

mniej niż 

10,00 

4% nie mniej 

niż 10,00 

4% nie 

mniej niż 

10,00 

4% nie 

mniej niż 

10,00 

0% 0% 

5. Operacje realizowane w 

salonach gier hazardowych 

oraz w zakładach 

bukmacherskich 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

6. Opłata za przelew z rachunku 

karty kredytowej za każdą 

operację - od wartości 

operacji 

2% nie 

mniej niż 

5,00 

2% nie mniej 

niż 5,00 

2% nie 

mniej niż 

5,00 

2% nie mniej 

niż 5,00 

2% nie 

mniej niż 

5,00 

2% nie 

mniej niż 

5,00 

2% nie 

mniej niż 

5,00 

2% nie 

mniej 

niż 5,00 
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7. Ubezpieczenie spłaty kredytu 

na wypadek śmierci, trwałej 

niezdolności do pracy lub 

utraty pracy  

0,10% 

wartości 

kwoty 

zadłużenia 

w dniu 

rozliczenia 

0,13% 

wartości 

kwoty 

zadłużenia w 

dniu 

rozliczenia  

0,13% 

wartości 

kwoty 

zadłużenia 

w dniu 

rozliczenia 

0,10% 

wartości 

kwoty 

zadłużenia 

w dniu 

rozliczenia  

0,10% 

wartości 

kwoty 

zadłużenia 

w dniu 

rozliczenia 

0,10% 

wartości 

kwoty 

zadłużenia 

w dniu 

rozliczenia  

0,00% 

wartości 

kwoty 

zadłużenia 

w dniu 

rozliczenia  

0,00% 

wartośc

i kwoty 

zadłuże

nia w 

dniu 

rozlicze

nia  

8. Obsługa raty w ramach usługi 

spłaty ratalnej (opłata 

pobierana przy każdej racie)  

x 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

9. Przejęcie odpowiedzialności za 

operacje zrealizowane przed 

zgłoszeniem utraty karty 

(opłata miesięczna) 

1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

10. Pakiet ubezpieczeniowy 

"ubezpieczenia na szóstkę" 

(opłata miesięczna) 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

11. Ubezpieczenie podróżne 

(opłata miesięczna) 
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 x x 

12. Prestiżowy pakiet ubezpieczeń 

(opłata roczna) 
x x x x x x 0,00 0,00 

13. Usługa Concierge (opłata 

roczna) 
x x x x X x 0,00 0,00 

14. Pakiet usług dodatkowych – 

Priority Pass, IAPA (opłata 

roczna) 

x x x x X 80,00 0,00 0,00 

15. Priorty Pass - wejście 

użytkownika karty do saloniku 

na lotnisku 
x x x x X 

równowart

ość 27,00 

USD w 

złotych 4/ 

równowart

ość 27,00 

USD w 

złotych 4/ 

0,00 

16. Priorty Pass - wejście osoby 

towarzyszącej do saloniku na 

lotnisku x x x x X 

równowart

ość 27,00 

USD w 

złotych4/ 

równowart

ość 27,00 

USD w 

złotych4/ 

równow

artość 

27,00 

USD w 

złotych4 

17. Wydanie karty zastępczej za 

granicą 
x x x x X 

równowart

ość 250,00 

USD w 

złotych4/ 

0,00 0,00 

18. Awaryjna wypłata gotówki za 

granicą 
x x x x X 

równowart

ość 175,00 

USD w 

złotych4/ 

0,00 0,00 
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19. Opłata za monit listowy 5/          

 1) pierwszy 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 

 2) drugi 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 

20. Opłata za monit listowy 5/ - 

trzeci 
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 

21. Niedozwolone przekroczenie 

przyznanego limitu 

kredytowego (w przypadku 

przekroczenia limitu o więcej 

niż 5:) 

35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00 

22. 

Opłata za wydanie na życzenie 

Klienta duplikatu zestawienia 

operacji 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 

23. 

Opłata za wydanie na życzenie 

Klienta informacji finansowej 

dotyczącej karty kredytowej 

35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00 

 
1/ PKO Visa Electron, PKO MasterCard Electronic (błękitna) od dnia 21 października 2013 r. karty wycofane z oferty PKO Banku Polskiego SA. Karty 
pozostają w administrowaniu 
2/  Partnerska karta PKO VITAY (srebrna) oraz partnerska karta PKO VITAY (złota) od dnia 20 stycznia 2014 r. wycofane z oferty PKO Banku 
Polskiego SA. Karty pozostają w administrowaniu 
3/ Opłata 0,00 zł dotyczy przypadku, gdy średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych)  zrealizowanych w danym roku 
ważności karty (liczona jako suma operacji podzielona przez 12) przekroczy próg określony poniżej w tabeli. 
4/ Opłata przeliczana według zasad dla operacji dokonanych w walucie obcej, określonych w Regulaminie wydawania i używania karty kredytowej 
PKO BP SA. 
5/ Limit opłat za monity listowe w przypadku braku spłaty minimalnej kwoty do zapłaty w miesięcznym cyklu rozliczeniowym wynosi 90 złotych.  
 
 
 

Rodzaj karty 
Wysokość opłaty za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty w zależności od 
średniomiesięcznej wartości operacji 

 1 2 3 
 Minimalna 

wartość 
operacji 

Wysokość 
opłaty 

Minimalna 
wartość 
operacji 

Wysokość 
opłaty 

Wartość 
operacji 

Wysokość 
opłaty 

PKO VISA Electron STUDENT 200 zł 0 zł 100 zł 9,50 zł do 100 zł 19 zł 

PKO Visa Electron, PKO MasterCard Electronic 

(błękitna) 
400 zł 0 zł 300 zł 16,00 zł do 300 zł 32 zł 

Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa  400 zł 0 zł 300 zł 22,50 zł do 300 zł 45 zł 

PKO Visa Classic, PKO MasterCard Standard, 

partnerska karta PKO VITAY (srebrna), 

Partnerska karta PKO VITAY 

1 000 zł 0 zł 600 zł 34,50 zł do 600 zł 69 zł 

PKO Visa Gold, PKO MasterCard Gold, 

partnerska karta PKO VITAY (złota) 
2 000 zł 0 zł 1 500 zł 75,00 zł do 1 500 zł 150 zł 

PKO MasterCard Platinum 5 000  0 zł 4 000 zł 300,00 zł do 4 000 zł 600 zł 

PKO Visa Infinite 11 000  0 zł 8 200 zł 400,00 zł do 8 200 zł 800 zł 

W przypadku operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą w walucie innej niż rozliczeniowa, którą jest euro, 
Bank pobiera dodatkową prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 2: wartości operacji. 
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DZIAŁ V Karty PKO JUNIOR 
 

  Karta PKO Junior Naklejka zbliżeniowa PKO 

Junior 

  w złotych w złotych 

1. Wydanie karty 15,00 15,00 

2. Pobranie gotówki w kraju towarzyszące operacji płatniczej, pomniejszające 

dostępny limit operacji płatniczych (Cashback) 

0,00 X 

3. Korzystanie z terminala POS przy użyciu karty w celu dokonania operacji 

gotówkowej w walucie polskiej- za każdą operację 

  

1/ w agencjach PKO Banku Polskiego SA 1,00 X 

2/ w oddziałach innych niż PKO Banku Polskiego SA 3: nie mniej niż 5,00 X 

3/ w urzędach pocztowych 3: nie mniej niż 5,00 X 

4. Korzystanie z terminala POS przy użyciu karty w celu dokonania operacji 

gotówkowej w oddziałach banków za granicą - za każdą operację 

3: nie mniej niż 10,00 X 

5. Korzystanie w kraju z bankomatów  przy użyciu karty w celu dokonania 

operacji gotówkowej - za każdą operację 

  

1/ w bankomatach PKO Banku Polskiego SA 0,00 X 

2/ w bankomatach w kraju innych niż PKO Banku Polskiego SA 5,00 X 

6. Korzystanie za granicą z bankomatów przy użyciu karty w celu dokonania 

operacji gotówkowej - za każdą operację 

10,00 X 

7. Zmiana PIN w bankomatach PKO Banku Polskiego SA 0,00 X 

8. Wykup pieniądza elektronicznego w całości 9,00 9,00 

9. Wpłata gotówki na rachunek karty 0,00 0,00 

10. Unieważnienie karty 0,00 0,00 

11. Sprawdzenie dostępnych środków w bankomatach PKO Banku Polskiego SA 0,00 X 

12.- Wysyłka PIN zamówionego w oddziale przez Nabywcę karty 9,00 9,00 

W przypadku operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą w walucie innej niż rozliczeniowa, którą jest euro, 

PKO Bank Polski SA pobiera dodatkową prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 1,5: wartości operacji. Opłata przeliczana jest według 

zasad dla operacji dokonanych w walucie obcej, określonych w Warunkach korzystania z kart PKO Junior. 

 

CZĘŚĆ III KREDYTY 

DZIAŁ I Kredyty konsumpcyjne 
 

  Pożyczka 

gotówkowa w 

tym z 

przeznaczeniem 

na spłatę 

zadłużenia 

(konsolidacja) 

Kredyt Odnawialny 

Kredyt gotówkowy  

Preferencyjny studencki 
Aurum Platinium 

1 2 3 5 7 8 9 

  w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych 

1. Opłata przygotowawcza za 

rozpatrzenie wniosku 

kredytowego  

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

0,00 - posiadacze ROR 

w PKO Banku Polskim 

SA oraz klienci, którzy 

otworzą ROR w PKO 

Banku Polskim SA  

najpóźniej w dniu 

zawarcia umowy o 

kredyt;  
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200,00 - klienci nie 

posiadający ROR w 

PKO Banku Polskim SA 

2. 

Udzielenie kredytów  - od kwoty 

kredytu lub każdorazowo 

wypłaconej transzy, z wyjątkiem 

wymienionych w ppkt 1-4 

x 

0,00 - posiadacze 

PKO Konta dla 

Młodych (umowy 

rachunku zawarte 

od 10 stycznia 

2014 r.) 

 

1,5: nie mniej niż 

60,00 1/ 2/ dla 

posiadaczy 

rachunku ZŁOTE 

KONTO i rachunku 

PLATINIUM, Konto 

Aurum, Konto 

Platinium II 

 

1,85% nie mniej 

niż 60,00 1/ - 

pozostali 

posiadacze ROR 

 

od 3% do 4,5% 
1/ 3/) 4/ 

od 2% do 4,5% 
1/ 3/) 4/ 

od 0,5% do 1% -  dla 

posiadaczy ROR w PKO 

Banku Polskim SA  

(0% - umowy zawarte 

do 31.12.2003 r.) 

 

2% - pozostali klienci 

1/ 
klientom spełniającym warunki 

określone w odnośniku 5/ 
4% x x x x 

2/ 

klientom nie spełniającym 

warunków określonych w 

odnośniku 5/ 

6% x x x x 

3/ 

klientom, którzy otrzymali 

imienną (spersonalizowaną) 

ofertę kredytową z Banku 

4% x x x x 

4/ 
udzielone za pośrednictwem 

serwisu internetowego iPKO 
4% x x x x 

3. Podwyższenie kwoty 

kredytu/pożyczki - od kwoty 

podwyższenia 

stawka jak za 

udzielenie 

pożyczki 

1,5: nie mniej niż 

60,00 1/, 2/ - 

posiadacze 

rachunku ZŁOTE 

KONTO i rachunku 

PLATINIUM, Konto 

Aurum, Konto 

Platinium II 

 

1,85% nie mniej 

niż 60,00 1/ - 

pozostali 

posiadacze ROR 

stawka, jak za 

udzielenie 

kredytu 

stawka, jak za 

udzielenie 

kredytu 

x 

4. Przedłużenie okresu kredytowania 

na kolejne 12 miesięcy - od 

kwoty kredytu: 
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1/ 

umowy objęte klauzulą 

maksymalnego oprocentowania 

w wysokości stopy 

oprocentowania  kredytu 

lombardowego NBP 

powiększonej o 6 punktów 

procentowych 

x 3,1: nie mniej niż 

80,00 

x x x 

2/ 

umowy nie objęte klauzulą, o 

której mowa w ppkt.1   

x 1,5: nie mniej niż 

60,00 1/ 2/ 

posiadacze 

rachunku ZŁOTE 

KONTO, rachunku 

PLATINIUM, Konto 

Aurum, 

Konto Platinium II 

 

1,85% nie mniej 

niż 60,00 1/ - 

pozostali 

posiadacze ROR 

x x x 

5. 

Przywrócenie kredytu 

odnawialnego w przypadku 

automatycznego zamknięcia 

kredytu z powodu przekroczenia 

limitu kredytowego 

x 
0,5: nie mniej niż 

60,00 
x x x 

6. 

Sporządzenie i wysłanie 

zawiadomienia o zaległości w 

spłacie kredytu, monitu  

 

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

7. 
Czynności związane ze zmianą 

warunków spłaty: 
     

1/ 
za prolongatę - od kwoty 

podlegającej prolongacie 

3: nie mniej niż 

100,00 
x 

3: nie mniej niż 

100,00 

3: nie mniej niż 

100,00 
x 

2/ 

za zawieszenie okresu spłaty - od 

kwoty rat podlegających 

zawieszeniu 

3: nie mniej niż 

100,00 
x 

3: nie mniej niż 

100,00 

3: nie mniej niż 

100,00 
x 

3/ 

zmiana planu spłaty na wniosek 

kredytobiorcy 

Uwaga: 

Nie pobiera się opłaty w 

przypadku zmiany planu spłaty 

kredytu konsumenckiego. 

0,00 x 25,00 25,00 x 
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8. Wydłużenie okresu spłaty 

kredytu,  w przypadku:  

- udokumentowania przez 

kredytobiorcę, że wysokość raty 

kredytu przekracza 20% jego 

przeciętnego miesięcznego 

dochodu z ostatnich 3 miesięcy 

poprzedzających złożenie 

wniosku,  

- kontynuowania kształcenia na 

studiach doktoranckich, o ile 

student nie korzystał z kredytu na 

studiach doktoranckich 

x x x x 20,00 

9. Przygotowanie i zawarcie aneksu 

dotyczącego wydłużenia okresu 

wypłaty kredytu po ukończeniu 

studiów pierwszego stopnia albo 

drugiego stopnia albo jednolitych 

magisterskich, zgodnie z ustawą z 

dnia 17 lipca 1998 r. 

o pożyczkach i kredytach 

studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 

685, z późn. zm.) 

x x x x 20,00 

10. Wystawienie promesy udzielenia 

kredytu - od kwoty kredytu, z 

wyjątkiem preferencyjnego 

kredytu studenckiego, od którego 

pobierana jest opłata w stałej 

wysokości niezależnie od kwoty 

kredytu 

Uwaga: 

W przypadku udzielenia kredytu, z 

wyjątkiem preferencyjnego 

kredytu studenckiego, kwota 

pobrana za wystawienie promesy 

pomniejsza kwotę prowizji od 

udzielenia tego kredytu. 

x x 0,5% 0,5% 10,00 

11. Zmiana waluty kredytu, z 

wyjątkiem dwóch pierwszych 

przewalutowań - od kwoty 

aktualnego zadłużenia 

x x 
1,25% nie mniej 

niż 50,00 

1: nie mniej niż 

50,00 
x 

12. Zmiana prawnego zabezpieczenia 

kredytu na wniosek 

kredytobiorcy 

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

13. Sporządzenie aneksu do umowy 

lub odpisu umowy kredytowej 
50,00 6/ 50,007/ 50,00 6/ 50,00 6/ 50,00 8/ 

1). 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 przypadku zaistnienia zdarzeń losowych: 
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  - do poziomu 0,75: nie mniej niż 30,00 zł (tj. o 50:) dla umów kredytu odnawialnego dla posiadaczy rachunku ZŁOTE KONTO,  rachunku 

PLATINIUM , Konta Aurum i Konta Platinium II,  

  - do poziomu 0,925: nie mniej niż 30,00 zł  (tj. o 50:) dla umów kredytu odnawialnego dla posiadaczy pozostałych rachunków oszczędnościowo-

rozliczeniowych, 

  - dla  kredytu Aurum i Platinium maksymalnie o 1 punkt procentowy, jeżeli kredytobiorca nie korzysta z możliwości obniżenia oprocentowania z 

tytułu przystąpienia do ubezpieczenia, 

z zastrzeżeniem,  że to obniżenie prowizji  nie kumuluje się z preferencjami, o których mowa w odnośniku 3)  oraz w odnośniku 4). 
2) Nie dotyczy kredytu odnawialnego w wysokości do 10 000 zł w Rachunku PLATINIUM oraz w rachunku Konto Platinium II. 
3) W przypadku, gdy zabezpieczeniem spłaty kredytu jest: 

  - zastaw lub przewłaszczenie na kupowanym pojeździe 

  - przelew (wpłata) środków pieniężnych w walucie polskiej lub w walucie wymienialnej na rachunek własny Banku, 

  - blokada środków na rachunkach oszczędnościowych prowadzonych w PKO Banku Polskim SA w walucie polskiej lub walucie wymienialnej, 

  - blokada bonów skarbowych na koncie depozytowym PKO Banku Polskiego SA w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych, 

  - depozyt w postaci wkładów na książeczkach oszczędnościowych z wkładami płatnymi na żądanie lub z wkładami terminowymi, wystawionych 

przez Bank  (z wyłączeniem oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych) wraz z  pełnomocnictwem dla Banku, ustanowionym przez właściciela 

książeczki do dysponowania wkładem, 

prowizja za udzielenie kredytu Aurum i Platinium jest obniżona o 0,5 pp dla kredytów w walucie polskiej. 
4) W przypadku, gdy zabezpieczeniem spłaty kredytu jest zastaw na wierzytelności, której przedmiotem jest odkupienie jednostek uczestnictwa PKO 

TFI przez fundusz inwestycyjny,  prowizja za udzielenie kredytu Aurum i Platinium jest obniżona maksymalnie o 1 punkt procentowy, jeżeli 

kredytobiorca nie korzysta z możliwości  obniżenia oprocentowania, w związku z ustanowieniem w/w zabezpieczenia, z zastrzeżeniem że to 

obniżenie prowizji nie kumuluje się z preferencjami, o których mowa w odnośniku 1) tiret trzecie oraz w odnośniku 3). 
5) Klient banku - osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z następujących warunków: 

1) posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) w PKO Banku Polskim SA od co najmniej 6 miesięcy, na który dokonywane były 

systematyczne wpływy i na dzień złożenia wniosku nie występowało niedopuszczalne saldo debetowe, 

2) w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku - wymagany 6-miesięczny łączny okres posiadania ROR w PKO Banku Polskim i w banku 

poprzednim, na których dokonywane były miesięczne systematyczne wpływy i nastąpił co najmniej pierwszy wpływ na ROR prowadzony w PKO 

Banku Polskim SA oraz na dzień złożenia wniosku nie występowało niedopuszczalne saldo debetowe; dodatkowo klient udokumentuje historię 

rachunku w innym banku. 
6) Opłata nie jest pobierana w przypadku: 

  - podwyższenia kwoty kredytu/pożyczki, 

  - prolongaty, 

  - zawieszenia okresu spłaty, 

  - zmiany prawnego zabezpieczenia kredytu. 
7) Opłata nie jest pobierana w przypadku: 

  - podwyższenia kwoty kredytu odnawialnego, 

  - zmiany prawnego zabezpieczenia kredytu, 

  - przywrócenia kredytu odnawialnego w przypadku automatycznego zamknięcia kredytu z powodu przekroczenia limitu kredytowego. 
8) Opłata nie jest pobierana w przypadku: 

  - wydłużenia okresu spłaty, 

  - wydłużenia okresu wypłaty, 

  - zmiany prawnego zabezpieczenia kredytu. 

 

 

DZIAŁ II Kredyty mieszkaniowe, kredyt konsolidacyjny i pożyczka hipoteczna 
 

1 2 3 
  w złotych 

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:  
 

1/ całkowita:  

a) kredytu lub pożyczki hipotecznej ze zmienną stopą procentową – od kwoty spłaty 2: nie mniej niż 200,00 

b) kredytu lub pożyczki hipotecznej ze stałą stopą procentową - od kwoty spłaty 2: nie mniej niż 200,00 

2/ częściowa – kredytów lub pożyczek hipotecznych udzielanych od 1 kwietnia 2007 r. – od kwoty spłaty 1) 

Uwaga: Prowizja pobierana od spłat częściowych dokonywanych w ciągu trzech pierwszych lat spłaty kredytu 

lub pożyczki hipotecznej, licząc od dnia uruchomienia. 

1,5% 
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1 2 3 

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 

0,00 

2/ kredytów i pożyczek podlegających ustawie o kredycie konsumenckim (umowy zawarte do dnia 17 grudnia 

2011 r.) 
0,00 

3/ kredytów na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami do oprocentowania 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla osób prywatnych 
0,00 

4. Podwyższenie kwoty kredytu, pożyczki hipotecznej – od kwoty podwyższenia 5) 2: nie mniej niż 300,00 

5. Zmiana waluty kredytu lub pożyczki hipotecznej – od kwoty aktualnego zadłużenia, wraz z pozostałą do wypłaty 

kwotą kredytu 5) 
0,8% 

6. Skrócenie, wydłużenie okresu kredytowania - od kwoty aktualnego zadłużenia 5) 0,5: nie mniej niż 300,00 

7. Obniżenie marży w okresie kredytowania - od kwoty aktualnego zadłużenia  5) 0,5: nie mniej niż 300,00 

8. Zmiana rodzaju stopy procentowej kredytów lub pożyczki hipotecznej:  

1/ ze stałej na zmienną – od kwoty aktualnego zadłużenia 2: nie mniej niż 200,00 

2/ ze zmiennej na stałą 150,00 

9. Czynności związane z:  

1/ dokonaniem przez Bank oszacowania wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu lub 

pożyczki hipotecznej - od każdej nieruchomości 1)  
200,00 

2/ przeprowadzeniem kontroli   

a) nieruchomości przed zawarciem umowy o udzielenie kredytu lub pożyczki hipotecznej  200,00 

b) na terenie budowy przed wypłatą transzy kredytu 1) 200,00 

c) kredytowanej nieruchomości, potwierdzającej prawidłowe wykorzystanie środków pochodzących z kredytu po 

wypłacie ostatniej transzy 
200,00 

 Uwaga: Opłaty, o których mowa w lit. a i c obowiązują dla umów zawartych od dnia 15 listopada 2011 r.  

10. Wydanie zaświadczenia o aktualnym stanie zadłużenia  (zawierającego np. numer rachunku do spłaty, promesę 

wykreślenia hipoteki) - na żądanie kredytobiorcy, pożyczkobiorcy lub poręczyciela 2) 
300,00 

 Uwaga: Nie pobiera się opłat za zaświadczenia dotyczące kredytów na usuwanie skutków powodzi oraz 

osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami do oprocentowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla osób 

prywatnych 

 

11. Inne czynności wykonane na wniosek kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy wymagające zmiany postanowień 

umowy kredytu lub pożyczki hipotecznej w formie aneksu do umowy, nieskutkujące zmianą kwot spłaty bądź 

terminów spłaty 3) 

300,00 

12. Inne czynności wykonane na wniosek kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy wymagające zmiany postanowień 

umowy kredytu lub pożyczki hipotecznej w formie aneksu do umowy, skutkujące zmianą kwot spłaty bądź 

terminów spłaty  3) 

300,00 

13. Inne czynności wykonywane na życzenie kredytobiorcy, pożyczkobiorcy lub za kredytobiorcę, pożyczkobiorcę, 

niewymagające zmiany postanowień umowy kredytu lub pożyczki hipotecznej 4) 
50,00 

14. Sporządzenie i wysłanie:   

1/ przypomnienia (monitu) o niedopłacie lub braku spłaty kredytu, pożyczki hipotecznej, raty (rat) kredytu, 

pożyczki lub odsetek 
40,00 

2/ pisma informującego kredytobiorcę, pożyczkobiorcę o niewywiązywaniu się z innych warunków umowy niż 

terminowa spłata 
40,00 
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15. Zawarcie umowy ugody – od kwoty należności objętej umową do 2% 
1)  Posiadacz rachunku oszczędnościowego "Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa" założonego od dnia 19 stycznia 2009r. 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 wydanie zaświadczenia sporządzonego na życzenie kredytobiorcy, pożyczkobiorcy - w ramach jednej dyspozycji złożonej do kilku umów 
kredytu, pożyczki pobiera się jedną opłatę. 
3)  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 
-  wysokość opłat i prowizji jest równa, pobierana jest jedna opłata lub prowizja. 
4)  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. 
5)  Za realizację czynności nie pobiera się dodatkowej opłaty za aneks do umowy 
 

DZIAŁ III Kredyty i pożyczki, związane z zakupem papierów wartościowych i jednostek 
uczestnictwa PKO TFI. 
 

  w złotych 

1. Udzielenie kredytu na zakup papierów wartościowych Emisja – od kwoty kredytu  od 0,5% do 1 % 

2. Udzielenie kredytu na zakup papierów wartościowych Inwestor:  

1/ Udzielenie kredytu w zależności od wysokości przyznanego limitu:  

 a/ od 10 000 PLN do 2 999 999,99 zł 1% 

 b/ od 3 000 000,00 zł 0,5% 

2/ 
Przedłużenie kredytu stawka, jak za udzielenie 

kredytu 

3/ 
Podwyższenie kwoty kredytu (prowizja pobierana  jest od podwyższonej kwoty limitu kredytowego i 

pomniejszona o prowizję już pobraną od kwoty limitu kredytowego ustalonego w umowie kredytu) 

stawka, jak za udzielenie 

kredytu 

3. Kredyt na zakup jednostek uczestnictwa PKO TFI dla posiadaczy Rachunku PLATNIUM albo Konta Platinium II 

oraz posiadaczy ZŁOTEGO KONTA albo Konta Aurum: 
 

1/ Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego - od wnioskowanej kwoty limitu 0,00% 

2/ Udzielenie kredytu - od kwoty limitu 0,00% 

3/ przedłużenie kredytu - od kwoty limitu 0,00% 

4/ Opłata za zawiadomienie o niedopłacie, monit 30,00 

 

 

DZIAŁ IV Kredyty konsumpcyjne wycofane z oferty 
 

  w złotych 

1. 

Kredyty udzielone do dnia: 

- 30.06.2005r. (gotówkowy, na zakup pojazdów i sprzętu technicznego, na zakup towarów i usług), 

- 31.12.2006 r. (komercyjne studenckie), 

- 9.09.2007 r. (Szybki serwis kredytowy udzielony w walucie polskiej i walutach wymienialnych), 

- 19.02:2012 r. (Szybki Serwis kredytowy) 

 

1/ udzielenie komercyjnego kredytu studenckiego – od kwoty każdorazowo wypłaconej transzy od 2% do 5% 

2/ czynności związane ze zmianą warunków spłaty:  

a) 
za prolongatę bądź zawieszenie okresu spłaty - od kwoty podlegającej prolongacie lub zawieszeniu, z 

zastrzeżeniem lit. b i c 
od 1% do 3% 

b) za prolongatę kredytu Szybki serwis kredytowy - od kwoty podlegającej prolongacie 3% nie mniej niż 100,00 

c) za zawieszenie okresu spłaty kredytu Szybki serwis kredytowy - od kwoty podlegającej zawieszeniu 3: nie mniej niż 50,00 
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  w złotych 

d) zmiana planu spłaty na wniosek kredytobiorcy 

UWAGA: 

1) Od umów zawartych do dnia 17grudnia 2011 r. nie pobiera się opłaty 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. nie pobiera sie opłaty.   

25,00 

3/ zmiana waluty kredytu  (za każdą zmianę) 1,5: nie mniej niż 100,00  

4/ zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu 30,00 

5/ sporządzenie aneksu do umowy lub odpisu umowy kredytowej 50,001/ 

6/ sporządzenie i wysłanie: zawiadomienia o zaległości w spłacie kredytu, monitu 30,00 

 
1/  Opłata nie jest pobierana w przypadku:  

  - prolongaty lub zawieszenia okresu spłaty, 

  - zmiany waluty kredytu, 

  - zmiany prawnego zabezpieczenia kredytu. 

 

 

DZIAŁ V Kredyty mieszkaniowe „starego portfela” 
 

  w złotych 

1. Wcześniejsza całkowita lub częściowa spłata kredytów mieszkaniowych wspieranych przez budżet państwa 

udzielonych do 31 maja 1992r. oraz kredytów hipotecznych udzielonych do 31 marca 1995r. 
0,00 

2. Wydanie zaświadczenia o stanie zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych wspieranych przez budżet 

państwa udzielonych do 31.05.1992r. oraz kredytów hipotecznych udzielonych do 31.03.1995r.: 
 

1/ wydanie raz w roku zaświadczenia o stanie zadłużenia na koniec poprzedniego roku 0,00 

2/ wydanie na życzenie kredytobiorcy lub poręczyciela zaświadczenia o aktualnym stanie zadłużenia 1/ 50,00 

3. 
Zawarcie na wniosek kredytobiorcy umowy ugody - od kwoty należności objętej umową 

do 2: nie mniej niż 

150,00 

4. Wydanie na wniosek kredytobiorcy opinii bankowej 100,00 

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, 

50,00 

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, 

50,00 

6. Inne czynności związane ze zmianą warunków umowy, wykonywane na życzenie kredytobiorcy wymagające 

sporządzenia aneksu do umowy 
150,00 

7. Inne czynności wykonywane na życzenie kredytobiorcy lub za kredytobiorcę, niewymagające sporządzenia 

aneksu do umowy kredytu 1/ 
50,00 

 
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. 
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CZĘŚĆ IV OPERACJE KASOWE 1/ 
 

DZIAŁ I  Wpłaty  
 

1 2 3 
  w złotych 

1. Wpłaty gotówkowe na prowadzone w PKO Banku Polskiego SA rachunki osób fizycznych:  

 1/ wpłaty złotowe i walutowe, z zastrzeżeniem ppkt 2 0,00 

 2/ wpłaty walutowe wnoszone w monetach na rachunki walutowe - od kwoty operacji 
2/

 50% 

2. Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach  

1/ dokonywane w oddziałach PKO Banku Polskiego S.A. – od kwoty operacji 1: nie mniej niż 20,00 

2/ dokonywane w agencjach PKO Banku Polskiego SA:  

a) w kwocie niższej lub równej 1 000 zł 2,50 

b) w kwocie wyższej niż 1 000 zł  0,5% 

3/ środków otrzymanych w wyniku realizacji umowy zawartej przez PKO BP SA z Fundacją "Polsko - Niemieckie 

Pojednanie" 
0,00 

 

DZIAŁ II  Wypłaty  
 
  w złotych 

3. Wypłaty z prowadzonych w PKO Banku Polskim SA rachunków osób fizycznych, z zastrzeżeniem pkt. 5 – 6:  

1/ realizowane w oddziałach PKO Banku Polskiego SA z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, 

Rachunków Oszczędnościowych, Rachunków Oszczędnościowych Plus, rachunków oszczędnościowych 

płatnych na żądanie w walucie polskiej i walutach wymienialnych, z zastrzeżeniem pkt. 2 

0,00 

2/ bez wcześniejszego zaawizowania kwot, które zgodnie z Komunikatem PKO Banku Polskiego SA podlegają 

wcześniejszemu zgłoszeniu - od wypłaconej kwoty 
0,2: nie mniej niż 100,00 

4. Nieodebranie w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia zaawizowanej kwoty wypłaty gotówkowej, 

która zgodnie z Komunikatem PKO Banku Polskiego SA podlega wcześniejszemu zgłoszeniu - od awizowanej 

kwoty (z wyjątkiem lokat terminowych) 

0,2% 

5. Wypłaty z rachunków lokacyjnych IKE:  

1/ zwrot środków (gotówkowo):  

a) przed upływem 6 miesięcy od daty otwarcia rachunku 100,00 

b) od 6 do 12 miesięcy od daty otwarcia rachunku 75,00 

2/ Wypłata nadwyżki środków pieniężnych w tytułu przekroczenia kwoty określonej zgodnie z art. 13 ust. 1 i 5 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. nr 116 poz. 1205) 
0,00 

3/ Wypłata transferowa lub zwrot środków po 12 miesiącach od daty otwarcia rachunku 0,00 

6. Wypłaty z rachunków oszczędnościowych w GBP, które były oferowane do 25 marca 2012 r. w Wielkiej 

Brytanii  

Uwaga: Wypłaty nie są realizowane w Wielkiej Brytanii 

9,99 
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DZIAŁ III  Operacje kasowe nie związane z obsługą rachunków bankowych 
 
  w złotych 

7. Gotówkowy skup i sprzedaż walut obcych:  

1/ banknotów – od równoważnej złotowej kwoty waluty 1% nie mniej niż 5,00 

2/ monet – od równowartości kwoty w monetach 50% 

8. Wymiana – od wartości wymiany: 

- banknotów i monet w walucie polskiej, jednej wartości na inne wartości 

- banknotów walut wymienialnych jednej wartości na inne wartości 

Uwaga: 

Nie dotyczy wymiany pojedynczych egzemplarzy. 

od 0,5 : nie mniej niż 

20,00 

 
1/  Dotyczy również operacji kasowych dokonywanych na zakładanych od dnia 16 lipca 2007 r. rachunkach Pracowniczych Kas Zapomogowo-

Pożyczkowych 
2/  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 V USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ (iPKO) 
 

  w złotych 

1. Za wykonanie następujących czynności na życzenie klienta - od każdej czynności:  

1/ zablokowanie dostępu 0,00 

2/ odblokowanie dostępu:  

a za pośrednictwem oddziału 0,00 

b za pośrednictwem Serwisu telefonicznego 0,00 

c za pośrednictwem Serwisu internetowego X 

3/ zablokowanie numeru klienta 0,00 

4/ odblokowanie numeru klienta:  

a za pośrednictwem oddziału 0,00 

b za pośrednictwem Serwisu telefonicznego 0,00 

c za pośrednictwem Serwisu internetowego X 

2. Wydanie duplikatu numeru klienta 5,00 

3. Opłata za dostarczenie karty kodów jednorazowych 1/ 0,10 

4. Ustalanie listy płatności - od każdej pozycji:  

1/ za pośrednictwem oddziału  

a posiadacze rachunków PKO Konto Rodzica, PKO Konto Pierwsze, PKO Konto dla Młodych, PKO Konto za Zero, 

PKO Konto Pogodne oraz SUPERKONTO (umowy zawarte od 14 marca 2011 r.) 
1,00 

b posiadacze rachunków PKO Konto bez Granic, Konto Aurum oraz Konto Platinium II 0,00 

c pozostali klienci 0,00 

2/ za pośrednictwem Serwisu telefonicznego  

a posiadacze rachunków PKO Konto Rodzica, PKO Konto Pierwsze, PKO Konto dla Młodych, PKO Konto za Zero, 

PKO Konto Pogodne oraz SUPERKONTO (umowy zawarte od 14 marca 2011 r.) 
1,00 

b pozostali klienci 0,00 

3/ za pośrednictwem Serwisu internetowego 0,00 

5. Modyfikowanie listy płatności - od każdej pozycji:  

1/ za pośrednictwem oddziału  

a posiadacze rachunków PKO Konto Rodzica, PKO Konto Pierwsze, PKO Konto dla Młodych, PKO Konto za Zero, 

PKO Konto Pogodne oraz SUPERKONTO (umowy zawarte od 14 marca 2011 r.) 
1,00 

b posiadacze rachunków PKO Konto Dziecka, PKO Konto bez Granic, Konto Aurum oraz Konto Platinium II 0,00 

c pozostali klienci 0,50 
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2/ za pośrednictwem Serwisu telefonicznego  

a posiadacze rachunków PKO Konto Rodzica, PKO Konto Pierwsze, PKO Konto dla Młodych, PKO Konto za Zero, 

PKO Konto Pogodne oraz SUPERKONTO (umowy zawarte od 14 marca 2011 r.) 
1,00 

b pozostali klienci 0,00 

3/ za pośrednictwem Serwisu internetowego 0,00 

6. Wydanie potwierdzenia transakcji realizowanej za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu:  

1/ odbiór w oddziale:  

a posiadacze ZŁOTEGO KONTA,  Rachunku PLATINIUM, PKO Konto Dziecka, PKO Konta bez Granic, Konta 

Aurum i Konta Platinium II 
0,00 

b pozostali klienci 2,50 

2/ wysłanie pocztą:  

a posiadacze rachunków PKO Konto Rodzica, PKO Konto Pierwsze, PKO Konto dla Młodych, PKO Konto za Zero, 

PKO Konto Pogodne, PKO Konto bez Granic, Konto Aurum, Konto Platinium II oraz SUPERKONTO (umowy 

zawarte od 14 marca 2011 r.). 

6,00 

b 
pozostali klienci (opłaty nie pobiera się od posiadacza rachunku PKO Konto Dziecka) 

3,00 + koszty przesyłki 

listem zwykłym 

 
1/ płata pobierana miesięcznie z dołu, uzależniona od liczby autoryzowanych operacji, przy pomocy kodów z dostarczonej karty, polegających na 

rejestracji/modyfikacji/ usunięciu zlecenia (stałego, płatności lub przelewu). 

 

 

CZĘŚĆ VI  POLECENIA WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM 
 

1  2 3 4 
  w złotych 

ROZDZIAŁ I. POLECENIA WYPŁATY OTRZYMYWANE PRZEZ  PKO Bank Polski SA  

1. Realizacja polecenia wypłaty innego niż zagraniczne świadczenia emerytalno-rentowe na 

rzecz klienta PKO Banku Polskiego SA, gdy koszt ponosi beneficjent: 
 

1/ Polecenia wypłaty SEPA 1) 5,00 

2/ Polecenie  wypłaty LVP zgodnie z umową z bankiem zagranicznym, 

nie więcej niż 15,00 

3/ Polecenie wypłaty  ze zlecenia instytucji finansowej na podstawie odrębnej umowy zawartej 

przez PKO Bank Polski SA 
0,00 

 Uwaga:    za zmianę formy rozliczenia polecenia wypłaty lub ponowne wezwanie beneficjenta 

w związku z realizacją polecenia wypłaty ze zlecenia firmy Money Express, innego niż o 

charakterze pilnym - pobierana jest opłata 

zgodnie z umową z firmą Money Express, 

nie mniej niż 22,00 nie więcej niż 40,00 

4/ Pozostałe polecenia wypłaty:  

a) w formie bezgotówkowej 11,00 

b) w formie gotówkowej 0,5: kwoty operacji nie mniej niż 22,00 

2. Realizacja polecenia wypłaty otrzymanego z tytułu zagranicznych świadczeń emerytalno-

rentowych: na rzecz klienta PKO Banku Polskiego SA, gdy koszty ponosi beneficjent  z 

zastrzeżeniem pkt. 3: 

 

1/ w formie bezgotówkowej 20,00 

2/ w formie gotówkowej 0,5: kwoty polecenia wypłaty nie mniej 

niż 25,00 
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3. Realizacja polecenia wypłaty na podstawie odrębnych umów zawartych przez PKO Bank 

Polski SA z bankami zagranicznymi w zakresie realizacji wypłat zagranicznych świadczeń 

emerytalno-rentowych: 

 

1/ w formie bezgotówkowej 0,00 

2/ w formie gotówkowej, jeżeli odrębna umowa zawarta przez PKO Bank Polski SA z bankiem 

zagranicznym przewiduje pobieranie opłaty od rentobiorcy 
10,00 

4. Pozostałe czynności związane z realizacją poleceń wypłaty otrzymywanych:  

1/ anulowanie niezrealizowanego polecenia wypłaty otrzymanego za pośrednictwem:  

a) systemów rozliczeniowych dla waluty EUR 0,00 

b) SWIFT (potrąca się ze zwracanej kwoty) 100,00 + koszty banków trzecich 

2/ anulowanie zrealizowanego polecenia wypłaty innego niż SEPA (potrąca się ze zwracanej 

kwoty) 
200,00 + koszty banków trzecich 

3/ zlecenie czynności dodatkowych przez Klienta  50,00 + koszty banków trzecich  

4/ czynności dodatkowe, gdy koszty ponosi beneficjent  30,00 + koszty banków trzecich 

5. Dodatkowa opłata NON-STP: gdy koszty ponosi Beneficjent, z wyłączeniem polecenia 

wypłaty z kraju EOG2) w walucie kraju EOG 
20,00 

 

 

ROZDZIAŁ II. POLECENIA WYPŁATY WYSYŁANE PRZEZ PKO Bank Polski SA 

Zlecane w oddziale  

Zlecane za 

pośrednictwem 

kanałów 

elektronicznych, 

(serwis internetowy, 

serwis telefoniczny) 

6. Realizacja polecenia wypłaty:  

1/ Polecenia wypłaty SEPA 1) 

Uwaga:  Realizacja polecenia wypłaty w formie bezgotówkowej.  
15,00 8,00 

2/ Polecenia wypłaty EOG 2)    

a) w walucie EUR 50,00 25,00 

b) w innych walutach krajów EOG 0,25 % kwoty 

polecenia wypłaty 

nie mniej niż 50,00 

nie więcej niż 190,00 

0,15% kwoty 

polecenia wypłaty nie 

mniej niż 25,00 nie 

więcej niż 130,00 

3/ Pozostałe polecenia wypłaty, inne niż w pakt 1/ i 2/   

a) w walucie EUR 50,00 25,00 

b) w innych walutach 0,25 % kwoty 

polecenia wypłaty 

nie mniej niż 50,00 

nie więcej niż 190,00 

0,15% kwoty 

polecenia wypłaty nie 

mniej niż 25,00 nie 

więcej niż 130,00 

7. Dodatkowe opłaty:  

1/ opłata za instrukcję kosztową OUR 80,00 

2/ opłata za realizację polecenia wypłaty w EUR w trybie pilnym - z datą waluty "Overnight" 40,00 

3/ opłata za realizację polecenia wypłaty w EUR w trybie pilnym - z datą waluty "Tomnext" 3) 20,00 

4/ 
opłata za realizację polecenia wypłaty w GBP i USD w trybie pilnym - z datą waluty 

"Overnight" 
100,00 
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5/ 
opłata za realizację polecenia wypłaty w GBP i USD w trybie pilnym - z datą waluty 

"Tomnext" 
60,00 

6/ 

opłata NON-STP, pobierana od zleceniodawcy w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w 

zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru 

rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN lub NRB. 

40,00 x 

7/ opłata za gotówkowe rozliczenie polecenia wypłaty 10,00 x 

8. Pozostałe czynności związane z realizacją poleceń wypłaty  

1/ anulowanie przez Zleceniodawcę polecenia wypłaty:  

a) niezrealizowanego przez PKO Bank Polski SA 20,00 

b) zrealizowanego przez PKO Bank Polski SA 50,00 + koszty banków trzecich 

2/ 

za odzyskanie środków przez PKO Bank Polski SA, w związku z pisemną dyspozycją 

Zleceniodawcy. Opłata pobierana w przypadku, gdy w poleceniu wypłaty wysyłanym na 

teren EOG w walucie krajów EOG, Zleceniodawca wskazał nieprawidłowy unikatowy 

identyfikator 

50,00 + koszty banków trzecich 

3/ 
zlecenie czynności dodatkowych dotyczących uzupełnień, zmian lub zapytań do 

realizowanego polecenia wypłaty  
50,00 + koszty banków trzecich 

4/ 
zwrot zrealizowanego przez PKO Bank Polski SA polecenia wypłaty, bez uprzedniej 

dyspozycji Zleceniodawcy 
50,00 + koszty banków trzecich 

5/ kopia wysłanego komunikatu polecenia wypłaty 6,00 
1) Polecenia wypłaty w walucie Euro w ramach obszaru SEPA - wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz Islandia, Norwegia, Lichtenstein, Szwajcaria, 

Monaco 
2) Europejski Obszar Gospodarczy  - wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz Islandia, Norwegia, Lichtenstein 
3 Opłata nie jest pobierana w przypadku poleceń wypłaty SEPA oraz EOG  

 

 

CZĘŚĆ VII CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM  
 

1 2 3 

  w złotych 

ROZDZIAŁ I. SKUP CZEKÓW I INSTRUMENTÓW CZEKOWYCH  

1. Skup:   

1/ czeków wystawionych za granicą (w tym m.in. money orders) za wyjątkiem czeków 

wymienionych w ppkt 2 i 3: 

1,5: wartości czeków w tej samej walucie nie 

mniej niż 10,00 nie więcej niż 1.000,00 + koszty 

banków trzecich 

2/ czeków wystawionych przez firmy Money Express i Polonez 0,00 

3/ czeków rentowych 1,5: kwoty czeku nie mniej niż 25,00  

nie więcej niż 150,00  

+ koszty banków trzecich  

ROZDZIAŁ II. INKASO CZEKÓW I INSTRUMENTÓW CZEKOWYCH  

2. Inkaso i inkaso z odroczonym terminem rozliczenia czeków w obrocie dewizowym:  

1/ przyjęcie zlecenia inkasa czeków w obrocie dewizowym lub zlecenia inkasa z odroczonym 

terminem rozliczenia czeków w obrocie dewizowym, z wyjątkiem czeków z tytułu 

zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych, 

1: kwoty czeku nie mniej niż 10,00 nie więcej 

niż 500,00 + opłata pocztowa za przesyłkę 

poleconą* + koszty banków trzecich 

2/ przyjęcie zlecenia inkasa czeków w obrocie dewizowym z tytułu zagranicznych świadczeń 

emerytalno-rentowych lub zlecenia inkasa z odroczonym terminem rozliczenia czeków w 

obrocie dewizowym z tytułu zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych, 

1: kwoty czeku  nie mniej niż 25,00  

nie więcej niż 500,00  

+ opłata pocztowa za przesyłkę poleconą * 

+ koszty banków trzecich 
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3/ kwota stanowiąca zabezpieczenie kosztów banków trzecich. (kwota pobierana  

na pokrycie kosztów z tytułu zwrotu nieopłaconego czeku) 
85,00 

 Uwaga:  

Kwota stanowiąca zabezpieczenie kosztów banków trzecich pobierana jest w przypadku klienta nieposiadającego rachunku w PKO BP. 

ROZDZIAŁ III. SPRZEDAŻ CZEKÓW  

3. Czeki bankierskie  

1/ Sprzedaż czeku bankierskiego 1% kwoty czeku nie mniej niż 20,00 nie więcej 

niż 300,00 + opłata pocztowa za przesyłkę 

poleconą * + opłata SWIFT 

2/ opłata zryczałtowana z tytułu kosztów banków trzecich za realizację sprzedanego przez 

PKO BP SA czeku bankierskiego 
20,00 

ROZDZIAŁ IV. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI I OPŁATY ZWIĄZANE Z OBROTEM CZEKOWYM  

4. Przyjęcie zlecenia potwierdzenia wystawienia czeku w obrocie dewizowym 50,00 + opłata SWIFT + koszty banków 

trzecich 

5. Zwrot sprzedanego przez PKO Bank Polski SA czeku bankierskiego 0,00 

6. Zwrot sprzedanych przez PKO Bank Polski SA i niewykorzystanych czeków podróżniczych 10,00 

7. Zastrzeżenie sprzedanego przez PKO BP SA czeku bankierskiego:  

1/ przyjęcie zlecenia zastrzeżenia 15,00 + opłata SWIFT 

2/ opłata zryczałtowana z tytułu kosztów banków trzecich dokonujących zastrzeżenia 

sprzedanego przez PKO Bank Polski SA czeku bankierskiego 
100,00 

8. Przyjęcie zlecenia czynności wyjaśniających do operacji czekowych w obrocie dewizowym 50,00 + ewentualna opłata SWIFT + 

ewentualna opłata pocztowa za przesyłkę 

poleconą* + koszty banków trzecich 

9. Kopia dokumentu 6,00 

* opłata pocztowa za przesyłkę poleconą, w zależności od tego, czy przesyłka wysyłana jest na teren kraju, czy za granicę - stanowi odpowiednio: sumę 

opłaty za list zwykły w kraju lub zryczałtowanej opłaty pocztowej w obrocie zagranicznym oraz dodatkowej opłaty za traktowanie przesyłki jako poleconej. 

Jeżeli klient odbiera sprzedany przez PKO Bank Polski SA czek bankierski osobiście w oddziale Banku, opłaty pocztowej nie pobiera się. 

 

 

CZĘŚĆ VIII PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ 
WYNAJMOWANIE SKRYTEK SEJFOWYCH I KASET * 
 

1 2 3 

    w złotych 

1. Przyjęcie i przechowywanie w depozycie bankowym z zastrzeżeniem pkt. 3:  

1/ papierów wartościowych (obligacji, akcji) 1% nie mniej niż 20,00 

nie więcej niż 125,00  - od każdego deponowanego dokumentu - od wartości nominalnej 

 Uwaga: 

Opłaty nie pobiera się od weksli in blanco, składanych na zabezpieczenie przez agentów PKO BP SA lub na 

zabezpieczenie kredytów udzielanych przez PKO BP SA. 

 

2/ przedmiotów wartościowych – od każdego deponowanego przedmiotu (kompletu przedmiotów) - od wartości  1:  nie mniej niż 125,00 

3/ książeczki oszczędnościowej i bonu oszczędnościowego z wyjątkiem, gdy dokumenty te składane są do 

realizacji zleceń stałych lub na zabezpieczenie kredytów konsumpcyjnych udzielonych przez PKO BP SA - od 

każdego deponowanego dokumentu 

25,00 

 Uwaga:    Opłatę pobiera się jednorazowo przy przyjmowaniu do depozytu.  
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4/ kosztowności złożonych jako zabezpieczenie kredytów, chyba że umowa kredytowa stanowi inaczej - od 

wartości zastawu 
 

 - do tygodnia, 0,5% 

 - do miesiąca, 1% 

 - ponad miesiąc, 2% nie więcej niż 125,00 

5/ Kluczy:  

 - miesięcznie 15,00 

 - rocznie 125,00 

2. Wynajęcie skrytki sejfowej lub kasety – od każdej skrytki lub kasety, z zastrzeżeniem pkt. 3:  

  skrytka 

 - dziennie (do 29 dni), od 5,00 

 - miesięcznie, od 45,00 

 - rocznie, od 350,00 

  kaseta 

 - dziennie (do 29 dni), od 4,50 

 - miesięcznie , od 35,00 

 - rocznie, od 350,00 

3. 
Przyjęcie i przechowywanie papierów wartościowych i wynajęcie skrytki lub kasety posiadaczom Rachunku 

PLATINIUM. 

50: prowizji lub opłat 

wymienionych w pkt 1 i 2 
 

* Cena obejmuje podatek od towarów i usług 

 

CZĘŚĆ IX ŚWIADCZENIE USŁUG POWIERNICTWA 
 

1 2 3 
    w złotych 
1. 

Prowadzenie rachunku do rejestracji lub przechowywania instrumentów finansowych, zwanego dalej 

„Rachunkiem” (opłata pobierana miesięcznie): 
 

1/ posiadacze Rachunku PLATINIUM, albo Konta Platinium II 0,00 

2/ pozostali klienci. 13,50 

 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:  dla portfela o wartości 

powyżej 20 mln zł stawki 

opłat mogą być ustalane 

indywidualnie 

1/ bony skarbowe i bony NBP, 0,00 

2/ dłużne papiery wartościowe, dla których PKO Bank Polski pełni rolę agenta emisji (obligacje komunalne, papiery 

korporacyjne), 
0,00 

3/ obligacje Skarbu Państwa rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA, 0,01% p.a. 

4/ udziałowe papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym 0,10% p. a. 

5/ inne instrumenty finansowe. negocjowane 
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 Uwaga dotycząca ppkt 1 - 4: 

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. 

 

3. Opłaty rozliczeniowo-operacyjne na rynku krajowym (naliczane i pobierane miesięcznie za każdą wykonaną 

operację lub rozliczenie):  
 

1/ realizacja instrukcji rozliczeniowych transakcji zawartych na rynku zorganizowanym  

a) z PKO Bankiem Polskim SA (dłużne papiery wartościowe) – nie dotyczy klientów korporacyjnych 17,00 

b) z podmiotem innym niż PKO Bank Polski SA, 20,00 

2/ 
realizacja instrukcji rozliczeniowych transakcji zawartych na rynku zorganizowanym za pośrednictwem: 

 

a) DM PKO Banku Polskiego, 0,00 

b) innego brokera niż DM PKO Banku Polskiego, 15,00 

3/ przyjęcie lub wydanie do/z depozytu instrumentów finansowych w formie materialnej, dla których PKO Bank 

Polski SA nie jest agentem emisji, 
50,00 

4/ anulowanie lub korekta instrukcji rozliczeniowej, 30,00 

5/ transfer instrumentów finansowych na:  

a) inny Rachunek Klienta prowadzony przez PKO Bank Polski SA (za każdy instrument finansowy) 5,00  

b) rachunek Klienta prowadzony przez inny podmiot niż PKO Bank Polski SA (za każdy instrument finansowy) 50,00  

6/ blokada papierów wartościowych:  

a) zabezpieczających wierzytelność wobec PKO Banku Polskiego SA, 30,00 

b) zabezpieczających wierzytelność wobec innych banków niż PKO Bank Polski SA, 100,00 

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% p.a. 

2/ realizacja instrukcji rozliczeniowych – za każdą zrealizowaną instrukcję rozliczeniową dotyczącą transakcji z:  

a) PKO Bankiem Polskim SA  równowartość w złotych 

EUR 15,00 

b) Podmiotem innym niż PKO Bank Polski SA równowartość w złotych 

EUR 20,00 

5. Inne czynności:  

1/ wydanie wyciągu z Rachunku 1,50 

2/ wydanie opinii albo udzielenie informacji audytorom Klienta dotyczącej Rachunku 100,00 

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), 
100,00 

4/ wysłanie wydruku historii Rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc (za każdy miesiąc), 10,00 

5/ wysłanie potwierdzenia rozliczenia transakcji na instrumentach finansowych lub odpisu dokumentu, 10,00 

6/ inne, dodatkowo uzgodnione z Klientem czynności. negocjowana 

* stawki prowizji i opłat netto – mogą ulec zmianie o stawkę stosownego podatku wynikającego z przepisów prawa podatkowego 
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CZĘŚĆ X CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z: OBROTEM BONAMI SKARBOWYMI, LOKATAMI, 
TRANSAKCJAMI WYMIANY WALUT, TERMINOWYMI TRANSAKCJAMI STOPY PROCENTOWEJ, 
TRANSAKCJAMI I OPERACJAMI DOTYCZĄCYMI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, Z OBLIGACJAMI 
 

1  2 3 
  w złotych 

1. Czynności związane z obrotem bonami skarbowymi, na podstawie umów zawartych do dnia 14 stycznia 2005 r., 

dotyczące: 

 

1/ prowadzenia depozytu bonów skarbowych:  

a dla osób fizycznych, z zastrzeżeniem lit. b) – miesięcznie 10,00 

b dla posiadaczy ZŁOTEGO KONTA, Rachunku PLATINIUM, Konta Aurum i Konta Platinium II 0,00 

c dla pozostałych klientów 0,00 

2/ przeniesienia bonów skarbowych klienta do innego banku posiadającego konto depozytowe w Centralnym 

Rejestrze Bonów Skarbowych w NBP 

100,00 

3/ zablokowania bonów skarbowych pod zabezpieczenie wierzytelności PKO Banku Polskiego SA 0,00 

4/ zablokowania bonów skarbowych pod zabezpieczenie innych wierzytelności niż wierzytelności PKO Banku 

Polskiego SA 

100,00 

2. Czynności związane z prowadzeniem rachunku negocjowanych lokat terminowych:  

1/ otwieranie i prowadzenie rachunku negocjowanych lokat terminowych 0,00 

2/ zablokowanie lokaty terminowej na rachunku negocjowanej lokaty terminowej ustanowionej na zabezpieczenie 

wierzytelności innych niż wierzytelności PKO Banku Polskiego SA 

100,00 

3. Zawarcie:  

1/ negocjowanej, terminowej transakcji wymiany walut 0,00 

2/ negocjowanej natychmiastowej transakcji wymiany walut 0,00 

4. Zawarcie terminowej transakcji stopy procentowej 0,00 

5. Czynności wykonywane w placówkach PKO Banku Polskiego SA, w związku z transakcjami DM PKO Banku 

Polskiego z tytułu realizacji transakcji i innych operacji dotyczących papierów wartościowych, praw pochodnych, 

jednostek uczestnictwa i funduszy inwestycyjnych: 

 

1/ wpłaty gotówkowe wnoszone na rachunki DM PKO Banku Polskiego 0,00 

2/ przelewy z rachunków prowadzonych w PKO Banku Polskim SA  na rachunki DM PKO Banku Polskiego 0,00 

3/ wypłaty gotówkowe z rachunków DM PKO Banku Polskiego 0,00 

6. Czynności wykonywane w placówkach PKO Banku Polskiego SA, dotyczące skarbowych obligacji detalicznych:  

1/ wpłaty gotówkowe wnoszone na rachunki DM PKO Banku Polskiego celem nabycia skarbowych obligacji 

detalicznych 

0,00 

2/ przelewy z rachunków prowadzonych w PKO Banku Polskim SA, na rachunki DM PKO Banku Polskiego, celem 

nabycia skarbowych obligacji detalicznych 

0,00 

3/ wypłaty gotówkowe związane z realizacją praw i pożytków z tytułu posiadania skarbowych obligacji detalicznych 

zarejestrowanych w Rejestrze Nabywców Obligacji 

0,00 
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CZĘŚĆ XI INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI  
 

1  2 3 

  w złotych 

1. Wydanie na życzenie klienta:    

1/ dla osób fizycznych dokumentów (zaświadczeń, odpisów, kserokopii, zezwoleń, potwierdzeń operacji, kopii dokonania 

operacji, informacji z przebiegu naliczania odsetek, wydanie z archiwum na życzenie klienta, zlikwidowanej książeczki 

oszczędnościowej) z zastrzeżeniem ppkt 2 oraz Części III Dział II pkt. 14 i Dział V pkt. 2 

Uwaga: 

Za przygotowanie dokumentu w oparciu o informacje z okresów wcześniejszych niż rok wstecz liczony od daty 

złożenia wniosku pobierana jest dodatkowa opłata równa wartości stawki podstawowej za każdy rozpoczęty 

wcześniejszy roczny okres, którego informacja dotyczy 

20,00 

2/ dla posiadaczy Rachunku PLATINIUM oraz Konta Platinium II 0,00 

2. Wydanie na życzenie klienta dokumentów związanych z kredytem konsumpcyjnym, pożyczką - za każdy dokument 50,00 

3. Czynności związane z ustanowieniem, zmianą lub odwołaniem - za każdą czynność:  

1/ pełnomocnictwa  

a) posiadacze Rachunku PLATINIUM oraz Konta Platinium II 0,00 

b) pozostali klienci - osoby fizyczne  20,00 

2/ dyspozycji w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci  

a) posiadacze Rachunku PLATINIUM oraz Konta Platinium II 0,00 

b) pozostali klienci  20,00 

4. Czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych:  

1/ umorzenie książeczki 30,00 

2/ cesja praw do wkładu na książeczce z zastrzeżeniem pkt. 1 w Części I w Dziale IV w Rozdziale I 70,00 

3/ wykonanie zlecenia dopisania w książeczce oszczędnościowej kwoty, przekazanej z rachunku bankowego  0,5% od kwoty, nie 

mniej niż 5,00 nie 

więcej niż 100,00 

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 
25,00 

5/ wysyłanie na życzenie klienta listem poleconym książeczek oszczędnościowych 20,00 + koszty 

przesyłki pocztowej 

5. Cesja praw do rachunku przedpłaty na nabycie samochodu osobowego 60,00 

6. Poszukiwanie rachunków - na nazwisko jednej osoby (z wyjątkiem rachunku oszczędnościowej książeczki 

mieszkaniowej)  zlecone przez klientów: 

 

10,00 

7. Wydanie wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc- dla osób fizycznych - za każdy miesiąc  30,00 

8. Za wystawione zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej zabezpieczonych hipotecznie wierzytelności z tytułu 
pożyczek udzielonych przez zlikwidowane instytucje kredytowe w zakresie udzielonego pełnomocnictwa przez 
Ministra Finansów 

60,00 

9. Zmiana rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie  30,00 

10. Przelew środków pochodzących z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej na rachunki prowadzone w innych 
bankach 5,00 

11. Sporządzenie i wysłanie do dłużników z tytułu wierzytelności zarządzanych przez Centrum Restrukturyzacji i 
Windykacji:  

1/ zawiadomienia, powiadomienia lub monitu związanego z zaległością w spłacie zgodnie ze stawkami 

określonymi  w 

Częściach I-III 
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1  2 3 

2/ wezwania do zapłaty 30,00 

12. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienie w spłacie do klienta detalicznego lub klienta bankowości osobistej i 
prywatnej 10,00 

13. Interwencyjna wizyta bezpośrednia u klienta detalicznego lub klienta bankowości osobistej i prywatnej 0,00 

14. SMS w sprawie opóźnienia w spłacie do klienta detalicznego lub klienta bankowości osobistej i prywatnej 0,00 

15. Zmiana warunków spłaty wierzytelności trudnej (w rozumieniu przepisów wewnętrznych dotyczących zasad 
zarządzania wierzytelnościami trudnymi w Banku) zarządzanej przez Centrum Restrukturyzacji i Windykacji:  

1/ w formie aneksu do obowiązującej umowy lub w formie umowy restrukturyzacyjnej - od kwoty objętej aneksem lub 
umową, 0% -2% 

2/ udzielenie ulgi w spłacie. 0,00 

16. Dokonanie wypłaty z rachunku „Zlecenie do wypłaty” – od kwoty operacji 0,5 : nie mniej niż 

5,00 

 
Uwaga: 
1. Prowizję pobiera od zleceniodawcy oddział przyjmujący zlecenie na dobro oddziału wypłacającego. 
2. Prowizji nie pobiera się od wypłaty ze zlikwidowanych książeczek oszczędnościowych (w tym oszczędnościowych 
książeczek mieszkaniowych) 

 

17. Wydanie, na życzenie klienta informacji o jego sytuacji ekonomicznej 150,00 

18. Wysłanie do Centrali NBP, przy wniosku o wymianę (formularz 5-31-4890), zużytego / uszkodzonego znaku 

pieniężnego nie podlegającego wymianie w PKO BP SA 
koszty przesyłki 

pocztowej 

19. 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 (Dz. U. z 2012 poz. 

1376 z późn. zm.) 
25,00 

  
Uwaga:  
1/ Cena obejmuje podatek od towarów i usług. 
2/ Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności 

20. Realizacja przelewu predefiniowanego modyfikowanego automatycznie  – za każdy przelew 5,00 

 Uwaga: Usługa świadczona do umów rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego   

21. Sporządzenie i przekazanie na życzenie klienta - osoby fizycznej, kopii wyciągu lub potwierdzenia wykonania 

transakcji, za granicę:  
 

 - przy użyciu elektronicznych urządzeń teletransmisyjnych (np. scan, fax) 15,00 

 - przesyłką pocztową 40,00 

* od 03.09.2012 r. do 28.02.2013 r. opłaty nie pobiera się 
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CZĘŚĆ XII TARYFA ZRYCZAŁTOWANYCH OPŁAT TELEKOMUNIKACYJNYCH W OBROCIE 
KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM  ORAZ OPŁAT POCZTOWYCH W OBROCIE ZAGRANICZNYM 
POBIERANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI SA 
 

DZIAŁ I Zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne w obrocie krajowym 
 

Lp.  w złotych 

1. Telefaks: 

 - za pierwszą stronę 4,20 

 - za każdą następną stronę 2,10 

2. Komunikaty SWIFT 10,00 

 

DZIAŁ III Zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne  w obrocie zagranicznym 
 

Lp.  w złotych 

1. Telefaks: 

 - za pierwszą stronę 8,40 

 - za każdą następną stronę 6,70 

2. Komunikaty SWIFT 10,00 

 

DZIAŁ III Zryczałtowane opłaty pocztowe w obrocie zagranicznym 
 

Lp. KRAJE w złotych 

1. Europy (łącznie z całą Rosją i Izraelem) 4,00 

2. Afryki, Ameryki Północnej 5,00 

3. Ameryki Południowej, Środkowej i Azji 6,00 

4. Australii i Oceanii 9,00 

 

 

Uwaga: 

1) za traktowanie przesyłki jako priorytetowej pobiera się dodatkową opłatę 4,00 zł, 

2) za traktowanie przesyłki jako poleconej pobiera się dodatkową opłatę 5,30 zł. 


