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CZĘŚĆ III.  
DZIAŁ I. Karty debetowe i charge 
Rozdział I Oferta standardowa 
 
Od 20 kwietnia 2015 r. 

Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawki obowiązujące w dniu zawarcia umowy (w złotych i walucie wymienialnej 
albo w procentach) 

Debetowa Visa Business * Obciążeniowa Visa Business ** 

 

w złotych w złotych 

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

50,00 100,00 

2. Wydanie nowej karty w trybie ekspresowym 
(tj. w ciągu trzech dni roboczych - z 
wyłączeniem sobót od dnia złożenia wniosku) 
- dodatkowo 

50,00 + koszty przesyłki 50,00 + koszty przesyłki 

3. Wypłata gotówki w walucie polskiej – od 
wartości operacji  - za każdą operację: 

  

3.1. w bankomatach PKO Banku Polskiego SA 3,5% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 

3.2. w oddziałach PKO Banku Polskiego SA i 
agencjach PKO Banku Polskiego SA 

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

3.3. w bankomatach i oddziałach innych niż PKO 
Banku Polskiego SA    

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

3.4. w urzędach pocztowych 3,5% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż  5,00 

3.5. towarzysząca operacji płatniczej, 
pomniejszająca dostępny limit operacji 
płatniczych ** 

0,00 x 

4. Wypłata gotówki w walutach obcych, od 
wartości operacji za każdą operację 

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

5. Miesięczne rozliczenie operacji 
bezgotówkowych krajowych i zagranicznych – 
od wartości operacji 

  

5.1. krajowych 0,00 1,30% 

5.2. zagranicznych 0,00 1,30% 

6. Opłata za zmianę limitu kart debetowych w 
oddziale 

10,00 x 

7. Rozpatrzenie wniosku klienta o zmianę limitu 
globalnego 

0,00 0,00 

8. Wydanie, na życzenie posiadacza rachunku  
lub użytkownika karty, każdej kopii dowodu 
dokonania operacji   

15,00 15,00 

9. Sprawdzenie salda z rachunku w bankomacie 
PKO Banku Polskiego SA 

1,50 x 

10. Odtworzenie numeru PIN 10,00 10,00 

11. Przejęcie odpowiedzialności za operacje 
nieautoryzowane zrealizowane przed 
zgłoszeniem utraty karty (opłata miesięczna) 

0,00 x 

 
 

* - W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami VISA, z wyłączeniem Visa Business Electron Adm., wydanymi do rachunków w PLN, 

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. 

** - W przypadku operacji bezgotówkowych i wypłaty  gotówki realizowanych kartami obciążeniowymi w walucie innej niż EUR, PKO bank Polski SA pobiera dodatkową prowizję  

Za przewalutowanie operacji  w wysokości 2% operacji 
*** - Maksymalna wysokość wypłaty gotówkowej określona jest w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA. 
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