
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego numer KRS 0000026438,
NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

www.pkobp.pl, infolinia: 800 302 302 brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora,
+48 81 535 60 60 opłata zgodna z taryfą operatora.

www.pkobp.pl 
infolinia: 800 302 302 brak opłat dla numerów 
krajowych na terenie kraju;  
w pozostałych przypadkach opłata zgodna  
z taryfą operatora, +48 81 535 60 60
opłata zgodna z taryfą operatora

od 1 czerwca 2023 r. zmieniamy regulaminy i cennik, który dodatkowo zyskuje nową, prostszą formę. Więcej o tym, 
co i dlaczego zmieniamy, znajdziesz w wykazach zmian. 

Sprawdź poniżej nasze wskazówki, jak płacić mniej za korzystanie z kont, kart i innych usług.

Zmieniamy regulaminy:
•  Ogólne warunki prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych

przez PKO Bank Polski SA
•  Regulamin podstawowego rachunku płatniczego w PKO Banku Polskim SA
•  Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA
•  Szczegółowe warunki świadczenia usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej oraz

składania oświadczeń w PKO Banku Polskim SA
•  Ogólne warunki prowadzenia i obsługi rachunków Szkolnej Kasy Oszczędności

Z naszej korespondencji dowiesz się również:
•  O rodzajach i wysokości limitów transakcji realizowanych w serwisie internetowym iPKO i aplikacji mobilnej IKO

(w ramach usługi bankowości elektronicznej)
•  Jakie typy kont oferujemy dla różnych grup wiekowych oraz na jakie konta je przekształcimy po przekroczeniu

określonego wieku
•  O arkuszu informacyjnym BFG dla deponentów, których obowiązuje system gwarantowania depozytów

Co dalej?
•  Jeśli zgadzasz się z tymi zmianami, nic nie musisz robić
•  Jeśli nie zgadzasz się na zmianę Taryfy lub regulaminów, bez dodatkowych opłat, możesz do 31 maja 2023 r.

włącznie:
– złożyć pisemny sprzeciw wobec tych zmian - w takim przypadku umowa wygaśnie 31 maja 2023 r. albo
–  wypowiedzieć pisemnie umowę - ze skutkiem od dnia poinformowania Ciebie o zmianie, nie później jednak

niż od 1 czerwca 2023 r.
– złożyć powyższe oświadczenia również w imieniu dziecka, którego jesteś ustawowym przedstawicielem

•  Przed rozwiązaniem umowy, spłać ewentualne zadłużenie na koncie lub wypłać swoje pieniądze; możesz też
wskazać nam konto, na które mamy przelać Twoje pieniądze

•  Jeśli masz kredyt hipoteczny, pożyczkę hipoteczną lub kredyt na zakup papierów wartościowych Inwestor i nie
zgadzasz się na zmiany Taryfy, możesz pisemnie wypowiedzieć umowę kredytu lub pożyczki w ciągu 30 dni
kalendarzowych od następnego dnia po otrzymaniu tego listu. Będzie Cię wtedy obowiązywać umowny okres
wypowiedzenia i spłata całego zadłużenia

Najważniejsze zmiany z uzasadnieniem oraz pełne treści regulaminów i Taryfy znajdziesz w serwisie iPKO lub na 
pkobp.pl/zmiany2023. Wykorzystujemy blockchain - każdy nasz dokument ma unikalny identyfikator (hash), 
który pozwala sprawdzić autentyczność pliku i potwierdzić, że nikt nie ingerował w jego treść. Możesz sprawdzić 
dokumenty na pkobp.pl/edokumenty lub kir.pl/trwalynosnik  

Hash: 71ed2f99c34f9124fda04ae774a3d92ffed05c4cf984b2603d1adcccdcf29e65

Z poważaniem

Tomasz Frąckowiak
Dyrektor Pionu Klienta Detalicznego

Dzień dobry,
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PKO Konto za Zero zastąpi dotychczasowe konta:  
PKO Konto za Zero, PKO Konto Rodzica, PKO Konto Pogodne, Konto Spektrum Adm., Konto Ulubione Adm. i Konto 
Codzienne Adm.
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ZA CO BĘDZIEMY POBIERAĆ OPŁATY?
PKO KONTO ZA ZERO – NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY

ILE ZAPŁACISZ?
JAK UNIKNIESZ OPŁATY I CO WARTO 
WIEDZIEĆ?

Prowadzenie konta 0 zł

Obsługa karty – opłata miesięczna
0 zł gdy w okresie rozliczeniowym karty zrobisz min. 5 transakcji  
bezgotówkowych kartą lub BLIKIEM (z wyłączeniem przelewów), 
10 zł w pozostałych przypadkach1

Wypłaty w kraju w naszych bankomatach 0 zł •  Możesz wypłacić gotówkę za darmo: 
–  W sieci 3 000 naszych bankomatów  

w Polsce 
–  BLIKIEM ze wszystkich bankomatów  

w Polsce 
•  Możesz wypłacić do 1 000 zł w czasie  

zakupów kartą (usługa Cashback) w ponad 
200 tys. sklepów i stacji benzynowych  
w Polsce. Opłata za jednorazową wypłatę  
to 2 zł

Wypłaty w kraju w bankomatach innych niż 
nasze 

BLIK 0 zł 
Karta 10 zł

Wypłaty w bankomatach za granicą (w tym 
wypłata z konta na terytorium innego niż 
Polska kraju EOG) 2

0 zł

Wypłaty w naszych placówkach
Pierwsza w miesiącu  
kalendarzowym za 0 zł,  
każda kolejna – 10 zł

Wpłaty w naszych placówkach
Pierwsza w miesiącu  
kalendarzowym za 0 zł, 
każda kolejna – 10 zł

Możesz wpłacić gotówkę za darmo BLIKIEM 
lub kartą do konta, w sieci ponad 1 200  
naszych wpłatomatów w całej Polsce 

Przelew wewnętrzny, standardowy lub zagra-
niczny SEPA Standard w placówce i na infolinii 
banku3

10 zł

•  Przelewy na numer konta za darmo zlecisz:
– w serwisie internetowym iPKO
– w aplikacji mobilnej IKO

•  Możesz też robić przelewy na telefon BLIK, 
są darmowe, a pieniądze trafiają od razu  
na konto odbiorcy

Jeżeli teraz masz:
 PKO Konto za Zero
 PKO Konto Rodzica
 PKO Konto Pogodne 
 Konto Spektrum Adm. 
 Konto Ulubione Adm.
 Konto Codzienne Adm.

od 1 czerwca 2023 r. Twoje konto zmieni się na PKO Konto za Zero

Jeżeli teraz masz:
 PKO Konto Pierwsze 
 PKO Konto dla Młodych

od 1 czerwca 2023 r. Twoje konto zmieni się na PKO Konto dla Młodych

Jeżeli teraz masz:
                Konto Złote

od 1 czerwca 2023 r. Twoje konto zmieni się na PKO Konto bez Granic 

Jeżeli teraz masz:
                Rachunek Platinium

od 1 czerwca 2023 r. Twoje konto zmieni się na Konto Aurum (Bankowość Osobista) 

Karty Kredytowe

Pożyczka gotówkowa, Preferencyjne kredyty studenckie, Kredyty na zakup papierów wartościowych INWESTOR

Najważniejsze zmiany opłat
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PKO Konto dla Młodych będzie dla klientów od 13 roku życia i zastąpi dotychczasowe konta: 
PKO Konto Pierwsze i PKO Konto dla Młodych 

ZA CO BĘDZIEMY POBIERAĆ OPŁATY?
PKO KONTO DLA MŁODYCH – NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY

ILE ZAPŁACISZ?
JAK UNIKNIESZ OPŁATY I CO WARTO  
WIEDZIEĆ?

Prowadzenie konta 0 zł

Obsługa karty – opłata miesięczna
0 zł - gdy w okresie rozliczeniowym karty zrobisz min. 2 transakcje  
bezgotówkowe kartą lub BLIKIEM (z wyłączeniem przelewów),  
5 zł w pozostałych przypadkach 1

Wypłaty w kraju z bankomatów naszych  
i innych niż nasze

0 złWypłaty w bankomatach za granicą (w tym 
wypłata z konta na terytorium innego niż Polska 
kraju EOG) 2

Przelew wewnętrzny, standardowy lub  
zagraniczny SEPA Standard w placówce  
i na infolinii banku 3

8 zł

•  Przelewy na numer konta za darmo zlecisz:
– w serwisie internetowym iPKO
– w aplikacji mobilnej IKO

•  Możesz też robić przelewy na telefon BLIK, 
są darmowe, a pieniądze trafiają od razu na 
konto odbiorcy

Konto Aurum (Bankowość Osobista) zastąpi Rachunek Platinium  

ZA CO BĘDZIEMY POBIERAĆ OPŁATY?
KONTO AURUM – NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY

ILE ZAPŁACISZ I CO WARTO WIEDZIEĆ?

Prowadzenie konta – opłata miesięczna
0 zł – gdy w ostatnim miesiącu masz wpływy min. 9 000 zł lub średnie 
miesięczne saldo aktywów min. 150 000 zł, 
40 zł w pozostałych przypadkach 4

Obsługa karty 

0 zł

Wypłaty w kraju z bankomatów naszych  
i innych niż nasze

Wypłaty w bankomatach za granicą  
(w tym wypłata z konta na terytorium innego 
niż Polska kraju EOG) 2

Przelew wewnętrzny, standardowy  
lub zagraniczny SEPA Standard

0 zł – możesz zlecać przelewy online w serwisie iPKO i aplikacji IKO, przez 
telefon i w naszych placówkach

PKO Konto bez Granic zastąpi Konto Złote

ZA CO BĘDZIEMY POBIERAĆ OPŁATY?
PKO KONTO BEZ GRANIC – NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY

ILE ZAPŁACISZ I CO WARTO WIEDZIEĆ?

Prowadzenie konta – opłata miesięczna 17,90 zł 

W PKO Koncie bez Granic w ramach 
stałej miesięcznej opłaty dostajesz m.in. 
wypłaty ze wszystkich bankomatów  
w Polsce i za granicą oraz wpłaty  
i wypłaty w placówkach banku

Obsługa karty 

0 zł

Wypłaty w kraju z bankomatów naszych  
i innych niż nasze

Wypłaty w bankomatach za granicą  
(w tym wypłata z konta na terytorium 
innego niż Polska kraju EOG) 2

Przelew wewnętrzny, standardowy lub 
zagraniczny SEPA Standard

0 zł – możesz zlecać przelewy online w serwisie iPKO i aplikacji IKO, przez 
telefon i w naszych placówkach
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Karty kredytowe
•  Wprowadzamy nowe zasady wypłat kartą kredytową – gdy spłacisz w terminie spłaty całe zadłużenie karty, 

nie naliczymy odsetek od wypłat, zapłacisz jedynie prowizję. Do tej pory okres bezodsetkowy działał tylko dla 
płatności bezgotówkowych i przelewów z karty

• Pamiętaj, że możesz uniknąć opłaty rocznej za swoją kartę – sprawdź nasze wskazówki  

JAKĄ MASZ KARTĘ?

JAKĄ  
ZAPŁACISZ 
PROWIZJĘ 
ZA WYPŁATĘ 
GOTÓWKI W 
POLSCE?

ILE ZAPŁACISZ ROCZNIE ZA SWOJĄ KARTĘ?
JAK UNIKNIESZ 
OPŁATY  
ROCZNEJ?

PKO Mastercard Platinum

3%

300 zł - gdy średniomiesięczna kwota Twoich 
transakcji wynosi mniej niż 2 500 zł 5

150 zł - gdy średniomiesięczna kwota Twoich 
transakcji wynosi więcej niż 2 500 zł 5 

0 zł - gdy śred-
niomiesięczna 
kwota Twoich 
transakcji 
wyniesie min. 
5 000 zł 5

PKO VISA Infinite 

1 000 zł - gdy średniomiesięczna kwota Twoich 
transakcji wynosi mniej niż 8 200 zł 5

500 zł - gdy średniomiesięczna kwota Twoich 
transakcji wynosi więcej niż 8 200 zł 5

0 zł - gdy śred-
niomiesięczna 
kwota Twoich 
transakcji 
wyniesie min. 
11 000 zł 5

Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa 
Przejrzysta karta kredytowa PKO 
Mastercard
PKO Visa Electron
PKO Mastercard Electronic (błękitna)

4% min.15 zł

80 zł - gdy średniomiesięczna kwota Twoich 
transakcji wynosi mniej niż 500 zł 5

40 zł - gdy średniomiesięczna kwota Twoich 
transakcji wynosi więcej niż 500 zł 5

0 zł - gdy śred-
niomiesięczna 
kwota Twoich 
transakcji 
wyniesie min. 
600 zł 5

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

105 zł - gdy średniomiesięczna kwota Twoich 
transakcji wynosi mniej niż 1 000 zł 5

52,50 zł - gdy średniomiesięczna kwota Twoich 
transakcji wynosi więcej niż 1 000 zł 5

0 zł - gdy śred-
niomiesięczna 
kwota Twoich 
transakcji 
wyniesie min. 
1 200 zł 5

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

240 zł - gdy średniomiesięczna kwota Twoich 
transakcji wynosi mniej niż 2 000 zł 5

120 zł - gdy średniomiesięczna kwota Twoich 
transakcji wynosi więcej niż 2 000 zł 5

0 zł - gdy śred-
niomiesięczna 
kwota Twoich 
transakcji 
wyniesie min. 
2 400 zł 5

PKO VISA Electron STUDENT

25 zł - gdy średniomiesięczna kwota Twoich 
transakcji wynosi mniej niż 200 zł 5

12,50 zł - gdy średniomiesięczna kwota Twoich 
transakcji wynosi więcej niż 200 zł 5

0 zł - gdy śred-
niomiesięczna 
kwota Twoich 
transakcji 
wyniesie min. 
400 zł 5

 
Pożyczka gotówkowa, Preferencyjne kredyty studenckie, Kredyty na zakup papierów wartościowych INWESTOR
•  Uprościliśmy wyłącznie język opisujący czynności, za które możemy pobierać opłaty i prowizje. Co ważne, 

wysokość opłat i prowizji pozostawiliśmy bez zmian, na dotychczasowym poziomie

Najważniejsze zmiany opłat i prowizji

ZA CO BĘDZIEMY POBIERAĆ OPŁATY I PROWIZJE? ILE ZAPŁACISZ I CO WARTO WIEDZIEĆ?

Ustanowienie, zmiana i odwołanie pełnomocnictwa 
oraz dyspozycji na wypadek śmierci – 10 zł za każdą 
czynność w serwisie iPKO

•  Korzystaj z tańszych dyspozycji w serwisie iPKO – w placówce 
zapłacisz 25 zł za każdą czynność  6

•  Nie zapłacisz za te dyspozycje złożone do Konta Platinium II 

Autoryzacja przelewu oraz ustanowienie, zmiana lub 
usunięcie zlecenia płatniczego albo odbiorcy kodem  
z karty kodów (tzw. zdrapki) - 0,50 zł za każdą  
autoryzację

Korzystaj z autoryzacji bez żadnych opłat: mobilna autoryzacja  
w aplikacji IKO pkobp.pl/mobilna-autoryzacja i kody SMS

Cashback – 2 zł za każdą transakcję

•  Wypłacaj gotówkę bez opłat w sieci 3 000 naszych bankomatów  
w Polsce

•  Nie zapłacisz za Cashback, gdy masz PKO Konto bez Granic,  
Konto Aurum lub Konto Platinium II 
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1  Pamiętaj: 1) Okres rozliczeniowy karty trwa miesiąc i zaczyna się od dnia, w którym karta była wydana; 2) Zwrot towaru lub anulowanie operacji zmniejsza 
liczbę bezgotówkowych transakcji płatniczych w okresie rozliczeniowym.

2  Za wypłaty gotówki w walutach obcych z bankomatów ich operatorzy mogą pobierać opłaty. Dodatkowo gdy nie skorzystano z funkcji wielowalutowej 
karty, wypłaty gotówki w walutach obcych, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej dla płatności gotówkowych, wiążą się z 
pobraniem prowizji za przewalutowanie. Zasady przewalutowania operacji zawierają Ogólne warunki prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług 
dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA. Wysokość prowizji za przewalutowanie transakcji dostępna jest w Taryfie prowizji i opłat Warunki, 
jakie należy spełnić, żeby nie doszło do przewalutowania: 1) Transakcja musi być realizowana w walucie PLN, EUR, GBP, USD, CHF, DKK, NOK, SEK, CZK, HUF; 
2) Bank prowadzi dla Klienta rachunek w walucie transakcji (jednej z wyżej wymienionych), który jest podpięty do karty w chwili realizacji transakcji; 3) Na ra-
chunku walutowym muszą się znajdować środki wystarczające do dokonania transakcji; 4) Klient nie skorzysta z usługi DCC (Dynamiczne Przeliczanie Walut) 
dostępnej w niektórych bankomatach albo terminalach płatniczych.

3  Nie pobieramy opłaty, gdy pieniądze są przelewane na rachunek: 1) tego samego właściciela, prowadzony w PKO BP S.A. lub przez inne spółki PKO BP S.A. z 
siedzibą w Polsce; 2) PKO Konto Dziecka i posiadasz dostęp do usługi bankowości elektronicznej do tego rachunku; 3) Karty PKO Junior tego samego Posia-
dacza; 4) Pierwsze Konto Oszczędnościowe dziecka z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego rodzica. Przelew SEPA Standard oznacza dzień udostępnienia 
kwoty przelewu zagranicznego nie później niż następnego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania dyspozycji przelewu.

4  Sposób liczenia średniego miesięcznego salda aktywów na produktach oraz wykaz depozytów uwzględnianych do wyliczenia średniego salda znajdziesz  
w Komunikacie dostępnym w oddziale lub na stronie banku.

5  Dotyczy transakcji zrealizowanych kartą w okresie 12 miesięcy, za który pobieramy roczną opłatę za kartę. Kwota transakcji za zwrot towaru opłaconego kartą 
lub anulowanie transakcji zrealizowanej kartą zmniejsza sumę wartości transakcji. Pobieramy opłatę z dołu. Jeżeli wcześniej zrezygnujesz z karty lub rozwiążesz 
umowę, pobierzemy proporcjonalną opłatę roczną. 

6  Opłata nie jest pobierana w przypadku ustanowienia, zmiany lub odwołania pełnomocnictwa do kredytów hipotecznych i pożyczek hipotecznych przez posia-
daczy Kont Aurum działających do 31 maja 2023 r. pod nazwą Rachunek PLATINIUM oraz posiadaczy Kont Platinium II.

W materiale używamy nazw handlowych. Sprawdź w Taryfie, jak definiujemy te terminy w wykazie usług reprezentatywnych.

Przelew SORBNET 2 – 45 zł za każdą transakcję

Każdy Twój przelew powyżej 999 999 zł na konto w innym banku 
będzie automatycznie rozliczony jako SORBNET 2 – jeżeli nie chcesz 
płacić za przelew, zlecaj transakcję poniżej tej kwoty w serwisie 
internetowym iPKO lub aplikacji mobilnej IKO 

Konto walutowe:
•  Prowadzenie konta będzie za 0 zł
•  Wprowadzamy prowizję za wypłatę w oddziale –  

0,5% min. 10 zł za każdą kolejną transakcję  
w miesiącu kalendarzowym

Pamiętaj, że pierwsza wypłata gotówki w oddziale w miesiącu 
kalendarzowym jest bezpłatna  
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