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Szanowni Państwo, 
 
od 15 czerwca 2019 roku nastąpią zmiany w Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim.  
Zmianie ulegnie opłata Priority Pass - wejście do saloniku na lotnisku Posiadacza oraz osoby 
towarzyszącej - z równowartości 27 USD do równowartości 32 USD w złotych polskich.  
Jest to efekt podniesienia ceny przez dostawcę usługi. 
 
Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zmianę Taryfy, mają Państwo możliwość złożenia na piśmie 
do 14 czerwca 2019 roku: 
• sprzeciwu wobec tych zmian, co spowoduje wygaśnięcie umowy w przeddzień ich wejścia 

w życie, albo 
• wypowiedzenia umowy, bez podnoszenia opłat, ze skutkiem od dnia poinformowania o zmianie,  

nie później jednak niż od dnia, w którym te zmiany zostałyby zastosowane. 
 
Skutki prawne i finansowe takiego sprzeciwu wobec zmian lub rozwiązania umowy określa Regulamin 
wydawania i używania kart obciążeniowych ze znakiem Visa . W związku ze złożeniem sprzeciwu  
lub wypowiedzeniem umowy może zachodzić konieczność rozliczenia finansowego stron tj.: spłaty 
zadłużenia z tytułu wykorzystanego limitu cyklicznego. Przed podjęciem decyzji prosimy o zapoznanie 
się ze stosownym postanowieniem Regulaminu. Niezłożenie na piśmie żadnego z wymienionych 
oświadczeń oznacza akceptację zmian, które wejdą w życie 15 czerwca 2019 roku. 
 
Odpowiedzi na pytania związane z wprowadzonymi zmianami można uzyskać pod numerem infolinii 
800 302 302 oraz +48 81 535 60 60 (opłata zgodna z taryfą operatora). 
 
 
 
Z poważaniem 

 
Szymon Wałach 
Dyrektor Pionu Klienta Detalicznego 



 

CZĘŚĆ II. POZOSTAŁE KARTY PŁATNICZE 

 
 
DZIAŁ VI. KARTY OBCIĄŻENIOWE WYCOFANE Z OFERTY 

 Tytuł prowizji/opłaty PKO VISA CLASSIC  PKO VISA GOLD  

Karta Visa Classic Adm. 

Karta Visa Gold Adm.  Opcja I Opcja II 

1 2 3 4 5 6 7 

 w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych 

1. Wznowienie karty płatniczej - opłata roczna pobierana z góry 1) 40,00 250,00 22,50 6,00 72,50 

2. Ekspresowe wysłanie karty płatniczej – w kraju 2) 50,00  50,00  x x x 

3. Ekspresowe wysłanie karty płatniczej – za granicę 2) 150,00 150,00 x x x 

4. Wypłata gotówki w kraju w walucie polskiej – za każdą transakcję od jej wartości  4% nie mniej niż 5,00 4% nie mniej niż 5,00 4% nie mniej niż 5,00 4% nie mniej niż 5,00 4% nie mniej niż 5,00 

5. Wypłata gotówki za granicą w walutach obcych – za każdą transakcję od jej wartości  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 

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

3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 

7. Odroczenie płatności – od wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych w cyklu 
rozliczeniowym 

1% 1% 0% 1% 0% 

8. Priority Pass - wejście Posiadacza karty albo osoby towarzyszącej do saloniku na lotnisku x równowartość  
32 USD w złotych 

x x x 

1)  W przypadku rozwiązania umowy opłata podlega proporcjonalnemu zwrotowi. 
2)   Nadanie wysyłki realizowane jest do 2 dni roboczych od złożenia dyspozycji przez Klienta. Dodatkowo należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki. 
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