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WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W TARYFIE PROWIZJI  

I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA 

KLIENTÓW RYNKU KORPORACYJNEGO OBOWIĄZUJĄCYCH 

OD 1 SIERPNIA 2018 R. 

 
 

Zmiana dotyczy Szczegóły zmiany 

CZ. I RACHUNKI BANKOWE NIEOSZCZĘDNOŚCIOWE I POWIERNICZE 

Pkt 1 
Rachunek bankowy 
nieoszczędnościowy 

Podniesienie stawki za prowadzenie rachunku 
bankowego nieoszczędnościowego (zamiast „60,00 
zł”) 

Prowadzenie rachunku bankowego 
nieoszczędnościowego (miesięcznie) 

120,00 zł 

 

Pkt 2 
Depozyt 
automatyczny/ 
rachunek 
dynamiczny 

Podniesienie stawki za prowadzenie rachunku 
depozytu automatycznego lub rachunku 
dynamicznego (zamiast „60,00 zł”) 

Prowadzenie rachunku depozytu 
automatycznego lub rachunku 
dynamicznego (miesięcznie) 

120,00 zł 

 

Pkt 4 
Wpłaty gotówkowe 
w formie otwartej 

Podniesienie stawek za wpłaty gotówkowe w 
formie otwartej poprzez:  
 podniesienie prowizji od kwoty operacji dla 

wpłaty w formie otwartej w złotych w oddziałach 
(zamiast „0,5%”)   

 podniesienie wartości minimalnej (zamiast 
„10,00 zł”) 

Wpłata gotówkowa w formie otwartej w 
złotych w oddziałach 

0,6% kwoty operacji 
nie mniej niż 15,00 zł 
 

Wpłata gotówkowa w formie otwartej w 
walutach wymienialnych w banknotach 

1% kwoty operacji nie 
mniej niż 15,00 zł 

 

Pkt 6 
Wpłaty gotówkowe 
w formie zamkniętej 

Zmiana stawek za wpłaty gotówkowe w formie 
zamkniętej poprzez:  
 podniesienie prowizji od kwoty operacji dla 

wpłaty w formie zamkniętej w złotych w formie 
uporządkowanej i nieuporządkowanej oraz 
wpłaty w formie zamkniętej w walutach 
wymienialnych w banknotach w formie 
uporządkowanej (odpowiednio zamiast „0,3%”, 
„0,5%” i „0,5%) 

 podniesienie wartości minimalnej (zamiast 
„10,00 zł”) 

 określenie stawki za wpłatę gotówkową w formie 
zamkniętej, w złotych, z udziałem powyżej 1 000 
sztuk monet (zamiast „według umowy z 
Klientem”) 

Wpłata gotówkowa w formie zamkniętej, w 
złotych, w formie uporządkowanej 

0,5% kwoty operacji 
nie mniej niż 15,00 zł 

Wpłata gotówkowa w formie zamkniętej, w 
złotych, w formie nieuporządkowanej 

0,75% kwoty operacji 
nie mniej niż 15,00 zł 

Wpłata gotówkowa w formie zamkniętej, w 
złotych, z udziałem powyżej 1 000 sztuk 
monet 

1% kwoty operacji 

Wpłata gotówkowa w formie zamkniętej, w 
walutach wymienialnych, w banknotach, w 
formie uporządkowanej 

0,75% kwoty operacji 
nie mniej niż 15,00 zł 

Wpłata gotówkowa w formie zamkniętej, w 
walutach wymienialnych, w banknotach, w 
formie nieuporządkowanej 

1,0% kwoty operacji 
nie mniej niż 15,00 zł 

 

Pkt 10 
Wypłata 
gotówkowa w 
formie otwartej 

Podniesienie stawki z wypłatę gotówkową w formie 
otwartej poprzez: 
 podniesienie prowizji od kwoty operacji dla 

wypłaty gotówkowej w formie otwartej po 
wcześniejszym zamówieniu lub w kwocie 
niewymagającej zamówienia (zamiast „0,2%”) 

 podniesienie wartości minimalnej (zamiast „5,00 
zł”) 

Wypłata gotówkowa w formie otwartej, 
po wcześniejszym zamówieniu lub w 
kwocie nie wymagającej zamówienia, 
określonej w Komunikacie PKO Banku 
Polskiego SA   

0,4% kwoty operacji 
nie mniej niż 15,00 zł 

 

Pkt 11 
Wypłata 
gotówkowa w 
formie zamkniętej 

Zmiana stawek za wypłaty gotówkowe w formie 
zamkniętej poprzez:  

 podniesienie prowizji od kwoty operacji dla 
wypłaty gotówkowej w formie zamkniętej 
zawierającej do 20 szt. monet (zamiast „0,15%”) 

 podniesienie wartości minimalnej („15,00 zł” 
zamiast „10,00 zł”)  

 dodanie uwagi o pobieraniu prowizji za 
zamówioną wypłatę zamkniętą również w 
przypadku jej nieodebrania. 

Wypłata gotówkowa w formie zamkniętej, 
zawierająca do 20 sztuk monet 

0,3% kwoty operacji nie 
mniej niż 15,00 zł 

Wypłata gotówkowa w formie zamkniętej, 
zawierająca powyżej 20 sztuk monet 
(opłata dodatkowa) 

do negocjacji 

Uwaga: Prowizja pobierana również w przypadku nieodebrania 
zamówionej wypłaty. 

 

Pkt 14  
Przelew  

Zmiana stawek za realizację przelewu/ przelewu 
predefiniowanego/ zlecenia stałego poprzez:  

 ujednolicenie opłaty za zlecenie płatnicze w 
formie papierowej na rachunki w PKO Banku 
Polskim SA i w innych bankach  

 podniesienie opłaty za zlecenie płatnicze 
składane za pośrednictwem systemu 
bankowości elektronicznej, na podstawie 
komunikatu SWIFT MT101 lub usługi Sweeping 
(zamiast „1,00 zł” lub „2,00 zł”) 

Realizacja przelewu/ przelewu 
predefiniowanego/ zlecenia stałego 
składanego w formie papierowej 

20,00 zł 

Realizacja przelewu/ przelewu 
predefiniowanego/ zlecenia stałego 
składanego za pośrednictwem systemu 
bankowości elektronicznej, na podstawie 
komunikatu SWIFT MT101 lub usługi 
Sweeping, na rachunki prowadzone w PKO 
Banku Polskim SA 

2,50 zł 

Realizacja przelewu/ przelewu 
predefiniowanego/ zlecenia stałego 
składanego za pośrednictwem systemu 
bankowości elektronicznej, na podstawie 

2,50 zł 
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komunikatu SWIFT MT101 lub usługi 
Sweeping, na rachunki prowadzone w 
innych bankach 

 

Pkt 17 
Przelew zagraniczny 
otrzymany – 
czynności 
dodatkowe 

Ujednolicenie stawek za czynności dodatkowe do 
przelewu zagranicznego otrzymanego  

Czynności dodatkowe do przelewu 
otrzymanego: 
- uzupełnienia, zmiany, poprawki 
- zapytania, poszukiwanie wpływu 
środków na rzecz Klienta 
- opłata NON-STP 

50,00 zł + koszty 
banków trzecich 

Uwaga: Opłata pobierana za każdą 
dyspozycję z osobna. 

 

Pkt 21 
Przelew zagraniczny 
wysłany – 
czynności 
dodatkowe 

Ujednolicenie stawek za czynności dodatkowe do 
przelewu zagranicznego wysyłanego  

Czynności dodatkowe związane z 
realizacją przelewu wysłanego: 
- zapytania, uzupełnienia, zmiany na rzecz 
Klienta oraz czynności dodatkowe 
wykonywane przez banki pośredniczące 
- anulowanie zrealizowanego przelewu 
- zwrot zrealizowanego przelewu 
- opłata NON-STP 

50,00 zł + koszty 
banków trzecich 

Uwaga: Opłata pobierana za każdą 
dyspozycję z osobna. 

 

Pkt 32 
Mieszkaniowy 
rachunek 
powierniczy 

Określenie i ujednolicenie stawek za czynności 
związane z mieszkaniowym rachunkiem 
powierniczym (zamiast „według umowy z 
Klientem”) 

Rozpatrzenie wniosku o otwarcie 
rachunku 

1 000,00 zł 

Otwarcie zamkniętego mieszkaniowego 
rachunku powierniczego 

5 000,00 zł 

Otwarcie otwartego mieszkaniowego 
rachunku powierniczego 

10 000,00 zł 

Prowadzenie rachunku 1 000,00 zł 

Identyfikacja wpłaty na Indywidualne 
Rachunki Nabywców 

0,02% kwoty operacji 
nie mniej niż 10,00 zł 

Wypłata środków z rachunku 0,02% kwoty operacji 
 

Pkt 33 
iPKO biznes 

Zmiana stawek za:  

 korzystanie z systemu bankowości elektronicznej 
iPKO biznes, do 5 użytkowników (zamiast 
„120,00 zł”) 

 korzystanie z systemu bankowości elektronicznej 
iPKO biznes, za każdego dodatkowego 
użytkownika powyżej 5 (zamiast „15,00 zł”) 

 wydanie karty kodów jednorazowych lub 
czytnika (zamiast „50,00 zł” lub „100,00 zł”) 

System bankowości elektronicznej iPKO 
biznes:  korzystanie z systemu do 5 
zdefiniowanych użytkowników 
(miesięcznie)   

200,00 zł 

System bankowości elektronicznej iPKO 
biznes:  korzystanie z systemu za każdego 
dodatkowego użytkownika powyżej 5 
użytkowników (miesięcznie) 

20,00 zł 

Wydanie karty kodów jednorazowych lub 
czytnika 

100,00 zł 

 

Pkt 35 
Wyciąg 

Zmiana katalogu czynności bankowych w ramach 
dotychczasowej stawki za wydanie duplikatu 
wyciągu 

Wyciąg na żądanie lub dodatkowy   10,00 zł 
 

Pkt 37 
Blokada na 
rachunku 

Wprowadzenie możliwości podniesienia stawki za 
ustanowienie blokady na rachunku bankowym o 
100% w przypadku dyspozycji niestandardowych 
lub szczególnie pracochłonnych. 

Ustanowienie blokady na rachunku 
bankowym – od każdej dyspozycji 
Uwaga:  
1. Nie pobiera się opłaty od blokad 
stanowiących zabezpieczenie 
wierzytelności PKO Banku Polskiego SA, 
oraz blokad związanych z zajęciami 
egzekucyjnymi lub wykonywanych na 
zlecenie uprawnionych organów.  
2. W przypadku dyspozycji 
niestandardowej lub szczególnie 
pracochłonnej opłata ulega podwyższeniu 
o 100%. 

100,00 zł 

 

Pkt 38 
Niedopuszczalne 
saldo debetowe 

Podniesienie stawki za przekazanie wezwania do 
spłaty niedopuszczalnego salda debetowego 
(zamiast „50,00 zł”)  

Przekazanie wezwania do spłaty 
niedopuszczalnego salda debetowego 

100,00 zł 

 

STAWKI USUNIĘTE Całkowite usunięcie stawek za korzystanie z produktów: Mikrorachunki, PKO Płatności Pakietowe, z systemów PKO 
eConnect/ PKO mobileConnect/ PKO webConnect, a także za wydanie bezpiecznych kopert do bilonu 15 kg (100 sztuk) w 
wyniku wycofania tych usług ze sprzedaży. 
 
Ponadto, usunięto opłaty za wskazane poniżej czynności bankowe:  
 

Wypłata gotówkowa w formie otwartej z rachunków prowadzonych w innych bankach według umowy z Klientem 

Polecenie wypłaty niskokwotowe (LVP) zgodnie z umową z bankiem 
zagranicznym, nie więcej niż 

20,00 zł 

Anulowanie przez zleceniodawcę polecenia wypłaty niezrealizowanego przez PKO 20,00 zł 
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Bank Polski SA  

Powiadomienie zleceniodawcy o odmowie realizacji polecenia wypłaty  20,00 zł 

Odzyskanie środków przez PKO Bank Polski SA, na zlecenie zleceniodawcy w 
przypadku, gdy w poleceniu wypłaty wysłanym na teren EOG w walucie krajów EOG, 
zleceniodawca wskazał nieprawidłowy unikatowy identyfikator 

50,00 zł + koszty banków 
trzecich 

PKO Rachunki wirtualne – przygotowanie do świadczenia usługi  100,00 zł 

PKO Rachunki wirtualne – zmiany 500,00 zł 

Obsługa polecenia zapłaty pobierana od Odbiorcy – uruchomienie usługi  200,00 zł 

Złożenie lub modyfikacja zlecenia stałego w oddziale  5,00 zł 

Potwierdzenie czeku  20,00 zł 

Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków (blankietów czekowych) 5,00 zł za każdy czek, nie mniej 
niż 50,00 zł 

Udzielanie telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku bankowym 30,00 zł 

Przekazywanie kopii i wtórników dowodów źródłowych – od każdego załącznika 
(wyłącznie w ramach indywidualnych umów z klientami) 

3,00 zł 

Raporty elektroniczne w formacie innym niż wyciąg bankowy – udostępnienie usługi 100,00 zł 

Administrowanie poleceniami przelewu bez pokrycia lub z odroczonym terminem 
realizacji, czekami przyjętymi "do inkasa" - od każdego polecenia przelewu lub czeku 

50,00 zł 

Likwidacja rachunku na życzenie Klienta przed upływem jednego miesiąca od daty 
otwarcia 

65,00 zł 

Wpłata wnoszona w formie gotówkowej na mieszkaniowy rachunek powierniczy Według umowy z Klientem 

Czynności związane z wypowiedzeniem umowy mieszkaniowego rachunku 
powierniczego przez PKO Bank Polski SA 

500,00 zł 

Wypłata nabywcy środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego w przypadku 
odstąpienia od umowy deweloperskiej albo jej rozwiązania w formie gotówkowej 

0,2% kwoty operacji nie mniej 
niż 100,00 zł 

Wypłata nabywcy środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego w przypadku 
odstąpienia od umowy deweloperskiej albo jej rozwiązania w formie bezgotówkowej 

0,05% kwoty operacji nie mniej 
niż 25,00 zł 

Kontrola inwestycji przeprowadzana przed uruchomieniem wypłaty z otwartego 
mieszkaniowego rachunku powierniczego - za każdą kontrolę 

750,00 zł 

Raport w formie elektronicznej do mieszkaniowego rachunku powierniczego  200,00 zł 

System bankowości elektronicznej iPKO biznes – moduł Zarządzanie limitami 
płynności 

20,00 zł 

*Usługa Sweeping/ Topping – świadczenie usługi między rachunkami PKO Banku 
Polskiego SA 

100,00 zł 

*Usługa Sweeping/ Topping – zmiany w świadczeniu usługi między rachunkami PKO 
Banku Polskiego SA 

100,00 zł 

* usługa zastępowana przez konsolidację sald 

CZ. II KARTY 

Pkt 17 
Karta PKO 
MasterCard 
Business 

Dodanie stawki za wydanie karty PKO MasterCard 
Business w trybie ekspresowym 

Wydanie karty w trybie ekspresowym (tj. 
w ciągu trzech dni roboczych) 

50,00 zł + koszt 
przesyłki 

 

STAWKI USUNIĘTE Całkowite usunięcie stawek za korzystanie z kart przedpłaconych w administrowaniu. 
 
Ponadto, usunięto opłaty za wskazane poniżej czynności bankowe:  
 

Wydanie, na życzenie posiadacza rachunku lub użytkownika karty, każdej kopii 

dowodu dokonania operacji   

12,50 zł/ 3,00 zł/ 2,50 zł 

w zależności od typu karty 

Odtworzenie numeru PIN 10,00 zł/ 3,00 zł/ 2,50 zł 

w zależności od typu karty 

Przekroczenie dostępnego limitu karty 100,00 zł 
 

CZ. III KREDYTY 

Pkt 1 
Przygotowanie do 
czynności 
związanych z 
kredytem 

Zmiana stawki za przygotowanie czynności 
związanych z udzieleniem, przedłużeniem, 
podwyższeniem kwoty, zmianą waluty kredytu, 
limitu kredytowego wielocelowego lub promesy 
poprzez podniesienie wartości minimalnej (zamiast 
„0,2% nie mniej niż 150,00 zł”). 

Prowizja przygotowawcza za udzielenie/ 
przedłużenie/ podwyższenie kwoty/ 
zmianę waluty kredytu, limitu 
kredytowego wielocelowego albo 
promesy 

0,2% nie mniej niż 
500,00 zł 

 

Pkt 4 
Promesa kredytowa 

Podniesienie stawki za wystawienie promesy 
kredytowej (zamiast „150,00 zł” lub „250,00 zł”) 

Wystawienie promesy kredytu 500,00 zł 
 

Pkt 6 
Monit 

Podniesienie stawki za wysłanie monitu (zamiast 
„50,00 zł”) 

Wysłanie monitu 100,00 zł 
 

Pkt 8 
Udzielenie lub 
podwyższenie 
kwoty kredytu 

Podniesienie stawki za udzielenie lub podwyższenie 
kwoty kredytu komercyjnego (zamiast „1,5%”) 

Udzielenie lub podwyższenie kwoty 
komercyjnego: kredytu obrotowego, 
inwestycyjnego, w rachunku bieżącym, w 
rachunku kredytowym dla jednostek 
samorządu terytorialnego 

2% 

 

Pkt 14 
Administrowanie 

Zmiana stawki za administrowanie kredytem 
poprzez podniesienie wartości minimalnej (zamiast 

Czynności związane z administrowaniem 
kredytem (miesięcznie) 

0,2% p.a., nie mniej niż 
500,00  

Czynności związane z administrowaniem nie mniej niż 500,00  
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kredytem „nie mniej niż 150,00 zł” lub „nie mniej niż 100,00 zł 
miesięcznie”) 

limitem kredytowym wielocelowym 
(miesięcznie) 

 

Pkt 16 
Przedterminowo 
spłacona kwota 

Podniesienie stawki za przedterminowo spłaconą 
kwotę kredytu – od przedterminowo spłacanej 
kwoty (zamiast „1%”) 

Przedterminowo spłacona kwota  2% 
 

STAWKI USUNIĘTE Usunięto poniższe opłaty w związku z wycofaniem produktu z oferty banku oraz brakiem aktywnych umów: 
 

Udzielenie lub podwyższenie kwoty faktoringu udzielonego przed 30 czerwca 2010 r. 1,5% 

Nabywane wierzytelności – od kwoty wierzytelności w ramach faktoringu udzielonego 
przed 30 czerwca 2010 r. 

0,8% 

Zmiana na wniosek Klienta warunków umowy w ramach przedłużenia – od kwoty, 
której dotyczy przedłużenie faktoringu udzielonego przed 30 czerwca 2010 r. 

1% 

 

CZ. IV PRODUKTY FINANSOWANIA HANDLU 

Tytuły prowizyjne dotyczące czynności związanych z produktami finansowania handlu scalono do osobnej części w celu ułatwienia 
wyszukiwania odpowiednich tytułów prowizyjnych jak i łatwiejszego porównania stawek dla tych produktów. 

CZYNNOŚCI WSPÓLNE DLA PRODUKTÓW FINANSOWANIA HANDLU 

Pkt 1 
Czynności wspólne 

Rozszerzenie katalogu czynności w ramach stawki 
za rozpatrzenie lub anulowanie  zlecenia (o 
udzielenie lub zmianę promesy gwarancji) 

Rozpatrzenie lub anulowanie zlecenia:  
-  udzielenia gwarancji lub regwarancji, 
-  otwarcia akredytywy stand-by, 
-  udzielenia promesy gwarancji, 
-  otwarcia akredytywy dokumentowej,   
-  udzielenia poręczenia w obrocie 
zagranicznym, 
-  udzielenia promesy poręczenia w 
obrocie zagranicznym, 
-  udzielenia poręczenia wekslowego w 
obrocie zagranicznym, 
-  zmiany warunków gwarancji, 
regwarancji, 
akredytywy stand-by, akredytywy 
dokumentowej, poręczenia w obrocie 
zagranicznym lub promesy gwarancji 
(niezależnie od liczby wprowadzonych 
zmian w ramach jednego zlecenia)  
 
Uwaga: 
Prowizja pobierana jest z góry i nie 
podlega zwrotowi. 

200,00 zł 

 

UDZIELANE PRZEZ PKO BANK POLSKI SA GWARANCJE, REGWARANCJE, AKREDYTYWY STAND-BY, PORĘCZENIA W OBROCIE 
ZAGRANICZNYM I PORĘCZENIA WEKSLOWE W OBROCIE ZAGRANICZNYM (W TYM FUNKCJONUJĄCE W RAMACH LIMITU KREDYTOWEGO 
WIELOCELOWEGO) 

Pkt 7 
Duplikat 

Rozszerzenie katalogu czynności w ramach stawki 
(o duplikat promesy) 

Wystawienie duplikatu gwarancji, 
poręczenia lub promesy  

500,00 zł 

 

Pkt 8 
Zmiana warunków 

Ujednolicenie stawek za zmiany do gwarancji, 
regwarancji, poręczenia, akredytywy stand-by oraz 
rozszerzenie katalogu czynności w ramach stawki o 
zmianę warunków promesy 

Zmiana warunków gwarancji, regwarancji, 
poręczenia, akredytywy stand-by lub 
promesy 

300,00 zł 

 

Pkt 9 
Wypłata 

Zmiana stawki za wypłatę z gwarancji, regwarancji, 
akredytywy stand-by, poręczenia lub poręczenia 
wekslowego poprzez określenie wartości 
maksymalnej 

Wypłata z gwarancji, regwarancji, 
akredytywy stand-by, poręczenia lub 
poręczenia wekslowego – (od kwoty 
zgłoszonego roszczenia) 

0,25% nie mniej niż 
500,00 zł nie więcej niż 
2 000,00 zł 

 

Pkt 10 
Obsługa roszczenia 

Dodanie stawki za obsługę roszczenia w przypadku 
braku wypłaty z gwarancji 

Obsługa roszczenia w przypadku braku 
wypłaty z gwarancji 

300,00 zł 

 

Pkt 11 
Odstępstwo od 
wzoru PKO Banku 
Polskiego SA 

Rozszerzenie katalogu czynności w ramach stawki 
o udzielenie promesy odbiegającej  od wzoru 
obowiązującego w PKO Banku Polskim SA 

Udzielenie gwarancji, regwarancji, 
promesy, poręczenia lub akredytywy 
stand-by odbiegającej od wzoru 
obowiązującego w PKO Banku Polskim SA 

300,00 zł 

 

Pkt 14 
Potwierdzenie 
podpisu 

Dodanie stawki za potwierdzenie autentyczności 
lub prawomocności podpisów na gwarancji lub 
poręczeniu 

Potwierdzenie autentyczności lub 
prawomocności podpisów na gwarancji 
lub poręczeniu 
Uwaga: W przypadku jednoczesnego 
potwierdzenia autentyczności i 
prawomocności podpisów pobierana jest 
jedna prowizja.     

100,00 zł 

 

GWARANCJE, AKREDYTYWY STAND-BY OBCE (UDZIELANE PRZEZ INNE BANKI) 

Pkt 16 
Potwierdzenie 
akredytywy stand-
by 

Zmiana stawki za potwierdzenie akredytywy stand-
by poprzez określenie wartości minimalnej 

Potwierdzenie akredytywy stand-by (od 
kwoty zobowiązania PKO Banku 
Polskiego SA, za każdy rozpoczęty 
trzymiesięczny okres ważności tego 
zobowiązania) 

do negocjacji, nie mniej 
niż 0,2%, nie mniej niż 
400,00 zł 
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Pkt 17 
Sporządzenie opinii 
do treści 
dokumentu 

Podniesienie stawki za sporządzenie opinii do treści 
gwarancji, akredytywy stand-by (zamiast „400,00 
zł”) 

Sporządzenie opinii do treści gwarancji, 
akredytywy stand-by 

500,00 zł 

 

Pkt 18 
Sporządzenie opinii 
do treści żądania 

Podniesienie stawki za sporządzenie opinii do treści 
żądania wypłaty z gwarancji, akredytywy stand-by 
(zamiast „300,00 zł”) 

Sporządzenie opinii do treści żądania 
wypłaty z gwarancji, akredytywy stand-by 

500,00 zł 

 

Pkt 19 
Pośrednictwo w 
przekazaniu 
roszczenia 

Zmiana stawki za pośrednictwo w przekazaniu 
roszczenia z gwarancji, akredytywy stand-by 
(zamiast „0,2% nie mniej niż 300,00”) 

Pośrednictwo w przekazaniu roszczenia z 
gwarancji, akredytywy stand-by  

500,00 zł 

 

OBSŁUGA AKREDYTYW DOKUMENTOWYCH WŁASNYCH (OTWIERANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI SA) 

Pkt 21 
Akredytywa 
pokryta z dołu 

Podniesienie stawki za czynności związane z 
obsługą akredytywy pokrytej z dołu (zamiast „0,2% 
nie mniej niż 250,00 zł) 

Akredytywa pokryta z dołu: 
  - zaangażowanie Banku z tytułu otwartej 
akredytywy (od kwoty zobowiązania PKO 
Banku Polskiego SA, za każdy rozpoczęty 
trzymiesięczny okres ważności tego 
zobowiązania, w całym okresie ważności 
tj. od daty otwarcia do terminu 
wygaśnięcia), 

  - podwyższenie kwoty akredytywy – (od 
kwoty podwyższenia), 

  - wypłata w ramach realizacji akredytywy 
(od kwoty wypłaty) 
Uwaga: 
Prowizja za zaangażowanie Banku z tytułu 
otwartej akredytywy lub podwyższenia 
kwoty akredytywy jest pobierana od 
kwoty akredytywy lub kwoty 
podwyższenia, powiększonej o procent 
tolerancji, (jeżeli wystąpi). 

0,25% nie mniej niż 
300,00 zł 
 

 

Pkt 22 
Akredytywa 
pokryta z góry 

Podniesienie stawki za czynności związane z 
obsługą akredytywy pokrytej z góry (zamiast 
„0,15% nie mniej niż 250,00 zł) 

Akredytywa pokryta z góry: 
  - zaangażowanie Banku z tytułu otwartej 
akredytywy (od kwoty zobowiązania PKO 
Banku Polskiego SA, za każdy rozpoczęty 
trzymiesięczny okres ważności tego 
zobowiązania, w całym okresie ważności 
tj. od daty otwarcia do terminu 
wygaśnięcia), 
- podwyższenie kwoty akredytywy – (od 
kwoty podwyższenia), 

  - wypłata w ramach realizacji akredytywy 
(od kwoty wypłaty)  
Uwaga: 
Prowizja za zaangażowanie Banku z tytułu 
otwartej akredytywy lub podwyższenia 
kwoty akredytywy jest pobierana od 
kwoty akredytywy lub kwoty 
podwyższenia, powiększonej o procent 
tolerancji (jeżeli wystąpi). 

0,2% nie mniej niż 
300,00 zł 

 

Pkt 23 
Zmiana warunków 
akredytywy 

Ujednolicenie stawek za zmianę warunków 
akredytywy 

Zmiana warunków akredytywy 200,00 zł 
 

Pkt 24 
Dyskonto 
należności z 
akredytywy 

Dodanie stawki za dyskonto należności z 
akredytywy dokumentowej własnej 

Dyskonto należności z akredytywy 
dokumentowej własnej  
Uwaga: Prowizja pobierana w momencie 
wypłaty dyskontowanej kwoty, naliczana 
w walucie akredytywy. 

do negocjacji 

 

Pkt 27 
Odroczenie terminu 
płatności 

Zmiana stawki za odroczenie terminu płatności 
akredytywy pokrytej z dołu (zamiast „0,15% nie 
mniej niż 150,00 zł”) 

Odroczenie terminu płatności (za każdy 
rozpoczęty miesiąc od daty wysłania 
dokumentów do Klienta) – od kwoty 
płatnej w ramach akredytywy/określonej 
w dokumentach przedstawionych w 
ramach realizacji akredytywy pokrytej z 
dołu 

0,15% nie mniej niż 
200,00 zł 

 

Pkt 29 
Projekt akredytywy 

Podniesienie stawki za sporządzenie projektu 
akredytywy albo projektu zmiany do akredytywy 
(zamiast „100,00 zł”) 

Sporządzenie, na zlecenie Klienta, projektu 
(draftu) akredytywy albo projektu (draftu) 
zmiany do akredytywy 

 200,00 zł 
 

 

Pkt 30 
Zmiana do projektu 
akredytywy 

Dodanie stawki za sporządzenie zmiany do projektu 
akredytywy lub zmiany do projektu zmiany do 
akredytywy 

Sporządzenie, na zlecenie Klienta, zmiany 
do projektu (draftu) akredytywy albo 
zmiany do projektu (draftu) zmiany do 
akredytywy 

50,00 zł 

 

Pkt 31 Podniesienie i zmiana stawki za spisanie Spisanie niewykorzystanego salda 200,00 zł 
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Spisanie 
niewykorzystanego 
salda akredytywy 

niewykorzystanego salda akredytywy (zamiast 
„100,00 zł” i w każdym przypadku, bez względu na 
kwotę pozostałego salda) 

akredytywy (powyżej tolerancji) 
 

OBSŁUGA AKREDYTYW DOKUMENTOWYCH OBCYCH (OTWIERANYCH PRZEZ INNE BANKI) 

Pkt 32 
Awizowanie 
akredytywy 

Podniesienie stawki za awizowanie akredytywy 
obcej wraz z poszerzeniem jej zakresu o awizowanie 
zmiany (zamiast „250,00 zł” lub „200,00 zł”) 

Awizowanie akredytywy obcej lub zmiany 300,00 zł 
 

Pkt 35 
Wypłata z 
akredytywy 

Podniesienie stawki za wypłatę z akredytywy 
(zamiast „0,2% nie mniej niż 200,00 zł) 

Wypłata  z akredytywy (od przekazywanej 
kwoty lub od kwoty określonej w 
dokumentach) 
Uwaga: Prowizja za wypłatę w ramach 
realizacji akredytywy nie jest pobierana w 
przypadku dyskonta należności z 
akredytywy dokumentowej 

0,2% nie mniej niż 
300,00 zł 

 

Pkt 37 
Przekazanie 
akredytywy do 
innego banku 

Podniesienie stawki za przekazanie akredytywy do 
realizacji w innym banku (zamiast „200,00 zł”) 

Przekazanie akredytywy do realizacji w 
innym banku 

300,00 zł 

 

Pkt 39 
Przeniesienie 
akredytywy 

Podniesienie stawki za przeniesienie akredytywy na 
wtórnego beneficjenta (zamiast „0,25% nie mniej 
niż 400,00 zł”) 

Przeniesienie akredytywy na wtórnego 
beneficjenta (od pierwszego beneficjenta) 
– od kwoty akredytywy 

0,3% nie mniej niż 
400,00 zł 

 

Pkt 41 
Wstępne 
sprawdzenie 
dokumentów 

Ujednolicenie stawki za wstępne sprawdzenie 
dokumentów przedstawionych w ramach realizacji 
akredytywy – za każdy dokument  

Wstępne sprawdzenie dokumentów 
przedstawionych w ramach realizacji 
akredytywy za każdy dokument 

50,00 zł 

 

Pkt 42 
Odroczenie terminu 
płatności 

Zmiana stawki za odroczenie terminu płatności 
akredytywy niepotwierdzonej przez PKO Bank 
Polski SA (zamiast „0,1% nie mniej niż 150,00 zł, nie 
więcej niż 500,00 zł) 

Odroczenie terminu płatności (od kwoty 
płatnej w ramach realizacji akredytywy) 
niepotwierdzonej przez PKO Bank Polski 
SA (za cały okres odroczenia). 
Uwaga: 
Prowizja za odroczenie terminu płatności 
nie jest pobierana w przypadku dyskonta 
należności z akredytywy dokumentowej 

250,00 zł 

 

Pkt 43 
Spisanie 
niewykorzystanego 
salda akredytywy 

Zmiana stawki za spisanie niewykorzystanego 
salda akredytywy (zamiast „100,00 zł”) - zarówno 
w przypadku akredytywy potwierdzonej i 
niepotwierdzonej, bez względu na kwotę 
pozostałego salda. 

Spisanie niewykorzystanego salda 
akredytywy potwierdzonej (powyżej 
równowartości 1000,00 zł) 

100,00 zł 

 

Pkt 45 
Dyskonto 
należności z 
akredytywy 

Dodanie uwagi o doliczaniu odsetek dyskontowych 
do stawki 

Dyskonto należności z akredytywy 
dokumentowej (od kwoty dyskontowanej 
należności) 
Uwaga: Do prowizji za dyskonto dolicza 
się odsetki dyskontowe 

od 0,5% do 1,5% nie 
mniej niż 400,00 zł 

 

Pkt 46 
Sporządzenie opinii 

Zmiana stawki za sporządzenie opinii na temat 
warunków akredytywy obcej albo jej projektu 
(zamiast „do negocjacji, nie mniej niż 300,00 zł, nie 
więcej niż 600,00 zł”) 

Sporządzenie, na zlecenie Klienta, opinii na 
temat warunków akredytywy obcej albo 
jej projektu 

300,00 zł 

 

OBSŁUGA ZLECEŃ INKASOWYCH WPŁYWAJĄCYCH DO PKO BANKU POLSKIEGO SA 

Pkt 49 
Awizowanie inkasa 

Podniesienie stawki za awizowanie inkasa lub 
zmiany (zamiast „100,00 zł”) 

Awizowanie inkasa lub zmiany 150,00 zł  
 

Pkt 52 
Pozostałe czynności 

Podniesienie stawek za pozostałe czynności 
związane z obsługą inkasa:  

 wydanie dokumentów bez zapłaty (zamiast 
„200,00 zł + opłaty pocztowe”) 

 monitowanie zapłaty (zamiast „50,00 zł”) 

Wydanie dokumentów bez zapłaty 
(franco) 

0,2% nie mniej niż 
200,00 zł nie więcej niż 
500,00 zł 

Monitowanie zapłaty (za każdy monit) 100,00 zł 
 

OBSŁUGA ZLECEŃ INKASOWYCH SPORZĄDZANYCH I WYSYŁANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI SA 

Pkt 55 
Pozostałe czynności 

Podniesienie stawek za pozostałe czynności 
związane z obsługą inkasa:  

 sporządzenie indosu pełnomocniczego przez PKO 
Bank Polski SA (zamiast „50,00 zł”) 

 monitowanie zapłaty (zamiast „50,00 zł”) 

Sporządzenie indosu pełnomocniczego 
przez PKO Bank Polski SA 

100,00 zł 

Monitowanie zapłaty (za każdy monit) 100,00 zł 
 

STAWKI USUNIĘTE Usunięto opłaty za wskazane poniżej czynności bankowe:  
 

UDZIELANE PRZEZ PKO BANK POLSKI SA GWARANCJE, REGWARANCJE, AKREDYTYWY STAND-BY, PORĘCZENIA W 
OBROCIE ZAGRANICZNYM I PORĘCZENIA WEKSLOWE W OBROCIE ZAGRANICZNYM (W TYM FUNKCJONUJĄCE W 
RAMACH LIMITU KREDYTOWEGO WIELOCELOWEGO) 
Sporządzenie przez tłumacza przysięgłego tłumaczenia tekstu gwarancji lub poręczenia 
dostarczonego przez Klienta 

200,00 zł 
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Negocjowanie z innym bankiem /uzgadnianie warunków gwarancji, regwarancji, 
poręczenia lub akredytywy stand-by 

500,00 zł 

Przygotowanie, na wniosek Klienta, zestawienia dotyczącego gwarancji, regwarancji, 
poręczeń lub akredytyw stand-by udzielonych ze zlecenia Klienta 

100,00 zł 

Przeprowadzenie inspekcji u Klienta, w związku z brakiem realizacji przez Klienta 
zapisów umowy, dotyczących przedkładania dokumentów niezbędnych do 
prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej Klienta oraz 
dokumentów związanych z zabezpieczeniem gwarancji, akredytywy stand-by, 
poręczenia lub poręczenia wekslowego 

150,00 zł 

GWARANCJE, AKREDYTYWY STAND-BY OBCE (UDZIELANE PRZEZ INNE BANKI) 
Przygotowanie, na wniosek Klienta, zestawienia dotyczącego gwarancji i akredytyw 
stand-by udzielonych na rzecz Klienta 

100,00 zł 

OBSŁUGA AKREDYTYW DOKUMENTOWYCH WŁASNYCH (OTWIERANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI SA) 

Preawiz 300,00 zł 

Akcept weksla, w ramach realizacji akredytywy pokrytej z dołu – od kwoty weksla 0,2% nie mniej niż 250,00 zł 

Badanie dokumentów, gdy nie dochodzi do wypłaty w ramach realizacji akredytywy 
pokrytej z dołu - od kwoty dokumentów 

0,2% nie mniej niż 250,00 zł 

Akcept weksla, w ramach realizacji akredytywy pokrytej z góry – od kwoty weksla 0,15% nie mniej niż 250,00 zł 

Badanie dokumentów, gdy nie dochodzi do wypłaty w ramach realizacji akredytywy 
pokrytej z góry - od kwoty dokumentów 

0,15% nie mniej niż 250,00 zł 

Pomoc w sporządzeniu zlecenia otwarcia akredytywy/ zmiany do akredytywy lub 
sporządzenie projektu akredytywy lub zmiany do akredytywy, jeśli formalne zlecenie 
nie zostało złożone w PKO Banku Polskim SA - od kwoty akredytywy 

0,1% nie mniej niż 250,00 zł i nie 
więcej niż 1 000,00 zł 
albo według umowy z Klientem 

Na zlecenie Klienta ekspresowe otwarcie albo zmiana akredytywy (tj. do 8 godzin 
roboczych od otrzymania bezusterkowego zlecenia) 

250,00 zł 

Podjęcie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy (prowizja pobierana od 
beneficjenta) 

300,00 zł 

Wykonanie dyspozycji Klienta dotyczącej wcześniejszej zapłaty w akredytywie 100,00 zł 

Przygotowanie, na zlecenie Klienta, zestawienia dot. Otwartych ze zlecenia Klienta 
akredytyw 

100,00 zł 

Negocjowanie z innym bankiem warunków potwierdzenia przez ten bank akredytywy 
otwartej przez PKO Bank Polski SA 

nie mniej niż 300,00 zł 

Przeprowadzenie inspekcji u Klienta, w związku z brakiem realizacji przez Klienta 
zapisów umowy, dotyczących przedkładania dokumentów niezbędnych do 
prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej Klienta oraz 
dokumentów związanych z zabezpieczeniem akredytywy 

150,00 zł 

OBSŁUGA AKREDYTYW DOKUMENTOWYCH OBCYCH (OTWIERANYCH PRZEZ INNE BANKI) 

Awizowanie treści preawizu otwarcia akredytywy obcej 250,00 zł 

Przedłużenie terminu ważności akredytywy potwierdzonej przez PKO Bank Polski SA - 
prowizja jest pobierana od salda akredytywy, jednorazowo, w dniu awizowania zmiany 

0,2% nie mniej niż 200,00 zł, nie 
więcej niż 1 000,00 zł 

Akcept weksla w ramach realizacji akredytywy (dotyczy akredytywy niepotwierdzonej 
przez PKO Bank Polski SA) 

200,00 zł 

Obsługa rembursu ustanowionego w PKO Banku Polskim SA 200,00 zł 

Wystawienie nieodwołalnego zobowiązania rembursowego do negocjacji, nie mniej niż 0,2%, 
nie mniej niż 400,00 zł 

Przygotowanie, na zlecenie Klienta, zestawienia dot. akredytyw otwartych na rzecz 
Klienta 

100,00 

OBSŁUGA ZLECEŃ INKASOWYCH WPŁYWAJĄCYCH DO PKO BANKU POLSKIEGO SA 
Sporządzenie i wysłanie, na zlecenie Klienta, informacji innej niż dotycząca zmiany 
warunków inkasa albo monitowania braku zapłaty 

50,00 zł 

Przygotowanie, na zlecenie Klienta, zestawienia dotyczącego inkas Klienta 100,00 zł 

OBSŁUGA ZLECEN INKASOWYCH SPORZĄDZANYCH I WYSYŁANYCH DO PKO BANKU POLSKIEGO SA 

Sporządzenie i wysłanie, na zlecenie Klienta, informacji innej niż dotycząca zmiany 
warunków inkasa albo monitowania braku zapłaty 

50,00 zł 

Przygotowanie, na zlecenie Klienta, zestawienia dotyczącego inkas Klienta 100,00 zł 
 

CZ. VI INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI 

Pkt 1 
Zaświadczenia, 
opinie, informacje 

Ujednolicenie stawek za wydanie na życzenie 
Klienta informacji o jego sytuacji ekonomicznej, 
opinię bankową z informacją o zdolności 
kredytowej, pozostałe opinie bankowe oraz 
podniesienie stawki za udzielenie informacji o 
Kliencie dla firmy audytorskiej (zamiast „200,00 
zł”). 

Przekazanie opinii bankowej 150,00 zł 

Udzielenie/potwierdzenie informacji o 
Kliencie dla firmy audytorskiej 

300,00 zł 

 

STAWKI USUNIĘTE Usunięto opłaty za wskazane poniżej czynności bankowe:  
 

Zablokowanie lokaty terminowej na rachunku negocjowanej lokaty terminowej 
ustanowionej na zabezpieczenie wierzytelności innych niż wierzytelności PKO Banku 
Polskiego SA 

100,00 zł 

Udzielenie/potwierdzenie informacji o banku krajowym dla firmy audytorskiej 300,00 zł 
Wysłanie do Centrali NBP, przy wniosku o wymianę (formularz 5-31-4890), 
zużytego/uszkodzonego znaku pieniężnego nie podlegającego wymianie w PKO Banku 
Polskim SA 

koszty przesyłki pocztowej 

Sprzedaż tabeli kursowej nie mniej niż 1,00 zł + koszty 
ewentualnej przesyłki pocztowej 

 

 


