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TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM DLA 
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Niniejsza Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA, zwana dalej „Taryfą”, określa stawki opłat i prowizji bankowych 

pobieranych przez PKO Bank Polski SA od: małych i średnich przedsiębiorstw,  

2. Dla klientów - posiadających produkty: 

 Rachunek bieżący Adm. w PLN,  

 Rachunek bieżący w walutach obcych Adm., 

 Rachunek dla firm Adm. oraz każdy rachunek otwarty w ramach pakietu dla firm Adm., 

 Rachunek dla firm Plus Adm. oraz każdy rachunek otwarty w ramach pakietu dla firm Plus Adm., w tym Pakietu dla wspólnot Adm., 

 Rachunki pomocnicze Adm, środków wyodrębnionych Adm., funduszy celowych Adm., 

 Konto oszczędnościowe Progres Adm., 

 PKO VISA Business Debit, 

 VISA Business Electron Adm.,   

 PKO VISA Business Charge,   

 Karta kredytowa MasterCard Business Adm., 

 Kredyty i inne produkty o charakterze kredytowym dla posiadaczy rachunków określonych w pkt  
1-5 oraz produkty i usługi powiązane z powyższymi rachunkami,  

dedykowane są następujące części  Taryfy: 
a) Część II Dział IV, 
b) Część III Dział I (Rozdział I i II), Dział II (Rozdział II), 
c) Część IV: Dział VI, VII, VIII i IX, 
d) Część XI. 

3. Do klientów wymienionych w ust. 2 mają także zastosowanie na zasadach ogólnych, następujące części Taryfy: Część V, VI, VII, VIII, IX, 

X, XI i XIII. 

§ 2. 

1. Prowizje i opłaty ustalane i pobierane są w złotych albo w walutach obcych, z uwzględnieniem ust..  2–5.  

2. 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  Banku Polskiego SA, z zastrzeżeniem  ust. 3-5.  

3. 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. 

4. Od masowych operacji zagranicznych, akredytywy dokumentowej, inkasa dokumentowego w obrocie zagranicznym i gwarancji w obrocie 

zagranicznym realizowanych w walutach obcych, prowizję lub opłatę pobieraną w złotych oblicza się według kursu średniego NBP, 

podawanego do wiadomości w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA. 

5. Do obliczania prowizji i opłat mogą być stosowane inne kursy, niż określone w ust. 2-4,  jeżeli tak stanowią inne przepisy.  

§ 3. 

1. Prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, tj. klient, wydający dyspozycję wykonania przez PKO Bank Polski SA 

czynności bankowej, zarówno bezpośrednio jak i korespondencyjnie, osobiście lub przez uprawnione osoby trzecie, 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, gwarancje, akredytywy 

stand–by, poręczenia, inkasa dokumentowe i inkasa weksli, akredytywy dokumentowe, prowizje i opłaty pokrywa zleceniodawca lub 

beneficjent, zależnie od uzgodnień między tymi stronami i praktyki bankowej. 

3. Prowizję od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w PKO Banku Polskim SA, pobiera się od wpłacającego lub posiadacza 

rachunku stosownie do zawartej umowy rachunku bankowego. Od wpłacającego nie pobiera się prowizji i opłat na rachunki prowadzone w 

PKO Banku Polskim SA, o ile wynika to z treści dowodu wpłaty. 

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

5. Od operacji realizowanych w agencjach pobierane są prowizje i opłaty w wysokości obowiązującej w oddziałach, z wyjątkiem przypadków, 

w których Taryfa stanowi inaczej.  

6. Ilekroć w Taryfie użyto określenia „banki zagraniczne”, należy przez to rozumieć także banki mające siedzibę na terytorium Unii Europejskiej.  

§ 4. 

1. Prowizje i opłaty pobierane są miesięcznie, zbiorczo lub każdorazowo po dokonaniu operacji w ciężar rachunku, do wysokości wolnych 

środków. 

2. W przypadku braku wolnych środków na rachunku: 
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1) pobranie prowizji lub opłat powoduje powstanie niedopuszczalnego salda debetowego, 

2) posiadacz rachunku jest zobowiązany do dokonania wpłaty uzupełniającej, zaś spłata należności pokrywana jest z pierwszych 

wpływów na rachunek. 

3. W przypadku braku na rachunku środków stanowiących sumę kwoty operacji i kwoty prowizji lub opłaty za operacje (np. wypłata 

gotówkowa, przelew, zlecenie stałe)  operacja nie zostanie zrealizowana.   

§ 5. 

1. Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest automatycznie na koniec miesiąca kalendarzowego, z wyjątkiem rachunku przekształcanego 

na rachunek z umową o kredyt w rachunku bieżącym, albo o kredyt obrotowy MSP postawiony do dyspozycji Klienta w formie kredytu 

w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER, od którego opłata pobierana jest w dacie przekształcenia rachunku. 

2. Opłaty abonamentowe pobierane są automatycznie na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Opłatę za prowadzenie rachunku bankowego w walutach obcych, pobiera się w kwocie stanowiącej równowartość opłaty za prowadzenie 

tego rachunku wyrażonej w złotych, zgodnie z obowiązującą Taryfą, przeliczonej na daną walutę tego rachunku według kursu transakcyjnego 

kupna dla dewiz podawanego do wiadomości w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA, chyba że postanowienia umowy stanowią inaczej. 

§ 6. 

1. W miesiącu kalendarzowym, w którym następuje zamknięcie rachunku klienta: 

1) opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest w wysokości proporcjonalnej do liczby dni od ostatniego rozliczenia,  

2) opłata abonamentowa jest rozliczana proporcjonalnie jedynie w przypadku gdy termin jej pobrania przypada po dacie zamknięcia 

rachunku.  

3.  W przypadku, gdy dzień pobrania opłaty abonamentowej poprzedza dzień zamknięcia rachunku opłata abonamentowa pobierana jest w pełnej 

wysokości za bieżący okres rozliczeniowy i nie podlega zwrotowi. 

§ 7. 

1. Opłatę za przyjęcie wniosku o udzielenie kredytu lub pożyczki, o udzielenie promesy udzielenia kredytu lub pożyczki, o przedłużenie terminu 

obowiązywania umowy kredytu lub pożyczki, o podwyższenie kwoty kredytu lub pożyczki lub limitu kredytu, o zmianę terminu spłaty kredytu 

lub pożyczki - pobiera się z góry. 

2. W przypadku złożenia wniosku o udzielenie kredytu w terminie ważności promesy nie pobiera się prowizji za przyjęcie wniosku o udzielenie 

kredytu gospodarczego.  

3. Nie pobiera się prowizji od niewykorzystanego kredytu (części kredytu) inwestycyjnego i od niewykorzystanych kredytów obrotowych  dla 

posiadaczy rachunków bieżących BIZNES PARTNER przeznaczonych na pokrycie zobowiązań z tytułu otwartych przez Bank akredytyw 

dokumentowych.  

4. Podstawę naliczenia prowizji za zmianę waluty kredytu stanowi kwota aktualnego zadłużenia wraz z pozostałą do wykorzystania kwotą 

kredytu, a w przypadku kredytów w postaci kredytów obrotowych odnawialnych  prowizję nalicza się od kwoty udzielonego kredytu.  

§ 8. 

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 Bank Polski SA kosztów pocztowych i telekomunikacyjnych w    

obrocie krajowym i zagranicznym, 

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

§ 9. 

1. Nie pobiera się opłat za blokadę środków stanowiących zabezpieczenie kredytów, pożyczek i innych produktów o charakterze kredytowym 

udzielanych przez PKO Bank Polski SA. 

2. Nie pobiera się opłat za czynności podejmowane przez PKO Bank Polski SA Centrum Restrukturyzacji i Windykacji przy zarządzaniu 

wierzytelnościami trudnymi, z wyjątkiem czynności wymienionych w Części XI Dziale III pkt  1 i 2.  

3. Nie pobiera się opłat i prowizji, jeżeli: 

1) kwota polecenia wypłaty otrzymywanego przez PKO Bank Polski 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 Bank Polski SA nie jest 

wystarczająca na pobranie należnej PKO Bankowi Polskiemu SA opłaty z tytułu dokonania zwrotu zrealizowanego przez PKO Bank 

Polski SA polecenia wypłaty wysyłanego. 

4. Nie pobiera się prowizji i opłat za wpłaty gotówkowe oraz przelewy związane z zakupem jednostek uczestnictwa PKO TFI:  

1) realizowane w oddziałach  i agencjach PKO Banku Polskiego SA, 

2) za pośrednictwem serwisu telefonicznego i serwisu internetowego (przy pomocy funkcji zakupu jednostek funduszy).  
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CZĘŚĆ  I.  STANDARDOWA OFERTA DEPOZYTOWA 

DZIAŁ. I. PAKIETY PRODUKTOWO - CENOWE OFERTA PODSTAWOWA 
 

  PAKIET BIZNES 

DEBIUT_18 

PAKIET BIZNES 

ROZWÓJ 

PAKIET BIZNES 

KOMFORT PLUS 

PAKIET BIZNES 

SUKCES PLUS 

PAKIET 

NASZA 

WSPÓLNOTA 

BŁĘKITNA 

PAKIET  

NASZA 

WSPÓLNOTA 

SREBRNA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Otwarcie rachunku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Miesięczna opłata za 

prowadzenie 

rachunku bieżącego 

BIZNES PARTNER, 

równoznaczna z 

pobraniem opłaty za 

cały pakiet z 

zastrzeżeniem pkt 3     

(Pierwsza opłata 

zostanie pobrana 

proporcjonalnie do 

liczby dni miesiąca 

kalendarzowego, w 

którym rachunek 

został otwarty) 

bez opłat - w okresie 

od 1 do 9 miesiąca 

włącznie.  

W okresie od 10 do 

18 miesiąca 

włącznie w 

zależności od 

wysokości 

średniomiesięcznego 

salda rachunku za  

miesiąc bieżący: 

bez opłat -  jeżeli 

średniomiesięczne 

saldo rachunku 

wynosi nie mniej niż 

500 zł, 

14,00 - jeżeli 

średniomiesięczne 

saldo rachunku 

wynosi poniżej 500 

zł. 

 

Pakiet obejmuje: 

1) prowadzenie 

rachunku BIZNES 

PARTNER, 

28,00 

 

Pakiet 

obejmuje:   

1) prowadzenie 

rachunku 

BIZNES 

PARTNER, 

2) abonament 

miesięczny  za 

dostęp do 

bankowości 

elektronicznej 

iPKO, 

3) wydanie i 

wznowienie 1 

karty 

debetowej 

BIZNES 

PARTNER,  

4) przelewy do 

ZUS i US  za 

pośrednictwem 

serwisu 

internetowego, 

49,00 

 

Pakiet obejmuje: 

1) prowadzenie 

rachunku 

BIZNES 

PARTNER i 1 

rachunku 

pomocniczego, 

2) abonament 

miesięczny  za 

dostęp do 

bankowości 

elektronicznej 

iPKO lub iPKO 

biznes,  

3) wydanie i 

wznowienie 1 

karty debetowej 

BIZNES 

PARTNER,   

4) 10 przelewów 

zewnętrznych za 

pośrednictwem 

serwisu 

internetowego 

iPKO lub iPKO 

biznes, w tym do 

100,00  

 

Pakiet obejmuje: 

1) prowadzenie 

rachunku BIZNES 

PARTNER i 3 

dowolnych 

rachunków 

pomocniczych, 

2) abonament 

miesięczny za 

dostęp do 

bankowości 

elektronicznej 

iPKO  albo  iPKO  

biznes,  

3) wydanie i 

wznowienie 3 

kart debetowych 

BIZNES 

PARTNER,  

4) 30 przelewów 

zewnętrznych za 

pośrednictwem 

serwisu 

internetowego 

iPKO lub iPKO 

12,00 

 

Pakiet 

obejmuje:  

1) 

prowadzenie 

rachunku 

BIZNES 

PARTNER,   

2) 

abonament 

miesięczny 

za dostęp do 

bankowości 

elektronicznej 

iPKO. 

28,00 

 

Pakiet 

obejmuje: 

1) prowadzenie 

rachunku 

BIZNES 

PARTNER i 1 

rachunku 

pomocniczego 

dla funduszu 

remontowego, 

2) abonament 

miesięczny za 

dostęp do 

bankowości 

elektronicznej 

iPKO lub iPKO 

Biznes,  

3) 30 

przelewów 

zewnętrznych 

za 

pośrednictwem 

serwisu 

internetowego  

  2) abonament 

miesięczny  za 

dostęp do 

bankowości 

elektronicznej iPKO,  

3) wydanie 1 karty 

debetowej BIZNES 

PARTNER za cały 

okres ważności 

karty w ramach 

pakietu BIZNES 

DEBIUT_18  oraz za 

następne okresy 

ważności karty i jej 

 ZUS i US (z 

wyłączeniem 

przelewów w 

formie zbiorczej 

oraz przelewów z 

rachunków 

pomocniczych) 

5) przelewy do 

ZUS i  US  za 

pośrednictwem 

serwisu 

internetowego, 

6) ubezpieczenie 

"SuperAssistance 

Biznes", 

biznes, w tym do 

ZUS i US (z 

wyłączeniem 

przelewów w 

formie zbiorczej 

oraz przelewów z 

rachunków 

pomocniczych) 

5) przelewy do 

ZUS i  US  za 

pośrednictwem 

serwisu 

internetowego, 

6) wydanie  i 

wznowienie 2 

kart  

 iPKO lub iPKO 

biznes, w tym 

do ZUS i US (z 

wyłączeniem 

przelewów w 

formie 

zbiorczej oraz 

przelewów z 

rachunków 

pomocniczych) 
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  wznowienie w ramach 

kolejnych pakietów,   

4) 5 przelewów 

zewnętrznych za 

pośrednictwem serwisu 

internetowego iPKO lub 

iPKO biznes  w tym do 

ZUS i US (z 

wyłączeniem 

przelewów w formie 

zbiorczej oraz 

przelewów z rachunków 

pomocniczych). 

  kredytowych 

PKO Euro Biznes, 

7) ubezpieczenie 

"SuperAssistance 

Biznes", 

 

  

1/ dla Rolnika (dla umów 

zawartych od dnia 20 

kwietnia 2015r.) 

x 9,00 x x x x 

3. Miesięczna opłata za 

postawienie środków z 

limitu debetowego 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

4. Miesięczna opłata za 

prowadzenie rachunków 

pomocniczych i 

walutowych 

(Pierwsza opłata 

zostanie pobrana 

proporcjonalnie do liczby 

dni miesiąca 

kalendarzowego, w 

którym rachunek został 

otwarty) 

Uwaga:  

1. Posiadaczom 

specjalnych zestawów : 

"Transport i logistyka", 

"Walutowego" oraz 

"Zarządca" dodatkowo 

przysługują  opłaty 

wymienione w Dziale II, 

2. Dla posiadaczy 

pakietów NASZA 

WSPÓLNOTA BŁĘKITNA i 

NASZA WSPÓLNOTA 

SREBRNA rachunki 

pomocnicze dostępne są 

tylko w walucie polskiej 

25,00 25,00 25,00 

1 rachunek 

w pakiecie 

bez opłat 

25,00 

3 dowolne 

rachunki 

pomocnicze w 

pakiecie bez 

opłat 

30,00 20,00 

1 rachunek 

pomocniczy 

dla funduszu 

remontowego 

w pakiecie bez 

opłat 

5. Usługi bankowości 

elektronicznej iPKO i 

iPKO biznes 

      

1/ Miesięczna opłata 

abonamentowa za 

korzystanie z usług 

bankowości 

elektronicznej iPKO 

w pakiecie w pakiecie w pakiecie w pakiecie w pakiecie w pakiecie 
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2/ Miesięczna opłata za 

korzystanie z usług 

bankowości elektronicznej 

iPKO biznes 

Uwaga: 

opłata obejmuje wydanie 

przez Bank kompletu 

narzędzi autoryzacyjnych 

(karta kodów 

jednorazowych w formie 

karty chip+czytnik) dla 

każdego użytkownika 

60,00  

(opłata obejmuje 

wydanie narzędzi 

autoryzacyjnych 

do 5 

zdefiniowanych 

użytkowników) 

60,00  

(opłata obejmuje 

wydanie narzędzi 

autoryzacyjnych 

do 5 

zdefiniowanych 

użytkowników) 

w pakiecie  

 - do 5-ciu 

zdefiniowanyc

h 

użytkowników 

w pakiecie  

- do 5-ciu 

zdefiniowanyc

h 

użytkowników 

2,00 

za każdego 

zdefiniowan

ego 

użytkownika 

w pakiecie  

- do 3-ciu 

zdefiniowanyc

h 

użytkowników 

 15,00 

za każdego 

kolejnego 

użytkownika 

15,00 

za każdego 

kolejnego 

użytkownika 

15,00 

za każdego 

kolejnego 

użytkownika 

15,00 

za każdego 

kolejnego 

użytkownika 

x 5,00 

za każdego 

kolejnego 

użytkownika 

3/ miesięczna opłata 

abonamentowa za 

korzystanie z platformy 

transakcyjnej iPKO Dealer 

30,00 30,00 10,00 0,00 x x 

6. Przelewy, w tym przelewy 

predefiniowane - od 

każdego przelewu: 

      

1/ na rachunki w PKO Banku 

Polskim SA: 

      

a) realizowane w oddziale 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

b) za pośrednictwem serwisu 

internetowego iPKO oraz  

iPKO biznes 

      

i) na rachunki prowadzone 

na rzecz tego samego 

numeru  Klienta 

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

ii) na pozostałe rachunki:       

 - w złotych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - w pozostałych walutach 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

c) za pośrednictwem 

systemu PKO eConnect 

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

 d) za pośrednictwem serwisu 

telefonicznego: 

2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 

e) w formie elektronicznej: za 

pośrednictwem systemu 

MultiCash 

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

f) przy użyciu nośników  w 

wymaganym formacie: 

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

2/ na rachunki w innych 

bankach: 

      

a) realizowane w oddziale 9,00 9,00 8,00 8,00 10,00 9,00 

- przelew w trybie pilnym, z 

wyłączeniem przelewu do 

ZUS * 

11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 10,00 
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b) za pośrednictwem serwisu 

internetowego iPKO 

5 przelewów w 

pakiecie (w tym 

do ZUS i US)- 

każdy następny 

za 1,30 

1,30 10 przelewów w 

pakiecie (w tym 

do ZUS i US)- 

każdy następny 

za 1,00 

30 przelewów w 

pakiecie (w tym 

do ZUS i US) - 

każdy następny 

za 1,00 

1,50 30 przelewów 

w pakiecie (w 

tym do ZUS i 

US)- każdy 

następny za 

1,00 

c) za pośrednictwem serwisu 

internetowego iPKO  biznes 

5 przelewów w 

pakiecie (w tym 

do ZUS i US)- 

każdy następny 

za 2,00 

2,00 10 przelewów w 

pakiecie (w tym 

do ZUS i US)- 

każdy następny 

za 1,00 

30 przelewów w 

pakiecie (w tym 

do ZUS i US)- 

każdy następny 

za 1,00 

1,50 30 przelewów 

w pakiecie (w 

tym do ZUS i 

US) - każdy 

następny za 

1,00 

- przelewy w formie zbiorczej 

za pośrednictwem iPKO 

biznes- za każdy przelew 

2,00 2,00 1,00 1,00 1,50 1,00 

- przelew w trybie pilnym 5,00 5,00 5,00 5,00 3,50 3,00 

- na rachunki wspólnot     3,50 3,00 

d) do ZUS i US za 

pośrednictwem serwisu 

internetowego iPKO oraz 

iPKO biznes 

1,00 w pakiecie w pakiecie w pakiecie 1,00 1,00 

e) za pośrednictwem systemu 

PKO eConnect 

1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 

f) za pośrednictwem serwisu 

telefonicznego 

5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 

g) w formie elektronicznej: za 

pośrednictwem systemu 

MultiCash 

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

h) przy użyciu nośników  w 

wymaganym formacie: 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

i) w czasie rzeczywistym za 

pośrednictwem systemu 

SORBNET 2 w godzinach 

określonych w komunikacie 

PKO Banku Polskiego - 

złożone do realizacji w 

placówce PKO Banku 

Polskiego: 

      

- w kwocie wyższej lub równej 

1 000 000 zł 

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

- w kwocie niższej niż 1 000 

000 zł 

45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

j) w czasie rzeczywistym za 

pośrednictwem systemu 

SORBNET 2 w godzinach 

określonych w komunikacie 

PKO Banku Polskiego - 

złożone do realizacji za 

pośrednictwem bankowości 

elektronicznej i serwisu 

telefonicznego 

      

- w kwocie wyższej lub równej 

1 000 000 zł 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
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- 

3/ 

w kwocie niższej niż 1 000 000 zł 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

tytułem spłaty kredytu w rachunku 

kredytowym oraz należności Banku z 

tytułu karty kredytowej 

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

7. Masowe płatności przychodzące 

(system wirtualnych rachunków 

kontrahenckich)  

      

1/ uruchomienie usługi, z zastrzeżeniem 

Dział II pkt 2 ppkt 2 lit.a tiret pierwsze 

oraz pkt 4 ppkt 2 lit. c 

50,00 50,00 50,00 50,00 10,00 10,00 

2/ opłata za każdą płatność masową 

dostarczoną na rachunek główny 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,15 0,15 

8. Zlecenia stałe (o stałej kwocie i 

terminie): 

      

1/ złożenie zlecenia stałego:       

a) w oddziale 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

b) za pośrednictwem serwisu 

telefonicznego 

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

c) za pośrednictwem serwisu 

internetowego 

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

2/ wykonywanie zleceń stałych – za 

każdą należność wymienioną w 

zleceniu: 

      

a) na rachunki prowadzone w PKO 

Banku Polskim SA 

      

- poprzez iPKO, iPKO biznes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- w oddziale i za pośrednictwem 

serwisu telefonicznego 

3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

b) na rachunki prowadzone w innych 

bankach 

      

- poprzez iPKO, iPKO biznes 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

- w oddziale i za pośrednictwem 

serwisu telefonicznego 

3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

3/ modyfikację zlecenia stałego:       

a) w oddziale 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

b) za pośrednictwem serwisu 

telefonicznego 

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

c) za pośrednictwem serwisu 

internetowego 

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

9. Polecenie zapłaty:       

1/ na rachunek odbiorcy (wierzyciela) – 

za każde wysłane polecenie zapłaty 

(opłatę pobiera się od odbiorcy 

(wierzyciela ) 

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

2/ z rachunku płatnika (dłużnika) za 

każde wykonane polecenie zapłaty  

(opłatę pobiera się od  płatnika 

(dłużnika) 
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a) 

b) 

3/ 

na rachunki w PKO Banku Polskim SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

na rachunki w innych bankach 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

za odwołanie przez płatnika (dłużnika) 

pojedynczego polecenia zapłaty przed 

otrzymaniem polecenia zapłaty przez Bank 

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

4/ za złożenie przez płatnika (dłużnika) żądania 

zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

5/ dystrybucja zgód polecenia zapłaty - opłata 

pobierana od odbiorcy za każdą zgodę 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

10. System bankowości elektronicznej 

MultiCash: 

      

1/ Instalacja systemu bankowości 

elektronicznej przez Bank (wyłącznie na 

podstawie indywidualnych decyzji): 

      

a) w wersji jednostanowiskowej x 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

b) w wersji wielostanowiskowej       

 za pierwsze stanowisko x 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

 za każde następne stanowisko x 75,00 75,00 75,00 50,00 50,00 

2/ miesięczna opłata abonamentowa za 

korzystanie z systemu bankowości 

elektronicznej MultiCash: 

      

a) związanego z jednym rachunkiem X 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

b) za każdy dodatkowy rachunek (z 

wyłączeniem rachunków lokat 

terminowych) 

X 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

3/ koszty szkolenia pracowników użytkownika 

systemu bankowości elektronicznej 

X według umowy z klientem 

11. System PKO eConnect:  

1/ koszty pierwszej instalacji i szkolenia 

(niezależnie od ilości stanowisk) 

Uwaga: Opłata obejmuje podatek od 

towarów i usług 

według umowy z klientem nie mniej niż 100,00 

a) 1 stanowisko w pakiecie Nasza Wspólnota 

Błękitna, Nasza Wspólnota Srebrna 

x x x x 0,00 0,00 

2/ miesięczna opłata abonamentowa za 

użytkowanie systemu: 

      

a) instalacja standardowa, za każde 

stanowisko 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

- 1 stanowisko w pakiecie  Nasza Wspolnota 

Błękitna, Nasza Wspólnota Srebrna 

      

b) instalacja niestandardowa 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

3/ odwoływanie zleceń z przyszłą datą 

płatności przez Klienta za pośrednictwem 

systemu 

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

4/ Serwis ( w tym kolejne instalacje lub 

szkolenia) 

      

a) wizyta serwisowa, w tym kolejna instalacja 

lub szkolenie, z przyczyn leżących po stronie 

Banku 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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b) nieuzasadnione wezwanie serwisowe lub 

serwis na życzenie z przyczyn leżących po 

stronie Klienta ( w tym kolejna instalacja lub 

szkolenie), realizacja w trybie:Uwaga: Opłata 

zawiera podatek od towarów i usług 

      

- ekspresowym 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 

- pilnym 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 

- standardowym 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 

c) wezwanie serwisowe (serwis czynności 

drobnych- generowanie kluczy 

podpisowych, zakładanie konta 

użytkownika, definiowanie ścieżek kluczy) 

Uwaga: Opłaty  zawiera podatek od 

towarów i usług 

420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 

5/ pakiet uwierzytelniający dla serwisu 

internetowego PKO eConnet 

      

a) wydanie tokena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) opłata miesięczna za token 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

c) zastrzeżenie tokena 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

d) opłata za rezygnację z tokena przed 

upływem 24 miesięcy od momentu jego 

wydania (za każdy pełny m-c pozostający 

do końca okresu 

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

6/ odzyskanie hasła administratora 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

7/ zdalna administracja Użytkownikami w 

systemie: 

      

a) uruchomienie usługi 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

b) opłata miesięczna 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

8/ przygotowanie i dostarczenie do Klienta 

płyty instalacyjnej PKO eConnect 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

9/ przygotowanie i udostępnienie za 

pośrednictwem FTP wersji instalacyjnej PKO 

eConnect 

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

10/ zmiany adaptacyjne systemu PKO eConnect 

na życzenie Klienta 

do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00 

11/ raporty elektroniczne w formacie innym niż 

wyciąg bankowy, prezentujące księgowania 

na rachunkach Klienta, w postaci wyciągów 

MT940, wysyłane poprzez pocztę systemu 

PKO eConnect: 

      

a) uruchomienie usługi 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

b) opłata miesięczna za każdy rachunek 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

12/ podpis bez znacznika czasu (uruchomienie 

usługi) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

13/ masowe płatności wychodzące:       

a) zawarcie umowy (za każdy rachunek 

płatności pakietowych) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

b) opłata miesięczna( za każy rachunek 

płatności pakietowych) 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
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c) opłata za każdą płatność pakietową 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

12. Wykonywanie czynności związanych 

z konsolidacją sald w ramach 

rachunków bankowych 

skonsolidowanych – miesięczna 

opłata abonamentowa 

100,00 + 10,00 za każdy rachunek uczestniczący w konsolidacji 

13. Wyciągi bankowe:       

1/ przekazywane listem zwykłym  

Uwaga:  

Opłaty nie pobiera się za pierwszy 

wyciąg w danym miesiącu od 

klientów nie posiadających usługi 

bankowości elektronicznej: iPKO, 

iPKO biznes, Muliticash   

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

2/ przygotowywane do odbioru w 

oddziale 

Uwaga:  

Opłaty nie pobiera się za pierwszy 

wyciąg w danym miesiącu od 

klientów nie posiadających usługi 

bankowości elektronicznej: iPKO, 

iPKO biznes, Muliticash   

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

3/ przekazywane drogą elektroniczną  

w formacie pdf - za każdy wyciąg 

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

4/ za każdy dodatkowy wyciąg na 

żądanie klienta 

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

14. Za generowanie raportów 

elektronicznych prezentujących 

księgowania na rachunkach klienta 

w formacie innym niż wyciąg 

bankowy przy wykorzystaniu system 

MultiCash lub iPKO Biznes 

      

a w formatach standardowo 

udostępnianych przez Bank 

      

 - za udostępnienie usługi - opłata 

jednorazowa 

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

 - abonament miesięczny 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

b) w formatach innych niż 

standardowo udostępnianych przez 

Bank 

      

 za udostępnienie usługi - opłata 

jednorazowa 

według umowy z klientem 

 abonament miesięczny według umowy z klientem 
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15. Powiadomienia dotyczące zdarzeń 

związanych z posiadanym 

rachunkiem oraz 

wykorzystywanymi usługami 

bankowości elektronicznej, 

wysyłane: 

1) za pośrednictwem e-mail 

2) za pośrednictwem SMS  

Uwaga: 

Opłaty pobierane w cyklach 

miesięcznych 

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

1/ usługa powiadomień SMS 

pobierana zbiorczo miesięcznie za 

każdy SMS 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

16. Sporządzenie i wysłanie  

zawiadomienia albo monitu o 

powstaniu niedopuszczalnego salda 

debetowego oraz o zaległych 

prowizjach, opłatach i odsetkach 

oraz wezwania do ich spłaty 

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

17. Otwarcie rachunku lokaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18. Prowadzenie rachunku lokaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19. Wpłata albo przelew tytułem 

otwarcia lokaty terminowej w PKO 

Banku Polskim SA oraz przelew 

odsetek z zamkniętej lokaty 

terminowej na rachunek w innym 

oddziale PKO Banku Polskiego SA 

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

20. Przelewy zagraniczne z zagranicy, za 

granicę, do i z banku krajowego w 

walucie wymienialnej,  w tym SEPA 

(funkcjonujące w Banku pod nazwą,: 

Polecenia wypłaty w obrocie 

dewizowym otrzymywane i 

wysyłane przez PKO Bank Polski 

SA) 

zgodnie z częścią VI 

21. Inne czynności związane z obsługą 

pakietów 

zgodnie z  częścią XI 

22 Wpłaty dokonywane tytułem spłaty 

kredytu w rachunku kredytowym,  

spłaty należności z tytułu karty 

kredytowej 

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

23. Wpłaty gotówkowe w złotych 

dokonywane w formie otwartej 

      

1/ w oddziałach:       

a) na rachunki bankowe prowadzone 

w PKO Banku Polskim SA- od kwoty 

operacji 

0,5% nie mniej 

niż 6,00 

0,5% nie mniej 

niż 6,00 

0,5% nie 

mniej niż 

6,00 

0,5% nie 

mniej niż 

6,00 

3,50 3,00 

b) na rachunki bankowe prowadzone 

w innych bankach 

1% nie mniej 

niż 20,00 

1% nie mniej 

niż 20,00 

1% nie mniej 

niż 20,00 

1% nie mniej 

niż 20,00 

1% nie mniej 

niż 20,00 

1% nie mniej 

niż 20,00 

2/ w agencjach:       
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a) w kwocie niższej lub równej 1000 zł 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

b) w kwocie wyższej niż 1000 zł 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

3/ za pośrednictwem wpłatomatów – 

od kwoty operacji, za  

każdąoperację 

      

a) do  5 tys. PLN   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) powyżej 5 tys. PLN 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

24. Opłata dodatkowa do wpłat w 

złotych dokonywanych w formie 

otwartej, zawierających powyżej 50 

sztuk monet - od kwoty w monetach 

Uwaga: Nie dotyczy wpłatomatów 

5% nie mniej 

niż 10,00 

5% nie mniej 

niż 10,00 

5% nie mniej 

niż 10,00 

5% nie mniej 

niż 10,00 

5% nie mniej 

niż 10,00 

5% nie mniej 

niż 10,00 

25. Wpłaty gotówkowe w walutach 

wymienialnych dokonywane w 

formie otwartej: 

      

1/ wnoszone w banknotach 0,5% nie mniej 

niż 10,00 

0,5% nie mniej 

niż 10,00 

0,5% nie 

mniej niż 

10,00 

0,5% nie 

mniej niż 

10,00 

0,5% nie 

mniej niż 

10,00 

0,5% nie mniej 

niż 10,00 

2/ wnoszone w monetach- od 

równowartości kwoty w monetach 

50% 50% 50% 50% 50% 50% 

3/ z zastosowaniem negocjowanych 

kursów natychmiastowych 

transakcji wymiany walut 

od 0,1% do 

0,5% 

od 0,1% do 

0,5% 

od 0,1% do 

0,5% 

od 0,1% do 

0,5% 

od 0,1% do 

0,5% 

od 0,1% do 

0,5% 

26. Wpłaty gotówkowe dokonywane w 

formie zamkniętej 

      

1/ wnoszone w złotych       

a) w formie uporządkowanej 0,2% nie mniej niż 20,00 0,3% nie mniej niż 10,00 

b) w formie nieuporządkowanej 0,2% nie mniej niż 30,00 0,5% nie mniej niż 10,00 

2/ wnoszone w walutach 

wymienialnych 

      

a) w banknotach 0,2% nie mniej niż 20,00 X X  

b) w monetach- od równowartości 

kwoty w monetach 

50% X  X  

3/ Bezpieczne koperty:       

a) format B4 (pakiet 100 sztuk) 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 

b) format B5 (pakiet 100 sztuk) 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 

c) do bilonu 9,3 kg (100 sztuk) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 

d) do bilonu 15 kg (100 sztuk) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

27. Wystawienie dokumentu 

potwierdzającego wystąpienie 

różnic we wpłacie zamkniętej 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

28. Wypłaty gotówkowe dokonywane w 

formie otwartej: 

      

1/ z rachunków bankowych 

prowadzonych w PKO Banku 

Polskim SA 

      

a) w kwocie nie wymagającej 

awizowania, z zastrzeżeniem lit. b 

0,2% nie mniej niż 6,00 
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b) na podstawie czeku (w kwotach 

wymagających i niewymagających 

awizowania), z zastrzeżeniem lit. d 

0,5% nie mniej niż 6,00 

c) w kwocie wymagającej awizowania, z 

zastrzeżeniem lit. b i d 

0,3% nie mniej niż 9,00 

d) niepodjęcie zamówionej gotówki w terminie 

dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia 

zaawizowanej kwoty wypłaty gotówkowej  - 

prowizja dodatkowa do prowizji 

podstawowej za wypłatę gotówkową 

Uwaga: Prowizja jest pobierana w 

przypadku realizacji awizowanej wypłaty 

albo rezygnacji z awizowanej wypłaty 

0,5% zamówionej kwoty, nie mniej niż 20,00 

2/ z rachunków bankowych prowadzonych w 

innych bankach 

1% nie mniej niż 20,00 

29. Wypłaty dokonywane w formie zamkniętej 0,15% nie mniej niż 10,00 

30. Konwojowanie wartości pieniężnych według umowy z klientem 

31. Zmiana pakietu z droższego na tańszy x x 100,00 100,00 x x 

* Przelew zostanie zrealizowany w ramach najbliższej sesji systemu Elixir, o ile zostanie złożony w oddziale albo przekazany do Banku za 

pośrednictwem iPKO Biznes, co najmniej 40 minut przed zakończeniem przyjmowania przez KIR zleceń na daną sesję 

 

 

DZIAŁ.II. ZESTAWY DODATKOWE DO PAKIETÓW 
 

  PAKIET BIZNES 

DEBIUT_18 

PAKIET 

BIZNES 

ROZWÓJ 

PAKIET 

BIZNES 

KOMFORT 

PLUS 

PAKIET 

BIZNES 

SUKCES 

PLUS 

PAKIET NASZA 

WSPÓLNOTA 

BŁĘKITNA 

PAKIET  NASZA 

WSPÓLNOTA 

SREBRNA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Zestaw walutowy: x x dostępny dostępny x x 

1/ Miesięczna opłata abonamentowa   20,00 20,00   

2/ Preferencyjne opłaty za usługi 

dodatkowe w ramach zestawu: 

      

a) polecenia wypłaty w walucie Euro 

w ramach obszaru SEPA (przelewy 

zagraniczne za granicę i do banku 

krajowego w walucie wymienialnej)   

  5,00 5,00   

b) opłata za prowadzenie rachunku 

walutowego (dowolna ilość ) - 

miesięcznie za każdy rachunek 

  5,00 5,00   

3/ Usługi dostępne bez opłat:       

a) korzystanie z platformy 

transakcyjnej iPKO Dealer 

  0,00 0,00   

b) wydanie i wznowienie 1 karty 

walutowej 

  0,00 0,00   

c) raporty dotyczące kwotowań walut   0,00 0,00   
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2. Zestaw "Handel i usługi": x dostępny dostępny dostępny x x 

1/ Miesięczna opłata abonamentowa  20,00 20,00 20,00   

2/ Opłaty za usługi dodatkowe w ramach 

zestawu:  

      

a) Preferencyjna opłata za korzystanie z 

systemu wirtualnych rachunków 

kontrahenckich - za jedną transakcję 

      

- za uruchomienie usługi  10,00 10,00 10,00   

- za jedną transakcję  0,15 0,07 0,05   

b) Opłata za przyjęcie płatności z 

wykorzystaniem aplikacji mobilnej dla 

firm - od kwoty transakcji 

Uwaga: 

Należność Banku z tytułu opłaty 

pobierana jest w cyklach miesięcznych 

 0,5% 0,5% 0,5%   

3/ Inne korzyści       

a) miesięczna premia transakcyjna za 

przyjmowanie płatności w terminalu 

POS (akceptant wskazany przez Bank) 

Uwaga: 

Warunkiem wypłaty premii jest 

przyjęcie płatności w danym miesiącu 

kartami wydanymi przez PKO Bank 

Polski SA w wysokości co najmniej 4 

000 zł. 

 50,00 50,00 50,00   

3. Zestaw "Transport i logistyka" x x dostępny dostępny x x 

1/ Miesięczna opłata abonamentowa   20,00 20,00   

2/ Preferencyjne opłaty za usługi 

dodatkowe w ramach zestawu: 

      

a) Miesięczna opłata za prowadzenie 3 

rachunków pomocniczych - za każdy 

rachunek 

  5,00 5,00   

b) Prowizja za wypłaty z bankomatów w 

walutach wymienialnych- za każda 

operację 

  3% nie 

mniej niż 

5,00 

3% nie 

mniej niż 

5,00 

  

3/ Usługi dostępne bez opłat       

a) dowolna ilość kart debetowych BIZNES 

Partner wydawanych do rachunków w 

PLN 

  0,00 0,00   

4. Zestaw "Zarządca" x dostępny dostępny dostępny x x 

1/ Miesięczna opłata abonamentowa  20,00 20,00 20,00   

2/ Usługi dostępne bez opłat       

a) grupowanie plików SWRK (Systemu 

Wirtualnych Rachunków 

Kontrahenckich) w iPKO biznes 

(wszystkich zarządzanych wspólnot 

mieszkaniowych) w jednym pliku 

 0,00 0,00 0,00   
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b) administrowanie przez Bank 

uprawnieniami użytkowników i 

parametryzacji iPKO biznes do 

rachunków zarządcy i zarządzanych 

przez niego wspólnot 

mieszkaniowych 

 0,00 0,00 0,00   

c) preferencyjna opłata za korzystanie 

z systemu wirtualnych rachunków 

kontrahenckich- uruchomienie 

usługi 

 10,00 10,00 10,00   

 

 

DZIAŁ III. RACHUNKI POWIERNICZE  
 

Rozdział I. Rachunek powierniczy dla małych i średnich przedsiębiorstw 

 

1 2 3 

1. Weryfikacja projektu umowy według wzoru klienta (zaliczana na poczet opłaty za otwarcie 

rachunku) 

według umowy z klientem 

2. Otwarcie rachunku według umowy z klientem 

3. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 

Uwaga: 

Opłata obejmuje wszystkie czynności związane z obsługą rachunku, z wyjątkiem czynności 

wymienionych w pkt 1, 2 i 4 

według umowy z klientem 

4. Analiza warunków umowy przed wykonaniem przelewu (opłata pobierana obok opłaty za 

przelew dotyczy rachunków powierniczych) 

30,00 

 

Rozdział II. Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy 

 

  Zamknięty 

mieszkaniowy 

rachunek 

powierniczy 

Otwarty 

mieszkaniowy 

rachunek 

powierniczy 

  Stawka w PLN Stawka w PLN 

  UWAGA 

Wszystkie prowizje i opłaty pobierane są w 

ciężar innego  rachunku, prowadzonego w 

PKO Banku Polskim SA (wskazanego przez  

posiadacza mieszkaniowego rachunku 

powierniczego) 

1 2 3 4 

1. Rozpatrzenie wniosku o otwarcie rachunku:   

1/ w przypadku, gdy przedsięwzięcie deweloperskie, dla którego otwierany jest mieszkaniowy 

rachunek powierniczy jest współfinansowane kredytem inwestorskim NOWY DOM 

0,00 0,00 

2/ w przypadku, gdy przedsięwzięcie deweloperskie, dla którego otwierany jest mieszkaniowy 

rachunek powierniczy nie jest współfinansowane kredytem inwestorskim NOWY DOM 

1 000,00 1 000,00 
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2. Otwarcie rachunku: 

Uwaga: 

na poczet opłaty za otwarcie rachunku zalicza się zapłaconą opłatę za rozpatrzenie wniosku 

o otwarcie rachunku. 

  

1/ w przypadku, gdy przedsięwzięcie deweloperskie, dla którego otwierany jest mieszkaniowy 

rachunek powierniczy, jest współfinansowane kredytem inwestorskim NOWY DOM 

2 000,00 4 000,00 

2/ w przypadku, gdy przedsięwzięcie deweloperskie, dla którego otwierany jest mieszkaniowy 

rachunek powierniczy, nie jest współfinansowane kredytem inwestorskim NOWY DOM 

5 000,00 10 000,00 

3. Prowadzenie rachunku - miesięcznie 60,00 60,00 

4. Identyfikacja wpłat na Indywidualne Rachunki Nabywców  - od wartości każdej wpłaty 0,02% nie mniej niż 

10,00 

0,02% nie mniej niż 

10,00 

5. Wpłaty wnoszone w formie gotówkowej  - od wartości każdej operacji 0,3% nie mniej niż 

30,00 

0,3% nie mniej niż 

30,00 

6. Realizacja dyspozycji posiadacza rachunku wypłaty środków z rachunku -  od kwoty 

operacji 

0,02% nie mniej niż 

60,00 

0,04% nie mniej niż 

15,00 

7. Czynności związane z wypowiedzeniem umowy przez Bank 500,00 500,00 

8. Wypłata nabywcy środków z rachunku w przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej 

albo jej rozwiązania: 

  

1/ w formie gotówkowej - od kwoty operacji 0,2% nie mniej niż 

100,00 

0,2% nie mniej niż 

100,00 

2/ w formie bezgotówkowej - od kwoty operacji 0,05% nie mniej niż 

25,00 

0,05% nie mniej niż 

25,00 

9. Kontrola inwestycji przeprowadzane przed uruchomieniem  wypłaty z rachunku - za każdą 

kontrolę 

x 750,00 

10. Miesięczna opłata abonamentowa za podpięcie mieszkaniowego rachunku powierniczego 

do istniejącej instalacji MultiCash klienta 

10,00 10,00 

11. Wyciągi bankowe   

1/ przekazywane drogą pocztową listem zwykłym:   

a) za pierwszy wyciąg w danym miesiącu 0,00 0,00 

b) za każdy kolejny wyciąg w danym miesiącu 5,00 5,00 

c) za każdy wyciąg dodatkowy zamawiany na żądanie Klienta 20,00 20,00 

2/ odbierane w oddziale   

a) za pierwszy wyciąg przygotowany w danym miesiącu 0,00 0,00 

b) za każdy kolejny wyciąg przygotowany w danym miesiącu 10,00 10,00 

c) za każdy wyciąg dodatkowy zamawiany na żądanie Klienta 20,00 20,00 

3/ przekazywane drogą elektroniczną w formacie pdf - za każdy wyciąg 0,00 0,00 

12. Czynności związane z ustanowieniem, zmianą lub odwołaniem pełnomocnictwa - za każdą 

czynność 

15,00 15,00 

13. Zmiana karty wzorów podpisów 

UWAGA: 

W przypadku zmiany dokonywanej w związku z ustanowieniem, zmianą lub odwołaniem 

pełnomocnictwa - opłaty nie pobiera się 

20,00 20,00 

14. Za przekazanie historii rachunku, w uzgodnionej z klientem formie, za okres poprzedzający 

bieżący miesiąc - za każdy miesiąc 

20,00 20,00 

15. Analiza warunków umowy przed wykonaniem przelewu (opłata pobierana obok opłaty za 

przelew dotyczy rachunków powierniczych) 

30,00 30,00 
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DZIAŁ IV. RACHUNEK LOKACYJNY KORZYŚĆ  
 

  w złotych 

1 2 3 

1. Prowadzenie rachunku lokacyjnego 0,00 

2. Realizacja przelewów,  w tym predefiniowanych, z powiązanego rachunku bieżącego Klienta w PKO Banku Polskim 

SA na jego rachunek lokacyjny - od każdego  przelewu 

0,00 

3. Realizacja przelewów z rachunku lokacyjnego na rachunek powiązany:  

1/ za pierwszy przelew w danym miesiącu 0,00 

2/ za każdy następny przelew w danym miesiącu: 10,00 

4.  Wyciągi bankowe:  

1/ przekazywane listem zwykłym  

Uwaga: Opłaty nie pobiera się za pierwszy wyciąg w danym miesiącu od klientów nie posiadających usługi 

bankowości elektronicznej: iPKO, iPKO biznes, Muliticash   

10,00 

2/ przygotowywane do odbioru w oddziale 

Uwaga:  Opłaty nie pobiera się za pierwszy wyciąg w danym miesiącu od klientów nie posiadających usługi 

bankowości elektronicznej: iPKO, iPKO biznes, Muliticash   

15,00 

3/ przekazywane drogą elektroniczną w formacie pdf - za każdy wyciąg 0,00 

4/ za każdy wyciąg dodatkowy zamawiany na żądanie Klienta 25,00 

5. Wpłaty gotówkowe na rachunek lokacyjny  

1/ w formie otwartej w oddziałach 0,5% nie mniej niż 

6,00 

2/ w formie otwartej w agencjach:  

a) w kwocie niższej lub równej 1 000 zł. - od kwoty operacji 2,50 

b) w kwocie wyższej niż 1 000 zł. - od kwoty operacji 0,50% 

 Opłata dodatkowa dla wpłat gotówkowych dokonywanych w formie otwartej, zawierającej powyżej 50 szt. monet - 

od równowartości kwoty w monetach 

5% min 10,00 PLN 

6. Inne czynności zgodnie z częścią XI 
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CZĘŚĆ  II.  PAKIETY I RACHUNKI WYCOFANE Z OFERTY (W ADMINISTROWANIU) 

DZIAŁ I.   PAKIETY OPARTE NA RACHUNKU BIZNES PARTNER W ADMINISTROWANIU 
 

  PAKIET BIZNES 

DEBIUT 

PAKIET BIZNES 

KOMFORT 

PAKIET BIZNES 

WALUTA 

PAKIET BIZNES 

SUKCES 

  Otwarty do dnia 17 

września 2011 r. 

otwarty do dnia 30 

kwietnia 2013 r. 

otwarty do dnia 30 

kwietnia 2013 r. 

otwarty do dnia 30 

kwietnia 2013 r. 

  w  złotych w  złotych w  złotych w  złotych 

1 2 3 4 5 6 

1. Miesięczna opłata za prowadzenie 

rachunku bieżącego BIZNES PARTNER, z 

zastrzeżeniem pkt. 2 

14,00 - przez okres 

12 miesięcy  

Pakiet obejmuje:  

1) prowadzenie 

rachunku BIZNES 

PARTNER,  

2) abonament 

miesięczny  za  

dostęp do 

bankowości 

elektronicznej iPKO,  

3) wydanie 1 karty 

BIZNES PARTNER 

za pierwszy 12-

miesięczny okres 

ważności karty i za 

kolejne 12-

miesięczne okresy 

ważności karty oraz  

62,00  

Pakiet obejmuje: 

1) prowadzenie 

rachunku BIZNES 

PARTNER i 1 

rachunku 

pomocniczego,  

2) abonament 

miesięczny  za dostęp 

do bankowości 

elektronicznej iPKO,  

3) wydanie i 

wznowienie  1 karty 

BIZNES PARTNER,  

4) przelewy do ZUS i 

US za pośrednictwem 

serwisu 

internetowego, 

89,00  

Pakiet obejmuje: 

1) prowadzenie 

rachunku BIZNES 

PARTNER i 1 

rachunku 

walutowego, 

2) abonament 

miesięczny za dostęp 

do bankowości 

elektronicznej iPKO 

biznes, 

3) wydanie i 

wznowienie 1 karty 

BIZNES PARTNER, 

4) przelewy do ZUS i 

US za pośrednictwem 

serwisu 

internetowego, 

5) preferencyjną 

opłatę za polecenia  

132,00  

Pakiet obejmuje: 

1) prowadzenie 

rachunku BIZNES 

PARTNER i 2 

rachunków 

pomocniczych,  

2) abonament 

miesięczny  za dostęp 

do bankowości 

elektronicznej iPKO  

albo  iPKO  biznes,  

3) wydanie i 

wznowienie 3 kart 

BIZNES PARTNER,  

4) przelewy do ZUS i 

do US za 

pośrednictwem 

serwisu 

internetowego, 

 

  jej wznowienie w 

ramach następnych 

pakietów,  

4) przelewy do ZUS 

i  US za 

pośrednictwem 

serwisu 

internetowego. 

5) ubezpieczenie 

"SuperAssistance 

Biznes". 

wypłaty SEPA 

otrzymywane przez 

PKO Bank Polski SA 

oraz za realizację 

poleceń wypłaty 

SEPA, wysyłanych, 

zlecanych za 

pośrednictwem 

serwisu 

internetowego, 

6) możliwość 

korzystania z 

Internetowej 

Platformy 

Transakcyjnej w iPKO 

biznes.    

5) prowadzenie 

dodatkowo jednego 

rachunku ZŁOTE 

KONTO albo jednego 

rachunku Konto 

Aurum*, 

6) wydanie  i 

wznowienie 2 kart 

kredytowych PKO 

Euro Biznes,  

7) ubezpieczenie 

"SuperAssistance 

Biznes". 

1a Miesięczna opłata za postawienie 

środków z limitu debetowego 

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

*) 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. 
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1 2 3 4 5 6 

2. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunków 

pomocniczych i walutowych 

25,00 25,00 rachunek 

pomocniczy 

złotowy - 25,00 

25,00 

   rachunek walutowy 

- 5,00 

 

  1 rachunek w 

pakiecie bez 

opłat 

1 rachunek 

walutowy w 

pakiecie bez opłat 

2 rachunki w 

pakiecie bez opłat 

3. Miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie 

z usług bankowości elektronicznej iPKO i iPKO 

biznes 

    

1/ iPKO w pakiecie w pakiecie x w pakiecie albo 

abonament iPKO 

albo abonament  

iPKO biznes 

2/ miesięczna opłata za korzystanie z usług 

bankowości elektronicznej iPKO biznes 

Uwaga: 

opłata obejmuje wydanie przez Bank kompletu 

narzędzi autoryzacyjnych (karta kodów 

jednorazowych w formie karty chip+czytnik) dla 

każdego użytkownika 

60,00  

(opłata obejmuje 

wydanie narzędzi 

autoryzacyjnych do 

5 zdefiniowanych 

użytkowników) 

60,00  

(opłata obejmuje 

wydanie narzędzi 

autoryzacyjnych 

do 5 

zdefiniowanych 

użytkowników) 

w pakiecie 

(do 5 

zdefiniowanych 

użytkowników) 

w pakiecie albo 

abonament iPKO 

albo abonament  

iPKO biznes 

(do 5 

zdefiniowanych 

użytkowników) 

 15,00  

za każdego 

kolejnego 

użytkownika 

15,00 

za każdego 

kolejnego 

użytkownika 

15,00 

za każdego 

kolejnego 

użytkownika 

15,00 

za każdego 

kolejnego 

użytkownika 

3/ miesięczna opłata abonamentowa za korzystania 

z platformy transakcyjnej iPKO Dealer 

30,00 30,00 w pakiecie 30,00 

4. Przelewy, w tym przelewy predefiniowane, z 

zastrzeżeniem Części XI Dział III pkt 5- od 

każdego przelewu: 

    

1/ na rachunki w PKO Banku Polskim SA:     

a) realizowane w oddziale 6,00 6,00 6,00 6,00 

b) za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO 

oraz iPKO biznes 

    

i na rachunki prowadzone na rzecz tego samego  

numeru Klienta 

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

ii na pozostałe rachunki     

 - w złotych 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - w pozostałych walutach 1,00 1,00 1,00 1,00 

c) za pośrednictwem systemu PKO eConnect 0,00 0,00 0,00 0,00 

 d) za pośrednictwem serwisu telefonicznego: 2,00 2,00 x 2,00 

e) w formie elektronicznej: za pośrednictwem 

systemu MultiICash 

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

f) przy użyciu nośników  w wymaganym formacie: 2,00 2,00 2,00 2,00 

2/ na rachunki w innych bankach:     

a) realizowane w oddziale 9,00 9,00 9,00 9,00 

- przelew w trybie pilnym, z wyłączeniem przelewu 

do ZUS * 

11,00 11,00 11,00 11,00 

b) za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO 1,50 1,00 x 0,50 
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c) za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO  biznes 2,00 2,00 2,00 0,50 

- przelewy w formie zbiorczej za pośrednictwem iPKO biznes - za 

każdy przelew 

2,00 2,00 2,00 2,00 

- przelew w trybie pilnym, z wyłączeniem przelewu do ZUS * 5,00 5,00 5,00 2,50 

d) do ZUS i Urzędu Skarbowego za pośrednictwem serwisu 

internetowego iPKO oraz iPKO biznes 

w pakiecie 

e) za pośrednictwem systemu PKO eConnect 1,50 1,50 1,50 1,50 

f) za pośrednictwem serwisu telefonicznego 5,00 5,00 x 5,00 

 g) w formie elektronicznej: za pośrednictwem systemu MultiCash 2,00 2,00 2,00 2,00 

h) przy użyciu nośników  w wymaganym formacie: 5,00 5,00 5,00 5,00 

i) w czasie rzeczywistym za pośrednictwem systemu SORBNET 2 w 

godzinach określonych w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA 

złożone do realizacji w placówce PKO Banku Polskiego: 

    

- w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł 25,00 25,00 25,00 25,00 

- w kwocie niższej niż 1 000 000 zł 45,00 45,00 45,00 45,00 

i) w czasie rzeczywistym za pośrednictwem systemu SORBNET 2 

godzinach określonych w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA 

złożone do realizacji za pośrednictwem bankowości elektronicznej i 

serwisu telefonicznego: 

    

- w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł 20,00 20,00 20,00 20,00 

- w kwocie niższej niż 1 000 000 zł 40,00 40,00 40,00 40,00 

3/ tytułem spłaty kredytu w rachunku kredytowym oraz należności 

Banku z tytułu karty kredytowej 

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

5. Masowe płatności przychodzące (system wirtualnych rachunków 

kontrahenckich) 

0,25 0,25 0,25 0,25 

1/ uruchomienie usługi 50,00 50,00 50,00 50,00 

2/ opłata za każdą płatność masową dostarczoną na rachunek 

główny 

0,25 0,25 0,25 0,25 

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

1/ złożenie zlecenia stałego:     

a) w oddziale 3,00 3,00 3,00 3,00 

b) za pośrednictwem serwisu telefonicznego 3,00 3,00 x 3,00 

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

2/ wykonywanie zleceń stałych – za każdą należność wymienioną w 

zleceniu: 

    

a) na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA     

- poprzez iPKO, iPKO biznes 0,00 0,00 0,00 0,00 

- w oddziale i za pośrednictwem serwisu telefonicznego 3,50 3,50 3,50 3,50 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach     

- poprzez iPKO, iPKO biznes 2,00 2,00 2,00 2,00 

- w oddziale i za pośrednictwem serwisu telefonicznego 3,50 3,50 3,50 3,50 

3/ modyfikację zlecenia stałego:     

a) w oddziale 3,00 3,00 3,00 3,00 

b) za pośrednictwem serwisu telefonicznego 3,00 3,00 x 3,00 

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

7. Polecenie zapłaty:     

1/ na rachunek  odbiorcy (wierzyciela ) – za każde wysłane polecenie 

zapłaty (opłatę pobiera się od odbiorcy (wierzyciela ) 

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

2/ z rachunku  płatnika  (dłużnika) za każde wykonane polecenie 

zapłaty  (opłatę pobiera się od płatnika (dłużnika) 

    

a) na rachunki w PKO Banku Polskim SA 0,00 0,00 0,00 0,00 
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b) na rachunki w innych bankach 2,00 2,00 2,00 2,00 

3/ za odwołanie przez płatnika (dłużnika) pojedynczego polecenia 

zapłaty przed otrzymaniem polecenia zapłaty przez Bank 

5,00 5,00 5,00 5,00 

4/ za złożenie przez płatnika (dłużnika) żądania zwrotu 

zrealizowanego polecenia zapłaty 

15,00 15,00 15,00 15,00 

5/ dystrybucja zgód polecenia zapłaty - opłata pobierana od 

odbiorcy za każdą zgodę 

5,00 5,00 5,00 5,00 

8. System bankowości elektronicznej  MultiCash:     

1/ Instalacja systemu bankowości elektronicznej przez Bank 

(wyłącznie na podstawie indywidualnych decyzji): 

    

a) w wersji jednostanowiskowej x 250,00 250,00 250,00 

b) w wersji wielostanowiskowej     

- za pierwsze stanowisko x 250,00 250,00 250,00 

- za każde następne stanowisko x 75,00 75,00 75,00 

2/ miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu 

bankowości elektronicznej MultiCash: 

    

a) związanego z jednym rachunkiem 150,00 150,00 150,00 150,00 

b) za każdy dodatkowy rachunek (z wyłączeniem rachunków lokat 

terminowych) 

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

3/ koszty szkolenia pracowników użytkownika systemu bankowości 

elektronicznej 

według umowy z klientem 

9. System PKO eConnect:     

1/ koszty pierwszej instalacji i szkolenia (niezależnie od ilości 

stanowisk) 

Uwaga:  

Opłata obejmuje podatek od towarów i usług 

do negocjacji 

nie mniej niż 

100,00 

do negocjacji 

nie mniej niż 

100,00 

do negocjacji 

nie mniej niż 

100,00 

do negocjacji 

nie mniej niż 

100,00 

2/ miesięczna opłata abonamentowa za użytkowanie systemu:     

a) instalacja standardowa, za każde stanowisko 50,00 50,00 50,00 50,00 

b) instalacja niestandardowa 75,00 75,00 75,00 75,00 

3/ odwoływanie zleceń z przyszłą datą płatności przez Klienta za 

pośrednictwem systemu 

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

4/ Serwis ( w tym kolejne instalacje lub szkolenia)     

a) wizyta serwisowa, w tym kolejna instalacja lub szkolenie, z 

przyczyn leżących po stronie Banku 

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

b) nieuzasadnione wezwanie serwisowe lub serwis na życzenie z 

przyczyn leżących po stronie Klienta ( w tym kolejna instalacja 

lub szkolenie), realizacja w trybie: 

Uwaga: Opłata zawiera podatek od towarów i usług 

    

 - ekspresowym 860,00 860,00 860,00 860,00 

 - pilnym 750,00 750,00 750,00 750,00 

 - standardowym 570,00 570,00 570,00 570,00 

c) wezwanie serwisowe (serwis czynności drobnych- generowanie 

kluczy podpisowych, zakładanie konta użytkownika, definiowanie 

ścieżek kluczy) 

420,000 420,000 420,000 420,000 

 Uwaga: Opłaty  zawierają podatek od towarów i usług     

5/ pakiet uwierzytelniający dla serwisu internetowego PKO eConnet     

a) wydanie tokena 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) opłata miesięczna za token 30,00 30,00 30,00 30,00 

c) zastrzeżenie tokena 5,00 5,00 5,00 5,00 

d) opłata za rezygnację z tokena przed upływem 24 miesięcy od 

momentu jego wydania (za każdy pełny m-c pozostający do 

końca okresu 

10,00 10,00 10,00 10,00 
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6/ odzyskanie hasła administratora 500,00 500,00 500,00 500,00 

7/ zdalna administracja Użytkownikami w systemie:     

a) uruchomienie usługi 100,00 100,00 100,00 100,00 

b) opłata miesięczna 150,00 150,00 150,00 150,00 

8/ przygotowanie i dostarczenie do Klienta płyty instalacyjnej PKO 

eConnect 

100,00 100,00 100,00 100,00 

9/ przygotowanie i udostępnienie za pośrednictwem FTP wersji 

instalacyjnej PKO eConnect 

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

10/ zmiany adaptacyjne systemu PKO eConnect na życzenie Klienta do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej 

niż 1000,00 

11/ raporty elektroniczne w formacie innym niż wyciąg bankowy, 

prezentujące księgowania na rachunkach Klienta, w postaci 

wyciągów MT940, wysyłane poprzez pocztę systemu PKO 

eConnect: 

    

a) uruchomienie usługi 10,00 10,00 10,00 10,00 

b) opłata miesięczna za każdy rachunek 5,00 5,00 5,00 5,00 

12/ podpis bez znacznika czasu (uruchomienie usługi) 100,00 100,00 100,00 100,00 

13/ masowe płatności wychodzące:     

a) zawarcie umowy (za każdy rachunek płatności pakietowych) 100,00 100,00 100,00 100,00 

b) opłata miesięczna( za każy rachunek płatności pakietowych) 20,00 20,00 20,00 20,00 

c) opłata za każdą płatność pakietową 0,80 0,80 0,80 0,80 

10. Wyciągi bankowe:     

1/ przekazywane listem zwykłym  

Uwaga: Opłaty nie pobiera się za pierwszy wyciąg w danym 

miesiącu od klientów nie posiadających usługi bankowości 

elektronicznej: iPKO, iPKO biznes, Muliticash 

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

2/ przygotowywane do odbioru w oddziale 

Uwaga: Opłaty nie pobiera się za pierwszy wyciąg w danym 

miesiącu od klientów nie posiadających usługi bankowości 

elektronicznej: iPKO, iPKO biznes, Muliticash 

15,00 15,00 15,00 15,00 

3/ przekazywane drogą elektroniczną  w formacie pdf - za każdy 

wyciąg 

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

4/ za każdy wyciąg dodatkowy  zamawiany  na żądanie klienta 25,00 25,00 25,00 25,00 

11. Za generowanie raportów elektronicznych prezentujących 

księgowania na rachunkach klienta w formacie innym niż wyciąg 

bankowy przy wykorzystaniu system MultiCash lub iPKO Biznes 

    

1/ w formatach standardowo udostępnianych przez Bank     

a) za udostępnienie usługi - opłata jednorazowa 10,00 10,00 10,00 10,00 

b) abonament miesięczny 5,00 5,00 5,00 5,00 

2/ w formatach innych niż standardowo udostępnianych przez Bank     

a) za udostępnienie usługi - opłata jednorazowa według umowy z klientem 

b) abonament miesięczny według umowy z klientem 

12. Przekazywanie komunikatów  w ramach usługi „Informacja SMS” 

– miesięczna opłata abonamentowa 

10,00 10,00 10,00 10,00 
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13. Powiadomienia dotyczące zdarzeń związanych z posiadanym 

rachunkiem oraz wykorzystywanymi usługami bankowości 

elektronicznej, wysyłane: 

1) za pośrednictwem e-mail 

2) za pośrednictwem SMS  

Uwaga: 

Opłaty są pobierane w cyklach miesięcznych 

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

 usługa powiadomień SMS pobierana zbiorczo miesięcznie za 

każdy SMS 

0,25 0,25 0,25 0,25 

14. Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia albo monitu o powstaniu 

niedopuszczalnego salda debetowego oraz o zaległych prowizjach, 

opłatach i odsetkach oraz wezwania do ich spłaty 

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

15. Otwarcie rachunku lokaty 0,00 0,00 0,00 0,00 

16. Prowadzenie rachunku lokaty 0,00 0,00 0,00 0,00 

17. Wpłata albo przelew tytułem otwarcia lokaty terminowej w PKO 

Banku Polskiego SA oraz przelew odsetek z zamkniętej lokaty 

terminowej na rachunek w innym oddziale PKO Banku Polskiego 

SA 

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

18. Przelewy zagraniczne z zagranicy, za granicę, do i z banku 

krajowego w walucie wymienialnej,  w tym SEPA (funkcjonujące w 

Banku pod nazwą,: Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym 

otrzymywane i wysyłane przez PKO Bank Polski SA) 

zgodnie z częścią VI 

19. Inne czynności związane z obsługą pakietów zgodnie z częścią XI 

20. Wpłaty dokonywane  tytułem spłaty kredytu w rachunku 

kredytowym, spłaty należności z tytułu karty kredytowej 

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

21. Wpłaty gotówkowe w złotych dokonywane w formie otwartej     

1/ w oddziałach:     

a) na rachunki bankowe prowadzone w PKO Banku Polskim SA- od 

kwoty operacji 

0,5% nie mniej niż 6,00 

b) na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach 1% nie mniej niż 20,00 

2/ w agencjach:     

a) w kwocie niższej lub równej 1000 zł 2,50 2,50 2,50 2,50 

b) w kwocie wyższej niż 1000 zł 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

3/ za pośrednictwem wpłatomatów - za jedną operację 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) do  5 tys. PLN   0,00 0,00 0,00 0,00 

b) powyżej 5 tys. PLN 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

22. Opłata dodatkowa do wpłat w złotych dokonywanych w formie 

otwartej,  zawierających powyżej 50 sztuk monet - od kwoty w 

monetach 

Uwaga: Nie dotyczy wpłatomatów 

5% min 10,00 5% min 10,00 5% min 10,00 5% min 10,00 

23. Wpłaty gotówkowe w walutach wymienialnych dokonywane w 

formie otwartej: 

    

1/ wnoszone w banknotach 0,5% nie mniej niż 10,00 

2/ wnoszone w monetach - od równowartości kwoty w monetach 50% 50% 50% 50% 

3/ z zastosowaniem negocjowanych kursów natychmiastowych 

transakcji wymiany walut 

od 0,1% do 0,5% 

24. Wpłaty gotówkowe dokonywane w formie zamkniętej     

1/ wnoszone w złotych     

a) w formie uporządkowanej 0,2% nie mniej niż 20,00 

b) w formie nieuporządkowanej 0,2% nie mniej niż 30,00 

2/ wnoszone w walutach wymienialnych     

a) w banknotach 0,2% nie mniej niż 20,00 
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b) w monetach - od równowartości kwoty w monetach 50% 50% 50% 50% 

3/ bezpieczne koperty:     

a) format B4 (pakiet 100 sztuk) 52,00 52,00 52,00 52,00 

b) format B5 (pakiet 100 sztuk) 32,00 32,00 32,00 32,00 

c) do bilonu 9,3 kg (100 sztuk) 65,00 65,00 65,00 65,00 

d) do bilonu 15 kg (100 sztuk) 90,00 90,00 90,00 90,00 

25. Wystawienie dokumentu potwierdzającego wystąpienie różnic we 

wpłacie zamkniętej 

5,00 5,00 5,00 5,00 

26. Wypłaty gotówkowe dokonywane w formie otwartej:     

1/ z rachunków bankowych prowadzonych w PKO Banku Polskim SA     

a) w kwocie nie wymagającej awizowania, z zastrzeżeniem lit. b 0,2% nie mniej niż 7,00 

b) na podstawie czeku (w kwotach wymagających i 

niewymagających awizowania), z zastrzeżeniem lit. d 

0,5% nie mniej niż 6,00 

c) w kwocie wymagającej awizowania, z zastrzeżeniem lit. b i d 0,3% min. 9,00 

d) niepodjęcie zamówionej gotówki w terminie dwóch dni roboczych 

od daty zgłoszenia zaawizowanej kwoty wypłaty gotówkowej - 

prowizja dodatkowa do prowizji podstawowej za wypłatę 

gotówkową 

Uwaga: Prowizja jest pobierana w przypadku realizacji awizowanej 

wypłaty albo rezygnacji z awizowanej wypłaty 

0,5% zamówionej kwoty, nie mniej niż 20,00 

2/ z rachunków bankowych prowadzonych w innych bankach 1% nie mniej niż 20,00 

27. Wypłaty dokonywane w formie zamkniętej 0,15% nie mniej niż 10,00 

28. Konwojowanie wartości pieniężnych według umowy z klientem 

29 Zmiana pakietu z droższego na tańszy x 100,00 100,00 100,00 

* Przelew zostanie zrealizowany w ramach najbliższej sesji systemu Elixir, o ile zostanie złożony w oddziale albo przekazany do Banku za 

pośrednictwem iPKO Biznes, co najmniej 40 minut przed zakończeniem przyjmowania przez KIR zleceń na daną sesję. 

 

DZIAŁ II PAKIETY OPARTE NA RACHUNKU BIEŻĄCYM W ADMINISTROWANIU 
ROZDZIAŁ I. Ogólne warunki cenowe pakietów dla wspólnot mieszkaniowych oraz dla zarządców wspólnot mieszkaniowych 

 

  Pakiet NASZA  

WSPÓLNOTA 

PLUS 

Pakiet NASZA  

WSPÓLNOTA 

Pakiet NASZA 

MAŁA 

WSPÓLNOTA 

(dla wspólnot 

liczących nie więcej 

niż  20 lokali) 

Pakiet NASZA 

WSPÓLNOTA 

PREMIUM 

Pakiet ZARZĄDCA 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Prowadzenie rachunku bieżącego:      

1/ podstawowego w cenie 

pakietu 

w cenie 

pakietu 

w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu 

2/ pomocniczego dla funduszu 

remontowego 

obniżona 

stawka dla 

pakietu 

w cenie 

pakietu 

 w cenie pakietu  

3/ pomocniczego    w cenie pakietu 

1 rachunek 

w cenie pakietu 

1 rachunek 

2. Założenie i prowadzenie skrzynki poczty 

internetowej na serwerze PKO Banku 

Polskiego SA 

 w cenie 

pakietu 

   

3. Przekazywanie informacji o zmianach 

salda rachunku do skrzynki poczty 

internetowej 

 w cenie 

pakietu 
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4. Przekazywanie komunikatów w ramach 

usługi "Informacja SMS" 

 w cenie 

pakietu 

   

5. Wypłaty gotówkowe w złotych z 

rachunków bankowych (Pakietu) 

 w cenie 

pakietu 

w cenie 

pakietu 

w cenie pakietu w cenie pakietu 

6. Opłata abonamentowa za korzystanie z 

usług bankowości elektronicznej iPKO 

  w cenie 

pakietu 

w cenie pakietu w cenie pakietu 

przez okres 

pierwszych  

12 miesięcy 

7. Opłata abonamentowa za korzystanie z 

usług bankowości elektronicznej iPKO 

Biznes do 3 zdefiniowanych użytkowników 

 nie dotyczy 

pakietu  

nie dotyczy 

pakietu  

nie dotyczy 

pakietu  

nie dotyczy 

pakietu  

8. Opłata abonamentowa za korzystanie z 

usług bankowości elektronicznej iPKO 

Biznes do 5 zdefiniowanych użytkowników 

nie dotyczy 

pakietu  

obniżona 

stawka dla 

pakietu 

obniżona 

stawka dla 

pakietu 

obniżona 

stawka dla 

pakietu 

 

9. Realizacja przelewów w tym 

predefiniowanych, składanych za 

pośrednictwem serwisu internetowego 

iPKO i iPKO biznes: 

     

1/ na rachunki prowadzone w PKO Banku 

Polskim  SA 

w cenie 

pakietu 
 w cenie 

pakietu 

w cenie pakietu  

2/ na rachunki prowadzone w innych bankach w cenie 

pakietu 
    

10. Wykonywanie czynności związanych z 

obsługą SWRK (system wirtualnych 

rachunków kontrahenckich) 

   w cenie pakietu w cenie pakietu 

11. Instalacja systemu bankowości 

elektronicznej (pierwszego stanowiska) 

   w cenie pakietu w cenie pakietu 

12. Miesięczna opłata abonamentowa za 

korzystanie z systemu bankowości 

elektronicznej MultiCash: 

     

1/ związanego z jednym rachunkiem    obniżona 

stawka dla 

pakietu 

obniżona 

stawka dla 

pakietu 

2/ za każdy dodatkowy rachunek (z 

wyłączeniem rachunków lokat 

terminowych) z zastrzeżeniem ppkt. 3 i 4 

    w cenie pakietu 

3/ za każdy z rachunków pomocniczych 

posiadacza Pakietu, wchodzących w skład 

Pakietu 

nie dotyczy 

pakietu  

 nie dotyczy 

pakietu  

w cenie pakietu w cenie pakietu 

4/ za rachunki wspólnot mieszkaniowych 

podpięte do instalacji właściciela Pakietu - 

za każdy rachunek 

nie dotyczy 

pakietu  

nie dotyczy 

pakietu  

nie dotyczy 

pakietu  

nie dotyczy 

pakietu  

obniżona 

stawka dla 

pakietu 

13. Wpłaty gotówkowe w złotych,  

dokonywane w formie otwartej wnoszone 

w oddziałach i agencjach PKO Banku 

Polskiego  SA 

     

1/ w kwocie niższej lub równej 1000 zł obniżona 

stawka dla 

pakietu 

obniżona 

stawka dla 

pakietu 

w cenie 

pakietu 
obniżona 

stawka dla 

pakietu 

 

2/ w kwocie wyższej  od  1000 zł obniżona 

stawka dla 

pakietu 

obniżona 

stawka dla 

pakietu 

obniżona 

stawka dla 

pakietu 

obniżona 

stawka dla 

pakietu 
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14. Opłata za prowadzenie rachunku 

podstawowego w ramach pakietów dla 

wspólnot - w okresie pierwszych czterech lat 

kredytowania kredytem inwestorskim z grupy 

kredytów NASZ REMONT 

Uwaga: obowiązuje dla posiadaczy pakietów, 

którzy zawarli umowę o kredyt  Nasz Remont 

do dnia 30 kwietnia 2013 r. 

obniżona 

stawka o 

50% 

obniżona 

stawka o 50% 

obniżona 

stawka o 50% 

obniżona 

stawka o 

50% 

 

15. Wydanie jednej karty PKO Visa Business 

Electron za pierwszy 12 miesięczny okres 

ważności karty 

    w cenie pakietu 

 

 

ROZDZIAŁ II. Rachunki bankowe złotowe i walutowe 

 

  Pakiet 

NASZA  

WSPÓLNOTA 

PLUS 

Pakiet 

NASZA  

WSPÓLNOTA 

Pakiet NASZA 

MAŁA 

WSPÓLNOTA 

(dla wspólnot 

liczących nie więcej 

niż  20 lokali) 

Pakiet NASZA 

WSPÓLNOTA 

PREMIUM 

Pakiet ZARZĄDCA 

  w złotych  w złotych  w złotych  w złotych  w złotych  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Miesięczna opłata za prowadzenie 

rachunku bieżącego: 

Uwaga:  

Pierwsza opłata zostanie pobrana 

proporcjonalnie do liczby dni miesiąca 

kalendarzowego, w którym rachunek 

zostanie otwarty 

     

1/ Podstawowego 

Uwaga: 

1) Opłata za prowadzenie rachunku 

stanowi jednocześnie opłatę za Pakiet 

2) W okresie pierwszych czterech lat 

kredytowania posiadaczy pakietów dla 

wspólnot - opłata za prowadzenie 

rachunku jest obniżona o 50% 

12,00 40,00 20,00 60,00 Opłata uzależniona 

od liczby wspólnot 

mieszkaniowych  

zarządzanych przez 

zarządcę, których 

rachunki 

prowadzone są w 

PKO Banku Polskim 

SA  tj. dla: 

a) do 5 wspólnot  

60,00 zł, 

b)od 6 do 30 

wspólnot 45,00 zł, 

c) od 31 do 100 

wspólnot 38,00 zł 

d) powyżej 100 

wspólnot 20,00 zł 

2/ pomocniczego dla funduszu 

remontowego 

10,00 0,00 40,00 0,00 40,00 

3/ pomocniczego 40,00 40,00 40,00 jeden rachunek - 

0,00 pozostałe - 

40,00 

jeden rachunek - 

0,00 pozostałe - 

40,00 
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2. Abonament miesięczny za 

korzystanie z usług bankowości 

elektronicznej (iPKO i iPKO Biznes): 

     

1/ iPKO - opłata miesięczna:      

a) w  okresie korzystania z usługi - z 

zastrzeżeniem lit. b 

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

b) w okresie pierwszych 12 miesięcy 

korzystania z usługi 

x x x x  0,00 

2/ iPKO Biznes - opłata miesięczna:      

a) za wydanie narzędzi 

autoryzacyjnych do 3 

zdefiniowanych użytkowników, z 

zastrzeżeniem lit. c) 

8,00 x x x x 

b) za wydanie narzędzi 

autoryzacyjnych do 5 

zdefiniowanych użytkowników, z 

zastrzeżeniem lit. d) 

x 10,00 10,00 10,00 60,00 

 Uwaga:  

Opłata z lit. a i b obejmuje  wydanie 

przez Bank do 3 sztuk albo do 5 

sztuk kompletów narzędzi 

autoryzacyjnych (karta kodów 

jednorazowych w formie karty  chip 

+ czytnik) 

     

c) za każdego dodatkowego 

użytkownika powyżej 3 

użytkowników 

10,00 x x x x 

d) za każdego dodatkowego 

użytkownika powyżej 5 

użytkowników 

x 15,00 15,00 15,00 15,00 

 Uwaga:  

Opłata z lit c i d obejmuje  wydanie  

przez Bank dla każdego  

dodatkowego użytkownika 

kompletu narzędzi autoryzacyjnych 

(karta kodów jednorazowych w 

formie karty  chip + czytnik) 

     

3/ miesięczna opłata abonamentowa 

za korzystanie z platformy 

transakcyjnej iPKO Dealer 

x x x x 30,00 

3. Przelewy, w tym przelewy 

predefiniowane, z zastrzeżeniem pkt 

5 w Części XI w Dziale III - od 

każdego przelewu: 

     

1/ składanych w formie papierowej w 

oddziale: 

     

a) na rachunki prowadzone w PKO 

Banku Polskim SA 

6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

b) na rachunki prowadzone w innych 

bankach, z zastrzeżeniem lit. c 

9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
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c) na rachunki prowadzone w innych bankach 

realizowanych w trybie pilnym, z wyłączeniem 

przelewów do ZUS * 

11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 

2/ za pośrednictwem systemu PKO eConnect      

a) na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim 

SA 

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

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 

3/ składanych za pośrednictwem serwisu 

telefonicznego: 

     

a) na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim 

SA 

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

4/ składanych za pośrednictwem serwisu 

internetowego iPKO i iPKO Biznes: 

     

a) na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim 

SA 

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

b) na rachunki prowadzone w innych bankach:      

- za pośrednictwem iPKO 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 

- za pośrednictwem iPKO Biznes 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

- za pośrednictwem iPKO Biznes, realizowanych  

w trybie pilnym, z wyłączeniem przelewów do 

ZUS * 

0,00 3,00 3,00 3,00 5,00 

- za pośrednictwem iPKO biznes, realizowane w 

formie zbiorczej - za każdy przelew 

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

5/ składanych w formie elektronicznej za 

pośrednictwem systemu MultiCash 

     

a) na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim 

SA 

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

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

6/ przy użyciu nośników elektronicznych w 

wymaganym formacie: 

     

a) na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim 

SA 

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

7/ tytułem spłaty kredytu w rachunku kredytowym, 

spłaty należności z tytułu karty kredytowej 

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

8/ w czasie rzeczywistym za pośrednictwem 

systemu SORBNET 2 w godzinach określonych w 

Komunikacie PKO Banku Polskiego  złożone do 

realizacji w placówce PKO Banku Polskiego: 

     

a) w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

b) w kwocie niższej niż 1 000 000 zł 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

9/ w czasie rzeczywistym za pośrednictwem 

systemu SORBNET 2 w godzinach określonych w 

Komunikacie PKO Banku Polskiego złożone do 

realizacji za pośrednictwem bankowości 

elektronicznej i serwisu telefonicznego 

     

a) w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

b) w kwocie niższej niż 1 000 000 zł 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

4. Realizacja polecenia zapłaty:      

1/ na rachunek odbiorcy (wierzyciela)  - opłata 

pobierana od odbiorcy (wierzyciela) za każde 

wysłane polecenie zapłaty 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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2/ z rachunku płatnika (dłużnika)  - opłata pobierana od 

płatnika (dłużnika) za każde wykonane polecenie 

zapłaty opłatę pobiera się od płatnika (dłużnika ): 

     

a) na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

3/ za odwołanie przez płatnika (dłużnika) pojedynczego 

polecenia zapłaty przed otrzymaniem polecenia 

zapłaty przez Bank 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

4/ za złożenie przez płatnika (dłużnika) żądania zwrotu 

zrealizowanego polecenia zapłaty 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

5/ dystrybucja zgód polecenia zapłaty - opłata 

pobierana od odbiorcy za każdą zgodę 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

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

1/ złożenie zlecenia stałego:      

a) w oddziale PKO Banku Polskiego SA    3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

b) za pośrednictwem serwisu telefonicznego 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

c) za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO i iPKO 

Biznes 

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

2/ wykonywanie zleceń stałych – za każdą należność 

wymienioną w zleceniu: 

     

a) na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA      

- poprzez iPKO i iPKO biznes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- w oddziale i za pośrednictwem serwisu telefonicznego 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

- poprzez iPKO i iPKO biznes 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

- w oddziale i za pośrednictwem serwisu telefonicznego 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

3/ modyfikacja zlecenia stałego      

a) w oddziale PKO Banku Polskiego SA    3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

b) za pośrednictwem serwisu telefonicznego 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

c) za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO i iPKO 

Biznes 

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

d) w urządzeniach samoobsługowych dostępnych do 

dnia 31 lipca 2013 r. 

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

6. System PKO eConnect:      

1/ koszty pierwszej instalacji i szkolenia (niezależnie od 

ilości stanowisk) 

Uwaga: Opłata obejmuje podatek od towarów i usług 

do negocjacji nie mniej niż 100,00 

a) 1 stanowisko w pakiecie dla wspólnot 0,00 0,00 0,00 0,00 do 

negocjacji 

nie mniej niż 

100,00 

2/ miesięczna opłata abonamentowa za użytkowanie 

systemu: 

     

a) instalacja standardowa, za każde stanowisko 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 

b) instalacja niestandardowa 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

3/ odwoływanie zleceń z przyszłą datą płatności przez 

Klienta za pośrednictwem systemu 

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

4/ Serwis ( w tym kolejne instalacje lub szkolenia)      

a) wizyta serwisowa, w tym kolejna instalacja lub 

szkolenie, z przyczyn leżących po stronie Banku 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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b) nieuzasadnione wezwanie serwisowe lub serwis na 

życzenie z przyczyn leżących po stronie Klienta ( w 

tym kolejna instalacja lub szkolenie), realizacja w 

trybie: 

Uwaga: Opłata zawiera podatek od towarów i usług 

     

 - ekspresowym 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 

 - pilnym 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 

 - standardowym 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 

c) wezwanie serwisowe (serwis czynności drobnych- 

generowanie kluczy podpisowych, zakładanie konta 

użytkownika, definiowanie ścieżek kluczy) 

420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 

 Uwaga: Opłaty  zawiera podatek od towarów i usług      

5/ pakiet uwierzytelniający dla serwisu internetowego 

PKO eConnet 

     

a) wydanie tokena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) opłata miesięczna za token 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

c) zastrzeżenie tokena 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

d) opłata za rezygnację z tokena przed upływem 24 

miesięcy od momentu jego wydania (za każdy pełny 

m-c pozostający do końca okresu 

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

6/ odzyskanie hasła administratora 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

7/ zdalna administracja Użytkownikami w systemie:      

a) uruchomienie usługi 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

b) opłata miesięczna 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

8/ przygotowanie i dostarczenie do Klienta płyty 

instalacyjnej PKO eConnect 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

9/ przygotowanie i udostępnienie za pośrednictwem FTP 

wersji instalacyjnej PKO eConnect 

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

10/ zmiany adaptacyjne systemu PKO eConnect na 

życzenie Klienta 

do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 

1000,00 

11/ raporty elektroniczne w formacie innym niż wyciąg 

bankowy, prezentujące księgowania na rachunkach 

Klienta, w postaci wyciągów MT940, wysyłane 

poprzez pocztę systemu PKO eConnect: 

     

a) uruchomienie usługi 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

b) opłata miesięczna za każdy rachunek 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

12/ podpis bez znacznika czasu (uruchomienie usługi) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

13/ Masowe płatności wychodzące:      

a) zawarcie umowy (za każdy rachunek płatności 

pakietowych) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

b) opłata miesięczna( za każy rachunek płatności 

pakietowych) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

c) opłata za każdą płatność pakietową 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

7. Przekazywanie komunikatów w ramach usługi 

„Informacja SMS” – miesięczna opłata 

abonamentowa 

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

8. Wyciągi bankowe:      

1/ przekazywane listem zwykłym  

Uwaga: Opłaty nie pobiera się za pierwszy wyciąg w 

danym miesiącu od klientów nie posiadających 

usługi bankowości elektronicznej: iPKO, iPKO biznes, 

Muliticash 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
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2/ przygotowywane do odbioru w oddziale 

Uwaga: Opłaty nie pobiera się za pierwszy wyciąg 

w danym miesiącu od klientów nie posiadających 

usługi bankowości elektronicznej: iPKO, iPKO 

biznes, Muliticash 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

3/ przekazywane drogą elektroniczną w formacie pdf - 

za każdy wyciąg 

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

4/ za każdy wyciąg dodatkowy zamawiany na żądanie 

Klienta 

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

9. Za generowanie raportów elektronicznych 

prezentujących księgowania na rachunkach klienta 

w formacie innym niż wyciąg bankowy przy 

wykorzystaniu system MultiCash lub iPKO Biznes 

     

1/ w formatach standardowo udostępnianych przez 

Bank 

     

a) za udostępnienie usługi - opłata jednorazowa 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

b) abonament miesięczny 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

2/ w formatach innych niż standardowo 

udostępnianych przez Bank 

     

a) za udostępnienie usługi - opłata jednorazowa według umowy z klientem 

b) abonament miesięczny według umowy z klientem 

10. Wykonywanie czynności związanych z konsolidacją 

sald, w ramach rachunków bankowych 

skonsolidowanych – miesięczna opłata 

abonamentowa 

100,00 + 10,00 za każdy rachunek uczestniczący w konsolidacji 

11. Masowe płatności (system wirtualnych rachunków 

kontrahenckich) 

     

1/ uruchomienie usługi 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

2/ opłata za każdą płatność masową dostarczoną na 

rachunek główny 

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

12. System bankowości elektronicznej MultiCash:      

1/ instalacja systemu bankowości elektronicznej 

(wyłącznie na podstawie indywidualnych umów): 

     

a) za pierwsze stanowisko 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 

b) za każde następne stanowisko 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

2/ miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z 

systemu bankowości elektronicznej: 

     

a) związanego z jednym rachunkiem 150,00 150,00 150,00 30,00 30,00 

b) za każdy dodatkowy rachunek, (z wyłączeniem 

rachunków lokat terminowych), z zastrzeżeniem lit. 

c i lit. d 

Uwaga: 

Jeśli rachunkiem dodatkowym jest rachunek 

lokacyjny Korzyść opłata abonamentowa jest 

pobierana  z rachunku bieżącego powiązanego 

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

c) za każdy z rachunków pomocniczych posiadacza 

Pakietu, wchodzących w skład Pakietu 

x 10,00 x 0,00 0,00 

d) za rachunki wspólnot mieszkaniowych podpięte do 

instalacji właściciela Pakietu - za każdy rachunek 

x x x x 3,00 

3/ szkolenie pracowników Użytkownika systemu 

bankowości elektronicznej 

według umowy z klientem 
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13. Korzystanie ze skrzynki poczty internetowej: 

Uwaga:  

Usługa dotyczy umów zawartych przed dniem  

15 listopada 2011 r. 

     

1/ przekazywanie informacji o zmianach salda 

rachunku do skrzynki poczty internetowej – 

miesięczna opłata abonamentowa 

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

2/ przywrócenie pierwotnego hasła 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

14. Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia albo 

monitu o powstaniu niedopuszczalnego salda 

debetowego oraz o zaległych prowizjach, 

opłatach i odsetkach oraz wezwania do ich 

spłaty 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

15. Otwarcie rachunku lokaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16. Prowadzenie rachunku lokaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17. Wpłata albo przelew tytułem otwarcia lokaty 

terminowej w PKO Banku Polskiego SA oraz 

przelew odsetek z zamkniętej lokaty terminowej 

na rachunek w innym oddziale PKO Banku 

Polskiego SA 

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

18. Przelewy zagraniczne z zagranicy, za granicę, do 

i z banku krajowego w walucie wymienialnej,  w 

tym SEPA (funkcjonujące w Banku pod nazwą,: 

Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym 

otrzymywane i wysyłane przez PKO Bank Polski 

SA) 

zgodnie z częścią VI 

19. Inne czynności związane z obsługą pakietów zgodnie z częścią XI 

20. Wpłaty wnoszone na rachunki z tytułu spłaty 

należności PKO Banku Polskiego SA, z wyjątkiem 

spłaty kredytu w rachunku bieżącym 

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

21. Wpłaty gotówkowe w złotych dokonywane w 

formie otwartej 

     

1/ w oddziałach:      

a) na rachunki bankowe prowadzone w PKO Banku 

Polskim SA 

     

- w kwocie niższej lub równej 1000 zł 0,3% nie mniej 

niż 2,00 

0,2% nie mniej 

niż 3,00 

0,00 2,50 0,5% nie mniej 

niż 5,00 

- w kwocie wyższej niż 1000 zł 0,3% nie mniej 

niż 2,00 

0,2% nie mniej 

niż 3,00 

0,50% 0,50% 0,5% nie mniej 

niż 5,00 

b) na rachunki bankowe prowadzone w innych 

bankach 

1% nie mniej niż 20,00 

2/ w agencjach:      

a na rachunki bankowe prowadzone w PKO Banku 

Polskim SA 

     

- w kwocie niższej lub równej 1000 zł 0,3% nie mniej 

niż 2,00 

2,50 0,00 2,50 2,50 

- w kwocie wyższej niż 1000 zł 0,3% nie mniej 

niż 2,00 

0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 

b) na rachunki bankowe prowadzone w innych 

bankach 

     

- w kwocie niższej lub równej 1000 zł 0,3% nie mniej 

niż 2,00 

2,50 2,50 2,50 2,50 
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- w kwocie wyższej niż 1000 zł 0,3% nie mniej 

niż 2,00 

0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 

3/ za pośrednictwem wpłatomatów - za jedną 

operację 

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

a) do  5 tys. PLN   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) powyżej 5 tys. PLN 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

4/ Opłata dodatkowa do wpłat w złotych 

dokonywanych w formie otwartej, zawierających 

powyżej 50 sztuk monet - od kwoty w monetach 

Uwaga: Nie dotyczy wpłatomatów 

5% min. 10,00 5% min. 10,00 5% min. 10,00 5% min. 

10,00 

5% min. 10,00 

22. Wpłaty gotówkowe w walutach wymienialnych 

dokonywane w formie otwartej: 

     

1/ wnoszone w banknotach 0,5% nie mniej niż 10,00 

2/ wnoszone w monetach- od równowartości 

kwoty w monetach 

50% 50% 50% 50% 50% 

3/ z zastosowaniem negocjowanych kursów 

natychmiastowych transakcji wymiany walut 

od 0,1% do 

0,5% 

od 0,1% do 

0,5% 

od 0,1% do 

0,5% 

od 0,1% do 

0,5% 

od 0,1% do 

0,5% 

23. Wpłaty gotówkowe dokonywane w formie 

zamkniętej 

     

1/ wnoszone w złotych      

a) w formie uporządkowanej 0,3% nie mniej niż 10,00 

b) w formie nieuporządkowanej 0,5% nie mniej niż 20,00 

2/ wnoszone w walutach wymienialnych x x x x x 

3/ bezpieczne koperty:      

a) format B4 (pakiet 100 sztuk) 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 

b) format B5 (pakiet 100 sztuk) 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 

c) do bilonu 9,3 kg (100 sztuk) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 

d) do bilonu 15 kg (100 sztuk) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

24. Wystawienie dokumentu potwierdzającego 

wystąpienie różnic we wpłacie zamkniętej 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

25. Wypłaty gotówkowe dokonywane w formie 

otwartej dokonywane w złotych: 

     

1/ z rachunków bankowych prowadzonych w PKO 

Banku Polskim SA 

     

a) w kwocie nie wymagającej awizowania, z 

zastrzeżeniem lit. b 

0,2% nie mniej 

niż 4,00 

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

b) na podstawie czeku (w kwotach wymagających i 

niewymagających awizowania), z zastrzeżeniem 

lit. d 

0,5% nie mniej niż 6,00 

c) w kwocie wymagającej  awizowania, z 

zastrzeżeniem lit. b i d 

0,3% min. 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

d) niepodjęcie zamówionej gotówki w terminie 

dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia 

zaawizowanej kwoty wypłaty gotówki - prowizja 

dodatkowa do prowizji podstawowej za wypłatę 

gotówkową 

Uwaga: Prowizja jest pobierana w przypadku 

realizacji awizowanej wypłaty albo rezygnacji z 

awizowanej wypłaty 

0,5% zamówionej kwoty nie mniej niż 20,00 

2/ z rachunków bankowych prowadzonych w 

innych bankach 

1% nie mniej niż 20,00 
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26. Wypłaty gotówkowe dokonywane w formie otwartej 

dokonywane w walutach wymienialnych z rachunków 

prowadzonych w PKO Banku Polskim SA: 

     

1/ w kwocie nie wymagającej awizowania 0,2% nie mniej niż 4,00 

2/ w kwocie wymagającej awizowania 0,3% nie mniej niż 6,00 

3/ niepodjęcie zamówionej gotówki w terminie - 

prowizja dodatkowa do prowizji podstawowej za 

wypłatę gotówkową 

Uwaga: Prowizja jest pobierana w przypadku 

realizacji awizowanej wypłaty albo rezygnacji z 

awizowanej wypłaty 

0,5% zamówionej kwoty nie mniej niż 20,00 

27. Wypłaty dokonywane w formie zamkniętej 0,15% nie mniej niż 10,00 

28. Konwojowanie wartości pieniężnych Według umowy z klientem 

* Przelew zostanie zrealizowany w ramach najbliższej sesji systemu Elixir, o ile zostanie złożony w oddziale albo przekazany do Banku za 

pośrednictwem iPKO Biznes, co najmniej 40 minut przed zakończeniem przyjmowania przez KIR zleceń na daną sesję. 

 

 

DZIAŁ III. RACHUNKI W ADMINISTROWANIU 
 

  
SUPER 

PAKIET 

ZESTAW 

WSPÓLNY 

CEL 

BIZNES 

PARTNER 

MEDYK 

PARTNER 

AGRO 

PARTNER 

Rachunki kas 

zapomogowo-

pożyczkowych, 

rad rodziców i 

rad szkoły  

Pozostałe 

rachunki 

złotowe i 

walutowe 

Pozostałe 

rachunki 

złotowe i 

walutowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Otwarte do dnia 13 lutego 2008 r. 

Otwarte do dnia 
15 lipca 2007 r. 

Otwarte do 
dnia 13 
lutego 
2008r. 

otwarte do 
dnia 30 
kwietnia 
2013 r. 1/ 

    

   Opłaty i 
prowizje 

pobierane są 
jak dla 

rachunku 
BIZNES 

PARTNER w 
administrowani

u (kol.5), z 
wyjątkiem Lp. 1 
oraz punktów, w 

których 
wstawiono znak 
"x" oznaczający 
niedostępność  
danej usługi 

Opłaty i 
prowizje 

pobierane 
są jak dla 
rachunku 
BIZNES 

PARTNER w 
administro

waniu 
(kol.5), z 

wyjątkiem 
Lp. 1 oraz 

punktów, w 
których 

wstawiono 
znak "x" 

oznaczając
y 

niedostępn
ość danej 

usługi 

 

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

1. 
Miesięczna opłata za 

prowadzenie rachunku 

25,00 14,00 30,00 30,00 30,00 15,00 40,00 40,00 
za każdy 

rachunek (w 
tym 

rachunek 
pomocniczy) 

 

1a 

Miesięczna opłata za 

postawienie środków z 

limitu debetowego 

 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
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2. 

Miesięczna opłata 

abonamentowa za korzystanie z 

usług bankowości elektronicznej 

(iPKO i iPKO Biznes) 

        

1/ iPKO 
5,00 2,00 w opłacie za prowadzenie rachunku 

 

x x 5,00 

2/ iPKO biznes 

Uwaga: 

opłata obejmuje wydanie przez 

Bank kompletu narzędzi 

autoryzacyjnych (karta kodów 

jednorazowych w formie karty 

chip+czytnik) dla każdego 

użytkownika 

60,00  

(opłata obejmuje wydanie narzędzi autoryzacyjnych do 5 

zdefiniowanych użytkowników) 

 

15,00 - za każdego kolejnego użytkownika 

 

x x 60,00  

(opłata 

obejmuje 

wydanie 

narzędzi 

autoryzacyjny

ch do 5 

zdefiniowanyc

h 

użytkowników

) 

15,00  za 

każdego 

kolejnego 

użytkownika 

3/ 

miesięczna opłata 

abonamentowa za korzystanie z 

platformy transakcyjnej iPKO 

Dealer 

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

3. 

Przelewy, w tym przelewy 

predefiniowane, z zastrzeżeniem 

pkt 5 Części XI Dział III - od 

każdego przelewu: 

        

1/ 
na rachunki w PKO Banku 

Polskim SA: 

        

a) realizowane w oddziale 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 

b) 

za pośrednictwem serwisu 

internetowego iPKO,  iPKO  

biznes 

        

i na rachunki prowadzone na rzecz 

tego samego numeru Klienta 

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

ii na pozostałe rachunki         

 - w złotych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 

 - w pozostałych walutach 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 x x 1,00 

c) 
za pośrednictwem systemu PKO 

eConnect 

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

d) 
za pośrednictwem serwisu 

telefonicznego 

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 x x 3,00 

e) 

w formie elektronicznej za 

pośrednictwem systemu 

MultiCash 

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

f) 
przy użyciu nośników w 

wymaganym formacie 

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

2/ na rachunki w innych bankach:        1,50 

a) realizowane w oddziale 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,00 
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- 

przelew w trybie pilnym, z 

wyłączeniem przelewu do 

ZUS 2/ 

11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 

b) 
za pośrednictwem serwisu 

internetowego iPKO 

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 x x 0,50 

c) 
za pośrednictwem serwisu 

internetowego iPKO  Biznes 

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

- 

przelew w formie zbiorczej 

za pośrednictwem iPKO 

biznes- od każdego 

przelewu 

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

- przelew w trybie pilnym 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 x x 5,00 

d) 

do ZUS i Urzędu 

Skarbowego za 

pośrednictwem serwisu 

internetowego iPKO oraz 

iPKO Biznes 

zgodnie z lit. b i c 

 

x x zgodnie z lit. b 

i c 

e) 
za pośrednictwem systemu 

PKO eConnect 

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50  

f) 
za pośrednictwem serwisu 

telefonicznego 

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

g) 

w formie elektronicznej za 

pośrednictwem systemu 

MultiCash 

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

h) 
przy użyciu nośników w 

wymaganym formacie: 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

i) 

w czasie rzeczywistym za 

pośrednictwem systemu 

SORBNET 2 w godzinach 

określonych w Komunikacie 

PKO Banku Polskiego 

złożone do realizacji w 

placówce PKO Banku 

Polskiego:: 

        

- 
w kwocie wyższej lub 

równej 1 000 000 zł 

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

- 
w kwocie niższej niż 1 000 

000  zł 

45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

j) 

 w czasie rzeczywistym za 

pośrednictwem systemu 

SORBNET 2 w godzinach 

określonych w Komunikacie 

PKO Banku Polskiego, 

złożone do realizacji za 

pośrednictwem bankowości 

elektronicznej i serwisu 

telefonicznego: 

        

- 
w kwocie wyższej lub 

równej 1 000 000 zł 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

- 
w kwocie niższej niż 1 000 

000  zł 

40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

 



 

 

KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO 

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI 
OFEROWANE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORCOM  
  

Szczegółowe informacje dostępne są u pracowników Banku 

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

obowiązująca: 

od 15 maja 2015 r. 

Strona 41 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3/ 

tytułem spłaty kredytu w 

rachunku kredytowym oraz 

należności Banku z tytułu 

karty kredytowej 

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

4. 

Masowe płatności 

przychodzące (system 

wirtualnych rachunków 

kontrahenckich) 

        

1/ uruchomienie usługi 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

a) dla rachunków wspólnot x x x x x x x 10,00 

2/ 

opłata za każdą płatność 

masową dostarczoną na 

rachunek główny 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 - wspólnot x x x x x x x 0,15 

5. 
Zlecenia stałe (o stałej 

kwocie i terminie): 

        

1/ złożenie zlecenia stałego:         

a) w oddziale 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

b) 
za pośrednictwem serwisu 

telefonicznego 

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 x x 3,00 

c) 
za pośrednictwem serwisu 

internetowego 

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

2/ 

wykonywanie zleceń 

stałych – za każdą 

należność wymienioną w 

zleceniu: 

        

a) 
na rachunki prowadzone w 

PKO Banku Polskim SA: 

        

- poprzez iPKO i iPKO biznes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- 

w oddziale i za 

pośrednictwem serwisu 

telefonicznego 

3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

b) 
na rachunki prowadzone w 

innych bankach 

        

- poprzez iPKO i iPKO biznes 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

- 

w oddziale i za 

pośrednictwem serwisu 

telefonicznego 

3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

3/ 
modyfikację zlecenia 

stałego: 

        

a) w oddziale 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

b) 
za pośrednictwem serwisu 

telefonicznego 

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 x x 3,00 

c) 
za pośrednictwem serwisu 

internetowego 

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

6. Polecenie zapłaty:         

1/ 

na rachunek odbiorcy 

(wierzyciela)  – za każde 

wysłane polecenie zapłaty 

(opłatę pobiera się od 

odbiorcy (wierzyciela) 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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2/ 

z rachunku płatnika (dłużnika)  za 

każde wykonane polecenie zapłaty  

(opłatę pobiera się od  płatnika 

(dłużnika) 

        

a) 
na rachunki w PKO Banku Polskim 

SA 

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

b) na rachunki w innych bankach 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

3/ 

za odwołanie przez płatnika 

(dłużnika) pojedynczego polecenia 

zapłaty przed otrzymaniem 

polecenia zapłaty przez Bank 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

4/ 

za złożenie przez płatnika (dłużnika) 

żądania zwrotu zrealizowanego 

polecenia zapłaty 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

5/ 

za dystrybucję zgód polecenia 

zapłaty - za każdą zgodę (opłatę 

pobiera się od odbiorcy) 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

7. 
System bankowości elektronicznej 

MultiCash: 

        

1/ 

instalacja systemu bankowości 

elektronicznej (wyłącznie na 

podstawie indywidualnych umów): 

        

a) w wersji jednostanowiskowej 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

b) w wersji wielostanowiskowej         

- za pierwsze stanowisko 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

- za każde następne stanowisko 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

2/ 

miesięczna opłata abonamentowa 

za korzystanie z systemu 

bankowości elektronicznej: 

        

a) związanego z jednym rachunkiem 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 x x 150,00 

b) 

za każdy dodatkowy rachunek (z 

wyłączeniem rachunków lokat 

terminowych) 

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

3/ 

koszty szkolenia pracowników 

użytkownika systemu bankowości 

elektronicznej 

według umowy z klientem x x według 

umowy z 

klientem 

8. System PKO eConnect:         

1/ 

koszty pierwszej instalacji i 

szkolenia (niezależnie od ilości 

stanowisk) 

Uwaga: Opłata obejmuje podatek 

od towarów i usług 

do negocjacji nie mniej niż 100,00 

a) 1 stanowisko dla wspólnot        0,00 

2/ 
miesięczna opłata abonamentowa 

za użytkowanie systemu: 

        

a) 
instalacja standardowa, za każde 

stanowisko 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

 - 1 stanowisko dla wspólnot x x x x x x x 0,00 
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b) instalacja niestandardowa 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

3/ 

odwoływanie zleceń z przyszłą 

datą płatności przez Klienta za 

pośrednictwem systemu 

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

4/ 
Serwis ( w tym kolejne instalacje 

lub szkolenia) 

        

a) 

wizyta serwisowa, w tym kolejna 

instalacja lub szkolenie, z przyczyn 

leżących po stronie Banku 

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

b) 

nieuzasadnione wezwanie 

serwisowe lub serwis na życzenie z 

przyczyn leżących po stronie 

Klienta ( w tym kolejna instalacja 

lub szkolenie), realizacja w trybie: 

Uwaga: Opłata zawiera podatek od 

towarów i usług 

        

 - ekspresowym 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 

 - pilnym 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 

 - standardowym 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 

c) 

wezwanie serwisowe (serwis 

czynności drobnych- generowanie 

kluczy podpisowych, zakładanie 

konta użytkownika, definiowanie 

ścieżek kluczy) 

420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 

 
Uwaga: Opłaty  zawiera podatek 

od towarów i usług 

        

5/ 

pakiet uwierzytelniający dla 

serwisu internetowego PKO 

eConnet 

        

a) wydanie tokena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) opłata miesięczna za token 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

c) zastrzeżenie tokena 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

d) 

opłata za rezygnację z tokena 

przed upływem 24 miesięcy od 

momentu jego wydania (za każdy 

pełny m-c pozostający do końca 

okresu 

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

6/ odzyskanie hasła administratora 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

7/ 
zdalna administracja 

Użytkownikami w systemie: 

        

a) uruchomienie usługi 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

b) opłata miesięczna 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

8/ 

przygotowanie i dostarczenie do 

Klienta płyty instalacyjnej PKO 

eConnect 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

9/ 

przygotowanie i udostępnienie za 

pośrednictwem FTP wersji 

instalacyjnej PKO eConnect 

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

10

/ 

zmiany adaptacyjne systemu PKO 

eConnect na życzenie Klienta 

do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00 
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11/ 

raporty elektroniczne w formacie 

innym niż wyciąg bankowy, 

prezentujące księgowania na 

rachunkach Klienta, w postaci 

wyciągów MT940, wysyłane 

poprzez pocztę systemu PKO 

eConnect: 

        

a) uruchomienie usługi 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

b) 
opłata miesięczna za każdy 

rachunek 

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

12/ 
podpis bez znacznika czasu 

(uruchomienie usługi) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

13/ masowe płatności wychodzące:         

1) 
zawarcie umowy (za każdy 

rachunek płatności pakietowych) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2) 
opłata miesięczna( za każdy 

rachunek płatności pakietowych) 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

3) 
opłata za każdą płatność 

pakietową 

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

9. 

Wykonywanie czynności 

związanych z konsolidacją sald, w 

ramach rachunków bankowych 

skonsolidowanych – miesięczna 

opłata abonamentowa 

x x x x x x x 100,00 + 

10,00 za 

każdy 

rachunek 

uczestnicząc

y w 

konsolidacji 

10. Wyciągi bankowe:         

1/ 

przekazywane listem zwykłym 

Uwaga: Opłaty nie pobiera się za 

pierwszy wyciąg w danym 

miesiącu od klientów nie 

posiadających usługi bankowości 

elektronicznej: iPKO, iPKO biznes, 

Muliticash 

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

2/ 

przygotowywane do odbioru w 

oddziale 

Uwaga:  Opłaty nie pobiera się za 

pierwszy wyciąg w danym 

miesiącu od klientów nie 

posiadających usługi bankowości 

elektronicznej: iPKO, iPKO biznes, 

Muliticash 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

3/ 
przekazywane drogą elektroniczną 

w formacie pdf - za każdy wyciąg 

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

4/ 
za każdy wyciąg dodatkowy 

zamawiany na żądanie klienta 

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

5/ 

przekazywanie informacji o 

zmianach salda rachunku do 

skrzynki poczty internetowej – 

miesięczna opłata abonamentowa 

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 x x 15,003/ 
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11. 

Za generowanie raportów 

elektronicznych 

prezentujących księgowania 

na rachunkach klienta w 

formacie innym niż wyciąg 

bankowy przy wykorzystaniu 

system MultiCash lub iPKO 

Biznes 

        

1/ 
w formatach standardowo 

udostępnianych przez Bank 

        

a) 
za udostępnienie usługi - 

opłata jednorazowa 

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

b) abonament miesięczny 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

2/ 

w formatach innych niż 

standardowo udostępnianych 

przez Bank 

        

a) 
za udostępnienie usługi - 

opłata jednorazowa 

według umowy z klientem 

b) abonament miesięczny według umowy z klientem 

12. 

Przekazywanie komunikatów 

w ramach usługi „Informacja 

SMS” – miesięczna opłata 

abonamentowa 

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

13. 

Powiadomienia dotyczące 

zdarzeń związanych z 

posiadanym rachunkiem oraz 

wykorzystywanymi usługami 

bankowości elektronicznej, 

wysyłane: 

1) za pośrednictwem e-mail 

2) za pośrednictwem SMS  

Uwaga: 

Opłaty są pobierane w 

cyklach miesięcznych 

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

1/ 

usługa powiadomień SMS 

pobierana zbiorczo 

miesięcznie za każdy SMS 

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

14. 

Sporządzenie i wysłanie 

zawiadomienia albo monitu o 

powstaniu niedopuszczalnego 

salda debetowego oraz o 

zaległych prowizjach, opłatach 

i odsetkach oraz wezwania do 

ich spłaty 

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 50,00 

15. 

Przelewy zagraniczne z 

zagranicy, za granicę, do i z 

banku krajowego w walucie 

wymienialnej (funkcjonujące 

w Banku pod nazwą: 

Polecenia wypłaty w obrocie 

dewizowym otrzymywane i 

wysyłane przez PKO Bank 

Polski SA) 

zgodnie z częścią VI 
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16. 

Inne czynności związane z 

obsługą rachunków lub 

pakietów wycofanych z oferty 

(w administrowaniu) 

zgodnie z częścią XI 

17. 

Wpłaty dokonywane tytułem 

spłaty kredytu w rachunku 

kredytowym, otwarcia lokaty 

terminowej w PKO Banku 

Polskim SA, spłaty należności 

z tytułu karty kredytowej 

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

18. 

Wpłaty gotówkowe w złotych 

dokonywane w formie 

otwartej: 

        

1/ w oddziałach:         

a) 

na rachunki bankowe 

prowadzone w PKO Banku 

Polskim SA- od kwoty operacji 

0,5% nie mniej niż 6,00 0,5% nie 

mniej niż 5,00 

 - na rachunki wspólnot x 3,5 

b) 

na rachunki bankowe 

prowadzone w innych 

bankach 

1,0% nie mniej niż 20,00 

2/ w agencjach:         

a) 
w kwocie niższej lub równej 

1000 zł 

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

b) w kwocie wyższej niż 1000 zł 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

3/ 

za pośrednictwem 

wpłatomatów - od kwoty 

operacji, za każdą operację: 

        

a) do  5 tys. PLN   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) powyżej 5 tys. PLN 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

19. 

Opłata dodatkowa do wpłat w 

złotych dokonywanych w 

formie otwartej, zawierających 

powyżej 50 sztuk monet - od 

kwoty w monetach 

Uwaga: Nie dotyczy 

wpłatomatów 

5% nie 

mniej niż 

10,00 

5% nie 

mniej niż 

10,00 

5% nie 

mniej niż 

10,00 

5% nie mniej 

niż 10,00 

5% nie 

mniej niż 

10,00 

5% nie 

mniej niż 

10,00 

5% nie mniej 

niż 10,00 

5% nie mniej 

niż 10,00 

20. 

Wpłaty gotówkowe w 

walutach wymienialnych 

dokonywane w formie 

otwartej: 

        

1/ wnoszone w banknotach 0,5% nie mniej niż 10,00 

2/ 

wnoszone w monetach- od 

równowartości kwoty w 

monetach 

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

3/ 

z zastosowaniem 

negocjowanych kursów 

natychmiastowych transakcji 

wymiany walut 

od 0,1% do 0,5% 

21. 

Wpłaty gotówkowe 

dokonywane w formie 

zamkniętej 

        



 

 

KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO 

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI 
OFEROWANE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORCOM  
  

Szczegółowe informacje dostępne są u pracowników Banku 

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

obowiązująca: 

od 15 maja 2015 r. 

Strona 47 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1/ wnoszone w złotych         

a) w formie uporządkowanej 

0,2% nie mniej niż 20,00 0,3% nie 

mniej niż 

10,00 

b) w formie nieuporządkowanej 

0,2% nie mniej niż  30,00 0,5% nie 

mniej niż 

10,00 

2/ 
wnoszone w walutach 

wymienialnych 

        

a) w banknotach 0,2% nie mniej niż 20,00 

b) 

w monetach- od 

równowartości kwoty w 

monetach 

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

3/ bezpieczne koperty:         

a) format B4 (pakiet 100 sztuk) 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 

b) format B5 (pakiet 100 sztuk) 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 

c) do bilonu 9,3 kg (100 sztuk) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 

d) do bilonu 15 kg (100 sztuk) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

22. 

Wystawienie dokumentu 

potwierdzającego wystąpienie 

różnic we wpłacie zamkniętej 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

23. 

Wypłaty gotówkowe 

dokonywane w formie 

otwartej: 

        

1/ 

z rachunków bankowych 

prowadzonych w PKO Banku 

Polskim SA 

        

a) 

w kwocie nie wymagającej 

awizowania, z zastrzeżeniem 

lit. b 

   

- w złotych 

0,3% nie 

mniej niż 

7,00 

0,00 0,2% nie mniej niż 7,00 

- w walutach wymienialnych 

0,3% nie 

mniej niż 

7,00 

0,2% nie mniej niż 7,00 

b) 

na podstawie czeku (w 

kwotach wymagających i 

niewymagających 

aneksowania), z zastrzeżeniem 

lit. d 

0,5% nie mniej niż 6,00 

c) 

w kwocie wymagającej 

awizowania, z zastrzeżeniem 

lit. b i d 

0,3% nie mniej niż 9,00 
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d) 

niepodjęcie zamówionej 

gotówki w terminie dwóch 

dni roboczych od daty 

zgłoszenia zaawizowanej 

kwoty wypłaty gotówki - 

prowizja dodatkowa do 

prowizji podstawowej za 

wypłatę gotówkową 

 

Uwaga: Prowizja jest 

pobierana w przypadku 

realizacji awizowanej wypłaty 

albo rezygnacji z awizowanej 

wypłaty 

0,5% zamówionej kwoty, nie mniej niż 20,00 

2/ 

z rachunków bankowych 

prowadzonych w innych 

bankach 

1% nie mniej niż 20,00 

24. 
Wypłaty dokonywane w 

formie zamkniętej 

0,15% nie mniej niż 10,00 

25. 
Konwojowanie wartości 

pieniężnych 

według umowy z klientem 

1 Rachunki bieżące i pomocnicze spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, deweloperów, pośredników w 

obrocie nieruchomościami 
2 Przelew zostanie zrealizowany w ramach najbliższej sesji systemu Elixir, o ile zostanie złożony w oddziale albo przekazany do Banku za 

pośrednictwem iPKO Biznes, co najmniej 40 minut przed zakończeniem przyjmowania przez KIR zleceń na daną sesję. 
3 Usługa dotyczy umów zawartych przed dniem 15 listopada 2011 r. 

 

 

 

DZIAŁ IV. RACHUNKI I PAKIETY PRZEJĘTEGO BANKU W ADMINISTROWANIU  
 

  Rachunki 

bieżące ADM 

w PLN 

Rachunki 

bieżące w 

walutach 

obcych 

ADM. 

Rachunki 

POMOCNI

CZE 

Rachunki 

Środków 

wyodrębniony

ch, Funduszy 

Celowych 

Rachunek 

dla FIRM 

ADM oraz 

każdy 

rachunek 

otwarty w 

ramach  

Pakietu 

Rachunek dla 

FIRM PLUS 

ADM. oraz 

każdy 

rachunek 

otwarty w 

ramach  

Pakietu 

Konto 

oszczędności

owe 

PROGRES 

ADM. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Miesięczna opłata za 

prowadzenie rachunku 

bieżącego/ 

pomocniczego  

30,00 30,00 30,00 30,00 9,00 30,00 0,00 

2. Miesięczna opłata za 

postawienie środków z 

limitu debetowego 

x x x x x x x 
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3. Usługi bankowości 

elektronicznej iPKO i 

iPKO biznes 

       

1/ Miesięczna opłata 

abonamentowa za 

korzystanie z usług 

bankowości 

elektronicznej iPKO 

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

2/ Miesięczna opłata za 

korzystanie z usług 

bankowości 

elektronicznej iPKO 

biznes 

Uwaga: 

opłata obejmuje wydanie 

przez Bank kompletu 

narzędzi autoryzacyjnych 

(karta kodów 

jednorazowych w formie 

karty chip+czytnik) dla 

każdego użytkownika 

 

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

3/ miesięczna opłata 

abonamentowa za 

korzystanie z platformy 

transakcyjnej iPKO 

Dealer 

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

4. Przelewy, w tym przelewy 

predefiniowane  

- od każdego przelewu: 

       

1/ na rachunki w PKO 

Banku Polskim SA: 

       

a) realizowane w oddziale 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 zgodnie z pkt 

26 

b) za pośrednictwem 

serwisu internetowego 

iPKO oraz  iPKO biznes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zgodnie z pkt 

26 

 - na rachunki 

prowadzone na rzecz 

tego samego numeru 

klienta 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zgodnie z pkt 

26 

 - na pozostałe rachunki       zgodnie z pkt 

26 

 - w złotych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zgodnie z pkt 

26 

 - w pozostałych walutach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zgodnie z pkt 

26 

c) za pośrednictwem 

systemu PKO eConnect 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zgodnie z pkt 

26 

d) za pośrednictwem 

serwisu telefonicznego: 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 zgodnie z pkt 

26 
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e) w formie elektronicznej: 

za pośrednictwem 

systemu MultiCash 

x x x x x x zgodnie z 

pkt 26 

f) przy użyciu nośników  w 

wymaganym formacie: 

x x x x x x zgodnie z 

pkt 26 

2/ na rachunki w innych 

bankach: 

       

a) realizowane w oddziale 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 zgodnie z 

pkt 26 

 - przelew w trybie pilnym, 

z wyłączeniem przelewu 

do ZUS * 

x x x x x x x 

b) za pośrednictwem 

serwisu internetowego 

iPKO,   

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 zgodnie z 

pkt 26 

c) za pośrednictwem 

serwisu internetowego 

iPKO  biznes 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 zgodnie z 

pkt 26 

 - przelewy w formie 

zbiorczej za 

pośrednictwem iPKO 

biznes- za każdy przelew 

x x x x x x zgodnie z 

pkt 26 

 - przelew w trybie pilnym x x x x x x x 

d) do ZUS i Urzędu 

Skarbowego za 

pośrednictwem serwisu 

internetowego iPKO oraz 

iPKO biznes 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 zgodnie z 

pkt 26 

e) za pośrednictwem 

systemu PKO eConnect 

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 zgodnie z 

pkt 26 

 - w pakiecie dla wspólnot 

Adm. 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 zgodnie z 

pkt 26 

f) za pośrednictwem 

serwisu telefonicznego 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 zgodnie z 

pkt 26 

g) w formie elektronicznej: 

za pośrednictwem 

systemu MultiCash 

x x x x x x zgodnie z 

pkt 26 

h) przy użyciu nośników  w 

wymaganym formacie: 

x x x x x x zgodnie z 

pkt 26 

i) w czasie rzeczywistym za 

pośrednictwem SORBNET 

2 w godzinach 

określonych w 

Komunikacie PKO Banku 

Polskiego SA - złożone do 

realizacji w placówce 

PKO Banku Polskiego SA, 

z wyjątkiem przelewów 

do ZUS i US: 

       

 - w kwocie wyższej lub 

równej 1 000 000 zł 

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

 



 

 

KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO 

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI 
OFEROWANE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORCOM  
  

Szczegółowe informacje dostępne są u pracowników Banku 

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

obowiązująca: 

od 15 maja 2015 r. 

Strona 51 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 - w kwocie niższej niż 1 000 

000 zł 

45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 x 

j) w czasie rzeczywistym za 

pośrednictwem SORBNET 2 

w godzinach określonych w 

Komunikacie PKO Banku 

Polskiego SA - złożone do 

realizacji za pośrednictwem 

bankowości elektronicznej i 

serwisu telefonicznego, z 

wyjątkiem przelewów do 

ZUS i US: 

       

 - w kwocie wyższej lub 

równej  1 000 000 zł 

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

 - w kwocie niższej niż 1 000 

000 zł 

35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 x 

3/ tytułem spłaty kredytu w 

rachunku kredytowym oraz 

należności Banku z tytułu 

karty kredytowej 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zgodnie z 

pkt 26 

5. Masowe płatności 

przychodzące (system 

wirtualnych rachunków 

kontrahenckich): 

       

1/ uruchomienie usługi 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 x 

a) w pakiecie dla wspólnot 

Adm., 

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

2/ opłata za każdą płatność 

masową dostarczoną na 

rachunek główny 

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

a) w pakiecie dla wspólnot 

Adm., 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 x 

6. Zlecenia stałe (o stałej 

kwocie i terminie): 

       

1/ złożenie zlecenia stałego:        

a) w oddziale 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

b) za pośrednictwem serwisu 

telefonicznego 

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

c) za pośrednictwem serwisu 

internetowego 

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

2/ wykonywanie zleceń 

stałych – za każdą 

należność wymienioną w 

zleceniu: 

       

a) na rachunki prowadzone w 

PKO Banku Polskim SA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2% min. 

10,00 

b) na rachunki prowadzone w 

innych bankach 

       

 - poprzez iPKO, iPKO biznes 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,2% min. 

10,00 
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 - w oddziale i za 

pośrednictwem serwisu 

telefonicznego 

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,2% min. 

10,00 

3/ modyfikację zlecenia 

stałego: 

       

a) w oddziale 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

b) za pośrednictwem 

serwisu telefonicznego 

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

c) za pośrednictwem 

serwisu internetowego 

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

7. Polecenie zapłaty:        

1/ na rachunek  odbiorcy 

(wierzyciela) – za każde 

wysłane polecenie 

zapłaty (opłatę pobiera 

się od odbiorcy 

(wierzyciela ) 

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

2/ Za świadczenie usługi 

polecenia zapłaty-

miesięcznie w ciężar 

rachunku płatnika 

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

3/ za odwołanie przez 

płatnika (dłużnika) 

pojedynczego polecenia 

zapłaty przed 

otrzymaniem polecenia 

zapłaty przez Bank 

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

8. System bankowości 

elektronicznej MultiCash: 

       

1/ Instalacja systemu 

bankowości 

elektronicznej przez Bank 

(wyłącznie na podstawie 

indywidualnych decyzji): 

       

a) w wersji 

jednostanowiskowej 

x x x x x x x 

b) w wersji 

wielostanowiskowej 

       

 za pierwsze stanowisko x x x x x x x 

 za każde następne 

stanowisko 

x x x x x x x 

2/ miesięczna opłata 

abonamentowa za 

korzystanie z systemu 

bankowości 

elektronicznej MultiCash: 

       

a) związanego z jednym 

rachunkiem 

x x x x x x x 

b) za każdy dodatkowy 

rachunek (z wyłączeniem 

rachunków lokat 

terminowych) 

x x x x x x x 
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3/ koszty szkolenia 

pracowników 

użytkownika systemu 

bankowości 

elektronicznej 

x x x x x x x 

9. System PKO eConnect:        

1/ koszty pierwszej instalacji 

i szkolenia (niezależnie od 

ilości stanowisk) 

Uwaga: Opłata obejmuje 

podatek od towarów i 

usług 

do negocjacji 

nie mniej niż 

100,00 

do negocjacji 

nie mniej niż 

100,00 

do 

negocjacji 

nie mniej 

niż 100,00 

do negocjacji 

nie mniej niż 

100,00 

do negocjacji 

nie mniej niż 

100,00 

do negocjacji 

nie mniej niż 

100,00 

x 

a) 1 stanowisko w pakiecie 

dla wspólnot Adm. 

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

2/ miesięczna opłata 

abonamentowa za 

użytkowanie systemu: 

       

a) instalacja standardowa, 

za każde stanowisko 

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

 - 1 stanowisko w 

pakiecie dla wspólnot 

Adm. 

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

b) instalacja 

niestandardowa 

75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 x 

3/ odwoływanie zleceń z 

przyszłą datą płatności 

przez Klienta za 

pośrednictwem systemu 

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

4/ Serwis ( w tym kolejne 

instalacje lub szkolenia) 

       

a) wizyta serwisowa, w tym 

kolejna instalacja lub 

szkolenie, z przyczyn 

leżących po stronie 

Banku 

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

b) nieuzasadnione wezwanie 

serwisowe lub serwis na 

życzenie z przyczyn 

leżących po stronie 

Klienta ( w tym kolejna 

instalacja lub szkolenie), 

realizacja w trybie: 

Uwaga: Opłata zawiera 

podatek od towarów i 

usług 

       

 - ekspresowym 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 x 

 - pilnym 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 x 

 - standardowym 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 x 
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c) wezwanie serwisowe 

(serwis czynności 

drobnych- generowanie 

kluczy podpisowych, 

zakładanie konta 

użytkownika, definiowanie 

ścieżek kluczy) 

420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 x 

 Uwaga: Opłaty  zawiera 

podatek od towarów i usług 

       

5/ pakiet uwierzytelniający dla 

serwisu internetowego PKO 

eConnet 

       

a) wydanie tokena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

b) opłata miesięczna za token 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 x 

c) zastrzeżenie tokena 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 x 

d) opłata za rezygnację z 

tokena przed upływem 24 

miesięcy od momentu jego 

wydania (za każdy pełny 

m-c pozostający do końca 

okresu 

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

6/ odzyskanie hasła 

administratora 

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 x 

7/ zdalna administracja 

Użytkownikami w systemie: 

       

a) uruchomienie usługi 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 x 

b) opłata miesięczna 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 x 

8/ przygotowanie i 

dostarczenie do Klienta 

płyty instalacyjnej PKO 

eConnect 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 x 

9/ przygotowanie i 

udostępnienie za 

pośrednictwem FTP wersji 

instalacyjnej PKO eConnect 

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

10/ zmiany adaptacyjne 

systemu PKO eConnect na 

życzenie Klienta 

do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00 x 

11/ raporty elektroniczne w 

formacie innym niż wyciąg 

bankowy, prezentujące 

księgowania na 

rachunkach Klienta, w 

postaci wyciągów MT940, 

wysyłane poprzez pocztę 

systemu PKO eConnect: 

       

a) uruchomienie usługi 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 x 

b) opłata miesięczna za każdy 

rachunek 

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

12/ podpis bez znacznika czasu 

(uruchomienie usługi) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 x 
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13/ masowe płatności 

wychodzące: 

       

a) zawarcie umowy (za każdy 

rachunek płatności 

pakietowych) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 x 

b) opłata miesięczna( za każdy 

rachunek płatności 

pakietowych) 

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

c) opłata za każdą płatność 

pakietową 

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 x 

10. Wykonywanie czynności 

związanych z konsolidacją 

sald w ramach rachunków 

bankowych 

skonsolidowanych 

100,00 + 

10,00 za 

każdy 

rachunek 

uczestnicząc

y w 

konsolidacji 

100,00 + 

10,00 za 

każdy 

rachunek 

uczestniczą

cy w 

konsolidacj

i 

100,00 + 

10,00 za 

każdy 

rachunek 

uczestnicząc

y w 

konsolidacji 

100,00 + 

10,00 za 

każdy 

rachunek 

uczestnicząc

y w 

konsolidacji 

100,00 + 

10,00 za 

każdy 

rachunek 

uczestnicząc

y w 

konsolidacji 

100,00 + 

10,00 za 

każdy 

rachunek 

uczestnicząc

y w 

konsolidacji 

x 

11. Wyciągi bankowe:        

1/ przekazywane listem 

zwykłym  

 

Uwaga:  

Opłaty nie pobiera się za 

pierwszy wyciąg w danym 

miesiącu od klientów nie 

posiadających usługi 

bankowości elektronicznej: 

iPKO, iPKO biznes, 

Muliticash   

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

2/ przygotowywane do 

odbioru w oddziale 

Uwaga:  

Opłaty nie pobiera się za 

pierwszy wyciąg w danym 

miesiącu od klientów nie 

posiadających usługi 

bankowości elektronicznej: 

iPKO, iPKO biznes, 

Muliticash   

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

3/ przekazywane drogą 

elektroniczną  w formacie 

pdf - za każdy wyciąg 

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

4/ za każdy dodatkowy 

wyciąg na żądanie klienta 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
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12. Za generowanie 

raportów 

elektronicznych 

prezentujących 

księgowania na 

rachunkach klienta w 

formacie innym niż 

wyciąg bankowy przy 

wykorzystaniu iPKO 

Biznes 

       

a) w formatach 

standardowo 

udostępnianych przez 

Bank 

       

 - za udostępnienie 

usługi - opłata 

jednorazowa 

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

 - abonament 

miesięczny 

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

b) w formatach innych niż 

standardowo 

udostępnianych przez 

Bank 

       

 - za udostępnienie 

usługi - opłata 

jednorazowa 

według 

umowy z 

klientem 

według 

umowy z 

klientem 

według 

umowy z 

klientem 

według 

umowy z 

klientem 

według 

umowy z 

klientem 

według 

umowy z 

klientem 

x 

 - abonament 

miesięczny 

według 

umowy z 

klientem 

według 

umowy z 

klientem 

według 

umowy z 

klientem 

według 

umowy z 

klientem 

według 

umowy z 

klientem 

według 

umowy z 

klientem 

x 

13. Powiadomienia 

dotyczące zdarzeń 

związanych z 

posiadanym 

rachunkiem oraz 

wykorzystywanymi 

usługami bankowości 

elektronicznej, 

wysyłane: 

1) za pośrednictwem e-

mail 

2) za pośrednictwem 

SMS  

 

Uwaga: 

Opłaty pobierane w 

cyklach miesięcznych 

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

1/ usługa powiadomień 

SMS pobierana 

zbiorczo miesięcznie za 

każdy SMS 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
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14. Sporządzenie i wysłanie  

zawiadomienia albo 

monitu o powstaniu 

niedopuszczalnego 

salda debetowego oraz 

o zaległych prowizjach, 

opłatach i odsetkach 

oraz wezwania do ich 

spłaty 

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

15. Otwarcie rachunku 

lokaty 

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

16. Prowadzenie rachunku 

lokaty 

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

17. Wpłata albo przelew 

tytułem otwarcia lokaty 

terminowej w PKO 

Banku Polskim SA oraz 

przelew odsetek z 

zamkniętej lokaty 

terminowej na 

rachunek w innym 

oddziale PKO Banku 

Polskiego SA 

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

18. Przelewy zagraniczne z 

zagranicy, za granicę, 

do i z banku krajowego 

w walucie 

wymienialnej, w tym 

SEPA (funkcjonujące w 

Banku pod nazwą,: 

Polecenia wypłaty w 

obrocie dewizowym 

otrzymywane i 

wysyłane przez PKO 

Bank Polski SA) 

zgodnie z Częścią VI Działem I i II x 

19. Wpłaty dokonywane 

tytułem spłaty kredytu 

w rachunku 

kredytowym, spłaty 

należności z tytułu 

karty kredytowej 

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

20. Wpłaty gotówkowe w 

złotych dokonywane w 

formie otwartej 

       

1/ w oddziałach:        

a) na rachunki bankowe 

prowadzone w PKO 

Banku Polskim SA-od 

kwoty operacji 

0,35% min 

8,00 

0,35% min 

8,00 

0,35% min 8,00 0,35% min 

8,00 

0,35% min 

8,00 

0,35% min 

8,00 

0,35% min 

8,00 

 - na rachunki wspólnot 

mieszkaniowych 

3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 
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2/ w agencjach:        

a) w kwocie niższej lub równej 

1000 zł 

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

b) w kwocie wyższej niż 1000 

zł 

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

3/ za pośrednictwem 

wpłatomatów- od kwoty 

operacji, za każdą operację: 

       

a) do  5 tys. PLN   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

b) powyżej 5 tys. PLN 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% x 

21. Opłata dodatkowa do wpłat 

w złotych dokonywanych w 

formie otwartej, 

zawierających powyżej 50 

sztuk monet - od kwoty w 

monetach 

Uwaga: Nie dotyczy 

wpłatomatów 

10% min 

6,00 

10% min 

6,00 

10% min 

6,00 

10% min 

6,00 

10% min 

6,00 

10% min 

6,00 

10% min 

6,00 

22. Wpłaty gotówkowe w 

walutach wymienialnych 

dokonywane w formie 

otwartej: 

       

1/ wnoszone w banknotach 0,35% min 

10,00 

0,35% min 

10,00 

0,35% min 

10,00 

0,35% min 

10,00 

0,35% min 

10,00 

0,35% min 

10,00 

0,35% min 

10,00 

2/ wnoszone w monetach-od 

równowartości kwoty w 

monetach 

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

23. Wpłaty gotówkowe 

dokonywane w formie 

zamkniętej 

       

1/ wnoszone w złotych        

a) w formie uporządkowanej 0,3% min. 

8,00 

0,3% min. 

8,00 

0,3% min. 

8,00 

0,3% min. 

8,00 

0,3% min. 

8,00 

0,3% min. 

8,00 

x 

b) w formie 

nieuporządkowanej 

0,3% min. 

8,00 

0,3% min. 

8,00 

0,3% min. 

8,00 

0,3% min. 

8,00 

0,3% min. 

8,00 

0,3% min. 

8,00 

x 

2/ wnoszone w walutach 

wymienialnych 

       

a) w banknotach 0,3% min. 

10,00 

0,3% min. 

10,00 

0,3% min. 

10,00 

0,3% min. 

10,00 

0,3% min. 

10,00 

0,3% min. 

10,00 

x 

b) w monetach - od 

równowartości kwoty w 

monetach 

50% 50% 50% 50% 50% 50% x 

24. Wypłaty gotówkowe 

dokonywane w formie 

otwartej: 

       

1/ z rachunków bankowych 

prowadzonych w PKO 

Banku Polskim SA 

       

a) w kwocie nie wymagającej 

awizowania, z 

zastrzeżeniem lit. b 

0,2% min 

5,00 

0,2% min 

5,00 

0,2% min 

5,00 

0,2% min 

5,00 

0,2% min 

5,00 

0,2% min 

5,00 

zgodnie z 

pkt 26 
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b) na podstawie czeku (w 

kwotach wymagających i 

niewymagających 

awizowania), z 

zastrzeżeniem lit. d 

0,2% min 

5,00 

0,2% min 

5,00 

0,2% min 5,00 0,2% min 

5,00 

0,2% min 

5,00 

0,2% min 

5,00 

zgodnie z 

pkt 26 

c) w kwocie wymagającej 

awizowania, z 

zastrzeżeniem lit. b i d 

0,2% min 

5,00 

0,2% min 

5,00 

0,2% min 5,00 0,2% min 

5,00 

0,2% min 

5,00 

0,2% min 

5,00 

zgodnie z 

pkt 26 

d) niepodjęcie zamówionej 

gotówki w terminie 

dwóch dni roboczych od 

daty zgłoszenia 

zaawizowanej kwoty 

wypłaty gotówkowej - 

prowizja dodatkowa do 

prowizji podstawowej za 

wypłatę gotówkową 

Uwaga: Prowizja jest 

pobierana w przypadku 

realizacji awizowanej 

wypłaty albo rezygnacji z 

awizowanej wypłaty 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

25. Realizacja dyspozycji 

wycofania środków 

zdeponowanych na 

rachunku 

oszczędnościowym 

       

1/ pierwsza dyspozycja w 

miesiącu kalendarzowym 

x x x x x x 0,00 

2/ każda kolejna dyspozycja 

w miesiącu 

x x x x x x 0,2% min. 

10,00 

26. Wypłaty dokonywane w 

formie zamkniętej 

0,15% min. 

5,00 

0,15% min. 

5,00 

0,15% min. 

5,00 

0,15% min. 

5,00 

0,15% min. 

5,00 

0,15% min. 

5,00 

x 

27. Konwojowanie wartości 

pieniężnych 

według 

umowy z 

klientem 

według 

umowy z 

klientem 

według umowy 

z klientem 

według 

umowy z 

klientem 

według 

umowy z 

klientem 

według 

umowy z 

klientem 

x 

28. Realizacja czeków:        

1/ Wydanie czeku (za 1 

blankiet) 

0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 x 

2/ Inkaso czeków 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 x 

3/ Potwierdzenie czeku 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 x 

4/ Przyjęcie zgłoszenia o 

utracie czeków 

(blankietów czekowych) 

PKO 

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

29. Inkaso weksli        

1/ Przyjęcia weksla do 

rozliczenia w innym 

banku- opłata pobierana 

jest od podawcy weksla 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 x 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2/ Obsługa weksla 

przyjętego do 

rozliczenia z innego 

Banku- opłata 

pobierana jest od 

wystawcy weksla 

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

30. Przyjęcie 

pełnomocnictwa do 

rachunku, na 

zabezpieczenie umów 

zawartych przez 

posiadacza rachunku z 

instytucją z zewnątrz- 

jednorazowo   

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

31. Zmiany karty wzorów 

podpisów (nie związane 

ze zmianami w KRS i w 

innych dokumentach 

rejestrowych) 

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

32. Wydanie potwierdzenia 

przelewu na życzenie 

klienta 

Uwaga: nie dotyczy 

potwierdzeń 

generowanych w 

Internecie 

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

33. Pozostałe  czynności 

związane z obsługą 

rachunków, 

niewymienione w 

niniejszym Dziale 

zgodnie z Częścią XI z Części VII (Inkaso weksli) 

* Przelew zostanie zrealizowany w ramach najbliższej sesji systemu Elixir, o ile zostanie złożony w oddziale albo przekazany do Banku za 

pośrednictwem iPKO Biznes, co najmniej 40 minut przed zakończeniem przyjmowania przez KIR zleceń na daną sesję 
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CZĘŚĆ III.  KARTY PŁATNICZE 

DZIAŁ I. KARTY DEBETOWE I CHARGE 
 

ROZDZIAŁ. I. OFERTA STANDARDOWA 

  

Karta 

PKO  

typu 

Partner 

Karta PKO Visa 

Business 

wydawana do 

rachunków 

walutowych 
Karta 

PKO Visa 

Business 

Electron * 

Karta PKO 

MasterCard 

Business 

PKO DINERS CLUB 

Debetowa 

Visa 

Business 

* 

Obciąże

niowa 

Visa 

Busines

s * 

   w EUR w USD 

PKO 

Master

Card 

Złota 

PKO 

MasterCa

rd 

Srebrna 

PKO Diners 

Club 

Executive 

PKO 

Diners 

Club 

Standar

d 

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

1. 

Wydanie lub wznowienie 

karty - opłata za  każdy 

12-miesięczny okres 

ważności karty, z  

zastrzeżeniem ppkt 1-7: 

30,00 20 EUR 25 USD 40,00 300,00 100,00 300,00 150,00 50,00 100,00 

1/ 

wydanie 1 karty PKO typu 

Partner w ramach pakietu 

BIZNES DEBIUT za 

pierwszy 12-miesięczny 

okres ważności karty i za 

kolejne 12-miesięczne 

okresy ważności karty 

oraz jej wznowienie w 

ramach następnych 

pakietów 

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

2/ 

wydanie 1 karty PKO typu 

Partner za cały okres 

ważności karty w ramach 

pakietu BIZNES 

DEBIUT_18 oraz za 

następne okresy ważności 

karty i jej wznowienie w 

ramach kolejnych 

pakietów 

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

3/ 

wydanie i wznowienie 1 

karty PKO typu Partner  w 

ramach pakietów BIZNES 

ROZWÓJ, BIZNES 

WALUTA, BIZNES 

KOMFORT, BIZNES 

KOMFORT, PLUS oraz 3 

kart w pakiecie BIZNES 

SUKCES i BIZNES SUKCES 

PLUS 

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

4/ 

wydanie i wznowienie 

dowolnej ilości kart PKO 

typu Partner w ramach 

specjalnego zestawu 

"Transport i logistyka", o 

którym mowa w Części I w 

Dziale II 

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

wydanie i wznowienie 1 

karty walutowej dla 

posiadaczy specjalnego 

zestawu walutowego, o 

którym mowa w Części I w 

Dziale II 

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

6/ 

wydanie 1 karty PKO Visa 

Business Electron do 

Pakietu ZARZĄDCA, za 

pierwszy 12 miesięczny 

okres ważności karty   

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

7/ 

wydanie i wznowienie 

karty  PKO Diners Club 

oraz PKO Mastercard 

Business w ramach 

pakietu BIZNES SUKCES 

PLUS 

x x x x 150,00 50,00 150,00 75,00 x x 

2. 

Wydanie nowej karty w 

trybie ekspresowym (tj. w 

ciągu trzech dni roboczych 

- z wyłączeniem sobót od 

dnia złożenia wniosku) - 

dodatkowo 

50,00 + 

koszty 

przesyłk

i 

12 EUR 

+ koszty 

przesyłk

i 

15 USD 

+ koszty 

przesyłk

i 

50,00 + 

koszty 

przesyłki 

50,00 + 

koszty 

przesyłki 

50,00 + 

koszty 

przesyłki 

x x 

50,00 + 

koszty 

przesyłki 

50,00 + 

koszty 

przesyłk

i 

3. 

Wypłata gotówki w 

walucie polskiej – od 

wartości operacji  - za 

każdą operację: 

          

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 

5% 5% 

3,5% nie 

mniej niż  

5,00 

3% nie 

mniej 

niż  5,00 

2/ 

w oddziałach PKO Banku 

Polskiego SA i agencjach 

PKO Banku Polskiego SA 

0,2% 

3% nie  

mniej 

niż 1,5 

EUR 

3% nie 

mniej 

niż 2,0 

USD 

3% nie mniej niż 5,00 x x 

3,5% nie 

mniej niż  

5,00 

3% nie 

mniej 

niż  5,00 

3/ 

w bankomatach i 

oddziałach innych niż PKO 

Banku Polskiego SA 

3% nie 

mniej 

niż  5,00 

3% nie  

mniej 

niż 1,5 

EUR 

3% nie 

mniej 

niż 2,0 

USD 

3% nie 

mniej niż  

5,00 

3% nie 

mniej niż  

5,00 

3% nie 

mniej niż  

5,00 
5% 5% 

3,5% nie 

mniej niż  

5,00 

3% nie 

mniej 

niż  5,00 

4/ w urzędach pocztowych 

3% nie 

mniej 

niż  5,00 

3% nie  

mniej 

niż 1,5 

EUR 

3% nie 

mniej 

niż 2,0 

USD 

3% nie 

mniej niż  

5,00 

3% nie 

mniej niż  

5,00 

3% nie 

mniej niż  

5,00 
x x 

3,5% nie 

mniej niż  

5,00 

3% nie 

mniej 

niż  5,00 

5/ 

towarzysząca operacji 

płatniczej, pomniejszająca 

dostępny limit operacji 

płatniczych ** 

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

4. 
Wypłata gotówki w 

walutach obcych: 
   

   
    

1/ 

od wartości operacji - za 

każdą operację, z 

zastrzeżeniem ppkt 2 

3% nie 

mniej 

niż 

10,00 

4% nie 

mniej 

niż  

3 EUR 

4% nie 

mniej 

niż  

4 USD 

3% nie 

mniej niż 

10,00 

3% nie 

mniej niż 

10,00 

3% nie 

mniej niż 

10,00 

5% 5% 

3% nie 

mniej niż 

10,00 

3% nie 

mniej 

niż 

10,00 
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2/ 

w ramach specjalnego 

zestawu "Transport i 

logistyka", o którym mowa 

w Części I w Dziale II – od 

wartości operacji - za 

każdą operację 

3% nie 

mniej 

5,00 

x x x x x x x x x 

5. 

Miesięczne rozliczenie 

operacji bezgotówkowych 

krajowych i zagranicznych 

– od wartości operacji 

          

1/ krajowych x x x x 1,5% 1,5% 0,00 0,00 0,00 1,30% 

2/ zagranicznych x x x x 
1,5% 1,5% 

bez opłat 
bez 

opłat 
0,00 1,30% 

6. 

Opłata za zmianę limitu 

kart debetowych w 

oddziale 

10,00 2,5 EUR 3 USD 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 x 

7. 

Rozpatrzenie wniosku 

klienta o zmianę limitu 

globalnego 

x x x 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. 

Wydanie, na życzenie 

posiadacza rachunku  lub 

użytkownika karty, każdej 

kopii dowodu dokonania 

operacji   

15,00 3 EUR 4 USD 15,00 15,00 15,00 x x 15,00 15,00 

1/ 

przesłanie zestawienia 

operacji pocztą - opłata 

miesięczna 

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

2/ 

za udostępnienie 

elektronicznego 

zestawienia operacji przez 

usługę e-Konto 

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

9. 

Sprawdzenie salda  

rachunku w bankomacie 

PKO Banku Polskiego SA 

1,5 1 EUR 1 USD x x x x x 1,50 x 

10. Odtworzenie numeru PIN 10,00 2,5 EUR 3 USD 10,00 x x x x 10,00 10,00 

11. 

Aktywacja ubezpieczenia 

w sytuacji gdy Posiadacz 

lub Użytkownik karty 

Diners Club  nie może 

opłacić kosztów podróży 

swoją kartą: 

          

1/ 
aktywacja ubezpieczenia 

na jedną podróż 
x x x x x x 67,00 x x x 

2/ 

pakiet aktywacyjny- 

opłata miesięczna 

Uwaga: 

Opłata nie dotyczy  kart, 

które dokonują 

miesięcznego obrotu w 

wysokości min. 2.000 PLN 

      10,00 x x x 

12. 

Przejęcie 

odpowiedzialności za 

operacje nieautoryzowane  

zrealizowane przed 

zgłoszeniem utraty karty 

(opłata miesięczna) 

2,00 
0,50 

EUR 
1 USD 2,00 x x x x 0,00 x 



 

 

KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO 

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI 
OFEROWANE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORCOM  
  

Szczegółowe informacje dostępne są u pracowników Banku 

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

obowiązująca: 

od 15 maja 2015 r. 

Strona 64 

 
 

* W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami debetowymi 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 wypłat gotówki realizowanych kartami obciążeniowymi VISA dokonywanych w walucie innej niż EUR, 

PKO Bank Polski SA pobiera dodatkowa prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 2% operacji 

*** Maksymalna wysokość wypłaty gotówkowej określona jest w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA. 

 

ROZDZIAŁ. II. PRODUKTY W ADMINISTROWANIU 

  Visa Business Electron Adm. 
  w złotych 

1. Opłata miesięczna za kartę 2,00 

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

1/ w bankomatach PKO Banku Polskiego SA 0,00 

2/ w oddziałach PKO Banku Polskiego SA i agencjach PKO Banku Polskiego SA 3,0% min 5,00 

3/ w bankomatach i oddziałach innych niż PKO Banku Polskiego SA  3,0% min 5,00 

4/ w  urzędach pocztowych 3,0% min 5,00 

3. Wypłata gotówki w walutach obcych- od wartości operacji-za każda operację 3,0% nie mniej niż 15,00 

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

operacji   
15,00 

5. Transakcje bezgotówkowe w kraju/ za granicą* 0,00 

6. Odtworzenie numeru PIN 10,00 

7. Sprawdzenie salda rachunku głównego w bankomacie PKO Banku Polskiego SA 1,50 

* W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami VISA 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 1% wartości transakcji. 

** Maksymalna wysokość wypłaty gotówkowej określona jest w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA. 

 

 

DZIAŁ II.  KARTY KREDYTOWE 
 

ROZDZIAŁ. I. OFERTA STANDARDOWA 

  Karta kredytowa PKO Euro Biznes 
  w złotych 

1. 

Opłata za wydanie karty albo za każdy następny rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty, z 

zastrzeżeniem pkt 2: 

Uwaga: 

Opłata pobierana jest po upływie 12 miesięcy, a także w przypadku wcześniejszej rezygnacji klienta z 

karty, tj. przed upływem 12 miesięcy 

0,00 * 

2. Opłata za wydanie 2 kart w ramach pakietu BIZNES SUKCES i BIZNES SUKCES PLUS oraz za ich 

każdy następny rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności 

0,00 

niezależnie od wartości operacji 

3. Wypłata gotówki w kraju – od wartości operacji za każdą operację: 3,5% nie mniej niż 7,00 

4. Wypłata gotówki za granicą – od wartości operacji za każdą operację 3,5% nie mniej niż 10,00 

5. Przelew z karty kredytowej – od wartości operacji za każdą operację 3% min 5,00 

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

operacji  
15,00 

7. 
Rozpatrzenie wniosku klienta o zmianę limitu globalnego 

Uwaga: 

Opłata nie jest pobierana w przypadku zmiany limitu globalnego dla kart uzyskanych w ramach akcji 

sprzedażowych. 

100,00 
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8. 

Opłata za obsługę nieterminowej spłaty 30,00 

9. 
Za sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu wynikającym z umowy o niedostarczeniu 

przez posiadacza karty dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania jego sytuacji 

finansowo-ekonomicznej 

115,00 

10. 
Za przeprowadzenie przez oddział inspekcji u posiadacza karty kredytowej w związku z brakiem 

realizacji postanowień umowy dotyczących przedkładania dokumentów niezbędnych do 

prawidłowego monitorowania jego sytuacji finansowo-ekonomicznej 

150,00 

11. 
Inne czynności Zgodnie z Częścią XI Działem I 

* Opłata 0,00 zł dotyczy przypadku, gdy średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych) zrealizowanych w danym roku 

ważności karty (liczona jako suma wartości operacji podzielona przez 12) przekroczy próg określony poniżej w tabeli   

 
 

Rodzaj karty Wysokość opłaty za wydanie karty albo za każdy następny rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty 

w zależności od średniomiesięcznej wartości operacji 

 Minimalna 

wartość operacji 

Wysokość 

opłaty 

Minimalna 

wartość operacji 

Wysokość 

opłaty 

Minimalna 

wartość operacji 

Wysokość 

opłaty 

Karta kredytowa PKO Euro 

Biznes 
1 400 zł 0 zł 700 zł 25 zł do  699,99 zł 50 zł 

 

 

 

ROZDZIAŁ. II. PRODUKTY W ADMINISTROWANIU 

  Karta kredytowa 
MasterCardBusiness Adm. 

  w złotych 

1. Roczne użytkowanie karty 100,00 

2. Wypłata gotówki w kraju – od wartości operacji  za każdą operację 3% min 7,00 

3. Wypłata gotówki za granicą – od wartości operacji za każdą operację 3% min 7,00 

4. Przelew z karty kredytowej - od wartości operacji za każdą operację x 

5. 
Wydanie, na życzenie posiadacza rachunku lub użytkownika karty, każdej kopii dowodu dokonania 

operacji   
15,00 

6. Rozpatrzenie wniosku klienta o zmianę limitu globalnego x 

7. Opłata za obsługę nieterminowej spłaty   30,00 
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CZĘŚĆ IV. PRODUKTY KREDYTOWE I POŻYCZKI 
 

DZIAŁ I. PROWIZJE WSPÓLNE DLA USŁUG BANKOWYCH OBCIĄŻONYCH RYZYKIEM 
KREDYTOWYM 
 

  Oferowane posiadaczom  

1) standardowej oferty 

pakietowej, z wyjątkiem 

pakietu BIZNES DEBIUT_18, 

2) pakietów w 

administrowaniu: BIZNES 

KOMFORT, BIZNES WALUTA i 

BIZNES SUKCES 

udzielone 

posiadaczom  

pakietów 

opartych na 

rachunku 

BIZNES 

PARTNER do 

dnia 31 

sierpnia 

2010r. 

udzielone 

posiadaczo

m  

rachunków  

typu 

PARTNER 

wycofanych 

z oferty (w 

administrow

aniu) 

udzielone 

posiadaczom 

pozostałych 

rachunków 

bieżących i 

pakietów opartych 

na rachunku 

bieżącym 

wycofanych z 

oferty 1/ 

  w złotych w złotych w złotych w złotych 

1. Za przyjęcie wniosku, z zastrzeżeniem pkt 2-3, od 

kwoty której dotyczy wniosek o: 

1) wystawienie promesy kredytu lub Pożyczki 

hipotecznej dla małych i Średnich przedsiębiorstw, 

limitu kredytowego wielocelowego MSP,  

2) udzielenie kredytu, Pożyczki hipotecznej dla 

małych i średnich przedsiębiorstw lub limitu 

kredytowego wielocelowego MSP,   

3) podwyższenie kredytu, Pożyczki hipotecznej dla 

małych i średnich przedsiębiorstw lub limitu 

kredytowego wielocelowego MSP - od kwoty 

podwyższenia, 

4) przedłużenie na następny okres obowiązywania 

umowy kredytu lub limitu kredytowego 

wielocelowego MSP, 

5) zmianę waluty kredytu  (z wyłączeniem limitu 

kredytowego wielocelowego MSP) - od kwoty 

aktualnego zadłużenia wraz z pozostałą do 

wykorzystania kwotą kredytu. 

0,1% 

nie mniej niż 250,00 

nie więcej niż 2500,00 

x x 0,1% 

nie mniej niż 

200,00 

  

 Uwaga: 

1. Prowizja pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi. 

2. Nie pobiera się prowizji od kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego MSP oraz za przyjęcie wniosku o 

udzielenie kredytu inwestycyjnego MSP, kredytu obrotowego MSP, pożyczki lub limitu kredytowego wielocelowego MSP w okresie ważności 

3. Nie pobiera się prowizji za przyjęcie wniosku o udzielenie kredytów inwestorskich: NASZ REMONT, NASZ REMONT z premią 

termomodernizacyjną z BGK oraz NASZ REMONT z premią remontową z BGK – od wnioskowanej kwoty kredytu 

4. Ilekroć jest mowa w niniejszej części o pożyczce należy przez to rozumieć pożyczkę hipoteczną dla małych i średnich przedsiębiorstw 

2. Za przyjęcie wniosku o wystawienie promesy, 

udzielenie, podwyższenie, przedłużenie lub zmianę 

waluty kredytów i Pożyczki MSP opartych na 

metodzie oceny scoringowej 

0,00 x x x 

3. Za przyjęcie wniosku o wystawienie promesy albo 

udzielenie kredytu inwestorskiego NOWY DOM - 

od wnioskowanej kwoty kredytu 

0,1% nie mniej niż 250,00 

nie więcej niż 10.000,00 

x x x 
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4. Za wystawienie promesy udzielenia kredytu, pożyczki lub 

limitu kredytowego wielocelowego MSP 

Uwaga: 

Prowizja pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi. 

250,00 x x x 

5. Za sporządzenie i wysłanie:: 

1) zawiadomienia, przypomnienia lub monitu o 

niedopłacie lub braku spłaty, z zastrzeżeniem w Dziale IX 

pkt 9 

65,00 65,00 65,00 65,00 

 Uwaga: 

Opłatę pobiera się od poszczególnych kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego MSP,. 

 2) pisma o obniżeniu przez Bank kwoty kredytu, pożyczki 

lub limitu kredytowego wielocelowego MSP, 

65,00 65,00 65,00 65,00 

 3) pisma zawiadamiającego o wypowiedzeniu umowy 65,00 65,00 65,00 65,00 

6. Za sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu 

wynikającym z umowy, w tym o niedostarczeniu 

dokumentów niezbędnych  do prawidłowego 

monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej czy 

przedmiotu kredytowania oraz dokumentów związanych z 

zabezpieczeniem 

115,00 115,00 115,00 115,00 

7. Za przeprowadzenie przez oddział inspekcji w związku z 

brakiem realizacji postanowień umowy dotyczących 

przedkładania dokumentów niezbędnych do 

prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-

ekonomicznej czy przedmiotu kredytowania oraz 

dokumentów związanych z zabezpieczeniem, z 

zastrzeżeniem w Dziale IX  pkt 10 

150,00 150,00 150,00 150,00 

8.  Prowizja z tytułu niezrealizowania postanowień 

umownych dotyczących utrzymywania wpływów na 

rachunek bieżący BIZNES PARTNER  wysokości 

określonej w umowie kredytu/aneksie do umowy kredytu, 

w przypadku: 

 x x x 

1/ gdy średniomiesięczne wpływy są mniejsze lub równe 

50% określonego w umowie kredytu poziomu 

0,5 % limitu kredytu nie 

mniej niż 100,00 zł i nie 

więcej niż 2000,00 zł 

   

2/ gdy średniomiesięczne wpływy są wyższe niż 50% 

określonego w umowie kredytu poziomu  

 

 

0,25% limitu kredytu 

nie mniej niż 100,00 zł 

nie więcej niż 1000,00 

zł 

   

 Uwaga: 

1/ Prowizja wyliczana jest po upływie każdego 3-miesięcznego okresu, w którym średniomiesięczne wpływy na rachunek bieżący BIZNES 

PARTNER były niższe niż deklarowane w umowie kredytu/aneksie do umowy kredytu 

2/ Prowizja pobierana jest do 15 dnia roboczego miesiąca następującego po upływie 3-miesięcznego okresu podlegającego weryfikacji.  

3/ Prowizja dotyczy nowoudzielonych/ podlegających przedłużeniu na kolejny okres umowny kredytów w rachunku bieżącym BIZNES 

PARTNER, w tym kredytów zabezpieczonych w formie gwarancji spłaty kredytu udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach 

portfelowej linii gwarancyjnej de minimis, począwszy od dnia 1.11.2013 r. 

4/ Za wpływy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie są uznawane wpływy wynikające z przekazania na rachunek bieżący 

BIZNES PARTNER środków z rachunku lokaty terminowej, środki z tytułu uruchomienia kredytu zaciągniętego w PKO BP SA w związku z 

działalnością gospodarczą, a także wpływy dokonywane przez Kredytobiorcę pomiędzy jego własnymi rachunkami prowadzonymi w PKO 

BP SA. 
1/ dla produktów przejętego banku zgodnie z Działem VI 
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DZIAŁ II. KREDYTY GOSPODARCZE I POŻYCZKI 
  Oferowane 

posiadaczom  

1) standardowej 

oferty pakietowej, z 

wyjątkiem pakietu 

BIZNES DEBIUT_18, 

2) pakietów w 

administrowaniu: 

BIZNES KOMFORT, 

BIZNES WALUTA i 

BIZNES SUKCES 

udzielone 

posiadaczom  

pakietów 

opartych na 

rachunku 

BIZNES 

PARTNER do 

dnia 31 

sierpnia 2010r. 

udzielone 

posiadaczom  

rachunków  typu 

PARTNER 

wycofanych z 

oferty (w 

administrowaniu) 

udzielone 

posiadaczom 

rachunków 

bieżących i 

pakietów 

opartych na 

rachunku 

bieżącym 

wycofanych z 

oferty 1) 

1. Za udzielenie kredytu obrotowego MSP 

nieodnawialnego, kredytu inwestycyjnego MSP, 

Pożyczki hipotecznej dla małych i średnich 

przedsiębiorstw, kredytu obrotowego MSP 

postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu 

w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER lub kredytu 

obrotowego odnawialnego, z zastrzeżeniem pkt 4 i 7 - 

prowizja pobierana od kwoty umowy, najpóźniej w 

następnym dniu roboczym po dniu zawarcia umowy. 

od 1,5% do 4% x x x 

 Uwaga:  

1) Prowizji nie pobiera się za: 

a) udzielenie kredytu na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami do oprocentowania przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego, 

b) udzielenie limitu kredytowego wielocelowego MSP. 

2) W przypadku kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER 

albo kredytu obrotowego odnawialnego udzielanych na okres do 24 miesięcy zabezpieczonych w formie gwarancji spłaty kredytu 

udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis prowizje za udzielenie pobiera się od 

kwoty limitu: 

a) za okres od 1 do 12 miesiąca funkcjonowania produktu  -  najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu zawarcia umowy oraz 

b) za okres od 13 do 24 miesiąca funkcjonowania produktu w pierwszym dniu roboczym rozpoczynającym 13 miesiąc funkcjonowania 

produktu. 

2. Za podwyższenie kredytu lub Pożyczki hipotecznej 

dla małych i średnich przedsiębiorstw , z 

zastrzeżeniem pkt 5 i 8, pobierana od kwoty 

podwyższenia, w dniu zawarcia aneksu do umowy 

Uwaga:  

Prowizji nie pobiera się za podwyższenie limitu 

kredytowego wielocelowego MSP oraz za 

podwyższenie sublimitów. 

od 1,5% do 4% x x 2% nie mniej niż 

300,00 

3. Za przedłużenie kredytu obrotowego MSP 

postawionego do dyspozycji klienta w formie 

kredytu obrotowego odnawialnego albo kredytu w 

rachunku bieżącym BIZNES PARTNER, za 

przedłużenie kredytu w rachunku bieżącym i 

kredytu obrotowego odnawialnego na następny 

okres obowiązywania umowy (odnowienie limitu), z 

zastrzeżeniem pkt 6, pobierana pierwszego dnia 

nowego okresu umownego, od kwoty umowy. 

od 1,5% do 4% x x x 
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 Uwaga:  

1) Prowizji nie pobiera się za: 

a) przedłużenie limitu kredytowego wielocelowego MSP, 

b) za przedłużenie na kolejny nie dłuższy niż 1 miesiąc okres obowiązywania umowy kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER, 

c) za przedłużenie kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji  jako kredyt obrotowy odnawialny udzielonego w ramach limitu 

kredytowego wielocelowego MSP. 

2) Prowizję pobiera się za przedłużenie kredytu obrotowego MSP udzielonego w ramach limitu kredytowego wielocelowego postawionego 

do dyspozycji jako kredyt obrotowy nieodnawialny. W przypadku  kredytu obrotowego MSP udzielonego w ramach limitu kredytowego 

wielocelowego MSP postawionego do dyspozycji jako kredyt w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER prowizja za przedłużenie jest 

pobierana w stosunku rocznym w dniu realizacji dyspozycji przedłużenia. 

3) W przypadku przedłużenia na okres do 24 miesięcy kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu w 

rachunku bieżącym BIZNES PARTNER albo kredytu obrotowego odnawialnego zabezpieczonych w formie gwarancji spłaty kredytu 

udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis  prowizje za przedłużenie okresu 

obowiązywania umowy pobiera się od kwoty limitu: 

a) za okres od 1 do 12 miesiąca funkcjonowania produktu w pierwszym dniu umownego okresu kredytowania oraz 

b) za okres od 13 do 24 miesiąca funkcjonowania produktu w pierwszym dniu roboczym rozpoczynającym 13 miesiąc funkcjonowania 

produktu. 

4. Za udzielenie kredytu obrotowego MSP lub Pożyczki MSP 

opartych na metodzie scoringowej- prowizja pobierana od 

kwoty umowy najpóźniej w następnym dniu roboczym po 

dniu zawarcia umowy. 

od 2% x x x 

 Uwaga: 

W przypadku kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER albo 

kredytu obrotowego odnawialnego udzielanych na okres do 24 miesięcy zabezpieczonych w formie gwarancji spłaty kredytu udzielonej 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis prowizje za udzielenie pobiera się od kwoty limitu: 

a) za okres od 1 do 12 miesiąca funkcjonowania produktu -  najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu zawarcia umowy oraz  

b) za okres od 13 do 24 miesiąca funkcjonowania produktu w pierwszym dniu roboczym rozpoczynającym 13 miesiąc funkcjonowania 

produktu. 

5. Za podwyższenie kredytu obrotowego MSP lub Pożyczki MSP 

opartych na metodzie scoringowej, pobierana w dniu 

zawarcia aneksu do umowy, od kwoty podwyższenia. 

od 2% x x x 

6. Za przedłużenie na następny okres obowiązywania umowy 

(odnowienie limitu) kredytu obrotowego MSP postawionego 

do dyspozycji klienta w formie kredytu obrotowego 

odnawialnego albo kredytu w rachunku bieżącym BIZNES 

PARTNER, opartego na metodzie scoringowej, pobierana 

pierwszego dnia nowego okresu umownego, od kwoty 

umowy. 

od 2% x x x 

 Uwaga: 

W przypadku przedłużenia na okres do 24 miesięcy kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu w 

rachunku bieżącym BIZNES PARTNER albo kredytu obrotowego odnawialnego zabezpieczonych w formie gwarancji spłaty kredytu 

udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis  prowizje za przedłużenie okresu 

obowiązywania umowy pobiera się od kwoty limitu: 

a) za okres od 1 do 12 miesiąca funkcjonowania produktu w pierwszym dniu umownego okresu kredytowania oraz 

b) za okres od 13 do 24 miesiąca funkcjonowania produktu w pierwszym dniu roboczym rozpoczynającym 13 miesiąc funkcjonowania 

produktu. 

7. Za udzielenie Kredytu inwestycyjnego MSP, opartego na 

metodzie oceny scoringowej -  prowizja pobierana od kwoty 

kredytu najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu 

zawarcia umowy 

od 1,5% x x x 

8. Za podwyższenie Kredytu inwestycyjnego MSP, opartego na 

metodzie oceny scoringowej - pobierana w dniu zawarcia  

aneksu do umowy, od kwoty podwyższenia 

od 1,5% x x x 

 



 

 

KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO 

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI 
OFEROWANE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORCOM  
  

Szczegółowe informacje dostępne są u pracowników Banku 

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

obowiązująca: 

od 15 maja 2015 r. 

Strona 70 

 
 

 
1 2 3 4 5 6 

9. Za uruchomienie limitu kredytowego wielocelowego MSP, w 

formie: 

    

1/ kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER - od 

uruchamianej lub podwyższanej  kwoty kredytu w ramach 

sublimitu 

od 1,5% do 4% 

p.a. 

x x x 

2/ kredytu obrotowego nieodnawialnego - od każdej dyspozycji 

realizacji pokrycia płatności 

od 1,5% do 4% x x x 

3/ kredytu obrotowego odnawialnego- od każdej dyspozycji 

realizacji pokrycia płatności 

od 0,7% do 4% x x x 

10. Za administrowanie:     

1/ limitem kredytowym wielocelowym MSP 50,00 miesięcznie x x x 

2/ kredytami, z wyłączeniem limitu kredytowego wielocelowego 

MSP 

0,00 x x x 

11. Wykorzystanie kredytu:      

1/ gospodarczego (poza kredytami w rachunku bieżącym) w 

formie:   

    

a) gotówkowej - od kwoty wypłaconej w gotówce x x x 1,5% 

b) przelewu na rachunek  - od kwoty przelewu x x x 0,5% 

2/ w rachunku bieżącym według stawek od wypłat lub przelewu   

12. Od niewykorzystanej kwoty kredytu/pożyczki:     

1/ obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w 

formie kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER i  

odnawialnego - miesięcznie od średniego salda 

niewykorzystanego kredytu 

0,2% x x x 

 Uwaga: 

Prowizję pobiera się od niewykorzystanej kwoty poszczególnych kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego 

MSP. 

2/ obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w 

formie kredytu nieodnawialnego, inwestycyjnego MSP, na 

usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i 

huraganów z dopłatami do oprocentowania przez BGK, 

Pożyczki MSP, Pożyczki hipotecznej dla małych i średnich 

przedsiębiorstw  lub jej transzy 

0,006 % dziennie x x x 

 Uwaga: 

1. Prowizję pobiera się: 

a) od postawionej do dyspozycji i niewykorzystanej kwoty kredytu lub pożyczki, za każdy dzień niewykorzystania, od dnia faktycznego 

postawienia kredytu lub transzy do dyspozycji kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy (po spełnieniu przez klienta warunków umownych) do dnia 

poprzedzającego wykorzystanie kredytu lub pożyczki lub transzy włącznie albo do dnia złożenia przez klienta rezygnacji z wykorzystania 

kredytu lub pożyczki lub transzy,  

b)  od niewykorzystanej kwoty poszczególnych kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego MSP. 

2. Prowizja nie dotyczy kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu nieodnawialnego udzielonego na 

finansowanie zapłaty podatku od towarów i usług związanego z realizacją inwestycji finansowanej kredytem inwestorskim NOWY DOM w 

kwotach netto 

3/ w rachunku bieżącym - miesięcznie od średniego salda 

niewykorzystanego kredytu 

x x x 0,3% 

4/ obrotowego nieodnawialanego albo kredytu inwestycyjnego 
1/  

x x x 0,006% dziennie 
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 Uwaga: 

Prowizję pobiera się od kwoty niewykorzystanego kredytu albo transzy, za każdy dzień niewykorzystania, od dnia faktycznego postawienia 

kredytu albo transzy do dyspozycji kredytobiorcy (po spełnieniu przez klienta warunków umownych) do dnia poprzedzającego 

wykorzystanie kredytu albo transzy włącznie albo do dnia złożenia przez klienta rezygnacji z wykorzystania kredytu albo transzy 

13. Za przedterminową spłatę kredytu lub jego części oraz 

Pożyczki lub jej części - od kwoty podlegającej wcześniejszej 

spłacie (prowizja rekompensacyjna). 

2,0% x x 2,0% 

 Uwaga: 

1) Prowizja nie dotyczy:  

a) kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER lub kredytu 

obrotowego odnawialnego oraz kredytów, do których stosowane są dopłaty do odsetek z budżetu państwa lub innych instytucji, kredytów 

na przedsięwzięcia z udziałem funduszy z UE w części kredytów spłaconej środkami funduszy UE, spłaty kapitału ze środków uzyskanych w 

ramach zwrotu podatku od towarów i usług oraz w przypadku warunków, ustalonych przez Bank w umowie z klientem, skutkujących 

przedterminową spłatą, 

b) kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu nieodnawialnego na finansowanie zapłaty podatku od 

towarów i usług związanego z realizacją inwestycji finansowanej kredytem inwestorskim NOWY DOM w kwotach netto 

c) kredytu obrotowego odnawialnego i kredytu w rachunku bieżącym. 

2) Prowizję pobiera się od przedterminowo spłaconej kwoty poszczególnych kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego 

wielocelowego MSP, z wyjątkiem kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu w rachunku bieżącym 

BIZNES PARTNER lub kredytu odnawialnego. 

 

 

DZIAŁ III.  KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE DO DNIA 31.08.2010 R. 
 

  udzielone  posiadaczom pakietów opartych na 

rachunku BIZNES PARTNER do dnia 31 sierpnia 

2010 r. oraz udzielone posiadaczom  rachunków  

typu PARTNER wycofanych z oferty (w 

administrowaniu) 

1. Za podwyższenie kredytu i podwyższenie kwoty Pożyczki hipotecznej dla małych i 

średnich przedsiębiorstw -od kwoty podwyższenia 

od 1,5%  

do 4% 

2. Od niewykorzystanej kwoty kredytu lub Pożyczki hipotecznej dla małych i średnich 

przedsiębiorstw: z wyłączeniem kredytu w rachunku, kredytu obrotowego 

odnawialnego, kredytu AUTO PARTNER,  kredytów, do których stosowane są dopłaty 

do odsetek z budżetu państwa lub innych instytucji 

Uwaga: Prowizję pobiera się za każdy dzień niewykorzystania, od dnia faktycznego 

postawienia kredytu lub pożyczki lub transzy do dyspozycji kredytobiorcy lub 

pożyczkobiorcy do dnia poprzedzającego wykorzystanie kredyt lub pożyczki lub 

transzy włącznie 

0,006% dziennie 

3. Za przedterminową spłatę kredytu lub Pożyczki hipotecznej dla małych i średnich 

przedsiębiorstw albo części kredytu lub  Pożyczki hipotecznej dla małych i średnich 

przedsiębiorstw (prowizja rekompensacyjna), pobierana od kwoty podlegającej 

wcześniejszej spłacie, w dniu przedterminowej spłaty. 

2% 

 Uwaga: 

Prowizja nie dotyczy: kredytu obrotowego odnawialnego, kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER, kredytu bieżącego, kredytów, do 

których stosowane są dopłaty do odsetek z budżetu państwa lub innych instytucji, kredytów na przedsięwzięcia z udziałem funduszy z UE w 

części kredytów spłaconej środkami funduszy UE, spłaty kapitału ze środków uzyskanych w ramach zwrotu podatku od towarów i usług. 
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DZIAŁ IV. KREDYTY INWESTORSKIE 
 

  Oferowane posiadaczom  

1) standardowej oferty pakietowej, z 

wyjątkiem pakietu BIZNES 

DEBIUT_18, 

2) pakietów w administrowaniu: 

BIZNES KOMFORT, BIZNES 

WALUTA i BIZNES SUKCES 

udzielone posiadaczom  

pozostałych rachunków 

bieżących i pakietów opartych 

na rachunku bieżącym 

wycofanych z oferty 1) 

1. Udzielenie kredytu - prowizja pobierana od kwoty udzielonego 

kredytu, w dniu zawarcia umowy 

od 1% do 3,5% x 

 Uwaga: 

W przypadku kredytu inwestorskiego Nasz Remont z premią BGK prowizja jest pobierana najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu 

2. Podwyższenie kwoty kredytu - od kwoty podwyższenia 2% nie mniej niż 300,00 2% nie mniej niż 300,00 

3. Od niewykorzystanej kwoty kredytu 0,00 0,00 

4. Od przedterminowej spłaty kredytu lub jego części (prowizja 

rekompensacyjna) 

0,00 0,00 

5. Przeprowadzenie przez oddział kontroli na terenie budowy przed 

wypłatą transzy kredytu albo wypłatą (w okresie kredytowania) 

środków z rachunku wyodrębnionych wpływów, prowadzonego 

przez Bank do obsługi kredytowanej inwestycji mieszkaniowej, z 

zastrzeżeniem pkt 6: 

  

1/ transza kredytu lub wypłata z rachunku wyodrębnionych 

wpływów w kwocie do 1 000 000 zł 

nie mniej niż 300,00 nie mniej niż 300,00 

2/ transza kredytu lub wypłata z rachunku wyodrębnionych 

wpływów w kwocie powyżej 1 000 000 zł 

nie mniej niż 500,00 nie mniej niż 500,00 

6. Przeprowadzenie przez oddział kontroli nieruchomości lub 

infrastruktury technicznej będącej przedmiotem kredytu 

inwestorskiego: 

  

a) NOWY DOM remont x nie mniej niż 150,00 

b) NOWY DOM remont z premią termomodernizacyjną z BGK x nie mniej niż 150,00 

c) NASZ REMONT nie mniej niż 150,00 nie mniej niż 150,00 

d) NASZ REMONT z premią termomodernizacyjną z BGK nie mniej niż 150,00 nie mniej niż 150,00 

e) NASZ REMONT z premią remontową z BGK nie mniej niż 150,00 nie mniej niż 150,00 

7. Wydanie indywidualnych promes lub zgód Banku na 

bezciężarowe: 

nie mniej niż 50,00 nie mniej niż 50,00 

1/ ustanowienie odrębnej  własności poszczególnych lokali 

realizowanych w ramach kredytowanej przez Bank inwestycji 

mieszkaniowej, znajdujących się w budynku wielomieszkaniowym 

położonym na nieruchomości  obciążonej hipoteką stanowiącą 

zabezpieczenie spłaty kredytu, 

  

2/ odłączenie poszczególnych nieruchomości, powstałych  w 

przypadku podziału nieruchomości obciążonej hipoteką 

stanowiącą zabezpieczenie spłaty kredytu, na których w ramach 

kredytowanej przez Bank inwestycji mieszkaniowej zostały 

wybudowane budynki mieszkalne jednorodzinne 

  

8. Za wydłużenie okresu kredytowania - od kwoty zadłużenia 

pozostającego do spłaty na dzień zawarcia aneksu 

2% nie mniej niż 300,00 2% nie mniej niż 300,00 
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DZIAŁ V. CZYNNOŚCI WYKONYWANE NA ŻYCZENIE KLIENTA* 
 

  oferowane 

posiadaczom: 

1) standardowej 

oferty pakietowej, z 

wyjątkiem pakietu 

BIZNES DEBIUT_18, 

2) pakietów w 

administrowaniu: 

BIZNES KOMFORT, 

BIZNES WALUTA i 

BIZNES SUKCES 

Udzielone 

posiadaczom  

pakietów 

opartych na 

rachunku 

BIZNES 

PARTNER do 

dnia 31 

sierpnia 2010r. 

Udzielone 

posiadaczom  

rachunków  

typu PARTNER 

wycofanych z 

oferty (w 

administrowan

iu) 

Udzielone 

posiadaczom 

rachunków bieżących 

i pakietów opartych 

na rachunku 

bieżącym  

wycofanych z oferty1) 

1. Za zmianę waluty kredytu (z wyłączeniem limitu 

kredytowego wielocelowego) 

1% 1% 1% 1% 

 Uwaga:   Prowizji nie pobiera się za:  

1) pierwsze przewalutowanie kredytu inwestycyjnego,  

2) pierwsze przewalutowanie kredytu zaciągniętego do dnia 31 sierpnia 2010 r. na finansowanie inwestycji w nieruchomości lub lokale 

użytkowe lub na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na powyższe cele, 

3) zmianę waluty sublimitów oraz kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego MSP. 

2. Za zmianę warunków umowy kredytu lub pożyczki, 

wynikających ze zmiany marży, zmiany terminów 

wymagalności rat kapitałowo-odsetkowych, obniżenia 

limitu, zmiany wysokości rat kapitałowo-

odsetkowych, zmiany terminu wykorzystania, z 

zastrzeżeniem  w Dziale IV pkt 8 - pobierana w dniu 

zawarcia aneksu 

od 500,00 (dla 

kredytów opartych 

na metodzie oceny 

scoringowej) 

od 1500, 00 (dla 

kredytów lub 

pożyczki  opartych 

na metodzie oceny 

ratingowej)   

od 1% do 2% 

od kwoty 

zadłużenia 

pozostającego 

do spłaty na 

dzień zawarcia 

aneksu 

od 1% do 2% 

od kwoty 

zadłużenia 

pozostającego 

do spłaty na 

dzień zawarcia 

aneksu 

do 2% nie mniej niż 

300,00 (zm. terminu 

lub kwoty) –  od 

kwoty zadłużenia, 

pozostającego do 

spłaty na dzień 

zawarcia aneksu,  

od 0,4% nie mniej niż 

500,00 (marża)  –  od 

kwoty zadłużenia, 

pozostającego do 

spłaty na dzień 

zawarcia aneksu 

 Uwaga: 

1) W przypadku zmiany umowy kredytu w zakresie warunków cenowych nie pobiera się prowizji od poszczególnych kredytów 

funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego MSP. 

2) Prowizji za zmianę harmonogramu spłaty kredytu nie pobiera się  od limitu kredytowego wielocelowego MSP oraz od kredytów 

funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego MSP. 

3) Nie pobiera się prowizji za aneks do umowy kredytu walutowego umożliwiającego spłatę kredytu w walucie kredytu.   

4) Nie pobiera się dodatkowo prowizji za aneks w przypadku przedterminowej spłaty kredytu lub pożyczki skutkującej zmianą 

harmonogramu. 

3. Za czynności związane ze zmianą warunków umowy, 

wymagające sporządzenia aneksu do umowy, inne, 

niż określone w pkt 2 - jednorazowo w dniu 

dokonania zmiany) 

nie mniej niż 300,00 nie mniej niż 

300,00 

nie mniej niż 

300,00 

nie mniej niż 300,00 

4. Za powtórne wydanie klientowi dokumentów 

przysługujących mu formalnie w procesie 

kredytowania (np. dokumenty związane z 

ustanawianiem i zwalnianiem zabezpieczeń) 

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

5. Inne czynności  Zgodnie z częścią XI Zgodnie z 

częścią XI 

Zgodnie z 

częścią XI 

Zgodnie z częścią XI 
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DZIAŁ VI. KREDYTY UDZIELONE PRZEZ PRZEJĘTY BANK W ADMINISTROWANIU 
 

  w złotych 

1. Za przyjęcie wniosku o:  

1/ podwyższenie kredytu 100,00 

2/ zmianę waluty kredytu 

Uwaga: 

Prowizja pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi. 

100,00 

2. Za sporządzenie i wysłanie zawiadomienia, przypomnienia lub monitu o niedopłacie lub braku spłaty 30,00 

3. Za sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu wynikającym z umowy, w tym o 

niedostarczeniu dokumentów niezbędnych  do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-

ekonomicznej czy przedmiotu kredytowania oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem 

30,00 

4. Za przeprowadzenie przez oddział inspekcji w związku z brakiem realizacji postanowień umowy 

dotyczących przedkładania dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji 

finansowo-ekonomicznej czy przedmiotu kredytowania oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem, z 

zastrzeżeniem w Dziale  IX pkt 10 

30,00 

5. Za podwyższenie kredytu  

1/ kredytu w rachunku dla firm Adm. od 2,5% min. 200,00 

2/ pozostałych kredytów od 1,5% min.300,00 

6. Od niewykorzystanej kwoty kredytu: według umowy z klientem 

7. Za przedterminową spłatę kredytu lub jego części  - od kwoty podlegającej wcześniejszej spłacie (prowizja 

rekompensacyjna). 

Uwaga: 

Prowizja nie dotyczy kredytów o charakterze odnawialnym oraz kredytów, do których stosowane są 

dopłaty do odsetek z budżetu państwa lub innych instytucji, kredytów na przedsięwzięcia z udziałem 

funduszy z UE w części kredytów spłaconej środkami funduszy UE, spłaty kapitału ze środków uzyskanych 

w ramach zwrotu podatku od towarów i usług oraz w przypadku warunków, ustalonych przez Bank w 

umowie z klientem, skutkujących przedterminową spłatą 

2% 

8. Prowizja za inne zmiany warunków umowy dokonane na wniosek klienta:    

1/ za zawieszenie spłaty, za zmianę okresu kredytowania, za zmianę warunków spłaty, obniżenie marży-  od 

kwoty kredytu pozostającej do spłaty 

od 1,5% min 300,00 

2/ za zmianę zabezpieczenia i za  inne zmiany nie związane ze zmianą kwot lub terminów 300,00 

9. Za przeprowadzenie kontroli nieruchomości 200,00 

10. Inne czynności niewymienione w Dziale związane z obsługą kredytów zgodnie z Częścią XI 

 

 

DZIAŁ VII. UDZIELANE PRZEZ PKO BANK POLSKI SA GWARANCJE (W TYM FUNKCJONUJĄCE W 
RAMACH LIMITU KREDYTOWEGO WIELOCELOWEGO MSP), AKREDYTYWY STAND-BY (W TYM 
FUNKCJONUJĄCE W RAMACH LIMITU KREDYTOWEGO WIELOCELOWEGO MSP) I PORĘCZENIA 
WEKSLOWE 2/ 
 

  w złotych 

1. Za rozpatrzenie wniosku o: 

1/ zawarcie umowy ramowej o udzielenie gwarancji 

2/ przedłużenie terminu obowiązywania umowy ramowej o udzielenie gwarancji  

0,2% nie mniej niż 150,00 

 UWAGA: 

1) Prowizja pobierana jest z góry. Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi. 

2) W przypadku jednoczesnego rozpatrywania wniosku o podwyższenie kwoty umowy ramowej i wniosku 

o przedłużenie terminu obowiązywania umowy ramowej należy pobrać jedną prowizję w  wysokości 0,2 % 

nie mniej niż 150,00, liczoną od kwoty umowy ramowej po podwyższeniu 
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1 2 3 

2. Za rozpatrzenie zlecenia: 

1/ udzielenia gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by, poręczenia wekslowego w obrocie 

zagranicznym, 

200,00 

 2/ zmiany warunków gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by, w tym przedłużenia terminu 

ważności gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by, podwyższenia kwoty gwarancji, 

regwarancji, akredytywy stand-by, 

 

 3/ udzielenia promesy gwarancji 

UWAGA: 

1) Prowizja pobierana jest z góry. Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi. 

2) W przypadku jednoczesnego rozpatrywania zlecenia dot.  podwyższenia kwoty gwarancji, 

regwarancji albo akredytywy stand-by i przedłużenia terminu ważności gwarancji, regwarancji 

albo akredytywy stand-by, należy pobrać jedną prowizję w wysokości 200,00 zł. 

 

3. Wystawienie promesy udzielenia gwarancji  500,00 

4. Za: 

1/ udzielenie przez PKO Bank Polski SA gwarancji, regwarancji lub poręczenia wekslowego oraz za 

otwarcie akredytywy stand-by - od kwoty zobowiązania  PKO Banku Polskiego SA, za każdy 

rozpoczęty trzymiesięczny okres ważności tego zobowiązania, 

2/ podwyższenie kwoty gwarancji, regwarancji lub akredytywy stand-by - od kwoty podwyższenia 

 

 a) dla transakcji zabezpieczonych wpłatą na rachunek PKO Banku Polskiego SA albo 

zabezpieczonych gwarancją regwarancją banku krajowego lub zagranicznego 

od 0,5% do 0,75% 

nie mniej niż 300,00 

 b) dla transakcji zabezpieczonych w inny sposób od 0,6% do 2% 

nie mniej niż 300,00 

5. Za zmianę udzielonej gwarancji, regwarancji lub akredytywy stand-by polegającą na przedłużeniu 

terminu ich ważności - prowizja jest pobierana od salda zobowiązania PKO Banku Polskiego SA, 

jednorazowo w dniu dokonania zmiany 

0,2% 

nie mniej niż 300,00 

nie więcej niż 1000,00 

6. Za zmianę innych niż określone w pkt  4 i 5 warunków gwarancji, regwarancji lub akredytywy 

stand-by 

300,00 

7. Wypłata z gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by  lub poręczenia wekslowego - od kwoty 

zgłoszonego roszczenia 

0,25% nie mniej niż 500,00  

8. Za sporządzenie przez tłumacza przysięgłego tłumaczenia tekstu gwarancji dostarczonego przez 

klienta 

200,00 

9. Pozostałe czynności związane z obsługą gwarancji, regwarancji, akredytyw stand-by i poręczeń 

wekslowych: 

 

1/ udzielenie gwarancji albo regwarancji odbiegającej od wzoru obowiązującego w PKO Banku 

Polskim SA 

300,00 

2/ opiniowanie, na wniosek klienta, wzoru gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by 300,00 

3/ negocjowanie z innym bankiem/uzgodnienie warunków gwarancji, regwarancji, akredytywy 

stand-by 

500,00 

4/ anulowanie zlecenia udzielenia lub zmiany gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by, 

poręczenia wekslowego 

200,00 

5/ przygotowanie, na wniosek klienta, zestawienia dot. gwarancji, regwarancji i akredytyw stand-by 

udzielonych ze zlecenia klienta 

100,00 

6/ wystawienie duplikatu gwarancji 500,00 

7/ sporządzenie zmiany warunków gwarancji, regwarancji albo akredytywy stand-by w formie 

jednolitego tekstu gwarancji, regwarancji albo akredytywy stand-by 

Uwaga: 

W przypadku, gdy zmiana warunków transakcji polega na podwyższeniu kwoty lub przedłużeniu 

terminu ważności gwarancji, regwarancji albo akredytywy stand-by,  prowizja za sporządzenie 

tekstu jednolitego jest prowizją dodatkową do prowizji za przedłużenie terminu ważności lub 

podwyższenie kwoty gwarancji, regwarancji albo akredytywy stand-by. 

300,00 



 

 

KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO 

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI 
OFEROWANE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORCOM  
  

Szczegółowe informacje dostępne są u pracowników Banku 

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

obowiązująca: 

od 15 maja 2015 r. 

Strona 76 

 
 

 
1 2 3 

8/ obsługa cesji praw z gwarancji 300,00 

10. Za sporządzenie i wysłanie monitu dot. zwrotu należności z tytułu wypłaconej gwarancji, 

akredytywy stand-by, poręczenia wekslowego 

65,00 

11. Inne czynności nie objęte taryfą, nie dotyczące kwot lub terminów gwarancji, regwarancji, 

akredytywy stand-by i poręczenia wekslowego 

według umowy z klientem 

12. Inne czynności zgodnie z częścią XI 

 UWAGA: Prowizje i opłaty za czynności nie wymienione w Części IV w Dziale VI związane z 

obsługą akredytywy stand-by, ustalane są zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Części VIII 

Działu I "Obsługa akredytyw własnych (otwieranych przez PKO Bank Polski SA)”. 

 

1) Dotyczy kredytów udzielonych spółdzielniom mieszkaniowym, deweloperom, wspólnotom mieszkaniowym, zarządcom nieruchomości, 

pośrednikom w obronie nieruchomościami. 
2)   Usługa w obrocie zagranicznym nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców 

nieruchomości 

 

DZIAŁ VIII. GWARANCJE I AKREDYTYWY STAND-BY OBCE (UDZIELANE PRZEZ INNE BANKI LUB 
INSTYTUCJE) 2/ 
 

  w złotych 

1. Za awizowanie lub przekazanie klientowi gwarancji (preawizu), akredytywy stand-by, zmiany 

gwarancji  albo akredytywy stand-by 

300,00 

2. Za sporządzenie opinii, na wniosek klienta, do treści gwarancji, akredytywy stand-by 400,00 

3. Za sporządzenie opinii, na wniosek klienta, do treści żądania wypłaty z gwarancji 300,00 

 UWAGA: 

Prowizja nie jest pobierana w przypadku zgłoszenia roszczenia z gwarancji za pośrednictwem 

PKO Banku Polskiego SA 

 

4. Pośrednictwo w zgłoszeniu roszczenia z gwarancji, akredytywy stand-by - od kwoty 

zgłoszonego roszczenia 

0,2% 

nie mniej niż 300,00 

5. Za sprawdzenie autentyczności gwarancji albo akredytywy stand-by wystawionej w formie 

papierowej 

300,00 

6. Za przygotowanie, na wniosek klienta, zestawienia dot. gwarancji i akredytyw stand-by 

udzielonych na rzecz klienta 

100,00 

7. Inne czynności zgodnie z częścią XI 

 UWAGA: Prowizje i opłaty za czynności nie wymienione w Części IV w Dziale VIII związane z 

obsługą akredytywy stand-by, ustalane są zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Części 

VIII Działu II "Obsługa akredytyw obcych (otwieranych przez inne banki)". 

 

1) Dotyczy kredytów udzielonych spółdzielniom mieszkaniowym, deweloperom, wspólnotom mieszkaniowym, zarządcom nieruchomości, 

pośrednikom w obronie nieruchomościami. 
2)   Usługa w obrocie zagranicznym nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców 

nieruchomości 

* Usługa nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości 

 

DZIAŁ IX. WEKSLE 
 

  w złotych 

1. Rozpatrzenie wniosku o:   

1/ zawarcie umowy ramowej o dyskonto weksli (od kwoty, której dotyczy wniosek) 

2/ podwyższenie kwoty umowy ramowej o dyskonto weksli (od kwoty podwyższenia, której 

dotyczy wniosek) 

3/ przedłużenie terminu obowiązywania umowy ramowej o dyskonto weksli (od kwoty, której 

dotyczy wniosek) 

0,2% nie mniej niż 150,00 
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 Uwaga: 

Prowizja pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi. 
 

2. Rozpatrzenie wniosku o dyskonto weksla (od kwoty, której dotyczy wniosek) 200,00 

 Uwaga: 

Prowizja pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi. 
 

3. Zawarcie umowy ramowej o dyskonto weksli lub podwyższenie kwoty limitu - od kwoty 

limitu lub podwyższenia 

0,5% nie mniej niż 200,00 

4. Zmiana, na wniosek klienta, innych niż określone w pkt 45, warunków umowy ramowej o 

dyskonto weksli 

200,00 

5. Zdyskontowanie weksla w ramach umowy ramowej o dyskonto weksli - od sumy wekslowej 0,5% nie mniej niż 400,00 

6. Zdyskontowanie weksla - od sumy wekslowej 1% nie mniej niż 400,00 

7. Przedstawienie weksla do zapłaty 50,00 

8. Zgłoszenie weksla do protestu 300,00 + opłaty notarialne + opłaty 

pocztowe 

9. Za sporządzenie i wysłanie pisma zawiadamiającego o niezapłaceniu zdyskontowanego 

weksla albo o wypowiedzeniu umowy ramowej o dyskonto weksli 

50,00 

10. Za sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu wynikającym z umowy, w tym o 

niedostarczeniu przez klienta dokumentów niezbędnych  do prawidłowego monitorowania 

sytuacji finansowo-ekonomicznej dłużnika wekslowego oraz dokumentów związanych z 

zabezpieczeniem 

115,00 

11. Za przeprowadzenie inspekcji u podawcy weksla, w związku z brakiem realizacji zapisów 

umowy dotyczących przedkładania dokumentów niezbędnych do prawidłowego 

monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej dłużnika wekslowego 

150,00 

 

 

CZĘŚĆ V. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 
 

DZIAŁ I. SKUP CZEKÓW I INSTRUMENTÓW CZEKOWYCH 
 

  w złotych 

 Skup:  

1/ czeków wystawionych za granicą (w tym w szczególności money orders) z 

wyjątkiem czeków wymienionych w ppkt 2 

1,5% wartości czeków w tej samej walucie nie mniej niż 

25,00 nie więcej niż 1 000,00 + koszty banków trzecich 

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

 

 

DZIAŁ. II. INKASO CZEKÓW I INSTRUMENTÓW CZEKOWYCH 
 

  w złotych 

 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,  

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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DZIAŁ. III. SPRZEDAŻ CZEKÓW 
 

  w złotych 

 Czeki bankierskie:  

1/ sprzedaż czeku bankierskiego   1% kwoty czeku nie mniej niż 30,00 nie więcej niż 

300,00 + opłata pocztowa za przesyłkę poleconą *  

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

przez PKO Bank Polski SA czeku bankierskiego 

20,00 

 

 

DZIAŁ. IV. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI I OPŁATY ZWIĄZANE Z OBROTEM CZEKOWYM 
 

   

  w złotych 

1. Przyjęcie zlecenia potwierdzenia wystawienia czeku w obrocie dewizowym 60,00 + koszty banków trzecich 

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

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

4. Zastrzeżenie sprzedanego przez PKO Bank Polski SA czeku bankierskiego:  

1/ przyjęcie zlecenia zastrzeżenia 25,00 

2/ koszty banków trzecich dokonujących zastrzeżenia sprzedanego przez PKO Bank Polski SA 

czeku bankierskiego (opłata zryczałtowana) 

100,00  

5. Przyjęcie zlecenia czynności wyjaśniających do operacji czekowych w obrocie dewizowym 60,00 + ewentualna opłata pocztowa za 

przesyłkę poleconą* + koszty banków 

trzecich 

6. 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 VI. POLECENIA WYPŁATY W OBROCIE  DEWIZOWYM 
 

DZIAŁ I.  POLECENIA WYPŁATY OTRZYMYWANE PRZEZ  PKO BANK POLSKI SA 
 

  w złotych 

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

PKO Banku Polskiego SA, gdy koszt ponosi beneficjent: 

 

1/ Polecenie wypłaty SEPA 1)  

a) posiadacze pakietu BIZNES WALUTA 5,00 

b) posiadacze tzw. dodatkowego zestawu walutowego, o którym mowa w Części I w Dziale II 5,00 

c) pozostali klienci 10,00 

2/ Polecenie  wypłaty LVP zgodnie z umową z bankiem 

zagranicznym, nie więcej niż 20,00 

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

Bank Polski SA 

0,00 

4/ PKO Intercompany Payments 0,00 

5/ PKO Payments 0,00 

6/ Pozostałe polecenia wypłaty (w formie bezgotówkowej): 15,00 
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2. 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, w tym: zapytania do polecenia wypłaty i poszukiwanie 

wpływu środków na rzecz Klienta PKO Banku Polskiego SA 

50,00 + koszty banków trzecich 

4/ czynności dodatkowe, w tym poprawki, zmiany, uzupełnienia, gdy koszty ponosi beneficjent 30,00 + koszty banków trzecich 

3. Dodatkowa opłata NON-STP, gdy koszty ponosi Beneficjent, z wyłączeniem polecenia wypłaty z kraju 

EOG2) w walucie kraju EOG 

20,00 

1) Polecenia wypłaty w walucie Euro w ramach obszaru SEPA - wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz Islandia, Norwegia, Lichtenstein, Szwajcaria, 

Monako. 

 

2) Europejski Obszar Gospodarczy  - wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz Islandia, Norwegia, Lichtenstein. 

 

 

DZIAŁ II. POLECENIA WYPŁATY WYSYŁANE PRZEZ PKO BANK POLSKI SA 
 

  zlecane w oddziale, za 

pośrednictwem 

systemu Multicash lub 

PKO eConnect 

zlecane za 

pośrednictwem 

kanałów 

elektronicznych 

(serwis internetowy, 

serwis telefoniczny) 

1. Realizacja polecenia wypłaty:   

1/ Polecenie wypłaty SEPA1)   

a) posiadacze pakietu BIZNES WALUTA 15,00 5,00 

b) posiadacze tzw. dodatkowego zestawu walutowego, o którym mowa w Części I w Dziale 

II 

15,00 5,00 

c) pozostali klienci 15,00 8,00 

2/ Polecenie 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 ppkt. 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 

4/ PKO Intercompany Payments 35,00 35,00 

5/ PKO Payments 0,25% nie mniej niż 

20,00 nie więcej niż 

200,00 

 

2. Dodatkowe opłaty:   

1/ opłata za instrukcję kosztową OUR 80,00 80,00 

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

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

20,00 20,00 

4/ opłata za realizację polecenia wypłaty w innych walutach w trybie pilnym - z datą waluty 

"Overnight" 4 

100,00 100,00 
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5/ opłata za realizację polecenia wypłaty w innych walutach w trybie pilnym - z datą waluty 

"Tomnext"4 

60,00 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 

3. Pozostałe czynności związane z realizacją poleceń wypłaty     

1/ anulowanie przez Zleceniodawcę polecenia wypłaty:   

a) niezrealizowanego przez PKO Bank Polski SA 20,00 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 6,00 
1) Polecenia wypłaty w walucie Euro w ramach obszaru SEPA - wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz inne kraje prezentowane na stronach 

internetowych Banku www.pkobp.pl   
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. 
3) Waluty, w których możliwa jest realizacja wskazane są w Komunikacie PKO Banku Polskiego 

 

CZĘŚĆ VII.  INKASO DOKUMENTOWE I INKASO WEKSLI * 
 

DZIAŁ. I. OBSŁUGA ZLECEŃ INKASOWYCH WPŁYWAJĄCYCH DO PKO BANKU POLSKIEGO SA 
 

  w złotych 

1. Wydanie dokumentów inkasowych w zamian za zapłatę kwoty inkasa 0,2% nie mniej niż 200,00 nie 

więcej niż 500,00 

2. Wydanie dokumentów inkasowych w zamian za akcept lub wystawienie weksla 0,2% nie mniej niż 250,00 nie 

więcej niż 600,00 

3. Za:  

1/ następujące czynności: 100,00 

a) awizowanie inkasa,  

b) awizowanie zmiany warunków inkasa,  

2/ indosowanie lub dokonanie cesji dokumentów transportowych lub ubezpieczeniowych wystawionych na 

PKO Bank Polski SA 

200,00 

3/ powtórne awizowanie inkasa   50,00 

4 Pozostałe czynności związane z obsługą inkasa:  

1/ wydanie dokumentów bez zapłaty (franco) 200,00 + opłaty pocztowe 

2/ zwrot niezainkasowanych dokumentów   200,00 + opłaty pocztowe 

3/ przekazanie inkasa do realizacji w innym banku 200,00 + opłaty pocztowe 

4/ monitowanie zapłaty (za każdy monit) 50,00 

5/ realizacja płatności z bieżącą datą waluty 100,00 

6/ realizacja płatności częściowej (począwszy od drugiej płatności) 50,00 

7/ sporządzenie i wysłanie, na zlecenie klienta, informacji innej niż dotycząca zmiany warunków inkasa albo 

monitowania braku zapłaty 

50,00 

8/ przygotowanie, na zlecenie klienta, zestawienia dot. inkas klienta 100,00 

5. Inne czynności nie objęte taryfą według umowy z klientem 

 

http://www.pkobp.pl/
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DZIAŁ II. OBSŁUGA ZLECEŃ INKASOWYCH SPORZĄDZANYCH I WYSYŁANYCH PRZEZ PKO BANK 
POLSKI SA 
 

  w złotych 

1. Przyjęcie i wysłanie zlecenia inkasa dokumentowego lub inkasa weksli – od kwoty inkasa 0,2%,  nie mniej niż 200,00 nie więcej niż 

500,00 + opłaty pocztowe 

2. Pozostałe czynności związane z obsługą inkasa:  

1/ zmiana instrukcji inkasowych 100,00 

2/ zwrot dokumentów niezainkasowanych przez bank prezentujący albo inkasujący 200,00 + opłaty pocztowe 

3/ sporządzenie indosu pełnomocniczego przez PKO Bank Polski SA 50,00 

4/ monitowanie zapłaty (za każdy monit) 50,00 

5/ realizacja wpływów z inkasa eksportowego (w przypadku płatności częściowej - za 

realizację każdego wpływu) 

100,00 

6/ sporządzenie i wysłanie, na zlecenie klienta, informacji innej niż dotycząca zmiany 

warunków inkasa albo monitowania braku zapłaty 

50,00 

7/ przygotowanie, na zlecenie klienta, zestawienia dot. inkas klienta 100,00 

3. Inne czynności nie objęte taryfą według umowy z klientem 

 

* usługa nie dotyczy klientów rynku mieszkaniowego 

 

 

CZĘŚĆ VIII. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA * 
 

DZIAŁ. I. OBSŁUGA AKREDYTYW WŁASNYCH (OTWIERANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI SA) 
 

  w złotych 

1. Rozpatrzenie:  

1/ wniosku o zawarcie umowy ramowej o otwarcie akredytyw - od zobowiązania PKO Banku Polskiego SA, 0,2% nie mniej niż 150,00 

2/ zlecenia podwyższenia kwoty limitu umowy ramowej o otwarcie akredytyw - od kwoty podwyższenia, lub 

zlecenia przedłużenia terminu ważności umowy ramowej o otwarcie akredytyw – od salda 

niewykorzystanego limitu zobowiązania PKO Banku Polskiego SA, 

0,2% nie mniej niż 150,00 

3/ zlecenia otwarcia akredytywy, 200,00 

4/ zlecenia zmiany warunków akredytywy, w tym podwyższenia kwoty akredytywy lub przedłużenia terminu 

ważności akredytywy, 

200,00 

 Uwaga: 

1) Prowizja pobierana jest z góry. Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi. 

2) W przypadku jednoczesnego rozpatrywania zlecenia podwyższenia kwoty limitu umowy ramowej o 

otwarcie akredytyw i zlecenia przedłużenia terminu ważności umowy ramowej o otwarcie akredytyw, jest 

pobierana jedna prowizja w wysokości 0,2 %, nie mniej niż 150,00, liczoną od kwoty umowy ramowej po 

podwyższeniu. 

3) W przypadku jednoczesnego rozpatrywania zlecenia podwyższenia kwoty akredytywy i przedłużenia 

terminu jej ważności, jest pobierana jedna prowizja w wysokości 200,00 zł. 

 

2. Preawiz 300,00 

3. Za: 0,2% nie mniej niż 250,00 

1/ otwarcie akredytywy pokrytej z dołu - od kwoty zobowiązania PKO Banku Polskiego SA, za każdy 

rozpoczęty trzymiesięczny okres ważności tego zobowiązania, 

2/ podwyższenie kwoty akredytywy pokrytej z dołu - od kwoty podwyższenia, 

3/ wypłatę lub za akcept weksla, w ramach realizacji akredytywy pokrytej z dołu - od kwoty wypłaty lub od 

kwoty weksla, 

4/ badanie dokumentów, gdy nie dochodzi do wypłaty w ramach realizacji akredytywy pokrytej z dołu - od 

kwoty dokumentów. 

 Uwaga: 

Prowizja za otwarcie akredytywy jest pobierana od wartości akredytywy powiększonej o procent tolerancji 

(jeżeli wystąpi). 
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4.  Za: 0,15% nie mniej niż 250,00 

1/ otwarcie akredytywy pokrytej z góry na rachunek banku pośredniczącego lub rachunek PKO Banku 

Polskiego SA - od kwoty zobowiązania PKO Banku Polskiego SA, za każdy rozpoczęty trzymiesięczny 

okres ważności tego zobowiązania, 

 

2/ podwyższenie kwoty akredytywy pokrytej z góry - od kwoty podwyższenia,  

3/ wypłatę lub za akcept weksla, w ramach realizacji akredytywy pokrytej z góry - od kwoty wypłaty lub od 

kwoty weksla, 

 

4/ badanie dokumentów, gdy nie dochodzi do wypłaty w ramach realizacji akredytywy pokrytej z góry - od 

kwoty dokumentów. 

 

 Uwaga: 

Prowizja za otwarcie akredytywy jest pobierana od wartości akredytywy powiększonej o procent 

tolerancji (jeżeli wystąpi). 

 

5. Pomoc w sporządzeniu zlecenia otwarcia akredytywy albo 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 nie 

więcej niż 1.000,00 

6. Za zmianę otwartej akredytywy pokrytej z góry lub z dołu polegającą na przedłużeniu terminu jej 

ważności  – prowizja pobierana jest od salda akredytywy,  jednorazowo w dniu dokonania zmiany 

0,2% nie mniej niż 250,00 nie 

więcej niż 1.000,00 

7. Za: 150,00 

1/ inną zmianę warunków akredytywy,  

2/ anulowanie akredytywy,  

3/ odesłanie dokumentów, przedstawionych w ramach realizacji akredytywy, odrzuconych przez PKO Bank 

Polski SA 

 

8. Na zlecenie klienta ekspresowe otwarcie albo zmiana akredytywy (tj. do 8 godzin roboczych od 

otrzymania bezusterkowego zlecenia) - dodatkowa opłata do wymienionych w pkt 3, 4, 6 i 7 

250,00 

9. Za podjęcie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy (prowizja pobierana od beneficjenta) 300,00 

10. Odroczenie terminu płatności - za każdy rozpoczęty miesiąc od daty wysłania dokumentów do klienta  – 

od kwoty płatnej w ramach akredytywy lub określonej w dokumentach, przedstawionych w ramach 

realizacji: 

 

1/ akredytywy pokrytej z dołu 0,15% nie mniej niż 150,00 

2/ akredytywy  pokrytej z góry 0,1%  nie mniej niż 150,00 nie 

więcej niż 500,00 

11. Za: 200,00 

1/ indosowanie lub dokonanie cesji dokumentów transportowych lub ubezpieczeniowych wystawionych na 

PKO Bank Polski SA 

 

2/ anulowanie zlecenia otwarcia lub zmiany akredytywy  

12. Za: 100,00 

1/ spisanie niewykorzystanego salda akredytywy,  

2/ wykonanie dyspozycji klienta dotyczącej wcześniejszej zapłaty,  

3/ sporządzenie, na zlecenie klienta, projektu (draftu) akredytywy lub zmiany, jeśli formalne zlecenie zostało 

złożone w PKO Banku Polskim SA (za każdy projekt), 

 

4/ przygotowanie, na zlecenie klienta, zestawienia dot. otwartych ze zlecenia klienta akredytyw.  

13. Za negocjowanie z innym bankiem warunków potwierdzenia przez ten bank akredytywy otwartej przez 

PKO Bank Polski SA 

300,00 

14. Za sporządzenie i wysłanie monitu  dot. zwrotu należności z tytułu wypłaconej akredytywy 65,00 

15. Za sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu wynikającym z umowy, w tym o 

niedostarczeniu przez klienta dokumentów niezbędnych  do prawidłowego monitorowania sytuacji 

finansowo-ekonomicznej klienta oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem 

115,00 

16. Za przeprowadzenie inspekcji u klienta, w związku z brakiem realizacji przez klienta postanowień umowy, 

dotyczących przedkładania dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji 

finansowo-ekonomicznej klienta oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem akredytywy 

150,00 

17. Inne czynności zgodnie z Częścią XI Działem I 

 

DZIAŁ. II. OBSŁUGA AKREDYTYW OBCYCH (OTWIERANYCH PRZEZ INNE BANKI) 
 

  w złotych 

1. Awizowanie treści preawizu otwarcia akredytywy obcej 250,00 

2. Awizowanie akredytywy obcej 250,00 

3. Prowizja za:  

1/  a)  potwierdzenie akredytywy - od kwoty zobowiązania PKO Banku Polskiego SA, za każdy rozpoczęty 

trzymiesięczny okres ważności tego zobowiązania, 

od 0,2% nie mniej niż 400,00 
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  b)   podwyższenie kwoty akredytywy potwierdzonej przez PKO Bank Polski SA - od kwoty 

podwyższenia 

od 0,2% nie mniej niż 400,00 

2/ za wypłatę lub negocjację – od przekazywanej kwoty lub od kwoty określonej w dokumentach 0,2% nie mniej niż 200,00 

3/ za 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 

4/ Za:  

a) akcept weksla w ramach realizacji akredytywy (dotyczy akredytywy niepotwierdzonej przez PKO Bank 

Polski SA) - od kwoty weksla, 

200,000 

b) awizowanie zmiany do akredytywy obcej (z wyjątkiem zmiany polegającej na podwyższeniu kwoty lub 

przedłużeniu terminu ważności akredytywy potwierdzonej przez PKO Bank Polski SA), 

 

c) podjęcie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy (prowizja pobierana od beneficjenta),  

d) przekazanie akredytywy do realizacji w innym banku  

5/ za badanie, na zlecenie klienta, dokumentów prezentowanych w ramach akredytywy dostępnej w banku 

innym niż PKO Bank Polski SA 

300,00 

 Uwaga: 

1. Prowizja za potwierdzenie akredytywy jest pobierana od wartości akredytywy powiększonej o 

procent tolerancji (jeżeli wystąpi). 

2. Prowizja za wypłatę w ramach realizacji akredytywy nie jest pobierana w przypadku dyskonta 

należności z akredytywy dokumentowej. 

 

4. Przeniesienie akredytywy, w tym akredytywy stand-by, na wtórnego beneficjenta (prowizja pobierana 

od pierwszego beneficjenta) – od kwoty akredytywy 

0,25% nie mniej niż 400,00 

5. Anulowanie akredytywy 150,00 

6. Wstępne sprawdzenie dokumentów przedstawionych w ramach realizacji akredytywy (za każdy 

przekazany do sprawdzenia dokument albo za każdy komplet, liczący nie więcej niż 7 dokumentów) 

50,00 za jeden dokument 300,00 

za komplet 

7. Odroczenie terminu płatności - za każdy rozpoczęty miesiąc od daty prezentacji dokumentów w PKO 

Banku Polskim SA - od kwoty płatnej w ramach akredytywy lub określonej w  dokumentach, 

przedstawionych w ramach realizacji: 

 

1/ akredytywy potwierdzonej przez PKO Bank Polski SA lub dostępnej w PKO Banku Polskim SA przez 

negocjację lub przez akceptację 

0,15% nie mniej niż 150,00 

2/ akredytywy niepotwierdzonej przez PKO Bank Polski SA 0,1% nie mniej niż 150,00 nie 

więcej niż 500,00 

 Uwaga:  Prowizja za odroczenie terminu płatności nie jest pobierana w przypadku dyskonta należności z 

akredytywy dokumentowej 

 

8. Spisanie niewykorzystanego salda akredytywy 100,00 

9. Rozpatrzenie wniosku o dyskonto należności z akredytywy dokumentowej   

Uwaga:  

Prowizja pobierana jest z góry 

200,00 

10. Dyskonto należności z akredytywy dokumentowej         od 0,5% do 1,5% kwoty 

dyskontowanej należności nie 

mniej niż 400,00 

11. Sporządzenie, na zlecenie klienta, opinii na temat warunków akredytywy obcej albo jej projektu do negocjacji nie mniej niż 

300,00, nie więcej niż 600,00 

12. Obsługa rembursu ustanowionego w PKO Banku Polskim SA 200,00 

13. Wystawienie nieodwołalnego zobowiązania rembursowego 0,2% nie mniej niż 400,00 

14. Przygotowanie, na zlecenie klienta, zestawienia dot. akredytyw otwartych na rzecz klienta 100,00 

15. Inne czynności zgodnie z częścią XI działem I 

* usługa nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości.  

 

 

 

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

  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 
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 Uwaga: 

Opłaty nie pobiera się od weksli in blanco, składanych na zabezpieczenie przez agentów PKO Bank Polski 

SA lub na zabezpieczenie kredytów udzielanych przez PKO Bank Polski  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 Bank 

Polski  SA - od każdego deponowanego dokumentu 

25,00 

 Uwaga: 

Opłatę pobiera się jednorazowo przy przyjmowaniu do depozytu. 

 

4/ kosztowności złożonych jako zabezpieczenie kredytów, chyba że umowa kredytowa stanowi inaczej - od 

wartości zastawu 

 

a) do tygodnia 0,5% 

b) do miesiąca 1% 

c) ponad miesiąc 2% 

nie więcej niż 125,00 

5/ kluczy:  

a) miesięcznie 15,00 

b) rocznie 125,00 

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

  skrytka 

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

b) miesięcznie od 45,00 

c) rocznie od 350,00 

  kaseta 

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

b) miesięcznie od 35,00 

c) rocznie od 350,00 

* cena obejmuje podatek od towarów i usług 

 

CZĘŚĆ X. ŚWIADCZENIE USŁUGI POWIERNICTWA* 
 

  w złotych 

1. Prowadzenie rachunku do rejestracji lub przechowywania instrumentów finansowych, zwanego dalej 

"Rachunkiem" (opłata pobierana miesięcznie): 

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 SA pełni rolę agenta emisji (obligacje 

komunalne, papiery korporacyjne) 

0,00 

3/ obligacje Skarbu Państwa rejestrowane w KDPW S.A. 0,01 % p.a. 

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

5/ inne instrumenty finansowe negocjowane 

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

wykonaną operację lub rozliczenie): 

 

1/ realizacja instrukcji rozliczeniowych transakcji zawartych poza obrotem zorganizowanym:  

a) z PKO Bankiem Polskim SA (dłużne papiery wartościowe) 17,00 

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

2/ realizacja instrukcji rozliczeniowych transakcji zawartych w obrocie 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 lub 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 wierzytelności wobec PKO Banku Polskiego SA 30,00 

b) zabezpieczających wierzytelności 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 zleceni 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 czynności, dodatkowo uzgodnione z Klientem negocjowane 

6. Zwrot kosztów z tytułu:  

1/ opłat depozytowych pobieranych przez instytucje depozytowe (krajowe i zagraniczne) związanych z 

przechowywaniem aktywów na rzecz Klienta - nie dotyczy obligacji Skarbu Państwa rejestrowanych w 

KDPW S.A. 

w wysokości faktycznie 

poniesionych kosztów 

2/ opłat transakcyjnych pobieranych przez instytucje depozytowe (krajowe i zagraniczne) oraz domy 

maklerskie (krajowe i zagraniczne) - związanych z realizacją dyspozycji Klienta 

3/ opłat związanych z tłumaczeniem dokumentów niezbędnych do wykonania dyspozycji Klienta 

4/ opłat związanych z reprezentowaniem Klienta na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 

5/ innych kosztów związanych z usługami świadczonymi dla Klienta i wykonywaniem jego dyspozycji 

* Stawki prowizji i opłat netto -  mogą ulec zmianie o stawkę stosowanego podatku  wynikającego z przepisów prawa podatkowego. 
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CZĘŚĆ XI. INNE CZYNNOŚCI 
 

DZIAŁ. I. USŁUGI REALIZOWANE W KANALE MOBILNYM 
 

  w złotych 

1. Za przyjęcie płatności z wykorzystaniem aplikacji mobilnej dla firm - od kwoty transakcji 

Uwaga: 

Należność Banku z tytułu opłaty pobierana jest zbiorczo w cyklach miesięcznych 

0,5% 

2. Za przyjęcie przelewu zleconego w ramach kanału mobilnego - od kwoty transakcji 0,5% 

3. Przelew/przelew predefiniowany w kanale mobilnym:  

1/ na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA 0,00 

2/ na rachunki prowadzone w innych bankach, z wyłączeniem przelewów do ZUS i US 0,99 

4. Przelew - realizacja dyspozycji przekazania środków z użyciem numeru telefonu, tzw. przelew na numer 

telefonu: 

 

1/ w ramach rachunków prowadzonych w PKO Banku Polskim SA  

a za pośrednictwem serwisu internetowego 0,00 

b w kanale mobilnym 0,00 

2/ na rachunki w innych bankach 0,99 

5. Wypłata gotówki za pośrednictwem kanału mobilnego, z bankomatów:  

1/ PKO Banku Polskiego SA 0,00 

2/ innych, niż PKO Banku Polskiego SA w kraju 3% nie mniej niż 5,00 

6. Wypłata gotówki towarzysząca operacji bezgotówkowej 1,00 

7. Za jednorazowy kod autoryzacyjny w ramach karty kodów jednorazowych do potwierdzenia operacji 0,10 

8. Za jednorazowe kody autoryzacji wysyłane SMS-em na telefon komórkowy do potwierdzenia operacji 0,00 

 

 

 

DZIAŁ. II. INNE USŁUGI ŚWIADCZONE NA ŻYCZENIE KLIENTA 
 

  w złotych 

1. Wydanie:  

1/ zaświadczeń, odpisów, potwierdzeń  

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 

Uwaga: 

Opłaty nie pobiera się za wydanie zaświadczenia o numerze rachunku bankowego celem przedłożenia w 

Urzędzie Skarbowym 

30,00 

2/ opinii bankowej o kliencie, o zdolności kredytowej klienta od 100,00 

3/ informacji dla firmy audytorskiej o rachunku klienta 100,00 

4/ czeków - za każdy blankiet 5,00 

5/ zestawienia operacji na rachunku w formie wydruku komputerowego- za dokument 20,00 

2. Potwierdzenie czeku 30,00 

3. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków (blankietów czekowych) 30,00 niezależnie od ilości 

4. Dokonanie:  

1/ blokady środków na życzenie klienta 50,00 

2/ zmiany karty wzorów podpisów 20,00 

3/ ustanowienia, zmiany, odwołania pełnomocnictwa- za każdą czynność 15,00 

4/ ustanowienia pełnomocnictwa dla innej instytucji finansowej do rachunku klienta (jako zabezpieczenie 

należności) - jednorazowo 

Uwaga:  Opłata nie dotyczy ustanowienia pełnomocnictwa na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej 

100,00 

5/ likwidacji rachunku na życzenie klienta przed upływem trzech miesięcy od daty otwarcia  100,00 

6/ zmiany danych na przelewie, wycofania przelewu 10,00 
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5. Za przygotowanie wniosku o zastosowanie indywidualnych warunków obsługi rachunków  bankowych, w 

tym warunków cenowych - opłata pobierana z góry 

100,00 

 Opłata nie dotyczy:  

1) wniosku o ustalenie oprocentowania depozytu automatycznego na warunkach indywidualnych oraz 

lokaty na warunkach negocjowanych,  

2) instytucji charytatywnych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców 

nieruchomości, ofert kierowanych do nowych klientów, jednostek PKO Banku Polskiego SA: związków 

zawodowych, kas zapomogowo-pożyczkowych, funduszy socjalnych 

 

6. Przelew środków pochodzących z rachunku terminowej lokaty na rachunki prowadzone w innych bankach 

(w przypadku braku rachunku bieżącego) 

8,00 

7. Wypłaty gotówkowe dokonywane w formie otwartej środków pochodzących z zerwania/wygaśnięcia 

standardowych lokat terminowych (klienci nie posiadający rachunku bieżącego) 

1,75% nie mniej niż 6,00 

8. Za wykonanie następujących czynności w ramach iPKO lub iPKO biznes  - od każdej czynności:  

1/ zablokowanie dostępu lub zablokowanie numeru klienta 0,00 

2/ odblokowanie dostępu lub odblokowanie numeru klienta:  

a) za pośrednictwem oddziału 0,00 

b) za pośrednictwem Serwisu telefonicznego 0,00 

c) za pośrednictwem Serwisu internetowego X 

3/ wydanie duplikatu numeru klienta - jednorazowo 5,00 

4/ ustalanie i modyfikowanie  listy płatności - od każdej pozycji:  

a) za pośrednictwem oddziału 5,00 

b) za pośrednictwem Serwisu telefonicznego 0,00 

c) za pośrednictwem Serwisu internetowego 0,00 

5/ wydanie nowego narzędzia autoryzacyjnego do korzystania z usługi iPKO Biznes, w przypadku zagubienia  

 - karta kodów jednorazowych w formie karty chip - jednorazowo 50,00 

 - czytnik - jednorazowo 50,00 

6/ przywrócenie pierwotnego hasła do skrzynki poczty internetowej-jednorazowo 10,00 

7/ za jednorazowy kod autoryzacyjny w ramach karty kodów jednorazowych do potwierdzania operacji 0,10 

8/ za jednorazowe kody autoryzacji wysyłane SMS-em na telefon komórkowy do potwierdzenia operacji 0,00 

9/ administrowanie przez Bank uprawnieniami użytkowników i parametryzacji iPKO biznes:  

a) za przejęcie przez PKO Bank Polski SA funkcji administratora uprawnieniami użytkowników oraz za 

parametryzację usługi iPKO biznes - jednorazowo: 

 

- wspólnoty mieszkaniowe 15,00 

- posiadacze specjalnego zestawu "Zarządca" 0,00 

- pozostali klienci 60,00 

b) za zmianę, na wniosek Klienta, parametryzacji systemu lub uprawnień użytkowników - jednorazowo:  

- wspólnoty mieszkaniowe 10,00 

- posiadacze specjalnego zestawu "Zarządca" 0,00 

- pozostali klienci 30,00 

c) miesięczna opłata abonamentowa za moduł PKO Cash 0,00 

d) wydanie narzędzia uwierzytelniającego w formie tokena mobilnego 0,00 

9. EmailMoney 0,00 
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DZIAŁ. III. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBROTEM BONAMI SKARBOWYMI, LOKATAMI, 
FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI, TRANSAKCJAMI WYMIANY WALUT, TERMINOWYMI 
TRANSAKCJAMI STOPY PROCENTOWEJ, TRANSAKCJAMI I OPERACJAMI DOTYCZĄCYMI 
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, Z OBLIGACJAMI, EMISJĄ PAPIERÓW KORPORACYJNYCH 
 

  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: 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 

7. Emisja papierów korporacyjnych  

1/ za organizację lub podwyższenie wartości programu emisji od 0,1% wartości programu 

emisji lub podwyższenia 

2/ za gwarancję uplasowania emisji od 0,2% wartości programu 

emisji 

3/ za obsługę programu emisji nie mniej niż 4 000,00 rocznie 

4/ za organizację emisji serii obligacji albo transzy weksli według umowy z klientem 

5/ za zmianę, na wniosek klienta, warunków programu emisji w zakresie:  

a) wydłużenia trwania programu od 0,1% wartości programu 

emisji 

b) innych warunków programu nie mniej niż 2.000,00 

6/ wydanie wtórnika bonu wekslowego PKO Banku Polskiego SA na wniosek inwestora w przypadku 

zagubienia, kradzieży, zniszczenia lub utraty 

nie mniej niż 100,00 + koszty 

ogłoszeń 

8. Miesięczna opłata abonamentowa za administrowanie usługą Inwest 3,00 
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DZIAŁ IV. RÓŻNE CZYNNOŚCI 
 

  w złotych 

1. Sporządzenie i wysłanie do dłużników z tytułu wierzytelności zarządzanych przez Centrum Restrukturyzacji i 

Windykacji albo Departament Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego w Obszarze Zarządzania 

Ryzykiem: 

 

1/ zawiadomienia, powiadomienia lub monitu związanego z zaległością w spłacie odpowiednio  w 

częściach związanych z 

obsługą rachunków i 

kredytów 

2/ wezwania do zapłaty 30,00 

2. Zmiana warunków spłaty wierzytelności trudnej (w rozumieniu przepisów wewnętrznych dotyczących zasad 

zarządzania wierzytelnościami trudnymi w Banku) zarządzanej przez Centrum Restrukturyzacji i Windykacji 

albo Departament Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego w Obszarze Zarządzania Ryzykiem: 

 

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 

3. Zajęcie egzekucyjne rachunku i realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego 

tytułu - od każdej wyegzekwowanej kwoty w ramach jednego zajęcia 

30,00 

4. 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 r.  poz. 1376) 

Uwaga: 

1) Cena obejmuje podatek od towarów i usług 

2) Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności 

25,00 

5. Realizacja zlecenia "Płatności ustalonej" - za każdą płatność  

Uwaga: 

Usługa świadczona wyłącznie do umów rachunków bieżących zawartych przed dniem 15 listopada 2011 r. 

2,99 

6. Wydanie kopii i wtórników dowodów źródłowych-od każdego załącznika (wyłącznie w ramach 

indywidualnych umów z klientem) 

3,00 

7. Za administrowanie poleceniami przelewu bez pokrycia, czekami przyjętymi "do inkasa"- od każdego 

polecenia przelewu lub czeku 

25,00 

 

 

CZĘŚĆ  XII KREDYTY MIESZKANIOWE WSPIERANE PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA UDZIELONE DO 
DNIA 31 MARCA 1996 R. SPÓŁDZIELNIOM MIESZKANIOWYM 
 

  Spółdzielnie mieszkaniowe 

  w złotych 

1. Wcześniejsza całkowita lub częściowa spłata kredytu 0,00 

2. Wydanie na życzenie kredytobiorcy lub poręczyciela zaświadczenia o aktualnym stanie zadłużenia 150,00 

3. Zawarcie umowy ugody - od kwoty należności objętej umową do 2% nie mniej niż 300,00 

4. Zmiana formuły spłaty kredytów objętych pomocą Skarbu Państwa w spłacie (zmiana formuły spłaty z 

ilorazu na normatyw) 

do 2% nie mniej niż 100,00 

5. Czynności związane z obsługą kredytów:  

1/ sporządzenie i wysłanie pisma (zawiadomienia, przypomnienia, monitu) o niedopłacie lub braku spłaty 

kredytu, raty (rat) kredytu lub odsetek z tytułu udzielonych kredytów 

50,00 

2/ sporządzenie i wysłanie pisma wypowiadającego umowę o kredyt 200,00 

3/ powtórne wydanie klientowi dokumentu (zaświadczenia, zezwolenia, odpisu, kserokopii) przysługującego 

formalnie w procesie kredytowania 

150,00 

4/ wydanie zaświadczenia o historii kredytu 500,00 

5/ pisma informującego kredytobiorcę o niewywiązywaniu się z innych warunków umowy niż terminowa spłata   100,00 

6/ opinia bankowa 200,00 
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6. Wydanie indywidualnych promes lub zgód Banku na bezciężarowe  

1/ odłączenie nieruchomości, powstałej  w przypadku podziału nieruchomości obciążonej hipoteką stanowiącą 

zabezpieczenie spłaty kredytu 

nie mniej niż 150,00 

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, 

nie mniej niż 150,00 

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

sporządzenia aneksu do umowy 

nie mniej niż  150,00 

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

aneksu do umowy kredytu 

nie mniej niż  100,00 

9. Udzielenie pisemnej informacji stanowiącej tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom 

uprawnionym na podstawie art. 105 ust. 1, 2 i 2a w związku z art.110 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376) 

Uwaga: 

Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności 

50,00 

10. Wyciągi bankowe z rachunków przeznaczonych do obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu - za 

każdy dodatkowy wyciąg wydany na żądanie klienta 

 

 

CZĘŚĆ XIII. PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW ZA POŚREDNICTWEM TELEFAKSU (W KRAJU I ZA 
GRANICĘ) I POCZTY (ZA GRANICĘ) 
 

 

DZIAŁ I WYSŁANIE TELEFAKSU 
 

Lp.  w złotych 

1. Wysłanie korespondencji za pośrednictwem telefaksu w kraju: 

 - za pierwszą stronę 4,20 

 - za każdą następną stronę 2,10 

2. Wysłanie korespondencji za pośrednictwem telefaksu za granicę:  

 - za pierwszą stronę 8,40 

 - za każdą następną stronę 6,70 

 

DZIAŁ II WYSŁANIE KORESPONDENCJI LISTOWEJ ZA GRANICĘ 1, 2  
 

Lp.  w złotych 

1. Wysłanie korespondencji listowej za granicę do krajów:  

1/ Europy oraz  Rosji, Turcji, Cypru i Izraela 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. 


