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WYKAZ ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU 

POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH  

 

CZĘŚĆ II. POZOSTAŁE KARTY PŁATNICZE 
DZIAŁ I. KARTY KREDYTOWE 
 
1. Bank rezygnuje z pobierania prowizji za „Przewalutowanie transakcji dokonanej kartą w walucie innej niż waluta polska - za każdą 

transakcję” dla kart kredytowych PKO Mastercard Platinum i PKO Visa Infinite z 3,5% na 0%. 
2. Bank zmienia walutę rozliczeniową dla transakcji zagranicznych dokonanych kartami kredytowymi Mastercard z EUR na PLN. 
3. Bank wycofuje z oferty „Pakiet usług dodatkowych Priority Pass” dla kart kredytowych PKO Mastercard Platinum, jednocześnie dla 

już wydanych kart kredytowych PKO Mastercard Platinum usługa będzie dostępna do końca terminu ważności kart Priority Pass. 
4. Bank podnosi opłatę za: 

1) „Priority Pass - wejście Posiadacza karty albo Użytkownika do saloniku na lotnisku” z równowartość 27 USD w złotych na 
równowartość 32 USD w złotych.  

2) „Priority Pass - wejście osoby towarzyszącej do saloniku na lotnisku” z równowartość 27 USD w złotych na równowartość 32 
USD w złotych. 

5. Bank przenosi do „Tabeli nr 1 Karty wycofane z oferty” karty kredytowe PKO Visa Electron Student 
6. Bank wprowadza zmiany porządkowe. 

 
 
Podstawa prawna dokonania powyższych zmian: § 42 Regulaminu wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA 
 

§ 42 

1. PKO Bank Polski SA jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku:  
1) wprowadzenia nowych lub uchylenia bądź zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie wpływającym na 

postanowienia zawartej z Posiadaczem karty umowy ramowej, 
2) dodania nowych, zmiany lub ograniczenia dotychczasowych usług dostępnych przy użyciu karty, wpływających na 

postanowienia zawartej z Posiadaczem karty umowy ramowej, 
3) konieczności dostosowania zapisów umowy ramowej do wymogów związanych z ochroną konsumentów, 
4) zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów albo 

decyzji, rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub innych organów władzy 
i administracji publicznej wpływających na postanowienia umowy ramowej, 

5) zmiany warunków wydawania i funkcjonowania kart płatniczych na rynku polskim lub na rynku międzynarodowym 
wpływających na postanowienia umowy ramowej, zmiany warunków funkcjonowania karty związanych z postępem 
technicznym, technologicznym i informatycznym, wpływających na postanowienia niniejszej umowy ramowej. 

2. Przesłanką do zmiany przez PKO Bank Polski SA tytułów oraz stawek opłat i prowizji określonych w Taryfie, zmiany warunków ich 
pobierania, jak również wprowadzenia przez PKO Bank Polski SA nowych opłat lub prowizji jest zaistnienie co najmniej jednej 
z następujących okoliczności: 
1) zmiany miesięcznych lub kwartalnych lub półrocznych lub rocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, 

publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, o co najmniej 0,1 p.p.; w przypadku zmiany więcej niż jednego wskaźnika, 
podstawą do zmiany jest wskaźnik o najwyższej wartości zmiany, 

2) zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, kosztów obsługi rozliczeń transakcji, rozliczeń 
międzybankowych i innych kosztów ponoszonych przez PKO Bank Polski SA na rzecz instytucji zewnętrznych, których dotyczą 
opłaty lub prowizje, o co najmniej 1 %, 

3) zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, publikowanego przez 
Główny Urząd Statystyczny za dany miesiąc, lub kwartał lub rok o co najmniej 1 %; w przypadku zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany jest wskaźnik o najwyższej wartości zmiany, 

4) udostępnienia Posiadaczom kart nowych usług, o charakterze opcjonalnym, z zastrzeżeniem że ta zmiana polega na 
ustanowieniu nowych opłat lub prowizji, dotyczących udostępnianych usług, 

5) wprowadzenia, zmiany lub uchylenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, uchwał, decyzji, rekomendacji oraz innych 
aktów wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub inne właściwe urzędy lub organy administracji publicznej, wydania orzeczeń sądowych, o 
ile w ich wyniku i w celu dostosowania się do nich, konieczna stała się zmiana postanowień Taryfy, 

6) konieczności dostosowania postanowień Taryfy, postanowień innych wzorców umownych PKO Banku Polskiego SA, w zakresie 
dotyczącym tytułów opłat i prowizji, niewpływającym na wysokość pobieranych opłat i prowizji oraz warunki ich pobierania, 

7) wprowadzenia zmiany lub uchylenia przepisów prawa wpływających na zasady i sposób świadczenia przez PKO Bank Polski SA 
usług w ramach umowy lub wpływających na zasady korzystania z tych usług przez Posiadacza karty, powodujących zmianę 
ponoszonych przez PKO Bank Polski SA kosztów świadczenia tych usług. 

3. Zmiany, wskazane w ust. 2, wyrażające zmiany wskaźników lub kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, będą polegać na 
podwyższeniu lub obniżeniu stawek prowizji lub opłat zgodnie z kierunkiem zmian tych wskaźników lub kosztów, o nie więcej niż 
dwukrotność dotychczas obowiązującej stawki opłat lub prowizji, z zastrzeżeniem ust. 4. Zmiany, o których mowa w zdaniu 
pierwszym będą dokonywane nie częściej niż raz na kwartał. 

4. W przypadku pierwszego podwyższenia opłat lub prowizji, których wysokość do tej pory wynosiła: 
1)   0 zł – opłata w wyniku podwyższenia nie może przekroczyć 50 zł, 
2)   0% – prowizja w wyniku podwyższenia nie może wynosić więcej niż 2%. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą nastąpić nie później niż w terminie do 12 miesięcy od zaistnienia okoliczności będących 
przesłanką zmian. 

6. Decyzja o zmianach, o których mowa w ust. 2, podejmowana jest zgodnie z zasadami dobrej praktyki bankowej oraz dobrymi 
obyczajami. 

7. Niezależnie od okoliczności wymienionych w ust. 2 PKO Bank Polski SA w każdym czasie ma prawo dokonać zmian opłat lub prowizji 
określonych w Taryfie polegających na ich obniżeniu, zmianach warunków ich pobierania na korzystniejsze dla Posiadacza karty lub 
zaprzestaniu ich pobierania. 

8. Proponowane zmiany Regulaminu i Taryfy, dokonywane w czasie obowiązywania umowy, PKO Bank Polski SA przekazuje 
Posiadaczowi karty na trwałym nośniku wraz z podaniem dnia ich wejścia w życie, nie później niż 2 miesiące przed proponowaną 
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datą wejścia zmian w życie oraz informacją o podstawie prawnej tej zmiany i jej okolicznościach faktycznych, w sposób podany w § 
19. 

9. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 8, Posiadacz karty ma prawo, przed dniem proponowanego wejścia w życie zmian 
dokonać: 
1) zgłoszenia sprzeciwu wobec proponowanych zmian, 
2) wypowiedzenia umowy bez podnoszenia opłat ze skutkiem od dnia poinformowania Posiadacza karty o zmianie, nie później 

jednak niż od dnia, w którym te zmiany zostałyby zastosowane. 
10. W przypadku, gdy Posiadacz karty nie wypowie umowy lub nie zgłosi sprzeciwu uznaje się, że zmiany zostały przyjęte. Zmiany 

Regulaminu i Taryfy obowiązują od dnia podanego w informacji przekazanej Posiadaczowi karty. 
11. W przypadku, gdy Posiadacz karty zgłosi sprzeciw, ale nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia 

w życie proponowanych zmian. 
 
Wskazane pozycje otrzymują nowe brzmienie lub zostają usunięte lub zmieniają numeracje: 

 

Przed zmianą: Po zmianie: Podstawa prawna 
zmiany 

Okoliczności 
faktyczne zmiany 

Kolumna 3  
PKO VISA Electron STUDENT 
(oferowane do dnia 24 maja 2018 r.) 

Kolumna usunięta Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Tytuł kolumny 4 
Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa 
Przejrzysta karta kredytowa PKO 
MasterCard  

Tytuły kolumny 3 
Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa 
Przejrzysta karta kredytowa PKO 
Mastercard 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Tytuł kolumny 5 
“Partnerska karta PKO VITAY”  

Tytuł kolumny 4 
“Partnerska karta PKO VITAY” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Tytuł kolumny 6 
“PKO MasterCard Platinum” 

Tytuł kolumny 5 
“PKO Mastercard Platinum”  

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

Tytuł kolumny 7 
“PKO VISA Infinite” 

Tytuł kolumny 6 
“PKO VISA Infinite” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„5. Przewalutowanie transakcji 
dokonanej kartą VISA w walucie innej 
niż PLN lub kartą Mastercard w walucie 
innej niż EUR oraz PLN - za każdą 
transakcję od jej wartości” 
 

„5. Przewalutowanie transakcji 
dokonanej kartą w walucie innej niż 
waluta polska - za każdą transakcję od 
jej wartości” 

Regulamin wydawania i 
używania karty 
kredytowej PKO BP SA 
§ 42 ust. 2, pkt 2)  w 
związku z § 42 ust. 1, 
pkt 5)  
 

Konsekwencja 
zmiany Regulaminu 
związana ze zmianą 
zasad rozliczania 
transakcji 
dokonanych kartami 
Mastercard w 
walucie innej niż 
polska 

„8a. Objęcie ochroną ubezpieczeniową z 
tytułu grupowego ubezpieczenia na 
życie dla posiadaczy kart kredytowych 
(umowy zawarte od dnia 25 maja 2018 
r.) 2) – od wartości kwoty zadłużenia w 
dniu rozliczeniowym” 

„9. Objęcie ochroną ubezpieczeniową z 
tytułu grupowego ubezpieczenia na 
życie dla posiadaczy kart kredytowych 
(umowy zawarte od dnia 25 maja 2018 
r.) 2) – od wartości kwoty zadłużenia w 
dniu rozliczeniowym” 

Zmiana porządkowa  Zmiana porządkowa  

„9. Przejęcie odpowiedzialności za 
operacje zrealizowane przed 
zgłoszeniem utraty karty - opłata 
miesięczna” 

„10. Przejęcie odpowiedzialności za 
transakcje zrealizowane przed 
zgłoszeniem utraty karty - opłata 
miesięczna” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa 

„10. Objęcie ochroną ubezpieczeniową z 
tytułu ubezpieczenia grupowego w 
ramach pakietu ubezpieczeniowego 
„ubezpieczenia na szóstkę” (oferowana 
do dnia 21 lutego 2019r.) - opłata 
miesięczna 2) ”  

„11. Objęcie ochroną ubezpieczeniową z 
tytułu ubezpieczenia grupowego w 
ramach pakietu ubezpieczeniowego 
„ubezpieczenia na szóstkę” (oferowana 
do dnia 21 lutego 2019r.) - opłata 
miesięczna 2)” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa.  

„11. Objęcie ochroną ubezpieczeniową z 
tytułu ubezpieczenia grupowego 
podróżnego (oferowane do dnia 24 
maja 2018 r.) 2) - opłata miesięczna” 

„12. Objęcie ochroną ubezpieczeniową z 
tytułu ubezpieczenia grupowego 
podróżnego (oferowane do dnia 24 
maja 2018 r.) 2) - opłata miesięczna” 

Zmiana porządkowa.  Zmiana porządkowa.  

„12. Prestiżowy pakiet ubezpieczeń - 
opłata roczna 2)”  

„13. Prestiżowy pakiet ubezpieczeń - 
opłata roczna 2)” 

Zmiana porządkowa.  Zmiana porządkowa.  

13. Pakiet usług dodatkowych – Priority 
Pass - opłata roczna” 

14. Pakiet usług dodatkowych – Priority 
Pass - opłata roczna” 

Zmiana porządkowa.  Zmiana porządkowa. 

„14. Priority Pass – wejście Posiadacza 
karty albo Użytkownika do saloniku na 
lotnisku” 

„15. Priority Pass – wejście Posiadacza 
karty albo Użytkownika do saloniku na 
lotnisku” 

Zmiana porządkowa.  Zmiana porządkowa.  

„15. Priority Pass – wejście osoby 
towarzyszącej do saloniku na lotnisku” 

„16. Priority Pass – wejście osoby 
towarzyszącej do saloniku na lotnisku” 

Zmiana porządkowa.  Zmiana porządkowa.  

„16. Ekspresowe wysłanie karty – w 
kraju 3)” 

„17. Ekspresowe wysłanie karty – w 
kraju 4)” 

Zmiana porządkowa.  Zmiana porządkowa. 

„17. Ekspresowe wysłanie karty – za 
granicę 3)” 

„18. Ekspresowe wysłanie karty – za 
granicę 4)” 

Zmiana porządkowa.  Zmiana porządkowa. 

„18. Obsługa przekroczenia przyznanego 
limitu kredytowego (w przypadku 
przekroczenia limitu o więcej niż 5%)”  

„19. Obsługa przekroczenia przyznanego 
limitu kredytowego (w przypadku 
przekroczenia limitu o więcej niż 5%)” 

Zmiana porządkowa.  Zmiana porządkowa. 

„19. Wydanie na życzenie  Klienta 
duplikatu zestawienia transakcji 
płatniczych”  

„20. Wydanie na życzenie  Klienta 
duplikatu zestawienia transakcji 
płatniczych” 

Zmiana porządkowa. Zmiana porządkowa. 



3 
 

„20. Wydanie zaświadczenia o 
posiadanym rachunku płatniczym karty 
kredytowej 4)” 

„21. Wydanie zaświadczenia o 
posiadanym rachunku płatniczym karty 
kredytowej 5)” 

Zmiana porządkowa. Zmiana porządkowa. 

Wiersz  5, Kolumna 6 
W pozycji: Przewalutowanie transakcji 
dokonanej kartą VISA w walucie innej 
niż PLN lub kartą Mastercard w walucie 
innej niż EUR oraz PLN - za każdą 
transakcję od jej wartości” 
„3,5%” 

Wiersz  5, Kolumna 5 
W pozycji: Przewalutowanie transakcji 
dokonanej kartą w walucie innej niż 
waluta polska - za każdą transakcję od 
jej wartości  
„0%” 

Regulamin wydawania i 
używania karty 
kredytowej PKO BP SA 
§ 42 ust. 7 

Obniżenie prowizji 

Wiersz  5, Kolumna 7 
W pozycji: Przewalutowanie transakcji 
dokonanej kartą VISA w walucie innej 
niż PLN lub kartą Mastercard w walucie 
innej niż EUR oraz PLN - za każdą 
transakcję od jej wartości” 
„3,5%” 

Wiersz  5, Kolumna 6 
W pozycji: Przewalutowanie transakcji 
dokonanej kartą w walucie innej niż 
waluta polska - za każdą transakcję od 
jej wartości  
„0%” 

Regulamin wydawania i 
używania karty 
kredytowej PKO BP SA 
§ 42 ust. 7 

Obniżenie prowizji 

Wiersz 13, Kolumna 6 
W pozycji: Pakiet usług dodatkowych – 
Priority Pass – opłata roczna 
„0,00” 

Wiersz 14, Kolumna 5 
W pozycji: Pakiet usług dodatkowych – 
Priority Pass – opłata roczna 
„x” 

Regulamin wydawania i 
używania karty 
kredytowej PKO BP SA 
§ 42 ust. 2, pkt 2) oraz 
zmiana porządkowa 

Zakończenie 
świadczenia usługi, 
która była oferowana 
na czas określony, 
dla kart wznawianych 
po upływie okresu 
ważności. 

Wiersz 14, Kolumna 6  
W pozycji: Priority Pass – wejście 
Posiadacza karty albo Użytkownika do 
saloniku na lotnisku 
„równowartość 27 USD w złotych” 

Wiersz 15, Kolumna 5  
W pozycji: Priority Pass – wejście 
Posiadacza karty albo Użytkownika do 
saloniku na lotnisku 
„równowartość 32 USD w złotych 3)” 

Regulamin wydawania i 
używania karty 
kredytowej PKO BP SA 
§ 42 ust. 2, pkt 2) 

Podniesienie opłaty 
przez dostawcę 
usługi 
 

Wiersz 15, Kolumna 6  
W pozycji: Priority Pass – wejście osoby 
towarzyszącej do saloniku na lotnisku 
„równowartość 27 USD w złotych” 

Wiersz 16, Kolumna 5  
W pozycji: Priority Pass – wejście osoby 
towarzyszącej do saloniku na lotnisku 
„równowartość 32 USD w złotych 3)” 

Regulamin wydawania i 
używania karty 
kredytowej PKO BP SA 
§ 42 ust. 2, pkt 2) 

Podniesienie opłaty 
przez dostawcę 
usługi 
 

Wiersz 15, Kolumna 7  
W pozycji: Priority Pass – wejście osoby 
towarzyszącej do saloniku na lotnisku 
„równowartość 27 USD w złotych” 

Wiersz 16, Kolumna 6 
W pozycji: Priority Pass – wejście osoby 
towarzyszącej do saloniku na lotnisku 
„równowartość 32 USD w złotych” 

Regulamin wydawania i 
używania karty 
kredytowej PKO BP SA 
§ 42 ust. 2, pkt 2) 

Podniesienie opłaty 
przez dostawcę 
usługi 
 

 
Zmiany w przypisach 
 

Przed zmianą: Po zmianie: Podstawa prawna 
zmiany 

Okoliczności 
faktyczne zmiany 

 

„3) Nadanie wysyłki realizowane jest 
do 2 dni roboczych od złożenia 
dyspozycji przez Klienta. Dodatkowo 
należy doliczyć czas dostarczenia 
przesyłki.” 

 

„3) Usługa dostępna do końca terminu 
ważności karty Priority Pass” 

Regulamin wydawania i 
używania karty 
kredytowej PKO BP SA 
§ 42 ust. 2, pkt 2) oraz 
zmiana porządkowa 

Zakończenie 
świadczenia usługi, 
która była oferowana 
na czas określony, 
dla kart wznawianych 
po upływie okresu 
ważności. 

„3) Nadanie wysyłki realizowane jest 
do 2 dni roboczych od złożenia 
dyspozycji przez Klienta. Dodatkowo 
należy doliczyć czas dostarczenia 
przesyłki.” 

„4) Nadanie wysyłki realizowane jest do 2 
dni roboczych od złożenia dyspozycji 
przez Klienta. Dodatkowo należy doliczyć 
czas dostarczenia przesyłki.” 

Zmiana porządkowa.  Zmiana porządkowa. 

 
„4) Opłata nie obejmuje informacji,  
których obowiązek bezpłatnego  
wydania Klientowi nakłada ustawa o  
usługach płatniczych.” 
 

 
„5) Opłata nie obejmuje informacji, których  
obowiązek bezpłatnego wydania Klientowi  
nakłada ustawa o usługach płatniczych.” 
 

Zmiana porządkowa. Zmiana porządkowa. 
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CZĘŚĆ II. POZOSTAŁE KARTY PŁATNICZE 
DZIAŁ V. KARTY KREDYTOWE WYCOFANE Z OFERTY 
 
Dotychczasowy tytuł Działu V otrzymuje brzmienie: 

- DZIAŁ V. KARTY KREDYTOWE WYCOFANE Z OFERTY – TABELA NR 1 
- DZIAŁ V. KARTY KREDYTOWE WYCOFANE Z OFERTY – TABELA NR 2 

 
Zmiany w DZIAŁ V. KARTY KREDYTOWE WYCOFANE Z OFERTY – TABELA NR 1 
 
1. Bank przenosi do kart wycofanych z oferty Kartę kredytową PKO Visa Electron STUDENT dodając kolumnę nr 6.  
2. Bank zmienia walutę rozliczeniową dla transakcji zagranicznych dokonanych kartami kredytowymi Mastercard z EUR na PLN. 
3. Bank podnosi opłatę za: 

1) „Priority Pass - wejście Posiadacza karty albo Użytkownika do saloniku na lotnisku” z równowartość 27 USD w złotych na 
równowartość 32 USD w złotych.  

2) „Priority Pass - wejście osoby towarzyszącej do saloniku na lotnisku” z równowartość 27 USD w złotych na równowartość 32 
USD w złotych. 

4. Bank wprowadza zmiany porządkowe. 
 
Podstawa prawna dokonania powyższych zmian: § 42 Regulaminu wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA 
 

§ 42 

1. PKO Bank Polski SA jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku:  
1) wprowadzenia nowych lub uchylenia bądź zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie wpływającym na 

postanowienia zawartej z Posiadaczem karty umowy ramowej, 
2) dodania nowych, zmiany lub ograniczenia dotychczasowych usług dostępnych przy użyciu karty, wpływających na 

postanowienia zawartej z Posiadaczem karty umowy ramowej, 
3) konieczności dostosowania zapisów umowy ramowej do wymogów związanych z ochroną konsumentów, 
4) zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów albo 

decyzji, rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub innych organów władzy 
i administracji publicznej wpływających na postanowienia umowy ramowej, 

5) zmiany warunków wydawania i funkcjonowania kart płatniczych na rynku polskim lub na rynku międzynarodowym 
wpływających na postanowienia umowy ramowej, zmiany warunków funkcjonowania karty związanych z postępem 
technicznym, technologicznym i informatycznym, wpływających na postanowienia niniejszej umowy ramowej. 

2. Przesłanką do zmiany przez PKO Bank Polski SA tytułów oraz stawek opłat i prowizji określonych w Taryfie, zmiany warunków ich 
pobierania, jak również wprowadzenia przez PKO Bank Polski SA nowych opłat lub prowizji jest zaistnienie co najmniej jednej 
z następujących okoliczności: 
1) zmiany miesięcznych lub kwartalnych lub półrocznych lub rocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, 

publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, o co najmniej 0,1 p.p.; w przypadku zmiany więcej niż jednego wskaźnika, 
podstawą do zmiany jest wskaźnik o najwyższej wartości zmiany, 

2) zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, kosztów obsługi rozliczeń transakcji, rozliczeń 
międzybankowych i innych kosztów ponoszonych przez PKO Bank Polski SA na rzecz instytucji zewnętrznych, których dotyczą 
opłaty lub prowizje, o co najmniej 1 %, 

3) zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, publikowanego przez 
Główny Urząd Statystyczny za dany miesiąc, lub kwartał lub rok o co najmniej 1 %; w przypadku zmiany więcej niż jednego 
wskaźnika, podstawą do zmiany jest wskaźnik o najwyższej wartości zmiany, 

4) udostępnienia Posiadaczom kart nowych usług, o charakterze opcjonalnym, z zastrzeżeniem że ta zmiana polega na 
ustanowieniu nowych opłat lub prowizji, dotyczących udostępnianych usług, 

5) wprowadzenia, zmiany lub uchylenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, uchwał, decyzji, rekomendacji oraz innych 
aktów wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub inne właściwe urzędy lub organy administracji publicznej, wydania orzeczeń sądowych, o ile 
w ich wyniku i w celu dostosowania się do nich, konieczna stała się zmiana postanowień Taryfy, 

6) konieczności dostosowania postanowień Taryfy, postanowień innych wzorców umownych PKO Banku Polskiego SA, w zakresie 
dotyczącym tytułów opłat i prowizji, niewpływającym na wysokość pobieranych opłat i prowizji oraz warunki ich pobierania, 

7) wprowadzenia zmiany lub uchylenia przepisów prawa wpływających na zasady i sposób świadczenia przez PKO Bank Polski SA 
usług w ramach umowy lub wpływających na zasady korzystania z tych usług przez Posiadacza karty, powodujących zmianę 
ponoszonych przez PKO Bank Polski SA kosztów świadczenia tych usług. 

3. Zmiany, wskazane w ust. 2, wyrażające zmiany wskaźników lub kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, będą polegać na 
podwyższeniu lub obniżeniu stawek prowizji lub opłat zgodnie z kierunkiem zmian tych wskaźników lub kosztów, o nie więcej niż 
dwukrotność dotychczas obowiązującej stawki opłat lub prowizji, z zastrzeżeniem ust. 4. Zmiany, o których mowa w zdaniu 
pierwszym będą dokonywane nie częściej niż raz na kwartał. 

4. W przypadku pierwszego podwyższenia opłat lub prowizji, których wysokość do tej pory wynosiła: 
1) 0 zł – opłata w wyniku podwyższenia nie może przekroczyć 50 zł, 
2) 0% – prowizja w wyniku podwyższenia nie może wynosić więcej niż 2%. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą nastąpić nie później niż w terminie do 12 miesięcy od zaistnienia okoliczności będących 
przesłanką zmian. 

6. Decyzja o zmianach, o których mowa w ust. 2, podejmowana jest zgodnie z zasadami dobrej praktyki bankowej oraz dobrymi 
obyczajami. 

7. Niezależnie od okoliczności wymienionych w ust. 2 PKO Bank Polski SA w każdym czasie ma prawo dokonać zmian opłat lub prowizji 
określonych w Taryfie polegających na ich obniżeniu, zmianach warunków ich pobierania na korzystniejsze dla Posiadacza karty lub 
zaprzestaniu ich pobierania. 

8. Proponowane zmiany Regulaminu i Taryfy, dokonywane w czasie obowiązywania umowy, PKO Bank Polski SA przekazuje 
Posiadaczowi karty na trwałym nośniku wraz z podaniem dnia ich wejścia w życie, nie później niż 2 miesiące przed proponowaną 
datą wejścia zmian w życie oraz informacją o podstawie prawnej tej zmiany i jej okolicznościach faktycznych, w sposób podany w § 
19. 

9. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 8, Posiadacz karty ma prawo, przed dniem proponowanego wejścia w życie zmian 
dokonać: 
1) zgłoszenia sprzeciwu wobec proponowanych zmian, 
2) wypowiedzenia umowy bez podnoszenia opłat ze skutkiem od dnia poinformowania Posiadacza karty o zmianie, nie później 

jednak niż od dnia, w którym te zmiany zostałyby zastosowane. 
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10. W przypadku, gdy Posiadacz karty nie wypowie umowy lub nie zgłosi sprzeciwu uznaje się, że zmiany zostały przyjęte. Zmiany 
Regulaminu i Taryfy obowiązują od dnia podanego w informacji przekazanej Posiadaczowi karty. 

11. W przypadku, gdy Posiadacz karty zgłosi sprzeciw, ale nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia 
w życie proponowanych zmian. 

 
Wskazane pozycje otrzymują nowe brzmienie lub zostają usunięte lub zmieniają numeracje: 

 

Przed zmianą: Po zmianie: Podstawa prawna 
zmiany 

Okoliczności 
faktyczne zmiany 

Brak zapisu Kolumna 6 
“PKO VISA Electron STUDENT” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa. 

Tytuł kolumny 3 
“PKO Visa Electron 
PKO MasterCard Electronic (błękitna)” 

Tytuł kolumny 3 
“PKO Visa Electron 
PKO Mastercard Electronic (błękitna)” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa. 

Tytuł kolumny 4 
“PKO Visa Classic, PKO MasterCard 
Standard (srebrna), Partnerska karta 
PKO VITAY (srebrna)” 

Tytuł kolumny 4 
“PKO Visa Classic, PKO Mastercard 
Standard (srebrtna), Partnerska karta 
PKO VITAY (srebrna)” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa. 

Tytuł kolumny 5 
“PKO Visa Gold, PKO MasterCard Gold, 
Partnerska karta PKO VITAY (złota)” 

Tytuł kolumny 5 
“PKO Visa Gold, PKO Mastercard Gold, 
Partnerska karta PKO VITAY (złota)” 

Zmiana porządkowa Zmiana porządkowa. 

„5. Przewalutowanie transakcji 
dokonanej kartą VISA w walucie innej 
niż PLN lub kartą Mastercard w walucie 
innej niż EUR oraz PLN - za każdą 
transakcję od jej wartości” 
 

„5. Przewalutowanie transakcji 
dokonanej kartą w walucie innej niż 
waluta polska - za każdą transakcję od 
jej wartości” 

Regulamin wydawania i 
używania karty 
kredytowej PKO BP SA 
§ 42 ust. 2, pkt 2)  w 
związku z § 42 ust. 1, 
pkt 5)  
 

Konsekwencja 
zmiany Regulaminu 
związana ze zmianą 
zasad rozliczania 
transakcji 
dokonanych kartami 
Mastercard w 
walucie innej niż 
polska 

„8a. Objęcie ochroną ubezpieczeniową z 
tytułu grupowego ubezpieczenia na 
życie dla posiadaczy kart kredytowych 
(umowy zawarte od dnia 25 maja 2018 
r.) 2) – od wartości kwoty zadłużenia w 
dniu rozliczeniowym” 

„9. Objęcie ochroną ubezpieczeniową z 
tytułu grupowego ubezpieczenia na 
życie dla posiadaczy kart kredytowych 
(umowy zawarte od dnia 25 maja 2018 
r.) 2) – od wartości kwoty zadłużenia w 
dniu rozliczeniowym” 

Zmiana porządkowa.  Zmiana porządkowa.  

„9. Objęcie ochroną ubezpieczeniową z 
tytułu ubezpieczenia grupowego 2)  

1) NNW w podróży 

2) Utrata karty 

3) Spłata kredytu w przypadku 
śmierci, utraty pracy, trwałej 
niezdolności do pracy i 
czasowej niezdolności do 
pracy”  

Zapis usunięto Zmiana porządkowa.  Zmiana porządkowa.  

Wiersz 14, Kolumna 5 
W pozycji: Priority Pass – wejście 
Posiadacza karty albo Użytkownika do 
saloniku na lotnisku 
„równowartość 27 USD w złotych” 

Wiersz 14, Kolumna 5  
W pozycji: Priority Pass – wejście 
Posiadacza karty albo Użytkownika do 
saloniku na lotnisku 
„równowartość 32 USD w złotych” 

Regulamin wydawania i 
używania karty 
kredytowej PKO BP SA 
§ 42 ust. 2, pkt. 2) 

Podniesienie opłaty 
przez dostawcę 
usługi 

Wiersz 15, Kolumna 5  
W pozycji: Priority Pass – wejście osoby 
towarzyszącej do saloniku na lotnisku 
„równowartość 27 USD w złotych” 

Wiersz 15, Kolumna 5  
W pozycji: Priority Pass – wejście osoby 
towarzyszącej do saloniku na lotnisku 
„równowartość 32 USD w złotych” 

Regulamin wydawania i 
używania karty 
kredytowej PKO BP SA 
§ 42 ust. 2, pkt 2) 

Podniesienie opłaty 
przez dostawcę 
usługi 

„22. Wydanie na życzenie Klienta 
duplikatu zestawienia transakcji 
płatniczych” 

„19. Wydanie na życzenie Klienta 
duplikatu zestawienia transakcji 
płatniczych” 

Zmiana porządkowa.  Zmiana porządkowa.  

„23. Wydanie zaświadczenia o 
posiadanym rachunku  płatniczym karty 
kredytowej 4)” 

„20. Wydanie zaświadczenia o 
posiadanym rachunku  płatniczym karty 
kredytowej 4)” 

Zmiana porządkowa.  Zmiana porządkowa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


