
1  Достатньо виконати мінімум 4 безготівкові операції (за винятком переказів) за допомогою дебетової картки, виданої для рахунку, або за допомогою системи BLIK у період, за який 
стягується щомісячна комісія за картку, в іншому випадку комісія становить 5 PLN/місяць.

 2  За зняття готівки в іноземній валюті оператори банкоматів можуть стягувати додаткові збори. У випадку з рахунками «PKO Рахунок без меж» зняття готівки в іноземній валюті  
з рахунку, що ведеться в польських злотих, включаючи транскордонні платежі за допомогою дебетової картки для здійснення готівкових платежів, сплачується комісія  
за конвертацію валюти. Принципи валютного конвертування транзакцій викладені у «Загальних умовах ведення банківських рахунків та надання послуг окремим клієнтам банком  
PKO Bank Polski SA». Сума комісії за конвертацію валюти транзакцій доступна в Таблиці банківських комісій та зборів.

3  Достатньо мін. 5 безготівкових операцій (за винятком переказів) дебетовою карткою, що видана до рахунку, або за допомогою системи BLIK у розрахунковий період  
за який стягується щомісячна комісія за картку, в іншому випадку комісія становить 10 PLN/місяць. 

4  Акція триває до 30.09.2021 р. Доступні валюти та ліміти переказу: PLN (до 5000 PLN), EUR (до 1250 EUR), USD (до 1250 USD). Валюта переказу повинна відповідати валюті рахунку, 
на який відправляються кошти у Кредобанк. У разі недотримання умов акції або після її завершення стягується плата за переказ коштів до Кредобанку відповідно до Таблиці 
банківських комісій та зборів, наявних у відділеннях Банку та на інтернет-сторінці www.pkobp.pl.

PKO РАХУНОК ДЛЯ МОЛОДИХ
Для клієнтів у віці 18-26 років

PKO РАХУНОК ЗА НУЛЬ 
Для клієнтів вiком вiд 18 років

PKO РАХУНОК БЕЗ МЕЖ 
Для клієнтів вiком вiд 18 років

• 0 PLN за ведення платіжного рахунку 
• 0 PLN за обслуговування дебетової 

картки1

• 0 PLN за зняття готівки у всiх  
банкоматах y Польщі та світі2

• 0 PLN за ведення платіжного рахунку
• 0 PLN за обслуговування дебетової 

картки3

• 0 PLN за зняття готівки в 3200  
банкоматах банку PKO Bank Polski

• 0 PLN за виплату зi всiх банкоматiв за 
кордоном2

• 0 PLN за виплати з допомогою 
системи BLIK у PLN зі всіх банкоматів 
у Польщі

• 17,90 PLN за ведення платіжного 
рахунку

• 0 PLN за обслуговування дебетової 
картки

• 0 PLN за зняття готівки в усіх 
банкоматах в Польщі та світі2

• 0 PLN послуга повідомлення SMS

Після закінчення акції комісія за іноземне платіжне доручення вказана у Таблиці банківських комісій та зборів, з якою можна ознайомитись у відділеннях банку та на сайті  
www.pkobp.pl. Акція на подібних умовах може мати місце також у майбутньому.
Інші комісії стягуються відповідно до Таблиці банківських комісій та зборів, з якою можна ознайомитись у відділеннях банку та на сайті www.pkobp.pl.

ВІДКРИЙТЕ РАХУНОК У БАНКУ PKO BANK POLSKI 
Все, що вам потрібно – це відвідати відділення PKO Bank Polski і мати при собі паспорт – знайдіть найближче відділення на сайті  
www.pkobp.pl/poi. 

ОСОБИСТІ РАХУНКИ
У PKO BANK POLSKI

Додаткову інформацію про пропозицію українською мовою можна знайти на сайті www.pkobp.pl/ua.

ЯК КЕРУВАТИ РАХУНКОМ?
Постійний доступ до фінансів за допомогою послуги електронного банкінгу, який включає:

• інтернет-банкінг iPKO на сайті www.ipko.pl,

• мобільний додаток IKO для телефону. Додаток доступний для мобільних пристроїв з ОС Android і iOS на 4 мовах: 
польська, українська, англійська та російська – докладніше на www.iko.pkobp.pl. Активація мобільного додатка IKO 
можлива лише за номерами телефонiв (+48). Номер телефону повинен бути повідомлений Банку.

ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ 

За допомогою інтернет-сервісу iPKO Ви можете від-
правити кошти в Україну у валюті PLN, а одержувач, 
якому ви передасте номер MTCN, отримає кошти  
у будь-якому відділенні Western Union:

•  9,90 злотих за переказ коштів в iPKO у валюті PLN, 
на суму до 500 злотих.

Власники картки Western Union Gold можуть отримати 
додаткові переваги – більше на www.mywu.com 

АКЦІЯ4  
НА ПЕРЕКАЗИ У  
•  Тепер за 10 злотих Ви можете відправити 

міжнародний переказ з рахунку в PKO Bank Polski 
до Кредобанку, а в робочі дні гроші надійдуть 
на вказаний рахунок навіть протягом 15 хвилин. 
Відправити гроші можна за допомогою інтернет-
сервісу iPKO, мобільного додатку IKO або  
у відділенні Банку.

Авторизація послуг, підтверджених за допомогою SMS-коду, не передбачає стягнення оплати. У випадку авторизації платіжного доручення та встановлення, зміни або видалення 
платіжного доручення/одержувача у інший спосіб, Банк буде стягувати комісію: у випадку PKO РАХУНОК ДЛЯ МОЛОДИХ та PKO РАХУНОК БЕЗ МЕЖ – у розмiрi 0,29 PLN, у випадку PKO 
РАХУНОК ЗА НУЛЬ – у розмірі 0,50 PLN.

СЕРПЕНЬ 2021

www.pkobp.pl/wizerunki/ одноразова плата за зображення 14,90 zł

ЗАМОВИТИ КАРТКУ ДО РАХУНКУ IЗ ЗОБРАЖЕННЯМ З ГАЛЕРЕЇ
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