KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA
TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM
Wersja obowiązująca od dnia 4 sierpnia 2018 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH
W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Postanowienia ogólne
§ 1.
Niniejsza Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA (PKO BP SA), zwana dalej „Taryfą”, określa stawki prowizji i opłat bankowych
pobieranych przez PKO BP SA od osób fizycznych.
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§ 2.
Prowizje i opłaty ustalane są i pobierane w złotych albo w walutach obcych.
Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących.
Od operacji realizowanych w agencjach pobierane są prowizje i opłaty w wysokości obowiązującej w oddziałach, z wyjątkiem przypadków,
w których Taryfa stanowi inaczej.
§ 3.
Opłaty abonamentowe oraz opłata za prowadzenie rachunku pobierane są w sposób automatyczny z rachunku klienta:
1) w ciężar rachunku, do wysokości wolnych środków na rachunku,
2) w przypadku braku wolnych środków na rachunku:
a) pobranie prowizji i opłat powoduje powstanie zadłużenia przeterminowanego,
b) posiadacz rachunku jest zobowiązany do uzupełnienia środków, spłata należności pokrywana jest ze środków zgromadzonych na
rachunku z pierwszych wpływów na rachunek.
Opłaty abonamentowe oraz opłata za prowadzenie rachunku klienta pobierane są miesięcznie, przy czym:
1) opłaty abonamentowe pobierane są 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni,
2) opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest na koniec miesiąca kalendarzowego, z wyjątkiem rachunku przekształcanego na rachunek
z umową o kredyt odnawialny, od którego opłata pobierana jest w dacie przekształcenia rachunku.
W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto:
1) rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - opłata nie jest pobierana,
2) rachunek oszczędnościowy płatny na żądanie (rachunek walutowy) lub rachunek oszczędnościowy - opłata pobierana jest proporcjonalnie
do ilości dni pozostających do końca tego miesiąca.
Prowizje i opłaty z tytułu transakcji płatniczych dokonanych kartą pobierane są w ciężar rachunku podpiętego w przypadku rozliczenia operacji
na rachunkach podpiętych. Przeliczenie tych prowizji i opłat odbywa się na zasadach jak dla rozliczeń transakcji płatniczych, opisanych
w Ogólnych warunkach prowadzenia rachunków płatniczych (bankowych) dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA.
W przypadku zamknięcia rachunku klienta opłaty, o których mowa w ust. 2 oraz opłaty za obsługę karty debetowej pobierane są
proporcjonalnie do liczby dni trwania umowy.
Opłatę przygotowawczą za rozpatrzenie wniosku kredytowego kredytu konsumpcyjnego pobiera się w przypadku zawarcia umowy oraz
wypłaty kredytu w terminie wskazanym w umowie.

§ 4.
Opłaty i prowizje związane z rachunkiem oszczędnościowym w GBP, który był oferowany w Wielkiej Brytanii do 25 marca 2012 r., pobiera się:
1) w ciężar rachunku,
2) w gotówce, bezpośrednio po czynności dokonanej w Polsce.
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§ 5.
Prowizje i opłaty pokrywa Klient zlecający transakcję płatniczą, z wyjątkiem transakcji płatniczych, o których mowa w ust. 2.
W przypadku przelewów zagranicznych/walutowych, prowizje i opłaty pokrywa Klient zlecający dyspozycję lub Odbiorca, zależnie od uzgodnień
między tymi stronami i praktyki bankowej.
Niezależnie od prowizji i opłat, wymienionych w Taryfie, od Klientów pobiera się opłaty i prowizje pobrane przez banki krajowe i zagraniczne
pośredniczące przy wykonaniu dyspozycji, zgodnie z obowiązującymi taryfami tych banków lub według odrębnie zawartych porozumień.
Ilekroć w Taryfie użyto określenia „banki zagraniczne”, należy przez to rozumieć także banki mające siedzibę na terytorium Unii Europejskiej.
Nie pobiera się opłat i prowizji, jeżeli:
1) kwota przelewu zagranicznego/walutowego otrzymywanego przez PKO BP SA uniemożliwia pobranie należnych PKO BP SA prowizji i opłat
z tytułu jego realizacji, w przypadku gdy pokrywa je Odbiorca,
2) kwota zwróconego przez bank zagraniczny lub krajowy przelewu zagranicznego/walutowego wysyłanego przez PKO BP SA nie jest
wystarczająca na pobranie należnej PKO BP SA opłaty z tytułu dokonania zwrotu zrealizowanego przez PKO BP SA przelewu
zagranicznego/walutowego wysyłanego.

§ 6.
Nie pobiera się prowizji i opłat:
1) za wpłaty gotówki oraz polecenia przelewów realizowanych: w oddziałach i agencjach PKO BP SA, za pośrednictwem usługi bankowości
telefonicznej i usługi bankowości elektronicznej (przy pomocy funkcji zakupu jednostek funduszy) związane z zakupem jednostek uczestnictwa
PKO TFI,
2) za blokadę środków stanowiących zabezpieczenie kredytów i pożyczek udzielanych przez PKO BP SA,
3) z tytułu zaległości w spłacie, jeżeli zawarto umowę przewidującą odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty należności, związaną ze
zwłoką w spłacie zadłużenia.
§ 7.
W przypadku wierzytelności zarządzanych przez Centrum Restrukturyzacji i Windykacji PKO BP SA pobiera się wyłącznie opłaty wymienione
w Części IX w pkt 10.
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§ 8.
W przypadku, gdy właściwa Umowa lub Regulamin nie stanowią inaczej, a opłata lub prowizja, z zastrzeżeniem ust. 2-4, jest należna Bankowi:
1) w złotych, a uiszczana jest w walucie obcej, dla wyliczania należnej prowizji lub opłaty stosuje się kurs kupna waluty (dla dewiz – płatności
bezgotówkowe albo pieniędzy – płatności w gotówce), obowiązujący w PKO BP SA w momencie dokonywania przeliczenia według aktualnej
Tabeli kursów walut PKO BP SA,
2) w walucie obcej, a uiszczana jest w złotych, dla wyliczania należnej prowizji lub opłaty stosuje się kurs sprzedaży waluty (dla dewiz –
płatności bezgotówkowe albo pieniędzy – płatności w gotówce), obowiązujący w PKO BP SA w momencie dokonywania przeliczenia według
aktualnej Tabeli kursów walut PKO BP SA,
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3) w walucie obcej, a uiszczana jest w innej walucie obcej, dla wyliczania należnej prowizji lub opłaty stosuje się kursy kupna/sprzedaży
waluty (dla dewiz – płatności bezgotówkowe albo pieniędzy – płatności w gotówce) obowiązujące w PKO BP SA w momencie dokonywania
przeliczenia według aktualnej Tabeli kursów walut PKO BP SA. W takich przypadkach stosuje się kurs kupna waluty, w której jest uiszczana
prowizja lub opłata oraz kurs sprzedaży waluty, w której prowizja lub opłata jest należna Bankowi zgodnie z Taryfą.
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.
Od przelewów zagranicznych/walutowych, realizowanych w walutach obcych, prowizję lub opłatę pobieraną w złotych oblicza się według kursu
średniego NBP, podawanego do wiadomości w Tabeli kursów walut PKO BP SA.
Do obliczania prowizji i opłat mogą być stosowane inne kursy niż określone w ust. 1-3, jeżeli tak stanowią inne przepisy.
§ 9.
Informacja o możliwości wykonania poszczególnych dyspozycji za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej oraz usługi bankowości
telefonicznej podawana jest w Komunikacie.
Informacja o wysokości limitów dla poszczególnych typów przelewów, jak również ich dostępność w kanałach dystrybucji oraz godziny ich
realizacji podawane są w Komunikacie.

§ 10.
Usługa „Powiadomienia o bieżących zdarzeniach związanych z posiadanym rachunkiem oraz wykorzystywanymi usługami bankowości
elektronicznej” jest dostępna dla posiadaczy rachunku walutowego, oszczędnościowego lub oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.
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