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Szanowni Państwo, 
 
od 15 czerwca 2019 roku nastąpią zmiany w Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim.  
Zmianie ulegnie opłata Priority Pass - wejście do saloniku na lotnisku Posiadacza i Użytkownika karty 
oraz osoby towarzyszącej - z równowartości 27 USD do równowartości 32 USD w złotych polskich.  
Jest to efekt podniesienia ceny przez dostawcę usługi. Bank podjął również decyzję o  nieprzedłużeniu 
umowy na usługi Prioryty Pass dla kredytowych Visa Gold payWave Adm. oraz kart kredytowych 
MastercCard Platinum Adm. Usługa będzie dostępna do końca terminu ważności obecnie posiadanej 
karty Priority Pass. 
 
Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zmianę Taryfy, mają Państwo możliwość złożenia na piśmie  
do 14 czerwca 2019 roku: 
• sprzeciwu wobec tych zmian, co spowoduje wygaśnięcie umowy w przeddzień ich wejścia w życie, 

albo 
• wypowiedzenia umowy, bez podnoszenia opłat, ze skutkiem od dnia poinformowania o zmianie,  

nie później jednak niż od dnia, w którym te zmiany zostałyby zastosowane. 
 
Skutki prawne i finansowe takiego sprzeciwu wobec zmian lub rozwiązania umowy określa Regulamin 
kart płatniczych dla klientów indywidulanych w PKO Banku Polskim SA. W związku ze złożeniem 
sprzeciwu lub wypowiedzeniem umowy może zachodzić konieczność rozliczenia finansowego stron tj.: 
spłaty zadłużenia z tytułu wykorzystanego limitu kredytowego lub wypłaty występującej na rachunku 
karty kwoty nadpłaty. Przed podjęciem decyzji prosimy o zapoznanie się ze stosownym 
postanowieniem Regulaminu. Niezłożenie na piśmie żadnego z wymienionych oświadczeń oznacza 
akceptację zmian, które wejdą w życie 15 czerwca 2019 roku. 
 
Odpowiedzi na pytania związane z wprowadzonymi zmianami można uzyskać pod numerem infolinii 
800 302 302 oraz +48 81 535 60 60 (opłata zgodna z taryfą operatora). 
 
 
 
Z poważaniem 

 
Szymon Wałach 
Dyrektor Pionu Klienta Detalicznego 



 

CZĘŚĆ II. POZOSTAŁE KARTY PŁATNICZE 

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

 Tytuł prowizji/opłaty Karta kredytowa Adm. 

Karta kredytowa Mastercard 
Aspiracje Adm. 

Karta kredytowa Visa payWave 
Adm. 

Karta kredytowa Mastercard 
Platinum Adm. Standard/Gold Standard/Gold 

1 2 3 4 5 6 

 w złotych w złotych w złotych w złotych 

1. Obsługa karty kredytowej - opłata roczna  50,00 50,00 - Standard 

150,00 - Gold  

58,00 - Standard 
140,00 - Gold 

600,00 

2. Wypłata gotówki w kraju - za każdą transakcję od jej wartości  4% nie mniej niż 10,00 4% nie mniej niż 10,00 4% nie mniej niż 10,00 4% nie mniej niż 10,00 

3. Wypłata gotówki za granicą - za każdą transakcję od jej wartości  4% nie mniej niż 10,00 4% nie mniej niż 10,00 4% nie mniej niż 10,00 4% nie mniej niż 10,00 

4. Przewalutowanie transakcji dokonanej kartą VISA w walucie 
innej niż waluta polska lub kartą Mastercard w walucie innej niż 
euro oraz niż waluta polska - za każdą transakcję od jej wartości 

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

5. Polecenie przelewu lub polecenie przelewu wewnętrznego z 
rachunku karty kredytowej, w tym za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej - za każdą transakcję od jej wartości  

4% nie mniej niż 15,00 4% nie mniej niż 15,00 4% nie mniej niż 15,00 4% nie mniej niż 15,00 

6. Objęcie ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia grupowego:1) 

1) NNW w podróży x 0,65% od salda zadłużenia 0,00 0,00 

2) Utrata karty x 0,00 0,00 

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

x x x 

7. Priority Pass - wejście Posiadacza karty lub Użytkownika do 
saloniku na lotnisku 

x x równowartość 32 USD w złotych 2) równowartość 32 USD w złotych 3) 

8. Priority Pass - wejście osoby towarzyszącej do saloniku na 
lotnisku 

x x równowartość 32 USD w złotych 2) równowartość 32 USD w złotych 3) 

9. Wydanie na życzenie Klienta duplikatu zestawienia transakcji 
płatniczych 

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

10. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 
karty kredytowej4) 

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

1) Opłata stanowi równowartość kosztu składki ubezpieczeniowej. 
2) Usługa dostępna dla karty kredytowej Visa Gold payWave Adm. do końca terminu ważności karty Priority Pass. Usługa nie dotyczy kart kredytowych Visa Standard payWave Adm. Standard. 
3) Usługa dostępna do końca terminu ważności karty Priority Pass. 
4) Opłata nie obejmuje informacji, których obowiązek bezpłatnego wydania Klientowi nakłada ustawa o usługach płatniczych. 
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