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WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH  
W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM  
SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH obowiązuje od 03.09.2012 roku 
 

Lp. Czynność Opłata w złotych 

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE  

1.  Prowadzenie rachunku PKO Konto za Zero – miesięczne. W miesiącu 
Kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana:  

0,00 – jeżeli systematyczne wpływy na 
rachunek wynoszą nie mniej niż 1500 
złotych  
6,90 – jeżeli systematyczne wpływy są 
niższe niż 1500 złotych  

2.  Powiadomienia dotyczące zdarzeń związanych z posiadanym rachunkiem oraz 
wykorzystywanymi usługami bankowości elektronicznej, wysyłane:  
1/ za pośrednictwem e-mail  
2/ za pośrednictwem SMS – opłaty pobierane w cyklach miesięcznych:  
a) pakiet 40 SMS:  
- do 40 szt. SMS  
- kolejne SMS powyżej 40 szt. – za każdy SMS  
b) powiadomienia SMS - za każdy SMS  

*z wyłączeniem rachunku PKO Konto bez Granic , Konto Aurum i Konto Platinium 

II, dla których opłata wynosi 0,00 zł  

 
 
0,00  
 
6,00*  
0,20*  
 
0,25*  

RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY (SUPERKONTO Graffiti, SUPERKONTO STUDENT, SUPERKONTO (umowy zawarte do 
13 marca 2011 r.), ZŁOTE KONTO, Rachunek PLATINIUM, Rachunek nieoszczędnościowy dla osób fizycznych nie prowadzących 
działalności gospodarczej (rachunki otwierane do dnia 14 lipca 2005 r.), Rachunek oszczędnościowy w GBP*)  

 
  

Powiadomienia dotyczące zdarzeń związanych z posiadanym rachunkiem oraz 
wykorzystywanymi usługami bankowości elektronicznej, wysyłane:  
1/ za pośrednictwem e-mail  
2/ za pośrednictwem SMS – opłaty pobierane w cyklach miesięcznych:  
a) pakiet 40 SMS:  
- do 40 szt. SMS  
- kolejne SMS powyżej 40 szt. – za każdy SMS  
b) powiadomienia SMS - za każdy SMS  

 
 
0,00  
 
6,00  
0,20  
 
0,25  

 * Rachunek Oszczędnościowy w GBP, który był oferowany w Wielkiej Brytanii.  

KARTY DEBETOWE*  

4.  Opłata za każdy wydruk w bankomacie PKO Banku Polskiego SA informacji o 
wysokości salda rachunku/wolnych środków  

0,50  

5.  Opłata za każdy wydruk w bankomacie PKO Banku Polskiego SA informacji o 
ostatnich 5 operacjach rozliczonych na rachunku, do którego wydano kartę  

1,00  

*W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami debetowymi, 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.  

POZOSTAŁE KARTY: 

6.   
I. DEBETOWE 1)  

 

  
7.  Opłata za wizerunek karty z galerii *  

1) wydanie karty z wizerunkiem z galerii  
2) zmiana standardowego wizerunku karty na wizerunek z galerii  
3) zmiana wizerunku karty w ramach galerii  
 
* wznowienie albo wydanie karty po unieważnieniu z wybranym wizerunkiem z 
galerii następuje pod warunkiem, że dany wizerunek nadal jest dostępny w 
ofercie. W sytuacji wycofania danego wizerunku z galerii karta zostanie wydana 
ze standardowym wizerunkiem.  

9,90  

8.  Opłata za każdy wydruk w bankomacie PKO Banku Polskiego SA informacji o 
wysokości salda rachunku/wolnych środków  

0,50  

9.  Opłata za każdy wydruk w bankomacie PKO Banku Polskiego SA informacji o 
ostatnich 5 operacjach rozliczonych na rachunku, do którego wydano kartę  

1,00  

 
1) w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami debetowymi, 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.  
 

10.  II. CHARGE 2)  
2) W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami PKO Visa Classic i PKO Visa Gold 
dokonanych w walucie innej niż rozliczeniowa, pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3: 
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wartości transakcji.  
 

POZOSTAŁE RACHUNKI  
(Rachunek Oszczędnościowy, Rachunek Oszczędnościowy Plus, Rachunek oszczędnościowy płatny na żądanie: w walucie polskiej * 
i walutach wymienialnych)  
*rachunek prowadzony dla osób fizycznych, dla Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych ( od dnia 16 lipca 2007 r.) oraz 
dla komitetów wyborczych wyborców (od dnia 3 września 2012 r.)  

11.  Prowadzenie Rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie w walucie 
polskiej – miesięcznie. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, 
opłata pobierana jest proporcjonalnie do ilości dni pozostających do końca tego 
miesiąca  

5,00 - rachunki osób fizycznych  
10,00 - pozostałe  
rachunki  

12.  Abonament miesięczny za korzystanie z usług bankowości elektronicznej (iPKO) 
dla Rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie w walucie polskiej i 
walutach wymienialnych  

0,00  

13.  Przelew - realizacja dyspozycji przekazania środków: z Rachunku 
oszczędnościowego płatnego na żądanie w walucie polskiej i walutach 
wymienialnych  
1/ na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskiem SA:  
a) w oddziale PKO Banku Polskiego SA  
b) za pośrednictwem serwisu telefonicznego  
c) za pośrednictwem serwisu internetowego  
d) w urządzeniach samoobsługowych  
 
2/ na rachunki w innym banku:  
a) w oddziale PKO Banku Polskiego SA  
b) za pośrednictwem serwisu telefonicznego  
c) za pośrednictwem serwisu internetowego  
d) w urządzeniach samoobsługowych  
 

 
 
 
 
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
 
 
6,00  
4,00  
1,00  
2,00  

14.  Przelew predefiniowany (z zastrzeżeniem pkt.41 w Części IV Dziale VIII Rozdziale 
IV) – realizacja dyspozycji przekazania środków z Rachunku oszczędnościowego 
płatnego na żądanie w walucie polskiej i walutach wymienialnych  
1/ na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskiem SA:  
a) w oddziale PKO Banku Polskiego SA  
b) za pośrednictwem serwisu telefonicznego  
c) za pośrednictwem serwisu internetowego  
d) w urządzeniach samoobsługowych  
 
2/ na rachunki w innym banku:  
a) w oddziale PKO Banku Polskiego SA  
b) za pośrednictwem serwisu telefonicznego  
c) za pośrednictwem serwisu internetowego  
d) w urządzeniach samoobsługowych  
 

 
 
 
 
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
 
 
6,00  
4,00  
1,00  
2,00  

15.  Zlecenia stałe (o stałej kwocie i terminie) z Rachunku oszczędnościowego 
płatnego na żądanie w walucie polskiej i walutach wymienialnych:  
1/ złożenie dyspozycji zlecenia stałego:  
a) w oddziale PKO Banku Polskiego SA  
b) za pośrednictwem:  
 
- serwisu telefonicznego  
- serwisu internetowego  
2/ modyfikacja zlecenia stałego:  
a) w oddziale PKO Banku Polskiego SA  
b) w urządzeniach samoobsługowych  
c) za pośrednictwem:  
 
- serwisu telefonicznego  
- serwisu internetowego  

 
 
 
 
2,00  
 
2,00  
0,00  
 
 
2,00  
0,00  
 
1,00  
0,00  

16.  Powiadomienia dotyczące zdarzeń związanych z posiadanym rachunkiem oraz 
wykorzystywanymi usługami bankowości elektronicznej, wysyłane (Rachunek 
Oszczędnościowy, Rachunek Oszczędnościowy Plus, Rachunek oszczędnościowy 
płatny na żądanie w walucie polskiej i walutach wymienialnych):  
1/ za pośrednictwem e-mail  
2/ za pośrednictwem SMS – opłaty pobierane w cyklach miesięcznych:  
a) pakiet 40 SMS:  
- do 40 szt. SMS  
- kolejne SMS powyżej 40 szt. – za każdy SMS  
b) powiadomienia SMS - za każdy SMS  

 
 
 
 
0,00  
 
6,00  
0,20  
 
0,25  

KARTY KREDYTOWE  

17.  Obligatoryjne ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek śmierci, trwałej 
niezdolności do pracy lub utraty pracy - PKO Visa Electron, PKO MasterCard 
Electronic (błękitna)  

0,13%  
wartości kwoty zadłużenia w dniu 
rozliczenia  
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18.  Obligatoryjne ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek śmierci, trwałej 
niezdolności do pracy lub utraty pracy - PKO VISA Electron STUDENT, PKO Visa 

Classic, PKO MasterCard Standard, partnerska karta PKO VITAY (srebrna) PKO Visa Gold, 
PKO MasterCard Gold, partnerska karta PKO VITAY (złota)  

0,1%  
wartości kwoty zadłużenia w dniu 
rozliczenia  

KREDYTY KONSUMPCYJNE  

19.  Preferencyjny kredyt studencki  
Udzielenie kredytów – od kwoty kredytu lub każdorazowo wypłacanej transzy  

Od 0,5% do 1% dla posiadaczy ROR w 
PKO BP SA (0%- umowy zawarte do 
31.12.2003 r.)  
2% - pozostali klienci  

POLECENIA WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM  

20.  Polecenia wypłaty otrzymywane przez PKO BANK POLSKI SA  
1/ Pozostałe polecenia wypłaty:  
a) w formie bezgotówkowej  
 

11,00  

21.  Polecenia wypłaty wysyłane przez PKO BANK POLSKI SA  
1/ polecenie wypłaty SEPA  
a) pozostali klienci  
 
2/ Polecenie wypłaty EOG*  
a) w walucie EUR  
b) w innych walutach krajów EOG  
 
3/ pozostałe polecenia wypłaty, inne niż w ppkt 1/ i 2/  
a) w walucie EUR  
b) w innych walutach  
 
* Europejski Obszar Gospodarczy - wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz 
Islandia, Norwegia, Liechtenstein  

 
15,00  
 
 
 
50,00  
0,25 : kwoty polecenia wypłaty nie 
mniej niż 50,00 nie więcej niż 190,00  
 
50,00  
0,25 : kwoty polecenia wypłaty nie 
mniej niż 50,00 nie więcej niż 190,00  

22.  Dodatkowe opłaty  
1/ opłata za realizację polecenia wypłaty w EUR w trybie pilnym - z datą waluty 
"Overnight"  
2/ opłata za realizację polecenia wypłaty w EUR w trybie pilnym - z datą waluty 
"Tomnext" *  

3/opłata za realizację polecenia wypłaty w GBP i USD w trybie pilnym - z datą 
waluty "Overnight"  
* Opłata nie jest pobierana w przypadku poleceń wypłaty SEPA oraz EOG.  

 
 
40,00  
20,00  
100,00  

23.  Pozostałe czynności związane z realizacją poleceń wypłaty  
1/ 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  

INNE CZYNNOŚCI  

24.  Zajęcie egzekucyjne rachunku i realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu 
mającego moc takiego tytułu - od każdej wyegzekwowanej kwoty w ramach 
jednego zajęcia, z zastrzeżeniem pkt 4 w Części III w Dziale V.  

20,00  

25.  Realizacja przelewu predefiniowanego modyfikowanego automatycznie - za każdy 
przelew  
Uwaga:  
Usługa świadczona:  
- do umów rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,  

5,00  
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TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ 
POWSZECHNĄ KASĘ OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKĘ AKCYJNĄ 
ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM: OSOBOM 
FIZYCZNYM, KLIENTOM INSTYTUCJONALNYM RYNKU 
MIESZKANIOWEGO I MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWOM 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Niniejsza Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO BP, zwana dalej „Taryfą”, określa stawki opłat i prowizji bankowych 
pobieranych przez PKO BP SA od: 

1) osób fizycznych, 

2) małych i średnich przedsiębiorstw, 

3) Klientów rynku mieszkaniowego, tj. od: 

a) spółdzielni mieszkaniowych, 

b) deweloperów, 

c) wspólnot mieszkaniowych, 

d) pośredników obrotu nieruchomościami, 

e) zarządców nieruchomości.  

§ 2. 

1. Prowizje i opłaty ustalane są i pobierane w złotych albo w walutach obcych.  

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

3. Od operacji realizowanych w agencjach pobierane są prowizje i opłaty w wysokości obowiązującej w oddziałach, 
z wyjątkiem przypadków, w których Taryfa stanowi inaczej. 

§ 3. 

1. 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 BP 
SA, z zastrzeżeniem ust. 2-4.  

2. 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. 

3. Od masowych operacji zagranicznych, realizowanych w walutach obcych, prowizję lub opłatę pobieraną w 
złotych oblicza się według kursu średniego NBP, podawanego do wiadomości w tabeli kursów PKO BP SA. 

4. Do obliczania prowizji i opłat mogą być stosowane inne kursy niż określone w ust. 1-3, jeżeli tak stanowią inne 
przepisy.  

§ 4. 

Opłaty i prowizje bankowe związane z rachunkiem oszczędnościowym w GBP, oferowanym w Wielkiej Brytanii pobiera 
się, zgodnie z Taryfą: 

1) W ciężar rachunku, 

2) W gotówce, bezpośrednio po czynności dokonanej w Polsce. 

§ 5. 

1. Prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, tj. klient, wydający dyspozycję wykonania 
przez PKO BP 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 
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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 BP 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 BP SA, o ile wynika to z treści dowodu wpłaty. 

4. Prowizję od wpłat gotówkowych pobiera się również w przypadku dokonania wpłat w drodze odpisu z książeczki 
oszczędnościowej lub za pomocą czeków z rachunków nieoszczędnościowych osób fizycznych nie prowadzących 
działalności gospodarczej. 

5. 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 BP SA kosztów pocztowych i 
telekomunikacyjnych w  obrocie krajowym i zagranicznym, 

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

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

7. Nie pobiera się opłat za blokadę środków stanowiących zabezpieczenie kredytów i pożyczek udzielanych przez 
PKO BP SA. 

8. Nie pobiera się opłat za czynności podejmowane przez PKO BP SA Centrum Restrukturyzacji i Windykacji przy 
zarządzaniu wierzytelnościami trudnymi, z wyjątkiem czynności wymienionych w Części IV w Dziale VIII w 
Rozdziale IV pkt 28, 30 i 32. 

9. Nie pobiera się opłat i prowizji, jeżeli: 

1) kwota polecenia wypłaty otrzymywanego przez PKO BP 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 BP SA nie jest 
wystarczająca na pobranie należnej PKO BP SA opłaty z tytułu dokonania zwrotu zrealizowanego przez PKO BP 
SA polecenia wypłaty wysyłanego. 

10. Nie pobiera się prowizji i opłat od osób fizycznych, klientów małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów 
rynku mieszkaniowego za wpłaty gotówkowe oraz przelewy: realizowane w oddziałach  i agencjach PKO BP SA, 
za pośrednictwem serwisu telefonicznego i serwisu internetowego (przy pomocy funkcji zakupu jednostek 
funduszy) oraz przelewy z Kont Inteligo, związane z zakupem jednostek uczestnictwa PKO TFI 

 

Zasady pobierania prowizji i opłat od osób fizycznych 

§ 6. 

1. 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 niedopuszczalnego salda debetowego, 

b) posiadacz rachunku jest zobowiązany do uzupełnienia środków, spłata należności pokrywana jest z 
pierwszych wpływów na rachunek. 

2. 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. 

3. W przypadku zamknięcia rachunku klienta opłaty, o których mowa w ust. 2 oraz opłaty za kartę debetową 
pobierane są proporcjonalnie do liczby dni trwania umowy. 

4. Opłaty od kredytów udzielanych w walucie obcej pobierane są w walucie rachunku kredytowego, po przeliczeniu 
według kursu kupna lub sprzedaży dla dewiz lub pieniądza, podawanego do wiadomości w Tabeli kursów PKO BP 
SA. 

5. Opłatę przygotowawczą za rozpatrzenie wniosku kredytowego oraz za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu 
konsumpcyjnego pobiera się w przypadku zawarcia umowy. 
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6. Uchylony. 

 

Zasady pobierania prowizji i opłat od małych i średnich przedsiębiorstw 

 

§ 7. 

1. Prowizje i opłaty pobierane są zasad miesięcznie lub zbiorczo lub każdorazowo po dokonaniu operacji: 

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 niedopuszczalnego salda debetowego, 

b) posiadacz rachunku jest zobowiązany do dokonania wpłaty uzupełniającej, spłata należności 
pokrywana jest z pierwszych wpływów na rachunek. 

2. Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest na koniec miesiąca kalendarzowego z wyjątkiem rachunku 
przekształcanego na rachunek z umową o kredyt w rachunku BIZNES PARTNER, od którego opłata pobierana jest 
w dacie przekształcenia rachunku. Opłaty abonamentowe pobierane są w ostatni dzień 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 BP SA, chyba że postanowienia umowy stanowią inaczej. 

4. 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. 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.. 

5. Opłatę za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu, o udzielenie promesy udzielenia kredytu, o przedłużenie 
terminu obowiązywania umowy kredytu, o podwyższenie kwoty lub limitu kredytu, o zmianę terminu spłaty 
pożyczki pobiera się z góry. 

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

7. Nie pobiera się prowizji od niewykorzystanego kredytu (części kredytu) inwestycyjnego dla posiadaczy 
rachunków bieżących BIZNES PARTNER przeznaczonego na pokrycie zobowiązań z tytułu otwartych przez Bank 
akredytyw dokumentowych.  

8. Przy sporządzeniu odpisu obrotów na jednym rachunku bieżącym za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 
50% stawki podstawowej. 

9. Podstawę naliczenia prowizji za zmianę waluty kredytu stanowi kwota aktualnego zadłużenia wraz z pozostałą do 
wykorzystania kwotą kredytu, a w przypadku Kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w 
formie kredytu odnawialnego prowizję nalicza się od kwoty udzielonego kredytu. 

 

Zasady pobierania prowizji i opłat od klientów rynku mieszkaniowego 

§ 8. 

1. Prowizje i opłaty pobierane są zasad miesięcznie lub zbiorczo lub każdorazowo po dokonaniu operacji, 

2. 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 niedopuszczalnego salda debetowego, 

b) posiadacz rachunku jest zobowiązany do uzupełnienia środków, spłata należności pokrywana jest z 
pierwszych wpływów na rachunek. 

3. Opłatę za prowadzenie rachunku pobierana jest na koniec miesiąca kalendarzowego z wyjątkiem rachunku 
przekształconego na rachunek z umową o kredyt w rachunku bieżącym, od którego opłata pobierana jest w dacie 
przekształcenia rachunku. Opłaty abonamentowe pobierane są na koniec miesiąca kalendarzowego.  
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4. 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 BP SA, chyba że postanowienia umowy stanowią inaczej. 

5. 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. 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. 

6. W przypadku złożenia przez klienta wniosku o udzielenie kredytu gospodarczego w terminie ważności promesy 
nie pobiera się prowizji za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu gospodarczego 

7. Podstawę naliczenia prowizji za zmianę waluty kredytu dla klienta, stanowi kwota aktualnego zadłużenia wraz z 
pozostałą do wykorzystania kwotą kredytu, a w przypadku kredytów w postaci kredytów obrotowych 
odnawialnych prowizje nalicza się od kwoty udzielonego kredytu. 

§ 9. 

Stawki prowizji i opłat bankowych ustalane są z uwzględnieniem sytuacji gospodarczo-finansowej, a w szczególności 
poziomu ponoszonych przez PKO BP SA kosztów operacji oraz poziomu prowizji i opłat pobieranych przez inne banki.  
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CZEŚĆ 1 USŁUGI OFEROWANE OSOBOM FIZYCZNYM 
 

DZIAŁ I Rachunki złotowe i walutowe 
 

ROZDZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE 

  PKO 
Konto 

Pierwsze 

PKO Konto 
dla 

Młodych 

PKO 
Konto za 

Zero 

SUPERKON
TO (umowy 
zawarte od 
14 marca 
2011r.) 

PKO Konto 
Pogodne 

PKO 
Konto 

bez 
Granic 

Konto 
Aurum 

Konto 
Platinium II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
w złotych 

1. Otwarcie nowego 
rachunku 
oszczędnościowo-
rozliczeniowego z 
zachowaniem 
dotychczasowego 
numeru rachunku 
oszczędnościowo-
rozliczeniowego, 
prowadzonego przez PKO 
Bank Polski SA 

0,00 50,00 1 50,00 2 50,00 3 50,00 4 50,00 5 50,00 6 0,00 

2. Prowadzenie rachunku - 
miesięcznie  

 

W miesiącu 
kalendarzowym, w 
którym otwarto 
rachunek, opłata nie jest 
pobierana 

0,00 

0,00 - dla 
posiadaczy 
do 26 roku 
życia albo 

dla 
posiadaczy 
powyżej 26 
roku życia, 

jeżeli 
systematy

czne 
wpływy na 
rachunek 
wynoszą 
nie mniej 
niż 1000 
złotych 

0,00 - 
jeżeli 

systematy
czne 

wpływy na 
rachunek 
wynoszą 
nie mniej 
niż 1500 
złotych* 

6,90 5,90 15,00 

0,00 - jeżeli 
systematy

czne 
wpływy na 
rachunek 
wynoszą 
nie mniej 
niż 9000 

złotych lub 
średnie 
saldo 

depozytów 
na 

rachunkac
h w PKO 
Banku 

Polskim 
wynosi nie 
mniej niż 
300 000 
złotych 7) 

0,00 - jeżeli 
systematyczn
e wpływy na 

rachunek 
wynoszą nie 

mniej niż  
20 000 

złotych lub 
średnie saldo 
depozytów na 
rachunkach w 

PKO Banku 
Polskim 

wynosi nie 
mniej niż 600 
000 złotych 7) 

  

 

5,00 - dla 
osób 

powyżej 26 
roku życia, 

jeżeli 
systematy

czne 
wpływy są 
niższe niż 

1000 
złotych 

6,90 -jeżeli  
systematy

czne 
wpływy są 
niższe niż 

1500 
złotych * 

11,00 - 
rachunek 
bez karty 
debetowej 

11,00 - 
rachunek 
bez karty 
debetowej 

 20,00 -  
w 

pozostałyc
h 

przypadka
ch 

55,00 - w 
pozostałych 
przypadkach  

  

 

     0,00 - dla 
jednego 

rachunku 
otwartego 
w ramach 

pakietu 
SUKCES 8) 
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3. Abonament miesięczny 
za korzystanie z usług 
bankowości 
elektronicznej (iPKO) 

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

4. Przelew - realizacja 
dyspozycji przekazania 
środków: 

        

1/ pomiędzy rachunkami 
tego samego posiadacza 
rachunku, 
prowadzonymi w PKO 
Banku Polskim SA (w 
tym na rachunki 
prowadzone na rzecz 
tego samego posiadacza 
rachunku prowadzone 
przez inne spółki Grupy 
Kapitałowej Banku): 

        

a w oddziale PKO Banku 
Polskiego SA 

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

b za pośrednictwem 
serwisu telefonicznego 

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

c za pośrednictwem 
serwisu internetowego 

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

d w urządzeniach 
samoobsługowych 

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2/ na pozostałe rachunki 
prowadzone w PKO 
Banku Polskim SA: 

        

a w oddziale PKO Banku 
Polskiego SA 

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

b za pośrednictwem 
serwisu telefonicznego 

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

c za pośrednictwem 
serwisu internetowego 

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

d w urządzeniach 
samoobsługowych 

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3/ na rachunki w innym 
banku, z zastrzeżeniem 
ppkt. 4: 

        

a w oddziale PKO Banku 
Polskiego SA 

8,00 8,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

b za pośrednictwem 
serwisu telefonicznego 

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

c za pośrednictwem 
serwisu internetowego 

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

d w urządzeniach 
samoobsługowych 

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

4/ na rachunki do ZUS i 
Urzędu Skarbowego: 

        

a w oddziale PKO Banku 
Polskiego SA 

9,00 9,00 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 

b za pośrednictwem 
serwisu telefonicznego 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

c za pośrednictwem 
serwisu internetowego 

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

d w urządzeniach 
samoobsługowych 

X 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Przelew predefiniowany - 
realizacja dyspozycji 
przekazania środków: 

        

1/ pomiędzy rachunkami tego 
samego posiadacza rachunku, 
prowadzonymi w PKO Banku 
Polskim SA (w tym na rachunki 
prowadzone na rzecz tego 
samego posiadacza rachunku 
prowadzone przez inne spółki 
Grupy Kapitałowej Banku): 

        

a w oddziale PKO Banku Polskiego 
SA 

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

b za pośrednictwem serwisu 
telefonicznego 

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

c za pośrednictwem serwisu 
internetowego 

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

d w urządzeniach 
samoobsługowych 

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2/ na pozostałe rachunki 
prowadzone w PKO Banku 
Polskim SA: 

        

a w oddziale PKO Banku Polskiego 
SA 

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

b za pośrednictwem serwisu 
telefonicznego 

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

c za pośrednictwem serwisu 
internetowego 

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

d w urządzeniach 
samoobsługowych 

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3/ na rachunki w innym banku, z 
zastrzeżeniem ppkt.4: 

        

a w oddziale PKO Banku Polskiego 
SA 

8,00 8,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

b za pośrednictwem serwisu 
telefonicznego 

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

c za pośrednictwem serwisu 
internetowego 

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

d w urządzeniach 
samoobsługowych 

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

4/ na rachunki do ZUS i Urzędu 
Skarbowego: 

        

a w oddziale PKO Banku Polskiego 
SA 

9,00 9,00 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 

b za pośrednictwem serwisu 
telefonicznego 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

c za pośrednictwem serwisu 
internetowego 

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

d w urządzeniach 
samoobsługowych 

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

5a. Realizacja zleceń o charakterze 
pilnym na rachunki w innych  
bankach, złożonych w oddziale 
PKO Banku Polskiego SA, z 
wyłączeniem zleceń do ZUS  9) 

9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

6. Polecenie zapłaty - realizacja 
dyspozycji przekazania środków: 
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1/ z rachunku dłużnika na 
rachunki prowadzone w 
PKO Banku Polskim SA - 
za każde polecenie 

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2/ z rachunku dłużnika na 
rachunki prowadzone w 
innych bankach - za 
każde polecenie (opłata 
jest pobierana od 
dłużnika) 

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

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

        

1/ złożenie dyspozycji 
zlecenia stałego: 

        

a w oddziale PKO Banku 
Polskiego SA 

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

b za pośrednictwem:         

 - serwisu telefonicznego 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

 - serwisu internetowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2/ realizacja dyspozycji 
przekazania środków na 
rachunek, za każdą 
należność wymienioną 
w zleceniu 

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 

3/ modyfikacja zlecenia 
stałego: 

        

a w oddziale PKO Banku 
Polskiego SA 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

b w urządzeniach 
samoobsługowych 

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c za pośrednictwem:         

 - serwisu telefonicznego 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

 - serwisu internetowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Realizacja 
wysokokwotowych 
zleceń na rachunki 
prowadzone w innych 
niż PKO Bank Polski SA 
bankach  za 
pośrednictwem systemu 
SORBNET: 

        

1/ w kwocie wyższej lub 
równej 1 mln zł 

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

2/ w kwocie niższej niż 1 
mln zł 

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

9. Przekazywanie pocztą 
na terenie kraju: 

        

1/ wyciągów, zbiorczego 
zestawienia operacji 
(częściej niż raz w 
miesiącu) - każdorazowo 

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

2/ zbiorczego zestawienia 
operacji - raz w 
miesiącu 

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

10 Informacja o saldach na 
skrzynki poczty 
internetowej 
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1/ przekazywanie informacji o 
zmianach sald - miesięczna 
opłata abonamentowa 

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

2/ przywrócenie pierwotnego 
hasła 

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

11 Przekazywanie komunikatów 
w ramach usługi "Informacja 
SMS" - miesięczna opłata 
abonamentowa  (wysokość 
salda lub 5 ostatnich operacji 
i wysokość salda) 

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

12 Pakiet "INFO" obejmujący 
następujące usługi - 
miesięczna opłata 
abonamentowa 
- informacja o zmianach sald 
na rachunkach do skrzynek 
poczty internetowej, 
- przekazywanie komunikatów 
w ramach usługi  „Informacja 
SMS" (wysokość salda lub 5 
ostatnich operacji i wysokość 
salda) 

6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 

12
a. 

Powiadomienia dotyczące 
zdarzeń związanych z 
posiadanym rachunkiem oraz 
wykorzystywanymi usługami 
bankowości elektronicznej, 
wysyłane: 

        

1/ za pośrednictwem e-mail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2/ za pośrednictwem SMS - 
opłaty pobierane w cyklach 
miesięcznych: 

        

a) pakiet 40 SMS:         

 - do 40 szt. SMS 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 

 - kolejne SMS powyżej 40 szt. 
- za każdy SMS 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 

b) powiadomienia SMS - za 
każdy SMS 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 

13 Za sporządzenie i wysłanie 
zawiadomienia / monitu 
związanego z powstaniem 
niedopuszczalnego salda 
debetowego 

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

14 Zmiana rachunku 
prowadzonego w ramach 
wyższego pakietu na niższy  

X X X X X X 50,00 50,00 

15 Zmiana rachunku ze 
wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie 

X X 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

16 Zamknięcie rachunku na 
wniosek klienta w terminie 
wcześniejszym niż 90 dni od 
daty jego otwarcia 

X 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 40,00 100,00 

 
1/ opłaty nie pobiera się od klientów dotychczas posiadających PKO Konto Pierwsze, SUPERKONTO Graffiti, SUPERKONTO STUDENT, Konto Aurum, 

Konto Platinium II  
2/ Od opłaty nie pobiera się od klientów dotychczas posiadających PKO Konto Pierwsze, SUPERKONTO Graffiti, SUPERKONTO STUDENT, PKO 

Konto dla Młodych, PKO Konto bez Granic, Konto Aurum, Konto Platinium II 
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3/  opłaty nie pobiera się od klientów dotychczas posiadających PKO Konto Pierwsze, SUPERKONTO Graffiti, SUPERKONTO STUDENT, 

SUPERKONTO (umowy zawarte do 13 marca 2011 r.), PKO Konto dla Młodych, PKO Konto za Zero, PKO Konto Pogodne, PKO Konto bez Granic, 

Konto Aurum, Konto Platinium II 
4) opłaty nie pobiera się od klientów dotychczas posiadających SUPERKONTO, PKO Konto za Zero, PKO Konto bez Granic, Konto Aurum, Konto 

Platinium II 
5) opłaty nie pobiera się od klientów dotychczas posiadających PKO Konto Pierwsze, SUPERKONTO Graffiti,  PKO Kontodla Młodych, SUPERKONTO 

STUDENT, PKO Konto za Zero, Konto Aurum, Konto Platinium II. 
6) opłaty nie pobiera się od klientów dotychczas posiadających PKO Konto Pierwsze, SUPERKONTO Graffiti, SUPERKONTO STUDENT, 

SUPERKONTO, PKO Konto dla Młodych, PKO Konto za Zero, PKO Konto Pogodne, PKO Konto bez Granic, Konto Platinium II. 
7) Sposób liczenia średniego salda depozytów oraz wykaz depozytów uwzględnianych do wyliczenia średniego salda określony jest w Komunikacie 

PKO Banku Polskiego SA. 
8) 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.  
9) Zlecenie zostanie zrealizowane w ramach najbliższej sesji systemu Elixir, o ile zostało złożone w oddziale co najmniej 40 minut przed zakończeniem 

przyjmowania przez KIR zleceń na daną sesję 

 
 

ROZDZIAŁ II. POZOSTAŁE RACHUNKI 

  Rachunek 

Oszczędnościo

wy 

Rachunek 

Oszczędnościo

wy Plus 

Rachunek oszczędnościowy płatny na 

żądanie 

Rachunek 

lokacyjny IKE 

w walucie 
polskiej 1 

w walutach 
wymienialnych 

1 2 3 4 5 6 7 

  w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych 

1. Prowadzenie rachunku - miesięcznie  

W miesiącu kalendarzowym, w 

którym otwarto rachunek, opłata 

pobierana jest proporcjonalnie do 

ilości dni pozostających do końca 

tego miesiąca 

0,00 0,00 

5,00 - rachunki 

osób 

fizycznych 

10,00 - 

pozostałe 

rachunki 

5,00 

0,00 

0,00 - dla posiadaczy 

rachunku ZŁOTE 

KONTO i rachunku 

PLATINIUM 

2. Abonament miesięczny za korzystanie 

z usług bankowości elektronicznej 

(iPKO) 

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

3. Przelew - realizacja dyspozycji 

przekazania środków:   
     

1/ na rachunki prowadzone w PKO 

Banku Polskim SA: 
     

a w oddziale PKO Banku Polskiego SA 0,002 /  9,99 0,002 /  9,99 0,00 0,00 0,00 

b za pośrednictwem serwisu 

telefonicznego 
0,002 /  9,99 0,002 /  9,99 0,00 0,00 X 

c za pośrednictwem serwisu 

internetowego 
0,002 /  7,99 0,002 /  7,99 0,00 0,00 X 

d w urządzeniach samoobsługowych 0,002 /  7,99 0,002 /  7,99 0,00 0,00 X 

2/ na rachunki w innym banku      

a w oddziale PKO Banku Polskiego SA 0,002 /  9,99 0,002 /  9,99 6,00 6,00 5,00 

b za pośrednictwem serwisu 

telefonicznego 
0,002 /  9,99 0,002 /  9,99 4,00 4,00 X 

c za pośrednictwem serwisu 

internetowego 
0,002 /  7,99 0,002 /  7,99 1,00 1,00 X 

d w urządzeniach samoobsługowych 0,002 /  7,99 0,002 /  7,99 2,00 2,00 X 
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4. Przelew predefiniowany (z zastrzeżeniem 

pkt 41 w Części IV Dziale VIII Rozdziale 

IV) -  realizacja dyspozycji przekazania 

środków:   

     

1/ na rachunki prowadzone w PKO Banku 

Polskim SA: 
     

a w oddziale PKO Banku Polskiego SA 0,002 /  9,99 0,002 /  9,99 0,00 0,00 0,00 

b za pośrednictwem serwisu 

telefonicznego 
0,002 /  9,99 0,002 /  9,99 0,00 0,00 X 

c za pośrednictwem serwisu 

internetowego 
0,002 /  7,99 0,002 /  7,99 0,00 0,00 X 

d w urządzeniach samoobsługowych 0,002 /  7,99 0,002 /  7,99 0,00 0,00 X 

2/ na rachunki w innym banku      

a w oddziale PKO Banku Polskiego SA 0,002 /  9,99 0,002 /  9,99 6,00 6,00 5,00 

b za pośrednictwem serwisu 

telefonicznego 
0,002 /  9,99 0,002 /  9,99 4,00 4,00 X 

c za pośrednictwem serwisu 

internetowego 
0,002 /  7,99 0,002 /  7,99 1,00 1,00 X 

d w urządzeniach samoobsługowych 0,002 /  7,99 0,002 /  7,99 2,00 2,00 X 

5. Wypłata transferowa (w formie 

bezgotówkowej) lub zwrot środków (w 

formie bezgotówkowej) z rachunku 

lokacyjnego IKE: 

     

1/ przed upływem 6 miesięcy od daty 

otwarcia rachunku 
X X X X 100,00 

2/ od 6 do 12 miesięcy od daty otwarcia 

rachunku 
X X X X 75,00 

6. Zlecenia stałe (o stałej kwocie i 

terminie): 
     

1/ Złożenie dyspozycji zlecenia stałego:      

a w oddziale PKO Banku Polskiego SA X X 2,00 2,00 X 

b za pośrednictwem:      

 - serwisu telefonicznego X X 2,00 2,00 X 

 - serwisu internetowego X X 0,00 0,00 X 

2/ realizacja dyspozycji przekazania 

środków na rachunek, za każdą 

należność wymienioną w zleceniu 

X X 1,50 1,50 X 

3/ modyfikacja zlecenia stałego:      

a w oddziale PKO Banku Polskiego SA X X 2,00 2,00 X 

b w urządzeniach samoobsługowych X X 0,00 0,00 X 

c za pośrednictwem:      

 - serwisu telefonicznego X X 1,00 1,00 X 

 - serwisu internetowego X X 0,00 0,00 X 

7. Realizacja wysokokwotowych zleceń na 

rachunki prowadzone w innych niż PKO 

Bank Polski SA bankach  za 

pośrednictwem systemu SORBNET: 

     

1/ w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł 0,002 / 20,00 0,002 / 20,00 20,00 20,00 X 

2/ w kwocie niższej niż 1 mln zł 0,002 / 40,00 0,002 / 40,00 40,00 40,00 X 
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1 2 3 4 5 6 7 

8 Przekazywanie pocztą na terenie kraju:      

1/ wyciągów, zbiorczego zestawienia 

operacji (częściej niż raz w miesiącu) - 

każdorazowo 

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

2/ zbiorczego zestawienia operacji - raz w 

miesiącu 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. Powiadomienia dotyczące zdarzeń 

związanych z posiadanym rachunkiem 

oraz wykorzystywanymi usługami 

bankowości elektronicznej wysyłane: 

     

1/ za pośrednictwem e-mail 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

2/ za pośrednictwem SMS - opłaty 

pobierane w cyklach miesięcznych: 
     

a) pakiet 40 SMS:      

 - do 40 szt. SMS 6,00 6,00 6,00 6,00 X 

 - kolejne SMS powyżej 40 szt. - za każdy 

SMS 
0,20 0,20 0,20 0,20 X 

b) powiadomienia SMS - za każdy SMS 0,25 0,25 0,25 0,25 X 

10. Za sporządzenie i wysłanie 

zawiadomienia / monitu związanego z 

powstaniem niedopuszczalnego salda 

debetowego 

X X X X X 

11. Zmiana rachunku ze wspólnego na 
indywidualny i odwrotnie 

20,00 20,00 20,00 20,00 X 

 
1/  Rachunek prowadzony dla osób fizycznych i dla Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych ( od dnia 16 lipca 2007 r.) oraz dla komitetów 
wyborczych wyborców (od dnia 3 września 2012 r.). 
2/  W przypadku pierwszej operacji gotówkowej albo bezgotówkowej  (w tym otwarcie lokaty w powiązaniu z Rachunkiem Oszczędnościowym i 
Rachunkiem Oszczędnościowym Plus) dokonanej w danym miesiącu kalendarzowym. Zwolnienie nie dotyczy przelewów do ZUS i US 

 

 

ROZDZIAŁ III. Rachunki Szkolnej Kasy Oszczędności 

  SKO Konto 

dla Szkoły 

SKO Konto 

dla Ucznia 

SKO Konto dla 

Rady Rodziców 

SKO Konto 

Plan Szkoły 

SKO Konto Plan 

Rady Rodziców 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Prowadzenie rachunku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Przelew – realizacja dyspozycji przekazania 

środków: 
     

1/ na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA:      

a w oddziale PKO BP SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b za pośrednictwem serwisu telefonicznego X X X X X 

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

2/ na rachunki w innym banku z wyłączeniem 
przelewów do ZUS i US: 

     

a w oddziale PKO BP SA 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

b za pośrednictwem serwisu telefonicznego X X X X X 

c za pośrednictwem serwisu internetowego 0,00 X 0,50 0,00 0,50 
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DZIAŁ II Karty debetowe i charge 
 

 
ROZDZIAŁ I.. KARTY 

DEBETOWE 
PKO Ekspres do rachunków*: 

  
PKO Konto 

Pierwsze 

PKO Konto dla 

Młodych 

PKO Konto 

za Zero 

SUPERKO

NTO 

(umowy 

zawarte od 

14 marca 

2011 r.) 

PKO Konto 

Pogodne 

PKO Konto 

bez Granic 

Konto 

Aurum 

Konto 

Platinium 

II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

1. Wydanie karty ze 

standardowym 

wizerunkiem  

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

2. Wznowienie karty ze 

standardowym 

wizerunkiem albo z 

wizerunkiem z galerii 

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

3. Opłata za wizerunek karty 

z galerii ** 

- wydanie karty z 

wizerunkiem z galerii 

- zmiana standardowego 

wizerunku karty na 

wizerunek z galerii 

- zmiana wizerunku karty 

w ramach galerii 

9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 

4. Opłata miesięczna za 

kartę 

3,00 

0,00 - gdy 

dokonano 

transakcji 

bezgotówkowyc

h na kwotę min. 

350 zł  kartą 

debetową 

wydaną do 

rachunku *** 

5,00 - gdy nie 

dokonano 

transakcji 

bezgotówkowyc

h na kwotę min. 

350 zł  kartą 

debetową  

wydaną do 

rachunku*** 

0,00 3,50 4,50 0,00 0,00 0,00 
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5. Wypłata gotówki w 

walucie polskiej - za 

każdą operację od 

wartości operacji: 

        

1/ w bankomatach PKO 

Banku Polskiego SA 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2/ w bankomatach eService 

i bankomatach BZ WBK 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3/ w oddziałach PKO Banku 

Polskiego SA 

1% nie 

mniej niż 

3,00 

1: nie mniej niż 

3,00 

1% nie 

mniej niż 

3,00 

1% nie 

mniej niż 

3,00 

1% nie 

mniej niż 

3,00 

0,00 0,00 0,00 

4/ w agencjach PKO Banku 

Polskiego SA 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5/ w bankomatach innych 

niż PKO Banku Polskiego 

SA oraz w  bankomatach 

innych niż eService i BZ 

WBK 

0,00 0,00 

3% nie 

mniej niż 

5,00 

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

6/ w oddziałach innych niż 

PKO Banku Polskiego SA 

3% nie 

mniej niż 

5,00 

3: nie mniej niż 

5,00 

3% nie 

mniej niż 

5,00 

3% nie 

mniej niż 

5,00 

3% nie 

mniej niż 

5,00 

3% nie 

mniej niż 

5,00 

3% nie 

mniej niż 

5,00 

3% nie 

mniej niż 

5,00 

7/ towarzysząca operacji 

płatniczej, pomniejszająca 

dostępny limit operacji 

płatniczych **** 

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

8/ w urzędach pocztowych 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 

6. Wypłata gotówki w 

walutach obcych - za 

każdą operację od 

wartości operacji 

        

1/ w bankomatach za 

granicą 0,00 0,00 

3% nie 

mniej niż 

10,00 

3% nie 

mniej niż 

10,00 

3% nie 

mniej niż 

10,00 

0,00 0,00 0,00 

2/ w oddziałach banków za 

granicą 

3% nie 

mniej niż 

10,00 

3: nie mniej niż 

10,00 

3% nie 

mniej niż 

10,00 

3% nie 

mniej niż 

10,00 

3% nie 

mniej niż 

10,00 

3% nie 

mniej niż 

10,00 

3% nie 

mniej niż 

10,00 

3% nie 

mniej niż 

10,00 

7. 
Miesięczne rozliczenie 

operacji bezgotówkowych 

– od wartości operacji 

        

1/ krajowych – od wartości 

operacji 
X X X X X X X X 

2/ zagranicznych – od 

wartości operacji 
X X X X X X X X 

8. 
Sprawdzenie salda 

rachunku w bankomacie 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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9. 
Opłata za każdy wydruk 

w bankomacie PKO 

Banku Polskiego SA 

informacji o wysokości 

salda rachunku/wolnych 

środków 

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

10. 
Opłata za każdy wydruk 

w bankomacie PKO 

Banku Polskiego SA 

informacji o ostatnich 5 

operacjach rozliczonych 

na rachunku, do którego 

wydano kartę 

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

 
*  W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami debetowymi, 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. 
**  Wznowienie albo wydanie karty po unieważnieniu z wybranym wizerunkiem z galerii następuje pod warunkiem, że dany wizerunek nadal jest 
dostępny w ofercie. W sytuacji wycofania danego wizerunku z galerii karta zostanie wydana ze standardowym wizerunkiem. 
*** Dotyczy transakcji bezgotówkowych rozliczonych w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za kartę.  W okresie wypowiedzenia 
umowy zwolnienie nie ma zastosowania. 
**** Maksymalna wysokość wypłaty gotówki towarzyszącej operacji płatniczej dokonywanej przy użyciu karty bankowej, określona jest w 
Komunikacie PKO Banku Polskiego SA. 
 

  PKO Graffiti 
1
 PKO Ekspres 

1
 

PKO VISA Classic 
2 

PKO VISA Gold 
2
 Diners Club 

1 2 3 4 5 6 7 

  w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych 

1. Wydanie lub wznowienie karty -  opłata 

za każdy 12 miesięczny okres ważności 

karty 20,00. 

24,00. 

40,00 250,00 

karta główna 

300,00 

Karty: 

Aurum - 0,00 

Platinium - 0,00 

karta 

dodatkowa 

150,00 

2. Ekspresowe wydanie karty (tj. do trzech 

dni roboczych - z wyłączeniem sobót) - 

dodatkowo 

x x 
50,00  

+ koszty przesyłki 

50,00 

 + koszty przesyłki 
x 

3. Opłata za wizerunek karty z galerii 3 

- wydanie karty z wizerunkiem z galerii 

- zmiana standardowego wizerunku karty 

na wizerunek z galerii 

- zmiana wizerunku karty w ramach 

galerii 

9,90 9,90 x x x 

4. Wypłata gotówki w walucie polskiej - za 

każdą operację od wartości operacji: 
     

1/ w bankomatach PKO Banku Polskiego SA 
0,00 0,00 

3: nie mniej niż 

5,00 

3: nie mniej niż 

5,00 
4% 

2/ w bankomatach eService i bankomatach 

BZ WBK 
0,00 0,00 

3% nie mniej niż 

5,00 

3: nie mniej niż 

5,00 
x 
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3/ w oddziałach PKO Banku Polskiego SA 1: nie mniej niż 

3,00 

1: nie mniej niż 

3,00 

3: nie mniej niż 

5,00 

3: nie mniej niż 

5,00 
x 

4/ w agencjach PKO Banku Polskiego SA 
2,00 2,00 

3: nie mniej niż 

5,00 

3: nie mniej niż 

5,00 
x 

5/ w bankomatach i oddziałach innych 

niż PKO Banku Polskiego SA oraz w  

bankomatach innych niż  eService i BZ 

WBK 

1,5% nie mniej 

niż 5,00 

3: nie mniej niż 

5,00 

3: nie mniej niż 

5,00 

3: nie mniej niż 

5,00 

4: (wyłącznie w 

bankomatach 

innych banków) 

6/ towarzysząca operacji płatniczej, 

pomniejszająca dostępny limit operacji 

płatniczych 4 

1,00 1,00 x x x 

7/ w urzędach pocztowych 
2,00 2,00 

3: nie mniej niż 

5,00 

3: nie mniej niż 

5,00 
x 

5. Wypłata w walutach obcych - za 

każdą operację od wartości operacji 

1,5% nie mniej 

niż 10,00 

3: nie mniej niż 

10,00 

3: nie mniej niż 

10,00 

3: nie mniej niż 

10,00 
4% 

6. 
Miesięczne rozliczenie operacji 

bezgotówkowych – od wartości 

operacji 

     

1/ krajowych – od wartości operacji x x 1% 1% 0% 

2/ zagranicznych – od wartości operacji x x 1% 1% 1% 

7. 
Sprawdzenie salda rachunku w 

bankomacie 
0,00 0,00 x x x 

8. 
Opłata za każdy wydruk w 

bankomacie PKO Banku Polskiego SA 

informacji o wysokości salda 

rachunku/wolnych środków 

0,50 0,50 x x x 

9. 
Opłata za każdy wydruk w 

bankomacie PKO Banku Polskiego SA 

informacji o ostatnich 5 operacjach 

rozliczonych na rachunku, do którego 

wydano kartę 

1,00 1,00 x x x 

1)  W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami debetowymi, 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. 
2)  W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami PKO Visa Classic i PKO Visa Gold dokonanych w walucie innej 

niż rozliczeniowa, pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3 : wartości transakcji. 
3)  Wznowienie albo wydanie karty po unieważnieniu z wybranym wizerunkiem z galerii następuje pod warunkiem, że dany wizerunek nadal jest 

dostępny w ofercie. W sytuacji wycofania danego wizerunku z galerii karta zostanie wydana ze standardowym wizerunkiem. 
4)  Maksymalna wysokość wypłaty gotówki towarzyszącej operacji płatniczej dokonywanej przy użyciu karty bankowej, określona jest w 

Komunikacie PKO Banku Polskiego SA. 
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DZIAŁ III Karty kredytowe 
 

 

 

PKO Visa 

Electron 

STUDENT 

PKO Visa 

Electron, PKO 

MasterCard 

Electronic 

(błękitna) 

PKO Visa 

Classic, PKO 

MasterCard 

Standard, 

partnerska 

karta PKO 

VITAY (srebrna) 

PKO Visa Gold, 

PKO 

MasterCard 

Gold, 

partnerska 

karta PKO 

VITAY (złota) 

PKO 

MasterCard 

Platinium 

PKO VISA 

Infinite 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1. Opłata za każdorazową personalizację 

karty – z wyjątkiem kart 

personalizowanych po unieważnieniu 

(opłata pobierana z góry) 

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

2. Opłata za każdy rozpoczęty 12-

miesięczny okres ważności karty 

Uwaga: 

Opłata pobierana jest po upływie 12 

miesięcy, a także w przypadku 

wcześniejszej rezygnacji klienta z karty, tj. 

przed upływem 12 m-cy. Opłata 

pobierana jest proporcjonalnie do okresu 

obowiązywania umowy 

0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 600,00 800,00 

3. Wypłata gotówki w kraju za każdą 

operację - od wartości operacji 

3% nie mniej 

niż 8,00 

3% nie mniej 

niż 8,00 

3: nie mniej niż 

8,00 

3: nie mniej niż 

8,00 
3% 3% 

4. Wypłata gotówki za granicą za każdą 

operację - od wartości operacji 

3% nie mniej 

niż 8,00 

3% nie mniej 

niż 10,00 

3: nie mniej niż 

10,00 

3% nie mniej niż 

10,00 
0% 0% 

5. Obligatoryjne ubezpieczenie spłaty 

kredytu na wypadek śmierci, trwałej 

niezdolności do pracy lub utraty pracy  

0,10% 

wartości 

kwoty 

zadłużenia w 

dniu 

rozliczenia 

0,13% 

wartości 

kwoty 

zadłużenia w 

dniu 

rozliczenia  

0,10: wartości 

kwoty 

zadłużenia w 

dniu rozliczenia  

0,10: wartości 

kwoty 

zadłużenia w 

dniu rozliczenia  

0,00% 

wartości 

kwoty 

zadłużenia w 

dniu 

rozliczenia  

0,00% 

wartości 

kwoty 

zadłużenia 

w dniu 

rozliczenia  

6. Obsługa raty w ramach usługi spłaty 

ratalnej (opłata pobierana przy każdej 

racie)  

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

7. Wcześniejsze przejęcie odpowiedzialności 

za operacje zrealizowane przed 

zgłoszeniem utraty karty (opłata 

miesięczna) 

1,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

8. Pakiet ubezpieczeniowy "ubezpieczenia 

na szóstkę" (opłata miesięczna) 
4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

9. Ubezpieczenie podróżne (opłata 

miesięczna) 
4,00 4,00 4,00 0,00 x x 

10. Prestiżowy pakiet ubezpieczeń (opłata 

roczna) 
x x x x 0,00 0,00 
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11. Usługa Concierge (opłata roczna) x x x x 0,00 0,00 

12. Pakiet usług dodatkowych – Priority 

Pass, IAPA (opłata roczna) 
x x x 80,00 0,00 0,00 

13. 

Wydanie karty zastępczej za granicą x x x 

równowartość 

250,00 USD w 

złotych 

0,00 0,00 

14. 

Awaryjna wypłata gotówki za granicą x x x 

równowartość 

175,00 USD w 

złotych 

0,00 0,00 

15. Opłata za monit listowy**:         

 1) pierwszy 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 

 2) drugi 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 

16. Opłata za monit listowy** - trzeci 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 

17. Przekroczenie przyznanego limitu 

kredytowego 
35,00 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00 

18. Opłata za duplikat zestawienia operacji 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 

19. 

Opłata za wydanie na życzenie Klienta 

informacji finansowej dotyczącej karty 

kredytowej 

35,00 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00 

 
* Opłata 0,00 zł dotyczy przypadku, gdy średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych)  zrealizowanych w danym roku 
ważności karty (liczona jako suma operacji podzielona przez 12) przekroczy próg określony poniżej w tabeli. 
** limit opłat za monity listowe w przypadku braku spłaty minimalnej kwoty do zapłaty w miesięcznym cyklu rozliczeniowym wynosi 90 złotych.  
 

Rodzaj karty 
Wysokość opłaty za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty w zależności od 
średniomiesięcznej wartości operacji 

 1 2 3 
 Minimalna 

wartość 
operacji 

Wysokość 
opłaty 

Minimalna 
wartość 
operacji 

Wysokość 
opłaty 

Wartość 
operacji 

Wysokość 
opłaty 

PKO VISA Electron STUDENT 200 zł 0 zł 100 zł 9,5 zł do 100 zł 19 zł 

PKO Visa Electron, PKO MasterCard Electronic 

(błękitna) 
300 zł 0 zł 150 zł 16,0 zł do 150 zł 32 zł 

PKO Visa Classic, PKO MasterCard Standard, 

partnerska karta PKO VITAY (srebrna) 
800 zł 0 zł 400 zł 34,50 zł do 400 zł 69 zł 

PKO Visa Gold, PKO MasterCard Gold, 

partnerska karta PKO VITAY (złota) 
2 000 zł 0 zł 1 000 zł 75,0 zł do 1 000 zł 150 zł 

W przypadku operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą w walucie innej niż rozliczeniowa, którą jest euro, 
Bank pobiera dodatkową prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 1: wartości operacji. 
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DZIAŁ IV Kredyty konsumpcyjne 
 

  

Pożyczka 

gotówkowa 

Pożyczka 

gotówkowa – 

konsolidacja 
1) 

Kredyt 

Odnawialny 

Pożyczka 

zabezpieczo

na 

nieodpłatnie 

nabytymi 

akcjami 

Kredyt gotówkowy  

Preferencyjny 

studencki Aurum Platinium 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

1. Opłata przygotowawcza za 

rozpatrzenie wniosku 

kredytowego oraz 

przygotowanie i zawarcie 

umowy kredytowej - od kwoty 

kredytu  

0,00 0,00 

0,5% nie 

mniej niż 

30,00 dla 

posiadaczy 

rachunków 

SUPERKONTO 

STUDENT, 

SUPERKONTO 

PKO Konto 

dla Młodych, 

PKO Konto 

Pogodne, 

ZŁOTE KONTO 

oraz Konto 

Aurum 

0,00 0,00 0,00 

0,00 - 

posiadacze ROR 

w PKO Banku 

Polskim SA oraz 

klienci, którzy 

otworzą ROR w 

PKO Banku 

Polskim SA  

najpóźniej w 

dniu zawarcia 

umowy o 

kredyt; 

 

200,00 - klienci 

nie posiadający 

ROR w PKO 

Banku Polskim 

SA 

0,00 – 

posiadacze 

rachunku 

PLATINIUM, 

PKO Konto 

bez Granic, 

PKO Konta za 

Zero, Konto 

Platinium II 

2. Udzielenie kredytów - od 

kwoty kredytu lub 

każdorazowo wypłaconej 

transzy, z wyjątkiem 

wymienionych w ppkt 1-4 

5,0% 4,00% 

1,8% nie 

mniej niż 60 3)  

1,5% nie 

mniej niż 

60,00 2), 3) - 

dla 

posiadaczy 

rachunku 

ZŁOTE KONTO 

i rachunku 

PLATINIUM, 

Konto Aurum, 

Konto 

Platinium II 

x 
od 3 % do 

4,5% 3), 4), 5) 

od 2%  

do 4,5% 3), 

4), 5) 

od 0,5% do 1% 

-dla posiadaczy 

ROR w PKO BP 

SA (umowy 

zawarte do 

31.12.2003r. - 

0,00) 

 

2% - pozostali 

klienci 
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1/ 

Udzielane na okres:        

a) do 12 miesięcy 
x x x 

3,9% 
x x x 

b) powyżej 12 miesięcy 4,9% 
2/ 

klientom, którzy otrzymali 

ofertę kredytową w ramach 

akcji sprzedażowych oraz akcji 

sprzedaży wiązanej 

4,0% x x x x x x 

3/ 
udzielane do kwoty 50 000,00 

zł 6) klientom którzy: 

- przystąpią do ubezpieczenia 

oraz 

- posiadają lub otworzą PKO 

Konto bez Granic, z którego 

następowała będzie spłata 

pożyczki 

3% x x x x x x 

4/ 
udzielane do kwoty 50 000,00 zł 

6) klientom którzy: 

- przystąpią do ubezpieczenia w 

wariancie rozszerzonym oraz  

- posiadają lub zakupią Kartę 

Kredytową PKO BP SA oraz  

- posiadaja lub otworzą PKO 

Konto bez Granic, z którego 

następowała będzie spłata 

pożyczki 

0%x x x x x x x 

3. Podwyższenie kwoty kredytu / 

pożyczki – od kwoty 

podwyższenia 

stawka, jak 

za udzielenie 

pożyczki 

stawka, jak 

za udzielenie 

pożyczki 

stawka, jak za 

udzielenie 

kredytu 2), 3)  

x 

stawka, jak 

za 

udzielenie 

kredytu 

stawka, jak 

za 

udzielenie 

kredytu 

x 

4. Przedłużenie okresu 

kredytowania na kolejne 12 m-

cy - od kwoty kredytu: 

       

1/ umowy objęte klauzulą 

maksymalnego oprocentowania 

w wysokości stopy 

oprocentowania  kredytu 

lombardowego NBP 

powiększonej o 6 punktów 

procentowych 

x x 
3% niemniej 

niż 80 zł 
x x x x 
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2/ umowy nie objęte klauzulą, o 

której mowa w ppkt. 1   

x x 

1,8% nie mniej 

niż 60,00 2) 

 

1,5% nie mniej 

niż 60,00 2) – dla 

posiadaczy 

rachunku ZŁOTE 

KONTO i 

rachunku 

PLATINIUM, 

Konto Aurum, 

Konto Platinium 

II 

x x x x 

5. Przywrócenie kredytu 

odnawialnego w przypadku 

automatycznego zamknięcia 

kredytu z powodu 

przekroczenia limitu 

kredytowego 

x x 
0,5% nie mniej 

niż 60,00 
x x x x 

6. Sporządzenie i wysłanie 

zawiadomienia o zaległości w 

spłacie kredytu, monitu. 

Uwaga: Opłaty nie pobiera się 

za sporządzenie i wysłanie 

zawiadomień o zaległości w 

spłacie pożyczki 

zabezpieczonej nieodpłatnie 

nabytymi akcjami 

30,00 30,00 30,00 
30,00 za 

monit 
30,00 30,00 30,00 

7. Czynności związane ze zmianą 

warunków spłaty: 
       

1/ za prolongatę - od kwoty 

podlegającej prolongacie  
3% nie mniej 

niż 100,00 zł 

3% nie 

mniej niż 

100,00 zł 

x 
od 1% do 

3% 

od 1%  

do 3% 

od 1%  

do 3% 
x 

2/ za zawieszenie okresu spłaty – 

od kwoty rat podlegających 

zawieszeniu 

3% nie mniej 

niż 50,00 zł 

3% nie 

mniej niż 

50,00 zł 

x 
od 1% do 

3% 

od 2%  

do 3% nie 

mniej niż 

30,00 

od 1%  

do 3% nie 

mniej niż 

30,00 

x 

3/ zmiana planu spłaty na 

wniosek kredytobiorcy 

Uwaga: Nie pobiera się opłaty 

w przypadku zmiany planu 

spłaty kredytu 

konsumenckiego  

0,00 0,00 x x 25,00 25,00 x 
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8. Wydłużenie okresu spłaty 

kredytu, w przypadku:  

- udokumentowania przez 

kredytobiorcę, że wysokość raty 

kredytu przekracza 20% jego  

przeciętnego miesięcznego 

dochodu z ostatnich 3 miesięcy 

poprzedzających złożenie 

wniosku, 

- kontynuowania kształcenia na 

studiach doktoranckich o ile 

student nie korzystał z kredytu na 

studiach doktoranckich 

x x x x x x 20,00 

9. Przygotowanie i zawarcie aneksu 

dotyczącego wydłużenia okresu 

wypłaty kredytu po ukończeniu 

studiów pierwszego stopnia albo 

drugiego stopnia albo jednolitych 

magisterskich,, zgodnie z ustawą 

z dnia 17 lipca 1998 r. 

o pożyczkach i kredytach 

studenckich (Dz. U. nr 108 poz. 

685 z późn. zm.) 

x x x x x x 20,00 

10. Wystawienie promesy udzielenia 

kredytu - od kwoty kredytu, z 

wyjątkiem preferencyjnego 

kredytu studenckiego, od którego 

pobierana jest opłata w stałej 

wysokości niezależnie od kwoty 

kredytu 

x x x x 0,50% 0,50% 10,00 

 Uwaga: W przypadku udzielenia 

kredytu, z wyjątkiem 

preferencyjnego kredytu 

studenckiego, kwota pobrana za 

wystawienie promesy pomniejsza 

kwotę prowizji od udzielenia tego 

kredytu. 

       

11. Zmiana waluty kredytu, z 

wyjątkiem dwóch pierwszych 

przewalutowań - od kwoty 

aktualnego zadłużenia 

x x x x 

1,25% nie 

mniej niż 

50,00 

1% nie mniej 

niż 50,00 
x 

12. Zmiana prawnego zabezpieczenia 

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

13. Sporządzenie aneksu do umowy 

lub odpisu umowy kredytowej 
50,00 50,00 50,00 7 50,00 50,00 50,00 50,00 
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1)  Pożyczka gotówkowa z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu innych zobowiązań kredytowych, których wartość wynosi nie mniej niż 1 

000,00 zł.  
2)  Nie dotyczy kredytu odnawialnego w wysokości do 10.000 zł w Rachunku PLATNIUM oraz w rachunku Konto Platinium II 
3)  wysokość prowizji jest obniżona: 
 - dla kredytu odnawialnego do poziomu 0,75: nie mniej niż 30,00 zł (o 50:) dla posiadaczy rachunku ZŁOTE KONTO, rachunku PLATINIUM, Konta 
Aurum i Konta Platinium II  
oraz do poziomu 0,9: nie mniej niż 30,00 zł  (o 50:) dla posiadaczy pozostałych rachunków w ramach których udzielany jest kredyt odnawialny, 

- dla kredytu Aurum i Platinium maksymalnie o 1 punkt procentowy, jeżeli kredytobiorca nie korzysta z możliwości obniżenia oprocentowania z 

tytułu przystąpienia do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że to obniżenie prowizji nie kumuluje się z preferencjami, o których mowa w odnośniku 4) 

oraz odnośniku 5).  

w przypadku przystąpienia kredytobiorcy do ubezpieczenia, gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z 

tytułu kredytu w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. 
4)  w przypadku, gdy zabezpieczeniem spłaty kredytu jest: 

- zastaw lub przewłaszczenie na kupowanym pojeździe, 

- przelew (wpłata) środków pieniężnych w walucie polskiej lub w walucie wymienialnej na rachunek własny Banku, 

- blokada środków na rachunkach oszczędnościowych prowadzonych w PKO BP SA w walucie polskiej lub walucie wymienialnej, 

- blokada bonów skarbowych na koncie depozytowym PKO BP SA w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych, 

- depozyt w postaci wkładów na książeczkach oszczędnościowych z wkładami płatnymi na żądanie lub z wkładami terminowymi, wystawionych 

przez Bank (z wyłączeniem oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych) wraz z pełnomocnictwem dla Banku, ustanowionym przez 

właściciela książeczki do dysponowania wkładem 

prowizja za udzielenie kredytu Aurum i Platinium jest obniżona o 0,5 pp dla kredytów w PLN, 
5)  W przypadku gdy zabezpieczeniem spłaty kredytu jest zastaw na wierzytelności, której przedmiotem jest odkupienie jednostek uczestnictwa PKO 

TFI przez fundusz inwestycyjny, prowizja za udzielenie kredytu Aurum i Platinium jest obniżona maksymalnie o 1 punkt procentowy, jeżeli 

kredytobiorca nie korzysta z możliwości  obniżenia oprocentowania, w związku z ustanowieniem w/w zabezpieczenia, z zastrzeżeniem że to 

obniżenie prowizji nie kumuluje się z preferencjami, o których mowa w odnośniku 3) tiret drugie oraz w odnośniku 4). 
6)  Zawarcie kolejnej umowy pożyczki jest możliwe pod warunkiem, że łączna wartość zawartych umów pożyczek , udzielonych na tych warunkach 

nie przekroczy 50 000,00 zł.  
7)  Opłata nie jest pobierana w przypadku podwyższenia kwoty kredytu odnawialnego 

 

DZIAŁ V Kredyty mieszkaniowe, kredyt konsolidacyjny i pożyczka hipoteczna 
 

1 2 3 
  w złotych 

1. 
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenia wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy o udzielenie 
kredytu lub pożyczki hipotecznej:  0,00 

2. Udzielenie kredytu lub pożyczki hipotecznej - od kwoty kredytu lub pożyczki hipotecznej 1) od 0% do 3,5% 

3. Wcześniejsza spłata, z zastrzeżeniem pkt 4, kredytu mieszkaniowego, kredytu konsolidacyjnego lub pożyczki 

hipotecznej  
 

1/ Całkowita:  

a) Kredytu lub pożyczki hipotecznej ze zmienną stopą procentową – od kwoty spłaty 1,5% nie mniej niż 200,00 

b) Kredytu lub pożyczki hipotecznej ze stałą stopą procentową - od kwoty spłaty 2: nie mniej niż 200,00 

2/ częściowa – kredytów lub pożyczek hipotecznych udzielanych od 1 kwietnia 2007 r. – od kwoty spłaty 1) 

Uwaga: Prowizja pobierana od spłat częściowych dokonywanych w ciągu dwóch pierwszych lat spłaty 

kredytu lub pożyczki hipotecznej, licząc od dnia uruchomienia. 

0,5% 

4. Wcześniejsza całkowita lub częściowa spłata:  

1/ Kredytów i pożyczek podlegających ustawie o kredycie konsumenckim (umowy zawarte do dnia 17 grudnia 

2011 r.) 
0,00 

2/ Kredytów mieszkaniowych wspieranych przez budżet państwa udzielonych do 31 maja 1992 r. oraz 

kredytów hipotecznych udzielonych do 31 marca 1995 r. 
0,00 

3/ Kredytów na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami do 

oprocentowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla osób prywatnych 
0,00 

5. Podwyższenie kwoty kredytu/pożyczki hipotecznej – od kwoty podwyższenia  2: nie mniej niż 300,00 
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6. Zmiana waluty kredytu lub pożyczki hipotecznej – od kwoty aktualnego zadłużenia, wraz z pozostałą do 

wypłaty kwotą kredytu 
0,8% 

7. Skrócenie/wydłużenie okresu kredytowania - od kwoty aktualnego zadłużenia 0,5: nie mniej niż 300,00 

8. Obniżenie marży w okresie kredytowania - od kwoty aktualnego zadłużenia 0,5: nie mniej niż 300,00 

9. Zmiana formuły spłaty kredytu lub pożyczki hipotecznej - od kwoty aktualnego zadłużenia (z wyłączeniem 

zmiany formuły spłaty kredytu z odroczoną spłatą części należności) 
do 0,5: nie mniej niż 150,00 

10. Zmiana terminu wymagalności raty w okresie kredytowania – od kwoty aktualnego zadłużenia wraz z 

pozostałą do wypłaty kwotą kredytu 
do 0,5: nie mniej niż 150,00 

11. Zawarcie umowy ugody – od kwoty należności objętej umową do 2: nie mniej niż 150,00 

12. Czynności związane z:  

1/ dokonaniem przez Bank oszacowania wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu lub 

pożyczki hipotecznej - od każdej nieruchomości 1)  
200,00 

2/ przeprowadzeniem kontroli   

a) nieruchomości przed zawarciem umowy o udzielenie kredytu lub pożyczki hipotecznej  od 150,00 do 200,00 

b) na terenie budowy przed wypłatą transzy kredytu 1) od 150,00 do 200,00 

c) kredytowanej nieruchomości, potwierdzającej prawidłowe wykorzystanie środków pochodzących z kredytu 

po wypłacie ostatniej transzy 
od 150,00 do 200,00 

 Uwaga: Opłaty, o których mowa w lit. a i c obowiązują dla umów zawartych od dnia 15 listopada 2011 r.  

13. Wydanie zaświadczenia o aktualnym stanie zadłużenia na żądanie kredytobiorcy, pożyczkobiorcy lub 

poręczyciela z zastrzeżeniem pkt. 14 

Uwaga: 

Nie pobiera się opłat za zaświadczenia dotyczące kredytów na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk 

ziemnych i huraganów z dopłatami do oprocentowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla osób 

prywatnych 

300,00 

14. Wydanie zaświadczenia o stanie zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych wspieranych przez budżet 

państwa udzielonych do 31.05.1992 r. oraz kredytów hipotecznych udzielonych do 31.03.1995 r.: 
 

1/ wydanie raz w roku zaświadczenia o stanie zadłużenia na koniec poprzedniego roku 0,00 

2/ wydanie na życzenie kredytobiorcy lub poręczyciela zaświadczenia o aktualnym stanie zadłużenia 50,00 

15. Inne czynności wykonane na wniosek kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy wymagające zmiany postanowień 

umowy kredytu lub pożyczki hipotecznej w formie aneksu do umowy, nieskutkujące zmianą kwot spłaty 

bądź terminów spłaty 

150,00 

16. Inne czynności wykonane na wniosek kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy wymagające zmiany postanowień 

umowy kredytu lub pożyczki hipotecznej w formie aneksu do umowy, skutkujące zmianą kwot spłaty bądź 

terminów spłaty 

150,00 

17. Inne czynności wykonywane na życzenie kredytobiorcy / pożyczkobiorcy lub za kredytobiorcę / 

pożyczkobiorcę, niewymagające zmiany postanowień umowy kredytu lub pożyczki hipotecznej 
50,00 

18. Sporządzenie i wysłanie:   

1/ przypomnienia (monitu) o niedopłacie lub braku spłaty kredytu / pożyczki hipotecznej, raty (rat) kredytu / 

pożyczki lub odsetek 
40,00 

2/ pisma informującego kredytobiorcę/pożyczkobiorcę o niewywiązywaniu się z innych warunków umowy niż 

terminowa spłata 
40,00 

19. Zmiana rodzaju stopy procentowej kredytów lub pożyczki hipotecznej:  

1/ ze stałej na zmienną – od kwoty aktualnego zadłużenia 2: nie mniej niż 200,00 
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2/ ze zmiennej na stałą 150,00 

20. Zawieszenie spłaty raty-rat, w formie aneksu, w przypadku:  

1/ kredytów lub pożyczki hipotecznej, ze zmienną stopą procentową  0,00 

2/ kredytów lub pożyczki hipotecznej, ze stałą stopą procentową 300,00 
1)  Posiadacz rachunku oszczędnościowego "Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa" założonego od dnia 19 stycznia 2009r. uzyskuje prawo do 
obniżenia prowizji i opłat zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rachunku oszczędnościowego "Oszczędnościowa Książeczka 
Mieszkaniowa" w Powszechnej Kasie Oszczędności  Banku Polskim Spółce Akcyjnej. 

 

DZIAŁ VI Depozyty mieszkaniowe 
 

1 2 3 

ROZDZIAŁ I Książeczki mieszkaniowe w złotych 

1. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw na inną osobę /cesja/ 70,00 

2. Wydanie drugiego i następnych zaświadczeń o wysokości środków zgromadzonych na książeczce   35,00 

3. Dokonanie kontroli budowy, w związku z ubieganiem się o premię gwarancyjną, w przypadku braku 

zaświadczenia o stanie zaawansowania budowy  
od 150,00 

4. Likwidacja, na życzenie klienta, rachunku wkładu oszczędnościowego prowadzonego do książeczki z wypłatą 

premii gwarancyjnej  
40,00 

5. Inne czynności związane z obsługą książeczek mieszkaniowych wykonywane na życzenie klienta 20,00 

6. Przelew środków z książeczki:  

1/ na rachunki prowadzone w PKO BP SA 0,00 

2/ na rachunki prowadzone w innych bankach 5,00 

6a. Poszukiwanie rachunku książeczki mieszkaniowej, zlecone przez klienta – w każdym oddziale PKO BP SA 10,00 

ROZDZIAŁ II. Rachunek transakcyjny rynku mieszkaniowego (umowy zawarte od dnia  1 kwietnia 2005 r.) 

7. Otwarcie rachunku transakcyjnego rynku mieszkaniowego od 150 zł 

 Uwaga:   Innych prowizji i opłat nie pobiera się.  

 

 

DZIAŁ VII Operacje kasowe * 
 

1 2 3 
  w złotych 

 WPŁATY  

1. Wpłaty gotówkowe na prowadzone w PKO BP SA rachunki osób fizycznych:  

 1/ wpłaty złotowe i walutowe, z zastrzeżeniem ppkt 2 0,00 

 2/ wpłaty walutowe wnoszone w monetach na rachunki walutowe - od kwoty operacji 50% 

2. Wpłaty na rachunki w innych bankach  

1/ dokonywane w oddziałach PKO BP S.A. – od kwoty operacji 1: nie mniej niż 20,00 

2/ dokonywane w agencjach PKO BP SA:  

a) w kwocie niższej lub równej 1 000 zł 2,50 

b) w kwocie wyższej niż 1 000 zł  0,5% 

3/ środków otrzymanych w wyniku realizacji umowy zawartej przez PKO BP SA z Fundacją "Polsko - Niemieckie 

Pojednianie" 
0,00 
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 WYPŁATY  

3. Wypłaty z prowadzonych w PKO BP SA rachunków osób fizycznych, z zastrzeżeniem pkt 5 i :7  

1/ realizowane w oddziałach PKO BP SA z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych,  

z zastrzeżeniem pkt 2 
0,00 

2/ bez wcześniejszego zaawizowania kwot, które zgodnie z Komunikatem PKO BP SA podlegają wcześniejszemu 

zgłoszeniu - od wypłaconej kwoty 
0,2: nie mniej niż 100,00 

4. Nieodebranie w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia zaawizowanej kwoty wypłaty gotówkowej, 

która zgodnie z Komunikatem PKO BP SA podlega wcześniejszemu zgłoszeniu - od awizowanej kwoty (z 

wyjątkiem lokat terminowych) 

0,2% 

5. Wypłaty z rachunków lokacyjnych IKE:  

1/ zwrot środków (gotówkowo):  

a) przed upływem 6 miesięcy od daty otwarcia rachunku 100,00 

b) od 6 do 12 miesięcy od daty otwarcia rachunku 75,00 

2/ Wypłata nadwyżki środków pieniężnych w tytułu przekroczenia kwoty określonej zgodnie z art. 13 ust. 1 i 5 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. nr 116 poz. 1205) 
0,00 

3/ Wypłata transferowa lub zwrot środków po 12 miesiącach od daty otwarcia rachunku 0,00 

6. Wypłaty z rachunków oszczędnościowych w GBP, oferowanych w Wielkiej Brytanii 

Uwaga: Wypłaty nie są realizowane w Wielkiej Brytanii 
9,99 

7. Wypłaty z Rachunków Oszczędnościowych i Rachunków Oszczędnościowych Plus 0,00**) 9,99 

* Dotyczy również operacji kasowych dokonywanych na zakładanych od dnia 16 lipca 2007 r. rachunkach Pracowniczych Kas Zapomogowo-

Pożyczkowych. 
**) W przypadku pierwszej operacji gotówkowej lub bezgotówkowej (w tym otwarcie lokaty w powiązaniu z Rachunkiem Oszczędnościowym i 

Rachunkiem Oszczędnościowym Plus) dokonanej w danym miesiącu kalendarzowym. Zwolnienie nie dotyczy przelewów do ZUS i US. 
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DZIAŁ VIII Produkty i usługi wycofane z oferty 
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  w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych 

ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE        

1. Prowadzenie rachunku - miesięcznie 1,50 2,50 6,90 16,50 

według 

umowy z 

klientem 

10,00 0,00 

0,00 - dla dzieci 

posiadaczy Rachunku 

PLATINIUM 

 

 

0,00 - dla 

jednego 

rachunku 

otwartego 

w ramach 

pakietu 

SUKCES1/ 

0,00 - posiadacze 

Rachunku 

PLATINIUM 

 

2. 

Abonament miesięczny za korzystanie 

z usług bankowości elektronicznej 

(iPKO) 

0,50 1,00 2,00 0,00 0,00 x 0,00 

3. 
Przelew - realizacja dyspozycji 

przekazania środków: 
   x    

1/ pomiędzy rachunkami tego samego 

posiadacza rachunku, prowadzonymi 

w PKO Banku Polskim SA (w tym na 

rachunki prowadzone w na rzecz tego 

samego posiadacza rachunku 

prowadzone przez inne spółki Grupy 

Kapitałowej Banku): 

       

a w oddziale PKO Banku Polskiego SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,99 

b za pośrednictwem serwisu 

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

9,99 

c za pośrednictwem serwisu 

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

9,99 

d w urządzeniach samoobsługowych x 0,00 0,00 0,00 0,00 x 9,99 

2/ na pozostałe rachunki prowadzone w 

PKO Banku Polskim SA: 
       

a w oddziale PKO Banku Polskiego SA 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 9,99 

b za pośrednictwem serwisu 

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

9,99 

c za pośrednictwem serwisu 

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

9,99 

d w urządzeniach samoobsługowych x 0,00 0,00 0,00 0,00 x 9,99 

3/ na rachunki w innym banku        

a w oddziale PKO Banku Polskiego SA 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 9,99 

b za pośrednictwem serwisu 

telefonicznego 
3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 x 

9,99 
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c za pośrednictwem serwisu internetowego 0,50 0,50 0,50 0,30 0,00 x 9,99 

d w urządzeniach samoobsługowych x 1,00 1,00 1,00 1,00 x 9,99 

4. Przelew predefiniowany (z zastrzeżeniem pkt 

41 w Części IV Dziale VIII Rozdziale IV) - 

realizacja dyspozycji przekazania środków:  

       

1/ pomiędzy rachunkami tego samego 

posiadacza rachunku, prowadzonymi w PKO 

Banku Polskim SA (w tym na rachunki 

prowadzone w na rzecz tego samego 

posiadacza rachunku prowadzone przez inne 

spółki Grupy Kapitałowej Banku): 

       

a w oddziale PKO Banku Polskiego SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,99 

b za pośrednictwem serwisu telefonicznego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 9,99 

c za pośrednictwem serwisu internetowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 9,99 

d w urządzeniach samoobsługowych x 0,00 0,00 0,00 0,00 x 9,99 

2/ na pozostałe rachunki prowadzone w PKO 

Banku Polskim SA: 
       

a w oddziale PKO Banku Polskiego SA 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 9,99 

b za pośrednictwem serwisu telefonicznego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 9,99 

c za pośrednictwem serwisu internetowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 9,99 

d w urządzeniach samoobsługowych x 0,00 0,00 0,00 0,00 x 9,99 

3/ na rachunki w innym banku        

a w oddziale PKO Banku Polskiego SA 5,00 5,00 5,00 1,00 0,00 5,00 9,99 

b za pośrednictwem serwisu telefonicznego 3,00 3,00 3,00 1,00 0,00 x 9,99 

c za pośrednictwem serwisu internetowego 0,50 0,50 0,50 0,30 0,00 x 9,99 

d w urządzeniach samoobsługowych x 1,00 1,00 1,00 1,00 x 9,99 

5. Realizacja zleceń o charakterze pilnym na 

rachunki w innych bankach, złożonych w 

oddziale PKO Banku Polskiego SA, z 

wyłączeniem zleceń do ZUS 2/ 

9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 x x 

6. Polecenie zapłaty - realizacja dyspozycji 

przekazania środków: 
       

1/ z rachunku dłużnika na rachunki prowadzone 

w PKO Banku Polskim SA - za każde polecenie 
x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 

2/ z rachunku dłużnika na rachunki prowadzone 

w innych bankach - za każde polecenie (opłata 

jest pobierana od dłużnika) 

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

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

1/ złożenie dyspozycji zlecenia stałego:        

a w oddziale PKO Banku Polskiego SA 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 x 

b za pośrednictwem:        

 - serwisu telefonicznego 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 x x 

 - serwisu internetowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 
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2/ realizacja dyspozycji przekazania środków na 

rachunek, za każdą należność wymienioną w 

zleceniu 

1,50 1,50 1,50 0,00 0,00 1,50 x 

3/ modyfikacja zlecenia stałego:        

a w oddziale PKO Banku Polskiego SA 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 4,00 x 

b w urządzeniach samoobsługowych x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 

c za pośrednictwem:        

 - serwisu telefonicznego 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 x x 

 - serwisu internetowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 

8. Realizacja wysokokwotowych zleceń na 

rachunki prowadzone w innych niż PKO Bank 

Polski SA bankach  za pośrednictwem 

systemu SORBNET: 

       

1/ w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł x 20,00 20,00 20,00 20,00 x 20,00 

2/ w kwocie niższej niż 1 mln zł x 40,00 40,00 40,00 40,00 x 40,00 

9. Przekazywanie pocztą na terenie kraju:        

1/ wyciągów, zbiorczego zestawienia operacji 

(częściej niż raz w miesiącu) - każdorazowo 
6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 20,00 

2/ zbiorczego zestawienia operacji - raz w 

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

10. Informacja o saldach na skrzynki poczty 

internetowej        

1/ przekazywanie informacji o zmianach sald - 

miesięczna opłata abonamentowa 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 x x 

2/ przywrócenie pierwotnego hasła 
10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 x x 

11. Przekazywanie komunikatów w ramach usługi 

"Informacja SMS" - miesięczna opłata 

abonamentowa  (wysokość salda lub 5 

ostatnich operacji i wysokość salda) 

0,00 4,00 5,00 0,00 0,00 x x 

12. 
Pakiet "INFO" obejmujący następujące usługi – 

miesięczna opłata abonamentowa 

- informacja o zmianach sald na rachunkach 

do  skrzynek poczty internetowej, 

- przekazywanie komunikatów w ramach 

usługi „Informacja SMS" (wysokość salda lub 

5 ostatnich operacji i wysokość salda) 

0,00 4,00 5,00 0,00 0,00 x x 

12 

a 

Powiadomienia dotyczące zdarzeń związanych 

z posiadanym rachunkiem oraz 

wykorzystywanymi usługami bankowości 

elektronicznej, wysyłane: 

       

1/ za pośrednictwem e-mail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2/ 
za pośrednictwem SMS - opłaty pobierane w 

cyklach miesięcznych:        

a) pakiet 40 SMS:        

 - do 40 szt. SMS 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

 - kolejne SMS powyżej 40 szt.- za każdy SMS 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

b) powiadomienia SMS - za każdy SMS 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
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13. 
Za sporządzenie i wysłanie zawiadomienia / 

monitu związanego z powstaniem 

niedopuszczalnego salda debetowego 
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 x x 

14. 
Zmiana rachunku ze wspólnego na 

indywidualny i odwrotnie x 30,00 30,00 30,00 0,00 x 20,00 

15. 
Zmiana rachunku prowadzonego w ramach 

wyższego pakietu na niższy  x x x 20,00 20,00 x x 

1/  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. 

2/  Zlecenie zostanie zrealizowane w ramach najbliższej sesji systemu Elixir, o ile zostało złożone w oddziale co najmniej 40 minut przed 

zakończeniem przyjmowania przez KIR zleceń na daną sesję. 

 

ROZDZIAŁ II. KREDYTY KONSUMPCYJNE   

4. 

Kredyty udzielone do dnia: 
- 30.06.2005r. (gotówkowy, na zakup pojazdów i sprzętu technicznego, na zakup towarów i usług), 
- 31.12.2006 r. (komercyjne studenckie), 
- 9.09.2007 r. (Szybki serwis kredytowy udzielony w walucie polskiej i walutach wymienialnych), 
- 19.02:2012 r. (Szybki Serwis kredytowy) 

 

1/ udzielenie komercyjnego kredytu studenckiego – od kwoty każdorazowo wypłaconej transzy od 2% do 5% 

2/ czynności związane ze zmianą warunków spłaty:  

a) 
za prolongatę bądź zawieszenie okresu spłaty - od kwoty podlegającej prolongacie lub zawieszeniu, z 
zastrzeżeniem lit. b i c od 1% do 3% 

b) za prolongatę kredytu Szybki serwis kredytowy - od kwoty podlegającej prolongacie 3: nie mniej niż 100,00 

c) za zawieszenie okresu spłaty kredytu Szybki serwis kredytowy - od kwoty podlegającej zawieszeniu 3: nie mniej niż 50,00 

d) 
zmiana planu spłaty na wniosek kredytobiorcy 
UWAGA: 
1) Od umów zawartych do dnia 17grudnia 2011 r. nie pobiera się opłaty w przypadku zmiany planu spłaty 
kredytu konsumenckiego w następstwie wcześniejszej częściowej jego spłaty. 
2) Od umów kredytu Szybki serwis kredytowy zawartych od 18 grudnia 2011 r. nie pobiera sie opłaty.   

25,00 

3/ zmiana waluty kredytu  (za każdą zmianę) 
1,5: nie mniej niż 100,00  

4/ zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu 30,00 

5/ sporządzenie aneksu do umowy lub odpisu umowy kredytowej 50,00 

6/ sporządzenie i wysłanie: zawiadomienia o zaległości w spłacie kredytu, monitu 30,00 
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CZEŚĆ 2 USŁUGI PKO BP SA OFEROWANE KLIENTOM RYNKU MIESZKANIOWEGO 
 

DZIAŁ I Rachunki złotowe i walutowe, oraz rachunek lokacyjny Korzyść dla klientów rynku 
mieszkaniowego 
 

ROZDZIAŁ I. OGÓLNE WARUNKI CENOWE  PAKIETÓW DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ORAZ DLA ZARZĄDCÓW WSPÓLNOT 
MIESZKANIOWYCH 

 

Usługi/czynności 
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. Przekazywanie komunikatów w ramach 
usługi "Informacja SMS" 

 
w cenie 
pakietu 

   

3. Wypłaty gotówkowe w złotych z 
rachunków bankowych (Pakietu) 

 
w cenie 
pakietu 

w cenie pakietu w cenie 
pakietu 

w cenie pakietu 

4. Opłata abonamentowa za korzystanie z 
usług bankowości elektronicznej iPKO 

  w cenie pakietu 
w cenie 
pakietu 

w cenie pakietu 
przez okres 

pierwszych 12 
miesięcy 

5. 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 

6. 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 
 

7. 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 

    

8. Wykonywanie czynności związanych z 
obsługą SWRK (system wirtualnych 
rachunków kontrahenckich) 

   
w cenie 
pakietu 

w cenie pakietu 

9. Instalacja systemu bankowości 
elektronicznej (pierwszego stanowiska) 

   w cenie 
pakietu 

w cenie pakietu 

10. Miesięczna opłata abonamentowa za 
korzystanie z systemu bankowości 
elektronicznej MULTICASH: 

     

1/ związanego z jednym rachunkiem    obniżona 
stawka dla 

pakietu 

obniżona stawka 
dla pakietu 
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2/ za każdy dodatkowy rachunek (z wyłączeniem 
rachunków lokat terminowych) z zastrzeżeniem ppkt 3 i 
ppkt 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 

11. 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 

 

12. Udzielenie i automatyczne odnowienie limitu 
dopuszczalnego salda debetowego 

   w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

13. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego w 
ramach pakietów dla wspólnot - w okresie pierwszych 
czterech lat kredytowania kredytem inwestorskim z 
grupy kredytów NASZ REMONT 

obniżona 
stawka o 50% 

obniżona 
stawka o 

50% 

obniżona 
stawka o 50% 

obniżona 
stawka o 

50% 

 

14. Wydanie jednej karty PKO Visa Business Electron     w cenie 
pakietu 

15. Założenie i prowadzenie skrzynki poczty internetowej na 
serwerze PKO Banku Polskiego SA 

Uwaga.  
Usługa dotyczy umów zawartych przed dniem 15 
listopada 2011r. 

 w cenie 
pakietu 

   

16. Przekazywanie informacji o zmianach salda rachunku do 
skrzynki poczty internetowej 

Uwaga.  
Usługa dotyczy umów zawartych przed dniem 15 
listopada 2011r. 

 w cenie 
pakietu 
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ROZDZIAŁ II . RACHUNKI BANKOWE 
ZŁOTOWE I WALUTOWE 

Pakiet 

NASZA 

WSPÓLNO

TA PLUS 

Pakiet 

NASZA 

WSPÓLNOTA 

Pakiet NASZA 

MAŁA 

WSPÓLNOTA 

(dla wspólnot 

liczących nie 

więcej niż  20 

lokali) 

Pakiet 

NASZA 

WSPÓLNOTA 

PREMIUM 

Pakiet ZARZĄDCA 

Pozostałe rachunki 

złotowe i 

walutowe – z 

wyłączeniem 

mieszkaniowych 

rachunków 

powierniczych, 

których dotyczy 

Dział V 
  w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Miesięczna opłata za prowadzenie 

rachunku bieżącego:  

Uwaga: 

Pierwsza opłata zostanie 

pobrana proporcjonalnie do 

liczby dni miesiąca 

kalendarzowego, w którym 

rachunek został 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 BP tj. dla: 

- do 5 wspólnot 

60,00 zł, 

- od 6 do 30 

wspólnot 45,00 zł, 

- od 31 do 100 

wspólnot 38,00 zł 

- powyżej 100 

wspólnot 20,00 zł 

40,00 

2/ pomocniczego dla funduszu 

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

3/ pomocniczego 

40,00 40,00 40,00 

jeden 

rachunek - 

0,00 

pozostałe - 

40,00  

jeden rachunek - 

0,00 

pozostałe - 40,00  

40,00 

2. Opłata jednorazowa pobierana w 

przypadku zamiany przez wspólnotę 

mieszkaniową posiadanego pakietu na 

pakiet NASZA WSPÓLNOTA PLUS 

x 100,00 100,00 100,00 x x 
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 Uwaga: Opłata jest pobierana po zamianie 

na PAKIET NASZA WSPÓLNOTA PLUS 
      

3. Abonament miesięczny za korzystanie z 

usług bankowości elektronicznej (iPKO i 

iPKO Biznes)  

Uwaga:  Opłaty nie pobiera się za miesiąc 

kalendarzowy, w którym podpisano umowę 

      

1/ iPKO - opłata miesięczna      

a) w okresie korzystania z usługi - z 

zastrzeżeniem lit. b 
5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 

b) w okresie pierwszych 12 miesięcy 

korzystania z usługi 
x x x x 0,00 x 

2/ iPKO Biznes - opłata miesięczna       

a) do 3 zdefiniowanych użytkowników, z 

zastrzeżeniem lit. c) 
8,00 x x x x x 

b) do 5 zdefiniowanych użytkowników z 

zastrzeżeniem lit. d) 

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) 

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

c) za każdego dodatkowego użytkownika 

powyżej 3 użytkowników  
10,00 x x x x x 

d) za każdego dodatkowego użytkownika 

powyżej 5 użytkowników 

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) 

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

4. Ponowne wydanie nowego  narzędzia 

autoryzacyjnego do  korzystania z usługi 

iPKO Biznes: 

Uwaga: Opłaty nie pobiera się w przypadku 

wymiany  uszkodzonego narzędzia 

autoryzacyjnego na nowy 

      

1/ karta kodów jednorazowych w formie karty 

chip 
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

2/ czytnik 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

5. Realizacja przelewów, w tym 

predefiniowanych, z zastrzeżeniem pkt. 41 w 

Części IV Dziale VIII Rozdziale IV - od 

każdego przelewu: 

      

1/ składanych w formie papierowej w oddziale:       

a) na rachunki prowadzone w PKO BP SA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 

z zastrzeżeniem lit. c. 
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
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c) na rachunki prowadzone w innych bankach 

realizowanych w trybie pilnym, z 

wyłączeniem przelewów do ZUS * 

9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

2/ składanych za pośrednictwem serwisu 

telefonicznego: 
     

a) na rachunki prowadzone w PKO BP SA 3,00 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 6,00 

3/ składanych za pośrednictwem serwisu 

internetowego iPKO i iPKO Biznes: 
     

a) na rachunki prowadzone w PKO BP SA 0,00 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 0,50 

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

 - za pośrednictwem iPKO Biznes, 

realizowanych  w trybie pilnym, z 

wyłączeniem przelewów do ZUS * 

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

4/ składanych w formie elektronicznej za 

pośrednictwem systemu MULTICASH oraz w 

urządzeniach samoobsługowych: 

     

a) na rachunki prowadzone w PKO BP SA 0,00 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 2,00 

5/ przy użyciu nośników elektronicznych w 

wymaganym formacie: 
     

a) na rachunki prowadzone w PKO BP SA 2,00 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 5,00 

6/ z tytułu spłaty należności na rzecz PKO BP 

SA, z wyjątkiem spłaty kredytu w rachunku 

bieżącym 

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

6. Potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 

przyjęcia do realizacji – od każdego przelewu 
2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

7. Realizacja zleceń na rachunki prowadzone w 

innych niż PKO BP SA bankach  za 

pośrednictwem systemu SORBNET: 

     

1/ w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

2/ w kwocie niższej niż 1 mln zł 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

8 Realizacja polecenia zapłaty:      

1/ na rachunek wierzyciela - opłata pobierana 

od wierzyciela za każde wysłane polecenie 

zapłaty 

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

2/ z rachunku dłużnika - opłata pobierana od 

dłużnika za każde wykonane polecenie 

zapłaty: 

      

a) na rachunki prowadzone w PKO BP SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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b) na rachunki prowadzone w innych bankach 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

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

1/ złożenie zlecenia stałego:      

a) w oddziale PKO BP SA 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

b) za pośrednictwem serwisu telefonicznego 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

c) za pośrednictwem serwisu internetowego 

iPKO i iPKO Biznes 
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 BP SA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

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

3/ modyfikacja zlecenia stałego      

a) w oddziale PKO BP SA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

b) za pośrednictwem serwisu telefonicznego 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

c) za pośrednictwem serwisu internetowego 

iPKO i iPKO Biznes 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

d) w urządzeniach samoobsługowych 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

10. Czeki:      

1/ blankiety czekowe i przygotowanie ich do 

realizacji - za każdy blankiet 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

2/ potwierdzenie czeku 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

3/ przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 

(blankietów czekowych) - niezależnie od 

ilości 

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

11. Przekazywanie komunikatów w ramach 

usługi „Informacja SMS” posiadaczom 

rachunków - miesięczna opłata 

abonamentowa 

7,50 0,00 7,50 7,50 7,50 7,50 

12. Wyciągi bankowe:      

1/ przekazywane drogą pocztową listem 

zwykłym 
 

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

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

c) za każdy wyciąg dodatkowy zamawiany na 

żądanie Klienta 
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

2/ odbierane w oddziale      

a) za pierwszy wyciąg przygotowany  w 

danym miesiącu 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) za każdy kolejny wyciąg przygotowany w 

danym miesiącu 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

c) za każdy wyciąg dodatkowy zamawiany na 

żądanie Klienta 
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
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3/ przekazywane drogą elektroniczną w 

formacie pdf - za każdy wyciąg 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13. Przekazywanie kopii i wtórników dowodów 

źródłowych (wyłącznie w ramach 

indywidualnych umów z klientami) - od 

każdego załącznika  

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

14. Wykonywanie czynności związanych z 

konsolidacją sald, m.in. w ramach 

rachunków bankowych skonsolidowanych - 

miesięczna opłata abonamentowa 

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

15. Wykonanie czynności związanych z obsługą 

masowych płatności (system wirtualnych 

rachunków kontrahenckich)  

według 

umowy z 

klientem  

według 

umowy z 

klientem 

według 

umowy z 

klientem 

0,00 0,00 

według 

umowy z 

klientem 

16. System bankowości elektronicznej 

MULTICASH: 
     

1/ instalacja systemu bankowości 

elektronicznej: 
     

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

b) za każde następne stanowisko 50,00 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 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

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 10,00 

c) za każdy z rachunków pomocniczych 

posiadacza Pakietu wchodzących w skład 

Pakietu 

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

d) za rachunki wspólnot mieszkaniowych 

podpięte do instalacji właściciela Pakietu - 

za każdy rachunek 

x x x x 3,00 x 

3/ szkolenie pracowników Użytkownika 

systemu bankowości elektronicznej 
według umowy z klientem 

17. Sporządzenie i wydanie:       

1/ dokumentów (zaświadczeń, odpisów, 

kserokopii lub innych dokumentów) oraz 

potwierdzenia dokonania operacji bankowej 

- za każdy dokument z zastrzeżeniem ppkt 2  

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
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 Uwaga: 

Jeśli zaświadczenie lub dokument 

przygotowywany jest w oparciu o informacje z 

okresu wcześniejszego niż ostatnie 12 

miesięcy, za każdy poprzedni rok opłatę 

podwyższa się o 100: stawki podstawowej 

      

2/ opinii bankowej 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

18. Za administrowanie poleceniami przelewu bez 

pokrycia, czekami przyjętymi do "inkasa" - od 

każdego polecenia lub czeku 

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

19. Sporządzenie i wysłanie 

zawiadomienia/monitu o powstaniu 

niedopuszczalnego salda debetowego, 

zaległych prowizjach, opłatach, odsetkach 

oraz wezwania do ich spłaty 

50,00 

20. Likwidacja rachunku na życzenie klienta przed 

upływem jednego miesiąca od daty otwarcia 
65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 

21. Czynności związane z ustanowieniem, zmianą 

lub odwołaniem pełnomocnictwa - za każdą 

czynność 

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

22. Za zmianę karty wzorów podpisów 

UWAGA: 

W przypadku zmiany dokonywanej w związku 

z ustanowieniem, zmianą lub odwołaniem 

pełnomocnictwa - opłaty nie pobiera się 

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

23. Przekazanie historii rachunku, w uzgodnionej z 

klientem formie, za okres poprzedzający 

bieżący miesiąc - za każdy miesiąc 

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

24. Udzielanie telefonicznej informacji o wysokości 

salda na rachunku bankowym – miesięczna 

opłata abonamentowa 

Uwaga: Usługa dotyczy umów zawartych 

przed dniem 15 listopada 2011r. 

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

25. Korzystanie ze skrzynki poczty internetowej: 

Uwaga: Usługa dotyczy umów zawartych 

przed dniem 15 listopada 2011r. 

      

1/ przekazywanie informacji o zmianach salda 

rachunku do skrzynki poczty internetowej – 

miesięczna opłata abonamentowa 

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

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

ROZDZIAŁ V.  RACHUNEK LOKACYJNY KORZYŚĆ DLA KLIENTÓW RYNKU MIESZKANIOWEGO     

1. Prowadzenie rachunku lokacyjnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Realizacja przelewów w tym predefiniowanych, 

z powiązanego rachunku bieżącego Klienta w 

PKO BP SA na jego rachunek lokacyjny - od 

każdego  przelewu: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3. Realizacja przelewów z rachunku lokacyjnego 

na rachunek powiązany: 
     

1/ za pierwszy przelew w danym miesiącu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2/ za każdy następny przelew w danym miesiącu      

a) na rachunek prowadzony w PKO BP SA 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

b) na rachunek prowadzony w innym banku 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

4. Wyciągi bankowe:      

1/ przekazywane drogą pocztową listem zwykłym:       

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

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

c) za każdy wyciąg dodatkowy zamawiany na 

żądanie Klienta 
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

2/ odbierane w oddziale:       

a) za pierwszy wyciąg przygotowany  w danym 

miesiącu 

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

b) za każdy kolejny wyciąg przygotowany w 

danym miesiącu 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

c) za każdy wyciąg dodatkowy zamawiany na 

żądanie Klienta 
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

3/ przekazywane drogą elektroniczną w formacie 

pdf - za każdy wyciąg 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* 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 Karty płatnicze 
 

  Karta PKO Visa 
Business Electron * 

Karta PKO MasterCard 
Business 

 w złotych w złotych 

1. Wydanie lub wznowienie karty - opłata za 12-miesięczny okres ważności karty z 

zastrzeżeniem ppkt. 3/ 
40,00 

300,00 1/ złotej x 

2/ srebrnej x 100,00 

3/ Wydanie jednej karty do pakietu ZARZĄDCA 0,00 x 

2. Wydanie nowej karty w trybie ekspresowym (tj. w ciągu trzech dni roboczych - z 

wyłączeniem sobót od dnia złożenia wniosku) - dodatkowo 
50,00 + koszt przesyłki 50,00 + koszt przesyłki 

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

 - w bankomatach PKO BP SA oraz bankomatach eService 0,00 3: nie mniej niż  5,00 

 - w oddziałach PKO BP SA 3: nie mniej niż  5,00 3: nie mniej niż  5,00 

 - w agencjach PKO BP SA 3: nie mniej niż  5,00 3: nie mniej niż  5,00 

 - w bankomatach i oddziałach innych niż PKO BP SA oraz w bankomatach innych niż 

eService  
3: nie mniej niż  5,00 3: nie mniej niż  5,00 
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 - w urzędach pocztowych 3: nie mniej niż 5,00 3: nie mniej niż 5,00 

 - towarzysząca operacji płatniczej, pomniejszająca dostępny limit operacji płatniczych – 

usługa cash-back ** 
0,00 x 

4. Wypłata gotówki w walutach obcych – od wartości operacji - za każdą operację 3: nie mniej niż  10,00 3: nie mniej niż  10,00 

5. Miesięczne rozliczenie operacji bezgotówkowych krajowych i zagranicznych – od 

wartości operacji 
0,00 1,5% 

6. Rozpatrzenie wniosku klienta o zmianę limitu globalnego 50,00 0,00 

7. Wydanie, na życzenie posiadacza rachunku  lub użytkownika karty, każdej kopii 

dowodu dokonania operacji   
12,50 12,50 

8. Odtworzenie numeru PIN 10,00 x 

* W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami VISA, 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. 

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

 

DZIAŁ III Kredyty, dopuszczalne saldo debetowe, gwarancje, regwarancje oraz akredytywy 
stand-by 
 

  Kredyty 
mieszkaniowe1) 

Kredyty 
gospodarcze 

1 2 3 4 
  w złotych w złotych 

ROZDZIAŁ I. KREDYTY MIESZKANIOWE I GOSPODARCZE DLA KLIENTÓW RYNKU MIESZKANIOWEGO ORAZ DOPUSZCZALNE SALDO 

DEBETOWE 

1. Rozpatrzenie wniosku o:   

1/ udzielenie kredytu, z zastrzeżeniem ppkt 3 - od wnioskowanej kwoty kredytu  0,1:  nie mniej niż 200,00 

2/ wystawienie promesy udzielenia kredytu - od kwoty kredytu  0,1% nie mniej niż 200,00 

3/ udzielenie kredytu inwestorskiego NASZ REMONT, NASZ REMONT w opcji niskokwotowej,, NASZ 

REMONT z premią termomodernizacyjną z BGK oraz NASZ REMONT z premią remontową z BGK – od 

wnioskowanej kwoty kredytu 

0,00 x 

2. Rozpatrzenie wniosku o przedłużenie na następny okres obowiązywania umowy o kredyt obrotowy 

odnawialny 2) oraz kredyt w rachunku bieżącym - od wnioskowanej kwoty kredytu 
x 

0,1% nie mniej 

niż 200,00 

3. Wystawienie promesy udzielenia kredytu - od kwoty kredytu: od 0,5% 1% 

4. Udzielenie kredytu, z zastrzeżeniem pkt 5 - od kwoty udzielonego kredytu od 1% do 3,5% 2% 

 Uwaga:  W przypadku zawarcia umowy kredytu inwestorskiego NOWY DOM, na poczet prowizji za 

udzielenie kredytu zalicza się zapłaconą prowizję za: 

1) rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu, 

2) rozpatrzenie wniosku o udzielenie promesy udzielenia kredytu, 

3) wystawienie promesy udzielenia kredytu. 

  

5. Udzielenie kredytu inwestorskiego NASZ REMONT w opcji niskokwotowej – od kwoty  udzielonego 

kredytu 
2% x 

6.  Udzielenie limitu dopuszczalnego salda debetowego – od kwoty limitu 

Uwaga: Prowizji nie pobiera się od posiadaczy pakietu NASZA WSPÓLNOTA PREMIUM albo Pakietu 

ZARZĄDCA 

x 1,5% 

7. Podwyższenie kwoty:  

1/ kredytu - od kwoty podwyższenia kredytu 2: nie mniej niż 300,00 

2/ limitu dopuszczalnego salda debetowego - od kwoty podwyższenia limitu x 1,5% 

8. Wykorzystanie kredytu:   
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1/ gospodarczego (poza kredytami w rachunku bieżącym) w formie:  

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

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

2/ w rachunku bieżącym 

x 

według 

stawek od 

wypłat lub 

przelewu 

9. Automatyczne przedłużenie okresu obowiązywania dopuszczalnego salda debetowego – od kwoty limitu 

Uwaga: Prowizji nie pobiera się od posiadaczy Pakietu NASZA WSPÓLNOTA PREMIUM albo Pakietu 

ZARZĄDCA 

x 1,5% 

10. Zmiana waluty kredytu 1% 

11. Od niewykorzystanych kredytów :  

1/  w  rachunku bieżącym - miesięcznie od średniego salda niewykorzystanego kredytu x 0,3 %  

2/ kredytu obrotowego odnawialnego 2 oraz kredytu mieszkaniowego,  0,00 

3/ pozostałych kredytów lub ich transzy (od zaangażowania) za każdy dzień niewykorzystania, od dnia 

postawienia kredytu lub transzy do dyspozycji kredytobiorcy do dnia poprzedzającego wykorzystanie 

kredytu lub transzy włącznie - od kwoty niewykorzystanego kredytu lub transzy 

x 
0,005479% 

dziennie 

12. Od przedterminowej spłaty kredytu lub jego części (prowizja rekompensacyjna)  

1/ kredytu mieszkaniowego, kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego odnawialnego 2  0,00 

2/ pozostałych – od kwoty podlegającej wcześniejszej spłacie x 1% 

13. Czynności związane ze zmianą warunków umowy, wykonywane na życzenie kredytobiorcy, albo 

posiadacza rachunku bieżącego korzystającego z dopuszczalnego salda debetowego, wymagające 

sporządzenia aneksu do umowy, związane ze zmianą kwot bądź terminów spłaty kredytu albo 

dopuszczalnego salda debetowego: 

  

1/ przedłużenie terminu obowiązywania umowy kredytu obrotowego odnawialnego 2 oraz kredytu w 

rachunku bieżącym - od kwoty limitu 
x 2% 

2/ wydłużenie okresu kredytowania - od kwoty aktualnego zadłużenia 2: nie mniej niż 300,00 

3/ zmiana formuły spłaty kredytów objętych pomocą Skarbu Państwa w spłacie (zmiana formuły spłaty z 

ilorazu na normatyw) - od kwoty należności, której zmiana dotyczy  

do 2%  nie 

mniej niż 50,00 
x 

4/ zmiana terminów spłaty lub wysokości rat kredytu, w tym związana ze zmianą formuły spłaty (z 

zastrzeżeniem ppkt 3) czy zmianą dnia wymagalności - od kwoty należności, której zmiana dotyczy 
do 2: nie mniej niż 150,00 

5/ obniżenie marży Banku - od kwoty aktualnego zadłużenia od 0,4: nie mniej niż 500,00 

14. Zawarcie umowy ugody – od kwoty należności objętej umową ugody do 2: nie mniej niż 150,00 

15. Czynności związane ze zmianą warunków umowy, wykonywane na życzenie kredytobiorcy albo 

posiadacza rachunku bieżącego korzystającego z dopuszczalnego salda debetowego, wymagające 

sporządzenia aneksu do umowy, nie związane ze zmianą kwot bądź terminów spłaty kredytu albo 

dopuszczalnego salda debetowego np.: zmiana warunków wypłaty lub zabezpieczenia kredytu albo 

dopuszczalnego salda debetowego 

nie mniej niż 300,00 

16. 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 17: 

 

1/ transza kredytu / wypłata z rachunku wyodrębnionych wpływów w kwocie do 1 mln zł nie mniej niż 

300,00 
x 

2/ transza kredytu / wypłata z rachunku wyodrębnionych wpływów w kwocie powyżej 1 mln zł nie mniej niż 

500,00 
x 
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17. Przeprowadzenie przez oddział kontroli nieruchomości lub infrastruktury technicznej będącej 

przedmiotem kredytu inwestorskiego: 

NOWY DOM remont  

NOWY DOM remont – z premią termomodernizacyjną z BGK 

NASZ REMONT 

NASZ REMONT z premią termomodernizacyjną z BGK 

NASZ REMONT z premią remontową z BGK 

nie mniej niż 
150,00 x 

18. 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 50,00 

2/ sporządzenie i wysłanie pisma, przypomnienia (monitu) o niedopłacie lub braku spłaty dopuszczalnego 

salda debetowego lub odsetek, prowizji i opłat z tytułu dopuszczalnego salda debetowego 
x 50,00 

3/ sporządzenie i wysłanie pisma wypowiadającego umowę o kredyt albo postanowienia umowy rachunku 

bieżącego w zakresie dopuszczalnego salda debetowego 
50,00 

4/ powtórne wydanie klientowi dokumentów (zaświadczeń, zezwoleń) 100,00 

5/ wydanie zaświadczenia o historii kredytu albo dopuszczalnego salda debetowego 500,00 

19. Wydanie indywidualnych promes lub zgód Banku na bezciężarowe: 

- 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, 

- 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 / budynki 

o funkcjach użytkowych. 

nie mniej niż 

50,00 
x 

20. Czynności wykonywane na życzenie kredytobiorcy albo posiadacza rachunku bieżącego korzystającego 

z dopuszczalnego salda debetowego lub za kredytobiorcę albo posiadacza rachunku bieżącego 

korzystającego z dopuszczalnego salda debetowego, nie wymagające sporządzenia aneksu do umowy, 

nie związane ze zmianą kwot bądź terminów spłaty kredytu albo dopuszczalnego salda debetowego. 

nie mniej niż 150,00 

* Kredyty inwestorskie NOWY DOM, kredyty inwestorskie NASZ REMONT, kredyty inwestorskie NASZ REMONT z premią termomodernizacyjną z 

BGK, kredyty inwestorskie NASZ REMONT z premią remontową z BGK, kredyty na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i 

huraganów z dopłatami do oprocentowania przez BGK dla klientów rynku mieszkaniowego oraz kredyty mieszkaniowe wspierane przez budżet 

państwa. 

** dotyczy także kredytów obrotowych w linii kredytowej odnawialnych, udzielonych przed dniem 30 września 2006 r. 

 

ROZDZIAŁ II. GWARANCJE I AKREDYTYWY STAND-BY UDZIELANE PRZEZ PKO BP SA 3 4 

21. Rozpatrzenie:  

 - zlecenia udzielenia gwarancji lub regwarancji - od kwoty gwarancji, 

od 0,2:  nie mniej niż 150,00 

 - zlecenia otwarcia akredytywy stand-by - od kwoty akredytywy, 

 - wniosku o podwyższenie kwoty gwarancji, akredytywy stand-by, umowy ramowej o udzielenie 

gwarancji - od kwoty podwyższenia 

 - wniosku o zawarcie umowy ramowej o udzielenie gwarancji - od kwoty zobowiązania PKO BP SA 

 - wniosku o przedłużenie umowy ramowej o udzielenie gwarancji - od kwoty zobowiązania PKO BP SA  

 - wniosku o wystawienie promesy udzielenia gwarancji w obrocie krajowym - od kwoty gwarancji 

 Uwaga: Prowizja pobierana jest z góry  

22. Za rozpatrzenie wniosku o przedłużenie terminu ważności gwarancji, regwarancji lub akredytywy stand-

by 

0,2: nie mniej niż 150,00 nie 

więcej niż 1.000,00 

23. Wystawienie promesy udzielenia gwarancji w obrocie krajowym 150,00 
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24. Za:  

 - udzielenie przez PKO BP SA gwarancji, regwarancji oraz za otwarcie akredytywy stand-by – od kwoty 

zobowiązania PKO BP SA za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres ważności zobowiązania, 
 

 - podwyższenie kwoty gwarancji, regwarancji lub akredytywy stand-by - od kwoty podwyższenia  

1/ bez regwarancji banku krajowego lub zagranicznego od 0,5% do 1%  nie mniej 

niż 200,00 

2/ z regwarancją banku krajowego lub zagranicznego 
od 0,3% do 0,5%  nie 

mniej niż 200,00 

 Uwaga: Kwotę prowizji za pierwszy okres ważności zobowiązania PKO BP SA pomniejsza się o prowizję 

określoną w pkt 21, z wyjątkiem wniosku o zawarcie umowy ramowej o udzielenie gwarancji 
 

25. Za zmianę udzielonej gwarancji, regwarancji lub akredytywy stand-by polegającą na przedłużeniu terminu ich 

ważności – prowizja jest pobierana od salda zobowiązania PKO BP SA, jednorazowo w dniu dokonania 

zmiany 

Uwaga: Kwotę prowizji za zmianę udzielonej gwarancji, regwarancji lub akredytywy stand-by polegającą na 

przedłużeniu terminu ich ważności pomniejsza się o kwotę prowizji określoną w pkt 22 

0,2: nie mniej niż 200,00  

nie więcej niż 1.000,00 

26. Inna zmiana warunków gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by, w tym przedłużenie terminu ważności 

zobowiązania PKO BP SA, jeżeli przedłużenie to mieści się w okresie, za który pobrano już prowizję 
150,00 

27. Negocjowanie treści regwarancji 150,00 

28. Wypłata z gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by - od kwoty zgłoszonego roszczenia 0,25%  nie mniej niż 

200,00 

29. Za sporządzenie przez tłumacza przysięgłego tłumaczenia tekstu gwarancji dostarczonego przez klienta 200,00 

ROZDZIAŁ III. GWARANCJE I AKREDYTYWY STAND-BY OBCE (UDZIELANE PRZEZ INNE BANKI LUB INSTYTUCJE) 

30. Za: 

200,00  - awizowanie lub przekazanie beneficjentowi gwarancji (preawizu), akredytywy stand-by 

 - sporządzenie opinii, na wniosek beneficjenta, treści gwarancji, akredytywy stand-by 

31. Zmiana warunków gwarancji lub akredytywy stand-by 150,00 

32. Pośrednictwo w zgłoszeniu roszczenia z gwarancji, akredytywy stand-by - od kwoty zgłoszonego roszczenia 0,2: nie mniej niż 200,00 

ROZDZIAŁ IV. Opłaty wspólne   

33. Sporządzenie i wysłanie monitu z powodu niedostarczenia przez kredytobiorcę / zleceniodawcę / posiadacza 

rachunku bieżącego korzystającego z dopuszczalnego salda debetowego, w terminach określonych w 

umowie, dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo – ekonomicznej 

kredytobiorcy / zleceniodawcy / posiadacza rachunku bieżącego korzystającego z dopuszczalnego salda 

debetowego czy przedmiotu transakcji kredytowej oraz dokumentów z zabezpieczeniem kredytu / gwarancji 

200,00 

34. Przeprowadzenie przez oddział inspekcji u kredytowbiorcy / zleceniodawcy / posiadacza rachunku bieżącego 

korzystającego z dopuszczalnego salda debetowego, w związku z brakiem realizacji zapisów umowy 

dotyczących przedkładania dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-

ekonomicznej kredytobiorcy /zleceniodawcy / posiadacza rachunku bieżącego korzystającego z 

dopuszczalnego salda debetowego czy przedmiotu transakcji kredytowej oraz dokumentów związanych z 

zabezpieczeniem kredytu / gwarancji 

200,00 

1)  Kredyty inwestorskie NOWY DOM, kredyty inwestorskie NASZ REMONT, kredyty inwestorskie NASZ REMONT z premią termomodernizacyjną z 

BGK, kredyty na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami do oprocentowania przez BGK dla klientów rynku 

mieszkaniowego oraz kredyty mieszkaniowe wspierane przez budżet państwa. 
2)  Dotyczy także kredytów obrotowych w linii kredytowej odnawialnych, udzielonych przed dniem 30 września 2006 r. 
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DZIAŁ IV Operacje kasowe 
 

  

Pakiet NASZA 

WSPÓLNOTA  

PLUS 

Pakiet 

NASZA 

WSPÓLNOTA 

Pakiet 

NASZA 

MAŁA 

WSPÓLNO

TA 

Pakiet 

NASZA 

WSPÓLNO-

TA 

PREMIUM 

Pakiet 

ZARZĄD-

CA 

Rachunek 

lokacyjny 

KORZYŚĆ 

dla 

klientów 

rynku 

mieszkanio

wego 

Pozostałe 

rachunki 

złotowe i 

walutowe w 

PKO BP z 

wyłączeniem 

mieszkaniow

ych 

rachunków 

powierniczyc

h których 

dotyczy Dział 

V 

Rachunki 

w innych 

bankach 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

 WPŁATY       

1. Od wpłat gotówkowych 

w złotych, w tym od 

spłat kredytu w 

rachunku bieżącym, 

dokonywanych: 

      

1/ w formie otwartej w 

oddziałach: 
      

a) w kwocie niższej lub 

równej 1 000 zł - od 

kwoty operacji 

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 

0,3%  nie 

mniej niż 

3,00 

0,5% nie 

mniej niż 5,00 

1% nie 

mniej niż 

20,00 

b) w kwocie wyższej niż 1 

000 zł - od kwoty 

operacji 

0,3% nie 

mniej niż 2,00 

0,2% nie 

mniej niż 

3,00 

0,5% 0,5% 

0,5% nie 

mniej niż 

5,00 

0,3%  nie 

mniej niż 

3,00 

0,5% nie 

mniej niż 5,00 

1% nie 

mniej niż 

20,00 

2/ w formie otwartej w 

agencjach PKO BP  
      

a) w kwocie niższej lub 

równej 1 000 zł  

0,3% nie 

mniej niż 2,00 
2,50 0,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

b) w kwocie wyższej niż 

1 000 zł – od kwoty 

operacji 

0,3% nie 

mniej niż 2,00 
0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

3/ Opłata dodatkowa dla 

wpłat gotówkowych 

dokonywanych w formie 

otwartej, zawierającej 

powyżej 50 szt. monet - 

od równowartości kwoty 

w monetach 

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

4 w formie zamkniętej w 

oddziałach - od kwoty 

operacji 

0,2: nie mniej niż 5,00 x 
0,2% nie 

mniej niż 5,00 
x 
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5/ wystawienie dokumentu 

potwierdzającego 

wystąpienie różnic we 

wpłacie zamkniętej 

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

6/ wnoszonych na rachunki 

z tytułu spłaty należności 

PKO BP SA, z wyjątkiem 

spłaty kredytu w 

rachunku bieżącym oraz 

tytułem otwarcia lokaty 

terminowej 

0,00 x 0,00 x 

2. Od wpłat gotówkowych 

w walutach 

wymienialnych 

wnoszonych na rachunki 

walutowe i złotowe: 

    

1/ 
w banknotach – od 

kwoty operacji 
1: nie mniej niż 5,00   x 

1% nie mniej 

niż 5,00   
x 

2/ 

w monetach – od 

równowartości kwoty w 

monetach 

50% x 50% x 

3/ 

z zastosowaniem 

negocjowanych kursów 

natychmiastowych 

transakcji wymiany 

walut – od kwoty 

operacji 

od 0,1% do 0,5% x 
od 0,1% do 

0,5% 
x 

 WYPŁATY     

3. 

Od wypłat gotówkowych 

w formie otwartej 

dokonywanych w 

złotych: 

    

1/ 
z rachunków bankowych 

– od kwoty operacji: 
   

1% nie 

mniej niż 

20,00 

a) po wcześniejszym 

zamówieniu lub w kwocie 

nie wymagającej 

zamówienia, określonej 

w Komunikacie PKO BP 

SA 

0,2% nie mniej 

niż 4,00 
0,00 x 

0,2% nie 

mniej niż 4,00 
x 

b) bez wcześniejszego 

zamówienia - dodatkowo 

do opłaty z lit. a 

0,1: różnicy 

między kwotą 

wypłaconą, a 

wymagającą 

zamówienia 

0,00 x 

0,1: różnicy 

między kwotą 

wypłaconą, a 

wymagającą 

zamówienia 

x 
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c) niepodjęcie zamówionej 

gotówki w terminie 0,1: zamówionej kwoty x 

0,1% 

zamówionej 

kwoty 

x 

4. Od wypłat gotówkowych 

w formie otwartej 

dokonywanych w 

walutach wymienialnych 

z rachunków bankowych 

złotowych i walutowych 

prowadzonych w PKO BP 

SA: 

   

a) po wcześniejszym 

zamówieniu lub w kwocie 

nie wymagającej 

zamówienia określonej w 

Komunikacie PKO BP SA   

0,2: nie mniej niż 4,00 x 
0,2% nie 

mniej niż 4,00 
x 

b) bez wcześniejszego 

zamówienia - dodatkowo 

do opłaty z lit. a 0,1: różnicy między kwotą wypłaconą, a wymagającą zamówienia x 

0,1: różnicy 

między kwotą 

wypłaconą, a 

wymagającą 

zamówienia 

x 

c) niepodjęcie zamówionej 

gotówki w terminie 
0,1: zamówionej kwoty x 

0,1% 

zamówionej 

kwoty 

x 

5. Od wypłat gotówkowych 

w formie zamkniętej - od 

kwoty operacji 

0,15: nie mniej niż 10,00 x 
0,15% nie 

mniej niż 

10,00 

x 
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DZIAŁ V OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY ORAZ ZAMKNIĘTY 
MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 
Lp  Zamknięty 

mieszkaniowy rachunek 

powierniczy 

Otwarty mieszkaniowy 

rachunek powierniczy 

  Stawka w PLN Stawka w PLN 

 Uwaga 

Wszystkie prowizje/opłaty pobierane są w ciężar (wskazanego przez posiadacza mieszkaniowego rachunku powierniczego) innego jego rachunku, 

prowadzonego w PKO Banku Polskim 

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 

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 2 000,00 

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 korzystanie z systemu bankowości elektronicznej 

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

bieżący miesiąc - za każdy miesiąc 

20,00 20,00 

 

CZĘŚĆ 3 USŁUGI OFEROWANE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWOM 
 

DZIAŁ I Rachunki i lokaty 
 

Lp.  
PAKIET BIZNES 

DEBIUT_18 

PAKIET BIZNES 

ROZWÓJ 

PAKIET BIZNES 

KOMFORT 

PAKIET BIZNES 

WALUTA 

PAKIET BIZNES 

SUKCES 
1 2 3 4 5 6 7 

ROZDZIAŁ I.  STANDARDOWA OFERTA DEPOZYTOWA 

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

2. Prowadzenie rachunku, 

bieżącego BIZNES PARTNER z 

zastrzeżeniem pkt 3 - opłata 

miesięczna 

(Pierwsza opłata zostanie 

pobrana proporcjonalnie do 

liczby dni miesiąca 

kalendarzowego, w którym 

rachunek został otwarty) 

0,00 - w okresie 

od 1 do 9 

miesiąca włącznie 

W okresie od 10 

do 18 miesiąca 

włącznie w 

zależności od 

wysokości 

średniego salda 

rachunku: 

0,00 -  jeżeli 

średniomiesięczne 

saldo rachunku 

wynosi nie mniej 

niż 500 zł. 

14,00 - jeżeli 

średniomiesięczne 

saldo rachunku 

wynosi poniżej 

500 zł. 

28,00 62,00 89,00 132,00 

 (Pakiet obejmuje:  

1) prowadzenie 

rachunku BIZNES 

PARTNER,  

2) abonament 

miesięczny do 

rachunku BIZNES 

PARTNER za 

korzystanie z 

usług bankowości 

elektronicznej 

iPKO,  

(Pakiet 

obejmuje: 

1) prowadzenie 

rachunku 

BIZNES 

PARTNER,  

2) abonament 

miesięczny do 

rachunku 

BIZNES 

PARTNER za 

korzystanie z 

usług 

bankowości 

elektronicznej 

iPKO   

(Pakiet obejmuje:  

1) prowadzenie 

rachunku BIZNES 

PARTNER i 1 

rachunku 

pomocniczego,  

2) abonament 

miesięczny do 

rachunku BIZNES 

PARTNER za 

korzystanie z 

usług bankowości 

elektronicznej 

iPKO, 

(Pakiet obejmuje: 

1) prowadzenie 

rachunku BIZNES 

PARTNER i 1 

rachunku 

walutowego, 

2) abonament 

miesięczny do 

rachunku BIZNES 

PARTNER za iPKO 

Biznes, 

(Pakiet obejmuje: 

1) prowadzenie 

rachunku BIZNES 

PARTNER i 2 

rachunków 

pomocniczych,  

2) abonament 

miesięczny do 

rachunku BIZNES 

PARTNER za 

korzystanie z 

usług bankowości 

elektronicznej 

iPKO albo iPKO 

Biznes, 
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  3) wydanie 1 karty 

BIZNES 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,  

4) 5 przelewów 

zewnętrznych za 

pośrednictwem 

serwisu 

internetowego iPKO 

iiPKO Biznes, 

3) wydanie i 

wznowienie 

karty BIZNES 

PARTNER,  

4) przelewy do 

ZUS i  US  za 

pośrednictwem 

serwisu 

internetowego, 

3) wydanie i 

wznowienie  

karty BIZNES 

PARTNER,  

4) przelewy do 

ZUS i US za 

pośrednictwem 

serwisu 

internetowego, 

3) wydanie i 

wznowienie 1 karty 

BIZNES PARTNER, 

4) przelewy do ZUS i 

US za 

pośrednictwem 

serwisu 

internetowego 

3) wydanie i 

wznowienie 3 

kart BIZNES 

PARTNER,  

4) przelewy do 

ZUS i do US za 

pośrednictwem 

serwisu 

internetowego 

  5) wyciągi na 

skrzynkę poczty 

elektronicznej, 

5) wyciągi na 

skrzynkę 

poczty 

elektronicznej 

5) wyciąg na 

skrzynkę poczty 

elektronicznej, 

6) ubezpieczenie 

"SuperAssistance 

Biznes 

5) wyciągi na 

skrzynkę poczty 

elektronicznej, 

6) preferencyjna 

opłata za polecenia 

wypłaty SEPA 

otrzymywane przez 

PKO Bank Polski SA 

oraz za realizację 

poleceń wypłaty 

SEPA wysyłanych, 

zlecanych za 

pośrednictwem 

serwisu 

internetowego, 

5) wyciąg na 

skrzynkę poczty 

elektronicznej 

6) prowadzenie 

dodatkowo 

jednego 

rachunku ZŁOTE 

KONTO albo 

jednego 

rachunku Konto 

Aurum *, 

     7) możliwość 

korzystania z 

Internetowej 

Platformy 

Transakcyjnej w 

iPKO Biznes  

7) wydanie i 

wznowienie 2 

kart kredytowych 

PKO Euro Biznes, 

8) ubezpieczenie 

"SuperAssistance 

Biznes" 

*) 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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3. Za prowadzenie rachunków pomocniczych i 

walutowych - opłata miesięczna: 

(Pierwsza opłata zostanie pobrana 

proporcjonalnie do liczby dni miesiąca 

kalendarzowego, w którym rachunek został 

otwarty) 

25,00 25,00 25,00 rachunek 

pomocniczy 

złotowy - 25,00 

25,00 

1 rachunek 

w pakiecie 

rachunek 

walutowy - 5,00 

2 rachunki w 

pakiecie 

1 rachunek 

walutowy w 

pakiecie bez opłat 

4. Miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie 

z usług bankowości elektronicznej iPKO i iPKO 

Biznes  

     

1/ iPKO   w 

pakiecie 

w pakiecie w pakiecie x 2,00 

w pakiecie albo 

abonament iPKO 

albo abonament 

iPKO Biznes 

2/ iPKO Biznes      

a) do 5 zdefiniowanych użytkowników 

Uwaga: Opłata obejmuje wydanie przez Bank do 

5 sztuk kompletów narzędzi autoryzacyjnych 

(karta kodów jednorazowych w formie karty chip 

+ czytnik) 

60,00 60,00 60,00 w pakiecie 60,00 

w pakiecie albo 

abonament iPKO 

albo abonament 

iPKO Biznes 

b) za każdego dodatkowego użytkownika powyżej 5 

użytkowników 

Uwaga: Opłata obejmuje wydanie przez Bank 

narzędzia autoryzacyjnego (karta kodów 

jednorazowych w formie karty chip + czytnik) 

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

5. Przelewy, w tym przelewy predefiniowane, z 

zastrzeżeniem pkt 41 w Części IV Dziale VIII 

Rozdziale IV- od każdego przelewu: 

     

1/ na rachunki w PKO BP SA       

a) realizowane w oddziale: 4,00 

b) za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO 

oraz iPKO Biznes 

0,00 

c) za pośrednictwem serwisu telefonicznego 2,00 2,00 2,00 x 2,00 

d) w formie elektronicznej: za pośrednictwem 

systemu MULTICASH  

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

e) w urządzeniach samoobsługowych 1,00 1,00 1,00 x 1,00 

 przy użyciu nośników w wymaganym formacie 2,00 

2/ na rachunki w innych bankach      

a) realizowane w oddziale: 7,00 

- przelew pilny, z wyłączeniem przelewu do ZUS * 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

b) za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO  1,00 1,20 1,00 x 0,50 
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c) za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO 

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

 - przelew pilny 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

d) do ZUS i US za pośrednictwem serwisu 

internetowego iPKO oraz iPKO Biznes z 

wyłączeniem przelewu pilnego do ZUS* 

1,00 w pakiecie 

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

f) w formie elektronicznej: za pośrednictwem systemu 

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

g)   w urządzeniach samoobsługowych 2,00 2,00 2,00 x 2,00 

h) przy użyciu nośników w wymaganym formacie 5,00 

i) za pośrednictwem systemu SORBNET:  

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

 -:w kwocie niższej niż 1 mln zł 40,00 

3/ tytułem spłaty kredytu w rachunku kredytowym 

oraz należności Banku z tytułu karty kredytowej 
bez opłat 

6. Wykonanie czynności związanych z obsługą 

masowych płatności (system wirtualnych 

rachunków kontrahenckich) 

według umowy z klientem 

7. Zlecenia stałe (o kwocie i terminie):      

1/ złożenie zlecenia stałego:      

a) w oddziale 2,00 

b) za pośrednictwem serwisu telefonicznego 2,00 2,00 2,00 x 2,00 

c) za pośrednictwem serwisu internetowego 0,00 

2/ wykonywanie zleceń stałych – za każdą należność 

wymienioną w zleceniu: 
     

a) na rachunki prowadzone w PKO BP SA 1,00 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 2,50 

3/ modyfikację zlecenia:      

a) w oddziale 1,00 

b) za pośrednictwem serwisu telefonicznego 1,00 1,00 1,00 x 1,00 

c) w urządzeniach samoobsługowych 0,50 0,50 0,50 x 0,50 

d) za pośrednictwem serwisu internetowego 0,00 

8. Polecenie zapłaty:      

1/ na rachunek wierzyciela – za każde wysłane 

polecenie zapłaty (opłatę pobiera się od 

wierzyciela) 

1,00 

2/ z rachunku dłużnika za każde wykonane polecenie 

zapłaty (opłatę pobiera się od dłużnika) 
     

a) na rachunki w PKO BP SA 0,00 

b) na rachunki w innych bankach 2,00 

3/ za odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty 5,00 
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9. System bankowości elektronicznej MULTICASH:      

1/ Instalacja systemu bankowości elektronicznej przez Bank:      

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

b) w wersji wielostanowiskowej     

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

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

2/ miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu 

bankowości elektronicznej MULTICASH:      

a) związanego z jednym rachunkiem x 120,00 120,00 120,00 120,00 

b) za każdy dodatkowy rachunek (z wyłączeniem rachunków 

lokat terminowych) 
x 10,00 10,00 10,00 10,00 

3/ koszty szkolenia pracowników Użytkownika systemu 

bankowości elektronicznej 
x według umowy z klientem 

10. Wyciągi bankowe:      

1/ przekazywane listem zwykłym       

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

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

2/ odbierane w oddziale - za każdy wyciąg  

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

b) za każdy kolejny wyciąg przygotowany w danym miesiącu 7,00 

3/ przekazywane drogą elektroniczną 0,00 

4/ o zmianach salda przekazywanych do skrzynki poczty 

internetowej 
w pakiecie 

5/ Za każdy dodatkowy wyciąg na żądanie klienta  

Uwaga: za okres poprzedzający bieżący miesiąc-opłata 

pobierana za każdy miesiąc 

10,00 

11. Przekazywanie komunikatów w ramach usługi „Informacja 

SMS” – miesięczna opłata abonamentowa 
7,50 

11a. Sporządzenie i wysłanie pisma / 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 

12. Otwarcie rachunku lokaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13. Prowadzenie rachunku lokaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14. Wpłata / przelew tytułem otwarcia lokaty terminowej w PKO 

BP SA oraz przelew odsetek z zamkniętej lokaty terminowej na 

rachunek w innym oddziale PKO BP  

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

15. 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 BP SA) 

zgodnie z  Częścią IV Dział II 

16. Inne czynności związane z obsługą pakietów zgodnie z Częścią III Działem V  
 
* 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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ROZDZIAŁ II  RACHUNKI I PAKIETY WYCOFANE Z OFERTY (W ADMINISTROWANIU)   

Lp.  
SUPER 

PAKIET 

ZESTAW 

WSPÓLNY 

CEL 

BIZNES 

PARTNER 

MEDYK 

PARTNER 

AGRO 

PARTNER 

Rachunki kas 

zapomogowo-

pożyczkowyc

h, rad 

rodziców i 

rad szkoły  

Pozostałe 

rachunki 

złotowe i 

walutowe 

PAKIET 

BIZNES 

DEBIUT 

  Otwarte do dnia 13 lutego 2008 r. 

Otwarte do 

dnia 15 lipca 

2007 r. 

Otwarte 

do dnia 13 

lutego 

2008 r. 

Otwarty do 

dnia 17 

września 

2011 r. 

   

Opłaty i prowizje 

pobierane są jak dla 

rachunku BIZNES 

PARTNER w 

administrowaniu (kol.5), z 

wyjątkiem Lp. 1 oraz 

punktów, w których 

wstawiono znak "x" 

oznaczający 

niedostępność danej 

usługi 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

1. Prowadzenie rachunku – opłata 

miesięczna  

25,00 14,00 30,00 30,00 30,00 15,00 40,00 14,00 - przez 

okres 12 

miesięcy  

Pakiet 

obejmuje: 

1) 

prowadzenie 

rachunku 

BIZNES 

PARTNER 

2) 

abonament 

miesięczny 

do rachunku 

BIZNES 

PARTNER za 

korzystanie z 

usług 

bankowości 

elektronicznej 

iPKO,   

3) wydanie 1 

karty BIZNES 

PARTNER za 

pierwszy 12-

miesięczny 

okres  
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         ważności karty i 

za kolejne 12-

miesięczne 

okresy 

ważności karty 

oraz jej 

wznowienie w 

ramach 

następnych 

pakietów  

4) przelewy do 

ZUS i  US za 

pośrednictwem 

serwisu 

internetowego, 

5) wyciągi na 

skrzynkę poczty 

elektronicznej 

2. Miesięczna opłata abona-

mentowa za korzystanie z 

usług bankowości 

elektronicznej (iPKO i iPKO 

Biznes)  

   

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

2/ iPKO Biznes   

a) do 5 zdefiniowanych 

użytkowników 
60,00 x x 60,00 

 Uwaga:  Opłata obejmuje wydanie przez Bank do 5 sztuk kompletów narzędzi autoryzacyjnych (karta kodów jednorazowych w formie karty 

chip + czytnik) 

b) za każdego dodatkowego 

użytkownika powyżej 5 

użytkowników 

Uwaga: Opłata obejmuje 

wydanie przez Bank narzędzia 

autoryzacyjnego (karta 

kodów jednorazowych w 

formie karty chip + czytnik) 

15,00 x x 15,00 

3. Realizacja przelewów, w tym 

przelewów predefiniowanych 

z zastrzeżeniem pkt 41 w 

Części IV Dziale VIII Rozdziale 

IV- od każdego przelewu: 

    

1/ na rachunki w PKO BP SA      
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a) realizowane w oddziale 4,00 

b) 
za pośrednictwem serwisu internetowego 

iPKO i iPKO Biznes  
0,00 x x 0,00 

c) za pośrednictwem serwisu telefonicznego 2,00 x x 2,00 

d) 

w formie elektronicznej za pośrednictwem 

systemu MULTICASH, w urządzeniach 

samoobsługowych 

1,00 1,00 

e) 
przy użyciu nośników w wymaganym 

formacie 
2,00 2,00 

2/ na rachunki w innych bankach   

a) realizowane w oddziale 7,00 

- przelew pilny, z wyłączeniem przelewu do 

ZUS * 
9,00 

b) 
za pośrednictwem serwisu internetowego 

iPKO  
1,50 x x 1,50 

c) 
za pośrednictwem serwisu internetowego 

iPKO Biznes  
2,00 x x 2,00 

- przelew pilny 2,50 x x 2,50 

d) 

do ZUS i US za pośrednictwem serwisu 

internetowego iPKO oraz iPKO Biznes z 

wyłączeniem przelewu pilnego do ZUS * 

zgodnie z lit. b) i c) x x w pakiecie 

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

f) 

w formie elektronicznej za pośrednictwem 

systemu MULTICASH, w urządzeniach 

samoobsługowych 

2,00 

g) 
przy użyciu nośników w wymaganym 

formacie 
5,00 

h) za pośrednictwem systemu SORBNET:    

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

- kwocie niższej niż 1 mln zł 40,00 

3/ tytułem spłaty kredytu w rachunku 

kredytowym oraz należności Banku z tytułu 

karty kredytowej 

0,00 

4. 

Wykonanie czynności związanych z obsługą 

masowych płatności (system wirtualnych 

rachunków kontrahenckich)  

według umowy z klientem 

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

1/ złożenie zlecenia stałego:  

a) w oddziale 2,00 

b) za pośrednictwem serwisu telefonicznego 2,00 x x 2,00 

c) za pośrednictwem serwisu internetowego 0,00 x x 0,00 
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2/ wykonywanie zleceń stałych – za każdą 

należność wymienioną w zleceniu: 
   

a) na rachunki prowadzone w PKO BP SA 1,00 

b) na rachunki prowadzone w innych 

bankach 
2,50 

3/ modyfikację zlecenia stałego:  

a) w oddziale 1,00 

b) za pośrednictwem serwisu 

telefonicznego 
1,00 x x 1,00 

c) w urządzeniach samoobsługowych 0,50 

d) za pośrednictwem serwisu 

internetowego  
0,00 x x 0,00 

6. Polecenie zapłaty:  

1/ na rachunek wierzyciela – za każde 

wysłane polecenie zapłaty (opłatę 

pobiera się od wierzyciela) 

1,00 

2/ z rachunku dłużnika za każde 

wykonane polecenie zapłaty (opłatę 

pobiera się od dłużnika) 

 

a) na rachunki w PKO BP SA 0,00 

b) na rachunki w innych bankach 2,00 

3/ za odwołanie pojedynczego polecenia 

zapłaty 
5,00 

7. System bankowości elektronicznej 

MULTICASH: 
 

1/ miesięczna opłata abonamentowa za 

korzystanie z systemu bankowości 

elektronicznej: 

 

a) związanego z jednym rachunkiem 120,00 x x 120,00 

b) 

za każdy dodatkowy rachunek (z 

wyłączeniem rachunków lokat 

terminowych) 

10,00 x x 10,00 

2/ koszty szkolenia pracowników 

Użytkownika systemu bankowości 

elektronicznej 

według umowy z klientem x x 

według 

umowy z 

klientem 

8. Wyciągi bankowe:     

1/ przekazywane listem zwykłym      

a) za pierwszy wyciąg w danym miesiącu 0,00 

b) 
za każdy kolejny wyciąg  w danym 

miesiącu 
5,00 

2/ odbierane w oddziale   

a) za pierwszy wyciąg przygotowany w 

danym miesiącu 
0,00 
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b) 
za każdy kolejny wyciąg przygotowany w 

danym miesiącu 
7,00 

3/ przekazywane drogą elektroniczną 0,00 x x 0,00 

4/ 

o zmianach salda rachunku 

przekazywanych do skrzynki poczty 

internetowej  

3,00 x x 

w 

pakieci

e 

5/ 

Za każdy dodatkowy wyciąg na żądanie 

klienta  

Uwaga: za okres poprzedzający bieżący 

miesiąc-opłata pobierana za każdy miesiąc 

10,00 

9. Przekazywanie komunikatów w ramach 

usługi „Informacja SMS” – miesięczna 

opłata abonamentowa 

7,50 

10. Sporządzenie i wysłanie pisma / monitu o 

powstaniu niedopuszczalnego salda 

debetowego oraz o zaległych prowizjach, 

opłatach i odsetkach oraz wezwania do ich 

spłaty 

30,00 

11. 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 BP SA) 

zgodnie z Częścią IV Działem II 

11. Inne czynności związane z obsługą 

rachunków wycofanych z oferty (w 

administrowaniu) 

zgodnie z Częścią III Działem V 

* 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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DZIAŁ II Karty płatnicze 
 

  

Karta PKO 

typu 

Partner 

Karta PKO 

Visa 

Business 

Electron * 

Karta PKO 

MasterCard 

Business 

PKO DINERS CLUB 

PKO 

Diners 

Club 

Executive 

PKO 

Diners 

Club 

Standard 

1 2 3 4 5 6 7 

  
w złotych w złotych w złotych 

w złotych w 

złotych 

ROZDZIAŁ I. KARTY DEBETOWE I CHARGE      

1. 
Wydanie lub wznowienie karty - opłata za każdy 12-miesięczny 

okres ważności karty, z tym, że: 
30,00. 40,00   300,00 150,00 

- 
wydanie 1 karty 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 

 
wydanie 1 karty 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 

- 
wydanie i wznowienie 1 karty w ramach pakietów BIZNES 

ROZWÓJ, BIZNES KOMFORT, BIZNES WALUTA i 3 kart w pakiecie 

BIZNES SUKCES 

0,00   x x 

1/ 
złotej x x 300,00 x x 

2/ 
srebrnej x x 100,00 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 + 

koszt 

przesyłki 

50,00 + 

koszt 

przesyłki 

50,00 + koszt 

przesyłki x x 

3. 
Wypłata gotówki w walucie polskiej – od wartości operacji za 

każdą operację: 
     

 
- w bankomatach PKO BP SA 

0,00 0,00 
3% nie mniej 

niż 5,00 
4% 4% 

 
- w bankomatach eService 

0,00 0,00 
3% nie mniej 

niż 5,00 
x x 

 
- w oddziałach PKO BP SA i agencjach PKO BP SA 0,2% 3: nie niej niż 5,00 x x 

 
- w bankomatach i oddziałach innych niż PKO BP SA  oraz w  

bankomatach innych niż  eService 
3: nie niej niż 5,00 4% 4% 

 
- urzędach pocztowych 3: nie niej niż 5,00 x x 

 
- towarzysząca operacji płatniczej, pomniejszająca dostępny limit 

operacji płatniczych ** 
0,00 0,00 x x x 

4. 
Wypłata gotówki w walutach obcych – od wartości operacji - za 

każdą operację 

3% nie niej 

niż 10,00 

3% nie niej 

niż 10,00 

3: nie niej niż 

10,00 
4% 4% 

5. 
Miesięczne rozliczenie operacji bezgotówkowych krajowych i 

zagranicznych – od wartości operacji 
0,00  1,5%   

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

2/ 
zagranicznych 0,00 0,00 1,5% 1% 1% 
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6. 
Rozpatrzenie wniosku klienta o zmianę limitów 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 
Rozpatrzenie wniosku klienta o zmianę limitu globalnego 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 

8. 
Wydanie, na życzenie posiadacza rachunku lub użytkownika 

karty, każdej kopii dowodu dokonania operacji 
12,50 12,50 12,50 x x 

9. 
Odtworzenie numeru PIN 10,00 10,00 x x x 

9a. 
Inne czynności Zgodnie z Częścią III Działem V 

*  W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami VISA, 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. 

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

 

  Karta kredytowa PKO Euro Biznes 
  w złotych 

ROZDZIAŁ II. KARTY KREDYTOWE DLA POSIADACZY RACHUNKÓW TYPU PARTNER  

10. 

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

zastrzeżeniem pkt 11: 

Uwaga: 

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

karty, tj. przed upływem 12 miesięcy 

0,00 * 

11. 
Opłata za wydanie 2 kart w ramach pakietu BIZNES SUKCES oraz za ich każdy następny rozpoczęty 

12-miesięczny okres ważności 

0,00 

niezależnie od wartości operacji 

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

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

14. 
Wydanie, na życzenie posiadacza rachunku lub użytkownika karty, każdej kopii dowodu dokonania 

operacji  
12,50 

15. 
Rozpatrzenie wniosku klienta o zmianę limitu globalnego 

Uwaga: 

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

ramach akcji sprzedażowych. 

100,00 

16. 
Opłata za obsługę nieterminowej spłaty 30,00 

17. 
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 

18. 
Za przeprowadzenie przez oddział inspekcji u posiadacza karty kredytowej w związku z brakiem 

realizacji zapisów umowy dotyczących przedkładania dokumentów niezbędnych do prawidłowego 

monitorowania jego sytuacji finansowo-ekonomicznej 

150,00 

19. 
Inne czynności Zgodnie z Częścią III Działem V 

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

ważności karty (liczona jako suma 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 
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DZIAŁ III Kredyty gospodarcze, pożyczki, gwarancje, akredytywy stand – by, poręczenia 
 

  

Oferowane 

posiadaczom 

standardowej 

oferty pakietowej z 

wyjątkiem pakietu 

BIZNES DEBIUT i 

pakietu BIZNES 

DEBIUT_18 

(w złotych) 

Udzielone 

posiadaczom 

standardowej 

oferty 

pakietowej 

do dnia 31 

sierpnia 

2010r. (w 

złotych)  

Udzielone 

posiadaczom  

rachunków  

wycofanych z 

oferty (w 

administrowa

niu) 

(w złotych) 

ROZDZIAŁ I. KREDYTY GOSPODARCZE I POŻYCZKI    

Podrozdział I  Oferta standardowa - Kredyt obrotowy MSP, Kredyt inwestycyjny MSP, Kredyt na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk 

ziemnych i huraganów z dopłatami do oprocentowania przez BGK, Pożyczka hipoteczna dla małych i średnich przedsiębiorstw 

1. Za przyjęcie wniosku o wystawienie promesy, udzielenie kredytu/podwyższenie 

kredytu/przedłużenie na następny okres obowiązywania umowy o kredyt (z 

wyłączeniem kredytów opartych na metodzie oceny scoringowej) oraz o 

udzielenie/podwyższenie kwoty Pożyczki hipotecznej dla małych i średnich 

przedsiębiorstw - od kwoty limitu/kredytu/podwyższenia, pobierana z góry 

0,1: nie mniej niż 

150,00 nie więcej 

niż 2500,00 

x x 

2. 
Za wystawienie promesy udzielenia kredytu / Pożyczki hipotecznej dla małych i 

średnich przedsiębiorstw 
150,00 x x 

3. Za udzielenie kredytu/podwyższenie kredytu/przedłużenie na następny okres 

obowiązywania umowy z zastrzeżeniem pkt. 4 i 5 oraz za udzielenie i podwyższenie 

kwoty Pożyczki hipotecznej dla małych i średnich przedsiębiorstw -od kwoty/limitu 

kredytu/pożyczki/podwyższenia, pobierana w dniu zawarcia umowy 

 

od 1,5% do 4% x x 

 Uwaga: nie pobiera się prowizji za udzielenie kredytu na usuwanie skutków powodzi 

oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami do oprocentowania przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego 

   

4. Za udzielenie kredytu/podwyższenie kredytu/przedłużenie na następny okres 

obowiązywania umowy o Kredyt obrotowy MSP, oparty na metodzie oceny 

scoringowej - od kwoty/limitu kredytu/podwyższenia, pobierana w dniu zawarcia 

umowy 

od 2% x x 

5. Za udzielenie kredytu/podwyższenie Kredytu inwestycyjnego MSP, opartego na 

metodzie oceny scoringowej - od kwoty kredytu/podwyższenia pobierana w dniu 

zawarcia umowy 

od 1,50% x x 

6. Od niewykorzystanej kwoty kredytu:     

1/ obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu w rachunku 

bieżącym BIZNES PARTNER i odnawialnego - miesięcznie od średniego salda 

niewykorzystanego kredytu 

0,10% x x 

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 

hipotecznej dla małych i średnich przedsiębiorstw  lub jej transzy, 

Uwaga: prowizję pobiera się za każdy dzień niewykorzystania, od dnia faktycznego 

postawienia kredytu lub transzy do dyspozycji kredytobiorcy do dnia poprzedzającego 

wykorzystanie kredytu lub transzy włącznie) 

0,005479 % 

dziennie 
x x 
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7. Za przedterminową spłatę kredytu lub jego części oraz Pożyczki hipotecznej dla małych i 

średnich przedsiębiorstw lub jej części - od kwoty podlegającej wcześniejszej spłacie 

(prowizja rekompensacyjna): 

Uwaga: 

Prowizja nie dotyczy, kredytu obrotowego postawionego do dyspozycji klienta w formie 

kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER lub kredytu 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 VAT   

0,5% x x 

Podrozdział II  Kredyty gospodarcze i Pożyczka hipoteczna dla małych i średnich przedsiębiorstw udzielone do dnia 31 sierpnia 2010 r. 

8. Za przyjęcie wniosku o podwyższenie kredytu, podwyższenie kwoty Pożyczki hipotecznej 

dla małych i średnich przedsiębiorstw - od kwoty podwyższenia, pobierana z góry 

Uwaga: nie dotyczy podwyższenia kwoty kredytów z dopłatami z ARiMR x 

0,1%  

nie mniej niż 

150,00  

nie więcej niż 

2500,00 

x 

9. Za podwyższenie kredytu i podwyższenie kwoty Pożyczki hipotecznej dla małych i 

średnich przedsiębiorstw -od kwoty podwyższenia 
x od 1,5% do 4% x 

10 Od niewykorzystanej kwoty kredytu / pożyczki:    

1/ kredytu w rachunku, w tym Szybkiego limitu kredytowego i kredytu obrotowego 

odnawialnego - miesięcznie od średniego salda niewykorzystanego kredytu 
  x 

 - dla kredytów udzielonych i przedłużanych do dnia 30 kwietnia 2009 r. włącznie x 0,00% x 

 - dla kredytów udzielonych i przedłużanych od dnia 1 maja 2009r. do 14 września 2009r. x 0,03% x 

 - dla kredytów udzielonych i przedłużanych od dnia 15 września 2009 r. do dnia 31 

sierpnia 2010 r. 
x 0,10% x 

2/ pozostałych kredytów, Pożyczki hipotecznej dla małych i średnich przedsiębiorstw  lub 

ich transzy, z wyłączeniem 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 transzy do dyspozycji kredytobiorcy do dnia poprzedzającego wykorzystanie 

kredytu lub transzy włącznie) 

x 
0,005479 % 

dziennie 

0,005479 % 

dziennie 

11. Za przedterminową spłatę kredytu lub jego części oraz Pożyczki hipotecznej dla małych i 

średnich przedsiębiorstw lub jej części-od kwoty podlegającej wcześniejszej spłacie 

(prowizja rekompensacyjna): 

Uwaga: 

Prowizja nie dotyczy, kredytu obrotowego odnawialnego, kredytu w rachunku bieżącym 

BIZNES PARTNER (w tym udzielonego w ramach Szybkiego limitu kredytowego) w tym, 

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 VAT 

x 0,5% 0,5% 
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Podrozdział III   Czynności, wykonywane na życzenie klienta 

12. Za zmianę waluty kredytu 

Uwaga: Prowizji nie pobiera się za: 

1/ pierwsze przewalutowanie kredytu inwestycyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw 

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 

1% 1% 1% 

13. Za zmianę warunków spłaty należności wynikających ze zmiany kwot lub terminów spłaty 

kredytu, Pożyczki hipotecznej dla małych i średnich przedsiębiorstw (kapitału/odsetek), 

skutkujących zmianą harmonogramu, w tym z tytułu obniżenia marży Banku-pobierana w 

dniu dokonania zmiany od kwoty kredytu pozostającej do spłaty na dzień zawarcia aneksu 

Uwaga:  

1/ W przypadku przedterminowej spłaty kredytu/pożyczki skutkującej zmianą 

harmonogramu nie pobiera się dodatkowo prowizji za jego zmianę  

2/ Nie pobiera się prowizji w przypadku  Pożyczki hipotecznej dla małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz kredytów o charakterze nieodnawialnym będących w okresie 

wykorzystania, 

3/ Nie pobiera się prowizji za jednokrotną zmianę dnia płatności raty kapitałowo-odsetkowej 

oraz wysokości maksymalnie 3 rat kapitałowo-odsetkowych bez wydłużania okresu 

kredytowania 

od 1% do 

2% 
od 1% do 2% od 1% do 2% 

14. Za czynności związane ze zmianą warunków umowy, wymagające sporządzenia aneksu do 

umowy, inne, niż określone w pkt 13, np. zmiana zabezpieczenia kredytu – jednorazowo w 

dniu dokonania zmiany 

150,00 150,00 150,00 

15. Za powtórne wydanie klientowi dokumentów  80,00 80,00 80,00 

15a Inne czynności Zgodnie z Częścią III Działem V 

16. Monitorowanie umów kredytowych przez Bank   

1/ za sporządzenie i wysłanie zawiadomienia/monitu o niedopłacie lub braku spłaty kredytu, 

raty (rat) kredytu lub odsetek z tytułu udzielonych kredytów gospodarczych i Pożyczki 

hipotecznej dla małych i średnich przedsiębiorstw o obniżeniu przez Bank kwoty kredytu, 

zawiadamiającego o wypowiedzeniu umów 

65,00 65,00 65,00 

2/ za sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu wynikającym z umowy, w tym o 

niedostarczeniu przez kredytobiorcę dokumentów niezbędnych do prawidłowego 

monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej kredytobiorcy oraz dokumentów 

związanych z zabezpieczeniem Pożyczki hipotecznej dla małych i średnich przedsiębiorstw, 

kredytu lub limitu 

115,00 115,00 115,00 

3/ za przeprowadzenie przez oddział inspekcji u kredytobiorcy /pożyczkobiorcy  w związku z 

brakiem realizacji zapisów umowy dotyczących przedkładania dokumentów niezbędnych do 

prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej 

kredytobiorcy/pożyczkobiorcy czy przedmiotu kredytowania oraz dokumentów z 

zabezpieczeniem kredytu/limitu/pożyczki  

150,00 150,00 150,00 
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Rozdział II  UDZIELANE PRZEZ PKO BP SA GWARANCJE, AKREDYTYWY STAND-BY I PORĘCZENIA WEKSLOWE 

17. 

Za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by, poręczenia 

wekslowego w obrocie zagranicznym, wystawienie promesy udzielenia gwarancji w obrocie 

krajowym, podwyższenie gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by, zawarcie / 

przedłużenie / podwyższenie umowy ramowej o udzielenie gwarancji/poręczeń wekslowych w 

obrocie zagranicznym 

0,2: nie mniej niż 150,00  x 

18. 
Za rozpatrzenie wniosku o przedłużenie terminu ważności gwarancji, regwarancji lub 

akredytywy stand-by 

0,2: nie mniej niż 150,00 

nie więcej niż 1.000,00 
x 

19. Wystawienie promesy udzielenia gwarancji w obrocie krajowym 150,00  x x 

20. Za:   

 - udzielenie przez PKO BP SA gwarancji, regwarancji lub poręczenia oraz za otwarcie 

akredytywy stand-by - od kwoty zobowiązania, za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres 

ważności zobowiązania, 

   

 - podwyższenie kwoty gwarancji, regwarancji lub akredytywy stand-by - od kwoty 

podwyższenia 
   

1/ bez regwarancji banku krajowego lub zagranicznego od 0,5% do 1,5% nie mniej 

niż 200,00 
x 

2/ z regwarancją banku krajowego lub zagranicznego od 0,4% do 0,75% nie 

mniej niż 200,00 
x 

 Uwaga: Kwotę prowizji, określoną w ppkt 1 i 2, za pierwszy okres ważności zobowiązania PKO BP SA pomniejsza się o prowizję określoną 

w pkt 17, z wyjątkiem wniosku o zawarcie umowy ramowej o udzielenie gwarancji / poręczeń wekslowych 

21. Za zmianę udzielonej gwarancji, regwarancji lub akredytywy stand-by polegającą na 

przedłużeniu terminu ich ważności – prowizja jest pobierana od salda zobowiązania PKO BP 

SA, jednorazowo w dniu dokonania zmiany 

0,2: nie mniej niż 200,00 

nie więcej niż 1.000,00 
x 

 Uwaga: 

Kwotę prowizji za zmianę udzielonej gwarancji, regwarancji lub akredytywy stand-by 

polegającą na przedłużeniu terminu ich ważności pomniejsza się o kwotę prowizji określoną 

w pkt 18 

  

22. Inna zmiana warunków gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by , w tym przedłużenie 

terminu ważności zobowiązania PKO BP SA  
200,00 x 

23. Za udzielenie gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by odbiegającej od wzoru 

obowiązującego w PKO BP SA 
200,00 x x 

24. Wypłata z gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by lub poręczenia - od kwoty 

zgłoszonego roszczenia 
0,25: nie mniej niż 300,00 x 

25. Za sporządzenie przez tłumacza przysięgłego tłumaczenia tekstu gwarancji dostarczonego 

przez klienta 
200,00 x 

25a Inne czynności Zgodnie z Częścią III Działem V 

Rozdział III   GWARANCJE I AKREDYTYWY STAND-BY OBCE (UDZIELANE PRZEZ INNE BANKI LUB INSTYTUCJE)  

26. Za:  

1/ awizowanie lub przekazanie beneficjentowi gwarancji (preawizu) lub akredytywy stand-by 
200,00 

2/ sporządzenie opinii, na wniosek beneficjenta, treści gwarancji lub akredytywy stand-by 

27. Zmiana warunków gwarancji lub akredytywy stand-by 200,00 

28. Pośrednictwo w zgłoszeniu roszczenia z gwarancji, akredytywy stand-by - od kwoty 

zgłoszonego roszczenia 
0,2: nie mniej niż 200,00 
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DZIAŁ IV Operacje kasowe 
 

1 2 3 

WPŁATY w złotych 

1. Od wpłat gotówkowych w złotych,   

1/ dokonywanych w oddziałach PKO BP SA w formie otwartej na rachunki - od kwoty operacji:  

a) prowadzone w PKO BP SA,  0,5: nie mniej niż 6,00 

b) w innych bankach 1% nie mniej niż 20,00 

2/ dokonywanych w agencjach PKO BP SA:  

a) w kwocie niższej lub równej 1 000 zł 2,50 

b) w kwocie wyższej niż 1 000 zł - od kwoty operacji 0,5% 

3/ 
Opłata dodatkowa dla wpłat w złotych dokonywanych w formie otwartej, zawierających powyżej 50 szt 

monet- od kwoty w monetach, dodatkowo do prowizji wymienionej w pkt 1 ppkt 1 i 2 
0,5% 

4/ dokonywanych w formie zamkniętej- od kwoty operacji   0,2: nie mniej niż 20,00 

5/ 
wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty terminowej w 

PKO BP SA, spłaty należności z tytułu karty kredytowej 
0,00 

2. Od wpłat gotówkowych w walutach wymienialnych wnoszonych na rachunki walutowe i złotowe w PKO BP 

SA: 
 

1/ dokonywanych w formie otwartej:  

a) w banknotach – od kwoty operacji 1: nie mniej niż 5,00 

b) w monetach – od równowartości kwoty w monetach 50% 

c)/ z zastosowaniem negocjowanych kursów natychmiastowych transakcji wymiany walut – od kwoty operacji od 0,1% do 0,5% 

2/ dokonywanych w formie zamkniętej  

a) w banknotach – od kwoty operacji 0,2 nie mniej niż 20,00 

b) w monetach – od równowartości kwoty w monetach 50% 

WYPŁATY  

3. Od wypłat gotówkowych w złotych i w walutach wymienialnych - od kwoty operacji :  

1/ 
po wcześniejszym zamówieniu lub w kwocie nie wymagającej zamówienia, określonej w Komunikacie PKO 

BP S.A., dokonywanych w kasach oddziałów  - z rachunków: 
 

a) BIZNES PARTNER w ramach standardowej oferty depozytowej 0,2: nie mniej niż 6,00 

b) wycofanych z oferty ( w administrowaniu), z zastrzeżeniem lit.c) i d) 0,2: nie mniej niż 7,00 

c) Zestaw Wspólny Cel:  

 - w złotych 0,00 

 - w walutach wymienialnych 0,2: nie mniej niż 5,00 

d) SUPER PAKIET 0,3: nie mniej niż 7,00 

e) z rachunków wymienionych w lit. a-d, na podstawie czeku 0,5: nie mniej niż 6,00 

f) 
środków pochodzących z zerwania/wygaśnięcia standardowych lokat terminowych (klienci nie posiadający 

rachunku bieżącego) 
1,75: nie mniej niż 6,00 

2/ bez wcześniejszego zamówienia - dodatkowo do opłaty wymienionej zgodnie w ppkt 1 0,1: różnicy między 

kwotą wypłaconą a 

wymagającą 

zamówienia 

3/ niepodjęcie zamówionej gotówki w terminie   0,1: zamówionej kwoty 

4. Od wypłat gotówkowych w złotych z rachunków prowadzonych w innych bankach 1: nie mniej niż 20,00 
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DZIAŁ V Inne czynności 
 

1 2 3 

  w złotych 

1. Czynności realizowane na życzenie klienta, z zastrzeżeniem ppkt 2 lit. b:  

1/ przywrócenie pierwotnego hasła do skrzynki poczty internetowej-jednorazowo 1) 5,00 

2/ Wydanie na życzenie klienta, z zastrzeżeniem lit b):  

a) nowego narzędzia autoryzacyjnego do korzystania z usługi iPKO Biznes, w przypadku zagubienia 1)  

 - karta kodów jednorazowych w formie karty chip 50,00 

 - czytnik 50,00 

b) 
kopii i wtórników dowodów źródłowych-od każdego załącznika (wyłącznie w ramach indywidualnych umów z 

klientem) 
0,50 

c) 

zaświadczeń, odpisów, potwierdzeń, z zastrzeżeniem lit. d  

Uwaga:  Za przygotowanie dokumentu  w oparciu o informacje z okresu wcześniejszego niż ostatnie 12 

miesięcy pobierana jest opłata podwyższona o 100: stawki podstawowej za każdy poprzedni rok 

20,00 

d) potwierdzenia dokonania przelewu w dniu przyjęcia do realizacji-od każdego przelewu 2,50 

e) opinii bankowej o kliencie, o zdolności kredytowej klienta od 100,00 

f) informacji dla firmy audytorskiej o rachunku klienta 100,00 

g) czeków - za każdy blankiet 5,00 

3/ Potwierdzenie czeku 30,00 

4/ Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków (blankietów czekowych) 
30,00 niezależnie od 

ilości 

5/ Dokonanie:  

a) blokady środków na życzenie klienta 50,00 

b) zmiany karty wzorów podpisów 20,00 

c) ustanowienia, zmiany, odwołania pełnomocnictwa 15,00 

d) 
ustanowienia pełnomocnictwa dla innej instytucji finansowej do rachunku klienta (jako zabezpieczenie 

należności) - jednorazowo 
100,00 

6/ 
Wysyłka kopii wyciągu lub potwierdzenia wykonania transakcji z użyciem elektronicznych urządzeń  

teletransmisyjnych (np. scan, fax.)-za każdą wysyłkę 
 

a) na terenie Polski 10,00 

b) na terenie Europy 30,00 

c) na terenie pozostałych krajów 50,00 

2. 

Za przygotowanie wniosku o zastosowanie indywidualnych warunków obsługi rachunków  bankowych, w tym 

warunków cenowych - opłata pobierana z góry 

Opłata nie dotyczy:  

1/ wniosku o ustalenie oprocentowania depozytu automatycznego na warunkach indywidualnych oraz lokaty 

na warunkach negocjowanych, 

2/ instytucji charytatywnych, ofert kierowanych do nowych klientów, jednostek PKO Banku Polskiego SA: 

związków zawodowych, kas zapomogowo-pożyczkowych, funduszy socjalnych 

100,00 

3. 
Za administrowanie poleceniami przelewu bez pokrycia, czekami przyjętymi "do inkasa"- od każdego polecenia 

przelewu lub czeku 
25,00 

4. 
Zajęcie egzekucyjne rachunku i realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu - 

od każdej wyegzekwowanej kwoty w ramach jednego zajęcia 
30,00 

1) Nie dotyczy rachunków wymienionych w Rozdziale II kol. 8 i 9 bez umowy o korzystanie z usług bankowości elektronicznej iPKO i iPKO Biznes. 

 



 

 

KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO 

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI 
OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM 
  

Szczegółowe informacje dostępne są u pracowników Banku 

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

obowiązująca: 

od 3 września 2012 r. 

Strona 73 

 
 

 

 

CZĘŚĆ 4 POZOSTAŁE CZYNNOŚCI I USŁUGI PKO BP SA 
 

DZIAŁ I Czeki w obrocie dewizowym 
 

  Klienci obszaru rynku detalicznego 

1 2 3 

  w złotych 

ROZDZIAŁ I. SKUP CZEKÓW I INSTRUMENTÓW CZEKOWYCH  

1. Skup:   

1/ czeków wystawionych za granicą (w tym m.in. money orders) za wyjątkiem czeków 

wymienionych w ppkt 2 i 3: 

1,5: wartości czeków w tej samej walucie nie 

mniej niż 10,00 nie więcej niż 1.000,00 + koszty 

banków trzecich 

2/ czeków wystawionych przez firmy Money Express i Polonez 0,00 

3/ czeków rentowych 1,5: kwoty czeku nie mniej niż 25,00  

nie więcej niż 150,00  

+ koszty banków trzecich  

ROZDZIAŁ II. INKASO CZEKÓW I INSTRUMENTÓW CZEKOWYCH  

2. 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, z wyjątkiem czeków z 

tytułu zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych, 

1: kwoty czeku nie mniej niż 10,00 nie więcej niż 

500,00 + opłata pocztowa za przesyłkę poleconą 

*  

+ koszty banków trzecich 

2/ przyjęcie zlecenia inkasa czeków w obrocie dewizowym z tytułu zagranicznych 

świadczeń emerytalno-rentowych lub zlecenia inkasa z odroczonym terminem 

rozliczenia czeków w obrocie dewizowym z tytułu zagranicznych świadczeń 

emerytalno-rentowych, 

1: kwoty czeku  nie mniej niż 25,00  

nie więcej niż 500,00  

+ opłata pocztowa za przesyłkę poleconą * 

+ koszty banków trzecich 

3/ kwota stanowiąca zabezpieczenie kosztów banków trzecich. (kwota pobierana  

na pokrycie kosztów z tytułu zwrotu nieopłaconego czeku) 

Uwaga: 

Kwota stanowiąca zabezpieczenie kosztów banków trzecich pobierana jest w przypadku 

klienta nieposiadającego rachunku w PKO BP SA. 

85,00 

ROZDZIAŁ III. SPRZEDAŻ CZEKÓW  

3. Czeki bankierskie  

1/ Sprzedaż czeku bankierskiego 1: kwoty czeku nie mniej niż 20,00 nie więcej niż 

300,00 + opłata pocztowa za przesyłkę poleconą 

* + opłata SWIFT 

2/ opłata zryczałtowana z tytułu kosztów banków trzecich za realizację sprzedanego przez 

PKO BP SA czeku bankierskiego 
20,00 

ROZDZIAŁ IV. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI I OPŁATY ZWIĄZANE Z OBROTEM CZEKOWYM  

4. Przyjęcie zlecenia potwierdzenia wystawienia czeku w obrocie dewizowym 50,00 + opłata SWIFT + koszty banków trzecich 

5. Zwrot sprzedanego przez PKO BP SA  czeku bankierskiego 0,00 

6. Zwrot sprzedanych przez PKO BP SA i niewykorzystanych czeków podróżniczych 10,00 
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1 2 3 

7. Zastrzeżenie sprzedanego przez PKO BP SA czeku bankierskiego:  

1/ przyjęcie zlecenia zastrzeżenia 15,00 + opłata SWIFT 

2/ opłata zryczałtowana z tytułu kosztów banków trzecich dokonujących zastrzeżenia 

sprzedanego przez PKO BP SA czeku bankierskiego 
100,00 

8. Przyjęcie zlecenia czynności wyjaśniających do operacji czekowych w obrocie 

dewizowym 

50,00 + ewentualna opłata SWIFT + ewentualna 

opłata pocztowa za przesyłkę poleconą* + 

koszty banków trzecich 

9. 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 BP SA czek bankierski osobiście w oddziale Banku, opłaty pocztowej nie pobiera się. 

 

DZIAŁ II Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym 
 

    
Klienci obszaru rynku detalicznego  

1  2 3 4 
  w złotych 

ROZDZIAŁ I. POLECENIA WYPŁATY OTRZYMYWANE PRZEZ  PKO BP SA 
osoby fizyczne 

klienci 

instytucjonalni 

1. Realizacja polecenia wypłaty innego niż zagraniczne świadczenia emerytalno-rentowe na 

rzecz klienta PKO Banku Polskiego SA, gdy koszt ponosi beneficjent: 
  

1/ Polecenia wypłaty SEPA 1)   

a/ posiadacze pakietu BIZNES WALUTA x 5,00 

b/ pozostali klienci 5,00 10,00 

2/ Polecenie  wypłaty LVP zgodnie z umową z 

bankiem 

zagranicznym, nie 

więcej niż 15,00 

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 0,00 

 Uwaga: 

za zmianę formy rozliczenia polecenia wypłaty lub ponowne wezwanie beneficjenta w związku 

z realizacją polecenia wypłaty ze zlecenia firmy Money Express, innego niż o charakterze 

pilnym - pobierana jest opłata 

zgodnie z umową z 

firmą Money Express, 

nie mniej niż 22,00 

nie więcej niż 40,00 

x 

4/ Pozostałe polecenia wypłaty:   

a) w formie bezgotówkowej 11,00 15,00 

b) w formie gotówkowej 0,5% kwoty operacji 

nie mniej niż 22,00 
x 

2. Realizacja polecenia wypłaty otrzymanego z tytułu zagranicznych świadczeń emerytalno-

rentowych: na rzecz klienta PKO Banku Polskiego SA, gdy koszty ponosi beneficjent  z 

zastrzeżeniem pkt. 3: 

  

1/ w formie bezgotówkowej 20,00 x 
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2/ w formie gotówkowej 0,5% kwoty polecenia 

wypłaty nie mniej niż 

25,00 

x 

3. Realizacja polecenia wypłaty na podstawie odrębnych umów zawartych przez PKO BP SA z 

bankami zagranicznymi w zakresie realizacji wypłat zagranicznych świadczeń emerytalno-

rentowych: 

 

1/ w formie bezgotówkowej 0,00 x 

2/ w formie gotówkowej, jeżeli odrębna umowa zawarta przez PKO BP SA z bankiem 

zagranicznym przewiduje pobieranie opłaty od rentobiorcy 
10,00 x 

4. 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   

a) SEPA na zlecenie beneficjenta złożone w okresie 3 dni od daty uznania rachunku 0,00 

b) innego niż wymienione lit. a (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 

5. Dodatkowa opłata NON-STP: gdy koszty ponosi Beneficjent, z wyłączeniem polecenia 

wypłaty z kraju EOG2) w walucie kraju EOG 
20,00 

 

 

ROZDZIAŁ II. POLECENIA WYPŁATY WYSYŁANE PRZEZ PKO BP 

Zlecane w oddziale  

Zlecane za 

pośrednictwem 

kanałów 

elektronicznych, 

(serwis internetowy, 

serwis telefoniczny) 

6. Realizacja polecenia wypłaty:  

1/ Polecenia wypłaty SEPA 1)   

a/ posiadacze pakietu BIZNES WALUTA 15,00 5,00 

b/ pozostali klienci 15,00 8,00 

2/ Polecenia 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 pakt 1/ i 2/   

a) w walucie EUR 50,00 25,00 
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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 

7. Dodatkowe opłaty:  

1/ opłata za instrukcję kosztową OUR 80,00 

2/ opłata za realizację polecenia wypłaty w EUR w trybie pilnym - z datą waluty "Overnight" 40,00 

3/ opłata za realizację polecenia wypłaty w EUR w trybie pilnym - z datą waluty "Tomnext" 3) 20,00 

4/ 
opłata za realizację polecenia wypłaty w GBP i USD w trybie pilnym - z datą waluty 

"Overnight" 
100,00 

5/ 
opłata za realizację polecenia wypłaty w GBP i USD w trybie pilnym - z datą waluty 

"Tomnext" 
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 

7/ opłata za gotówkowe rozliczenie polecenia wypłaty 10,00 x 

8. Pozostałe czynności związane z realizacją poleceń wypłaty  

1/ anulowanie przez zleceniodawcę polecenia wypłaty:  

a) niezrealizowanego przez PKO Bank Polski SA 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  

4/ 
zwrot zrealizowanego przez PKO  Bank Polski SA polecenia wypłaty, bez uprzedniej 

dyspozycji Zleceniodawcy 

  

5/ kopia wysłanego komunikatu polecenia wypłaty 6,00 

 
1) Polecenia wypłaty w walucie Euro w ramach obszaru SEPA - wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz Islandia, Norwegia, Lichtenstein, Szwajcaria, 

Monaco 
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  
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DZIAŁ III Inkaso dokumentowe i inkaso weksli 

 

  
Klienci korporacyjni i klienci obszaru 

rynku detalicznego  

1 2 3 

ROZDZIAŁ I. OBSŁUGA ZLECEŃ INKASOWYCH WPŁYWAJĄCYCH DO PKO BP SA w złotych 

1.  Wydanie dokumentów inkasowych w zamian za zapłatę kwoty inkasa 0,2:, nie mniej niż 100,00 nie więcej 

niż 500,00 

2. Wydanie dokumentów inkasowych w zamian za akcept lub wystawienie weksla 0,2:, nie mniej niż 100,00 nie więcej 

niż 500,00 

3. Za:  

1/ następujące czynności: 

50,00  - awizowanie inkasa, 

 - awizowanie zmiany warunków inkasa, 

2/ 
- indosowanie lub dokonanie cesji dokumentów transportowych lub ubezpieczeniowych 
wystawionych na PKO BP SA, 100,00 

3/ powtórne awizowanie inkasa. 50,00 + opłaty pocztowe 

4. Pozostałe czynności związane z obsługą inkasa:  

1/ wydanie dokumentów bez zapłaty (franco), 150,00 + opłaty pocztowe 

2/ zwrot niezainkasowanych dokumentów, 150,00 + opłaty pocztowe 

3/ przekazanie inkasa do realizacji w innym banku, 200,00 + opłaty pocztowe 

4/ monitowanie zapłaty, 50,00 + opłaty pocztowe 

5. Inne czynności nie objęte taryfą według umowy z klientem 

6. Zgłoszenie weksla do protestu 

Uwaga: 

prowizję pobiera się od prawnego posiadacza weksla 

200,00 + opłaty notarialne + opłaty 

pocztowe 

ROZDZIAŁ II. OBSŁUGA ZLECEŃ INKASOWYCH SPORZĄDZANYCH I WYSYŁANYCH PRZEZ PKO BP SA   

7. Przyjęcie i wysłanie zlecenia inkasa dokumentowego lub inkasa weksli – od kwoty inkasa  0,2:, nie mniej niż 100,00  

nie więcej niż 500,00 + opłaty 

pocztowe 

8. Pozostałe czynności związane z obsługą inkasa:  

1/ zmiana instrukcji inkasowych, 100,00 

2/ zwrot dokumentów niezainkasowanych przez bank prezentujący/inkasujący, 150,00 + opłaty pocztowe 

3/ sporządzenie indosu pełnomocniczego przez PKO BP SA, 50,00 

4/ monitowanie zapłaty. 50,00 + opłaty pocztowe 

9. Inne czynności nie objęte taryfą. według umowy z klientem 
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DZIAŁ IV Akredytywa dokumentowa 

 

  
Klienci obszaru rynku 

detalicznego  

1 2 3 

ROZDZIAŁ I. OBSŁUGA AKREDYTYW WŁASNYCH (OTWIERANYCH PRZEZ PKO BP SA) w złotych 

1. Rozpatrzenie: 0,01: nie mniej niż 100,00 

nie więcej niż 1000,00 

  - zlecenia otwarcia akredytywy - od kwoty akredytywy,    

  - zlecenia podwyższenia kwoty akredytywy - od kwoty podwyższenia,  

  - zlecenia przedłużenia terminu ważności akredytywy - od salda akredytywy,  

 - wniosku o zawarcie umowy ramowej o otwarcie akredytyw - od zobowiązania PKO BP SA,  

 - zlecenia podwyższenia kwoty umowy ramowej o otwarcie akredytyw - od kwoty podwyższenia,  

 - zlecenia przedłużenia terminu ważności umowy ramowej o otwarcie akredytyw - od salda 
niewykorzystanego limitu zobowiązania PKO BP SA.  

  Uwaga:   Prowizja pobierana jest z góry  

2. Preawiz  60,00 

3. Za: 

0,2: nie mniej niż 200,00 

 - otwarcie akredytywy pokrytej z dołu - od kwoty zobowiązania PKO BP SA, za każdy rozpoczęty 
trzymiesięczny okres ważności tego zobowiązania, 

 - podwyższenie kwoty akredytywy pokrytej z dołu - od kwoty podwyższenia, 

 - wypłatę w ramach realizacji akredytywy pokrytej z dołu – od przekazywanej kwoty. 

 Uwaga:  

1. Prowizja za otwarcie akredytywy jest pobierana od wartości akredytywy powiększonej o procent tolerancji 

(jeżeli wystąpi). 

2. Prowizja za otwarcie akredytywy lub podwyższenie kwoty akredytywy jest pomniejszana o odpowiednią 

prowizję za rozpatrzenie zlecenia/wniosku, określoną w pkt 1. 

 

4. Za:  

 - otwarcie akredytywy pokrytej z góry na rachunek banku pośredniczącego lub rachunek PKO BP SA - od 
kwoty zobowiązania PKO BP SA, za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres ważności tego zobowiązania, 

0,15: nie mniej niż 200,00  - podwyższenie kwoty akredytywy pokrytej z góry - od kwoty podwyższenia, 

 - wypłatę w ramach realizacji akredytywy pokrytej z góry –  od przekazywanej kwoty 

 Uwaga:  

1. Prowizja za otwarcie akredytywy jest pobierana od wartości akredytywy powiększonej o procent tolerancji 

(jeżeli wystąpi). 

2. Prowizja za otwarcie akredytywy lub podwyższenie kwoty akredytywy jest pomniejszana o odpowiednią 

prowizję za rozpatrzenie zlecenia/wniosku, określoną w pkt 1. 

 

4a. Za zmianę otwartej akredytywy pokrytej z góry lub z dołu polegającą na przedłużeniu terminu jej ważności – 

prowizja jest pobierana od salda akredytywy, jednorazowo w dniu dokonania zmiany 

Uwaga: 

Kwotę prowizji za zmianę otwartej akredytywy pokrytej z góry lub z dołu polegającą na przedłużeniu terminu 

jej ważności pomniejsza się o kwotę prowizji za rozpatrzenie zlecenia przedłużenia terminu ważności 

akredytywy 

0,2: nie mniej niż 200,00 

nie więcej niż 1.000,00 
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5. Za: 

150,00 

 - inną zmianę warunków akredytywy, w tym przedłużenia terminu jej ważności, jeżeli przedłużenie to 
mieści się w okresie, za który pobrano prowizję, 

 - anulowanie akredytywy, 

 - odesłanie dokumentów, przedstawionych w ramach realizacji akredytywy odrzuconych przez PKO BP 
SA, 

6. Za podjęcie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy (prowizja pobierana od beneficjenta) 300,00 

7. Odroczenie terminu płatności - za każdy rozpoczęty miesiąc od daty wysłania dokumentów zleceniodawcy  – 

od kwoty 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  

8. Za:  

 - spisanie niewykorzystanego salda akredytywy, 

100,00  
- indosowanie lub dokonanie cesji dokumentów transportowych lub ubezpieczeniowych wystawionych na 

PKO BP SA, 

 - wykonanie dyspozycji zleceniodawcy dotyczącej wcześniejszej zapłaty. 

 

Uwaga:  

Opłaty za spisanie salda nie pobiera się, gdy kwota niewykorzystanego salda mieści się w ramach 

ustalonego w warunkach akredytywy procentu tolerancji w odniesieniu do kwoty akredytywy albo wartość w 

złotych niewykorzystanego salda jest niższa lub równa 100,00 zł 

 

9. Inne czynności nie objęte taryfą, nie dotyczące kwot lub terminów akredytywy. według umowy z klientem 

ROZDZIAŁ II. OBSŁUGA AKREDYTYW OBCYCH (OTWIERANYCH PRZEZ INNE BANKI)   

10. Awizowanie beneficjentowi treści preawizu otwarcia akredytywy obcej 60,00 

11. Awizowanie beneficjentowi akredytywy obcej  250,00 

12. Przekazanie akredytywy do realizacji w innym banku. 200,00 

13.  Prowizja za:  

1/ 
- potwierdzenie akredytywy - od kwoty zobowiązania PKO BP SA, za każdy rozpoczęty trzymiesięczny 

okres ważności tego zobowiązania, 

do negocjacji 
 

- przedłużenie terminu ważności akredytywy potwierdzonej przez PKO BP SA – od salda akredytywy, za 

każdy trzymiesięczny okres ważności zobowiązania PKO BP SA, licząc od dnia następnego po upływie 

okresu, za który pobrano już prowizję, 

 - podwyższenie kwoty akredytywy potwierdzonej przez PKO BP SA - od kwoty podwyższenia, 

2/ 
- wypłatę w ramach realizacji akredytywy – od przekazywanej kwoty lub negocjowanie dokumentów  - od 

kwoty określonej w  dokumentach, 
0,2: nie mniej niż 200,00 

 - akcept weksla w ramach realizacji akredytywy (dotyczy akredytywy niepotwierdzonej przez PKO BP SA) 

- od kwoty weksla, 

 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 
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14. Przeniesienie akredytywy, w tym akredytywy stand-by, na wtórnego beneficjenta (prowizja pobierana od 

pierwszego beneficjenta) – od kwoty akredytywy 
0,25: nie mniej niż 300,00 

15. Za: 

150,00  - inną zmianę warunków akredytywy - w tym również podwyższenie kwoty akredytywy niepotwierdzonej 
oraz przedłużenie terminu ważności akredytywy, jeżeli przedłużenie to mieści się w okresie, za który już 
pobrano prowizję  

 - podjęcie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy (prowizja pobierana od beneficjenta), 150,00 

 - anulowanie akredytywy. 

16. Wstępne sprawdzenie dokumentów przedstawionych w ramach realizacji akredytywy  50,00 za jeden komplet 

200,00 za komplet 

17. Odroczenie terminu płatności - za każdy rozpoczęty miesiąc od daty prezentacji dokumentów w PKO BP SA - 

od kwoty określonej w  dokumentach, przedstawionych w ramach realizacji:: 

  

1/ akredytywy potwierdzonej przez PKO BP SA lub dostępnej w PKO BP SA przez negocjację lub przez 

akceptację, 

0,15: nie mniej niż 150,00 

2/ akredytywy niepotwierdzonej przez PKO BP 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 

18. Spisanie niewykorzystanego salda akredytywy 100,00 

 Uwaga:  

Opłaty nie pobiera się, gdy kwota niewykorzystanego salda mieści się w ramach ustalonego w warunkach 

akredytywy procentu tolerancji w odniesieniu do kwoty akredytywy albo wartość w złotych 

niewykorzystanego salda jest niższa lub równa 100,00 zł 

 

19.  Rozpatrzenie wniosku o dyskonto należności z akredytywy dokumentowej   100,00 

 Uwaga:  

Prowizja pobierana jest z góry 

 

20. Dyskonto należności z akredytywy dokumentowej  od 0,5% do 1,5% kwoty 

dyskontowanej należności 

nie mniej niż 200,00 

 Uwaga:  

Kwotę prowizji pomniejsza się o prowizję określoną w pkt 19 

21. Inne czynności nie objęte taryfą nie dotyczące kwot lub terminów  według umowy z klientem 
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DZIAŁ V Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz wynajmowanie 
skrytek sejfowych i kaset 
 

1 2 3 

    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 

 Uwaga: 

Opłaty nie pobiera się od weksli in blanco, składanych na zabezpieczenie przez agentów PKO BP SA lub na 

zabezpieczenie kredytów udzielanych przez PKO BP 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 BP 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 
 

 - do tygodnia, 0,5% 

 - do miesiąca, 1% 

 - ponad miesiąc, 2% 

  nie więcej niż 125,00 

5/ Kluczy:  

 - miesięcznie 15,00 

 - rocznie 125,00 

2. Wynajęcie skrytki sejfowej / kasety – od każdej skrytki / kasety, z zastrzeżeniem pkt 3:  

  skrytka 

 - dziennie (do 29 dni), od 2,00 

 - miesięcznie, od 40,00 

 - rocznie, od 300,00 

  kaseta 

 - dziennie (do 29 dni), od 1,50 

 - miesięcznie , od 25,00 

 - rocznie, od 250,00 

3. 
Przyjęcie i przechowywanie papierów wartościowych i wynajęcie skrytki / kasety posiadaczom Rachunku 

PLATINIUM. 

50: prowizji lub opłat 

wymienionych w pkt 1 i 2 
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DZIAŁ VI Świadczenie usług powiernictwa 
 

1 2 3 
    w złotych 
1. 

Prowadzenie rachunku do rejestracji lub przechowywania instrumentów finansowych, zwanego dalej 

„Rachunkiem” (opłata pobierana miesięcznie): 
 

1/ posiadacze Rachunku PLATINIUM, albo Konta Platinium II 0,00 

2/ pozostali klienci. 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 pełni rolę agenta emisji (obligacje komunalne, papiery 

korporacyjne), 
0,00 

3/ obligacje Skarbu Państwa rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, 0,01% p.a. 

4/ udziałowe papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, 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. 

 

3. Opłaty rozliczeniowo-operacyjne na rynku krajowym (naliczane i pobierane miesięcznie za każdą wykonaną 

operację lub rozliczenie):  
 

1/ realizacja instrukcji rozliczeniowych transakcji zawartych na rynku nieregulowanym:  

a) z PKO BP SA (dłużne papiery wartościowe) – nie dotyczy klientów korporacyjnych 17,00 

b) z podmiotem innym niż PKO BP SA, 20,00 

2/ 
realizacja instrukcji rozliczeniowych transakcji zawartych na rynku regulowanym (WGPW S.A. i MTS-CeTO S.A. ) 
za pośrednictwem:  

a) DM PKO BP, 0,00 

b) innego brokera niż DM PKO BP, 15,00 

3/ przyjęcie lub wydanie do/z depozytu instrumentów finansowych w formie materialnej, dla których PKO BP 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 BP SA (za każdy instrument finansowy) 5,00  

b) rachunek Klienta prowadzony przez inny podmiot niż PKO BP SA (za każdy instrument finansowy) 50,00  

6/ blokada papierów wartościowych:  

a) zabezpieczających wierzytelność wobec PKO BP SA, 30,00 

b) zabezpieczających wierzytelność wobec innych banków niż PKO BP SA, 100,00 
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1 2 3 

c) w celu uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 30,00 

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 transkacji z:  

a) PKO BP SA  równowartość w złotych 

EUR 15,00 

b) Podmiotem innym niż PKO BP SA równowartość w złotych 

EUR 20,00 

5. Pełnienie funkcji depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych negocjowana 

6. 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 zlecenie 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 + koszty przesyłki 

pocztowej 

5/ wysłanie potwierdzenia rozliczenia transakcji na instrumentach finansowych lub odpisu dokumentu, 
10,00 + koszty przesyłki 

pocztowej 

6/ inne, dodatkowo uzgodnione z Klientem czynności. negocjowana 

7. Zwrot kosztów z tytułu: 

w wysokości faktycznie 

poniesionych kosztów 

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.  

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. 
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DZIAŁ VII Kredyty i pożyczki, związane z zakupem papierów wartościowych i jednostek 
uczestnictwa PKO TFI. 
 

1  2 3 
    w złotych 

1. Udzielenie kredytu na zakup papierów wartościowych Emisja – od kwoty kredytu  od 0,5% do 1 % 

2. Udzielenie kredytu na zakup papierów wartościowych Inwestor w zależności od wysokości przyznanego limitu  

 1/ od 10 000 PLN do 2 999 999,99 zł 1% 

 2/ od 3 000 000,00 zł 0,5% 

 
Uwaga:  

Prowizję pobiera się przy zawarciu umowy kredytu oraz przy jej przedłużaniu. 
 

 

W przypadku podwyższenia limitu kredytowego w okresie obowiązywania umowy kredytu, prowizja jest 

pobierana od podwyższonej kwoty limitu kredytowego i pomniejszana o prowizję już pobraną od kwoty limitu 

kredytowego ustalonego w umowie kredytu. 

 

3. Kredyt na zakup jednostek uczestnictwa PKO TFI dla posiadaczy Rachunku PLATNIUM albo Konta Platinium II 

oraz posiadaczy ZŁOTEGO KONTA albo Konta Aurum: 
 

1/ Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego oraz przygotowanie i zawarcie umowy 

kredytowej - od kwoty limitu 
0,00% 

2/ Udzielenie albo przedłużenie kredytu - od kwoty limitu 0,00% 

3/ Opłata za zawiadomienie o niedopłacie, monit 30,00 

 

 

DZIAŁ VIII Inne czynności i usługi 
 

1  2 3 

    w złotych 

ROZDZIAŁ I. OPERACJE KASOWE NIE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH  

1. Gotówkowy skup i sprzedaż walut obcych:  

1/ banknotów – od równoważnej złotowej kwoty waluty 1: nie mniej niż 5,00 

2/ monet – od równowartości kwoty w monetach 50% 

2. Wymiana – od wartości wymiany:  

 - banknotów i monet w walucie polskiej, jednej wartości na inne wartości 
od 0,5 : nie mniej niż 

20,00  - banknotów walut wymienialnych jednej wartości na inne wartości 

 Uwaga: Nie dotyczy wymiany pojedynczych egzemplarzy  

ROZDZIAŁ II. USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ (iPKO i iPKO Biznes)  

3. Za wykonanie następujących czynności na życzenie klienta – od każdej czynności:  

1/ zablokowanie dostępu 0,00 

2/ odblokowanie dostępu:  

a) za pośrednictwem oddziału 0,00 

b) za pośrednictwem Serwisu telefonicznego 0,00 

c) za pośrednictwem Serwisu internetowego x 

3/ zablokowanie numeru klienta 0,00 

4/ odblokowanie numeru klienta:  
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a) za pośrednictwem oddziału 0,00 

b) za pośrednictwem Serwisu telefonicznego 0,00 

c) za pośrednictwem Serwisu internetowego x 

4. Wydanie duplikatu numeru klienta 5,00 

5. Ustalanie listy płatności - od każdej pozycji:  

1/ za pośrednictwem oddziału:  

a) klienci z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw 5,00 

b) posiadacze rachunków PKO Konto bez Granic, Konto Aurum oraz Konto Platinium II 1,00 

c) pozostali klienci 0,00 

2/ za pośrednictwem Serwisu telefonicznego  

a) posiadacze rachunków PKO Konto Pierwsze, PKO Konto dla Młodych, PKO Konto za Zero, PKO Konto Pogodne 
oraz SUPERKONTO (umowy zawarte od 14 marca 2011 r.) 1,00 

b) pozostali klienci 0,00 

3/ za pośrednictwem Serwisu internetowego 0,00 

6. Modyfikowanie listy płatności - od każdej pozycji:  

1/ za pośrednictwem oddziału   

a) klienci z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw 5,00 

b) posiadacze rachunków PKO Konto Pierwsze, PKO Konto dla Młodych, PKO Konto za Zero, PKO Konto Pogodne 
oraz SUPERKONTO (umowy zawarte od 14 marca 2011 r.) 1,00 

c) posiadacze rachunków PKO Konto bez Granic, Konto Aurum oraz Konto Platinium II 0,00 

d) pozostali klienci 0,50 

2/ za pośrednictwem Serwisu telefonicznego 0,00 

a) posiadacze rachunków PKO Konto Pierwsze, PKO Konto dla Młodych, PKO Konto za Zero, PKO Konto Pogodne 
oraz SUPERKONTO (umowy zawarte od 14 marca 2011 r.) 1,00 

b) pozostali klienci 0,00 

3/ za pośrednictwem Serwisu internetowego 0,00 

7. Wydanie potwierdzenia transakcji realizowanej za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu:  

1/ odbiór w oddziale:  

a) posiadacze ZŁOTEGO KONTA i Rachunku PLATINIUM PKO Konta bez Granic, Konta Aurum i Konta Platinium II 0,00 

b) pozostali klienci 2,50 

2/ wysłanie pocztą  

a) posiadacze rachunków PKO Konto Pierwsze, PKO Konto dla Młodych, PKO Konto za Zero, PKO Konto Pogodne, 
PKO Konta bez Granic, Konta Aurum i Konta Platinium II  oraz SUPERKONTO (umowy zawarte od 14 marca 2011 
r.) 

6,00 

b) pozostali klienci 3,00 + koszty 

przesyłki listem 

zwykłym 
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ROZDZIAŁ III. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBROTEM BONAMI SKARBOWYMI, LOKATAMI TRANSAKCJAMI 

WYMIANY WALUT, TERMINOWYMI TRANSAKCJAMI STOPY PROCENTOWEJ, TRANSAKCJAMI I OPERACJAMI 

DOTYCZĄCYMI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, Z OBLIGACJAMI, EMISJĄ PAPIERÓW KORPORACYJNYCH 

 

8. Czynności związane z obrotem bonami skarbowymi na podstawie umów zawartych do dnia 14 stycznia 

2005 r., dotyczące: 
 

1/ prowadzenia depozytu bonów skarbowych:  

a) dla osób fizycznych, z zastrzeżeniem lit. b) – miesięcznie, 10,00 

b) dla posiadaczy ZŁOTEGO KONTA i Rachunku PLATINIUM, Konta Aurum i Konta Platinium II 0,00 

c) dla pozostałych klientów, 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 BP SA, 0,00 

4/ zablokowania bonów skarbowych pod zabezpieczenie innych wierzytelności niż wierzytelności PKO BP SA. 100,00 

9. 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 BP SA, 
100,00 

10. Zawarcie:   

1/ negocjowanej, terminowej transakcji wymiany walut  0,00 

2/ negocjowanej natychmiastowej transakcji wymiany walut. 0,00 

11. Zawarcie terminowej transakcji stopy procentowej 0,00 

12. Czynności wykonywane w placówkach PKO BP SA, w związku z transakcjami DM PKO BP 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 BP, 0,00 

2/ przelewy z rachunków prowadzonych w PKO BP SA  na rachunki DM PKO BP, 0,00 

3/ wypłaty gotówkowe z rachunków DM PKO BP, 0,00 

13. Czynności wykonywane w placówkach PKO PB SA, dotyczące skarbowych obligacji detalicznych:   

1/ wpłaty gotówkowe wnoszone na rachunki DM PKO BP celem nabycia skarbowych obligacji detalicznych, 0,00 

2/ przelewy z rachunków prowadzonych w PKO BP SA, na rachunki DM PKO BP, 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 

14. 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 / 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 
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b) innych warunków programu. nie mniej niż 

2.000,00 

6/ Wydanie wtórnika bonu wekslowego PKO BP SA na wniosek inwestora w przypadku zagubienia, kradzieży, 
zniszczenia lub utraty. 

nie mniej niż 100,00 

+ koszty ogłoszeń 

ROZDZIAŁ IV. INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI   

15. Wydanie na życzenie klienta:    

1/ dla osób fizycznych dokumentów (zaświadczeń, odpisów, kserokopii, zezwoleń, potwierdzeń operacji, kopii dokonania 
operacji, informacji z przebiegu naliczania odsetek, wydanie z archiwum na życzenie klienta, zlikwidowanej książeczki 
oszczędnościowej) z zastrzeżeniem ppkt 2 i pkt 16 oraz pkt. 13 i 14 w Części I w Dziale V 
Uwaga: Jeżeli zaświadczenie lub dokument przygotowywany jest w oparciu o informacje z okresu wcześniejszego niż 
ostatnie 12 miesięcy, za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 100 : stawki podstawowej. 

20,00 

2/ dla posiadaczy Rachunku PLATINIUM oraz Konta Platinium II 0,00 

16. Wydanie na życzenie klienta dokumentów związanych z kredytem konsumpcyjnym, pożyczką - za każdy dokument 50,00 

17. Czynności związane z ustanowieniem, zmianą lub odwołaniem - za każdą czynność:  

1/ pełnomocnictwa  

a) posiadacze Rachunku PLATINIUM oraz Konta Platinium II 0,00 

b) pozostali klienci - osoby fizyczne  20,00 

2/ dyspozycji w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci  

a) posiadacze Rachunku PLATINIUM oraz Konta Platinium II 0,00 

b) pozostali klienci – osoby fizyczne 20,00 

18. Przyjęcie albo odwołanie zastrzeżenia utraconego dokumentu tożsamości:  

1/ posiadacze Rachunku PLATINIUM oraz Konta Platinium II 0,00 

2/ pozostali klienci – osoby fizyczne 15,00 

19. Czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych:  

1/ umorzenie książeczki 30,00 

2/ cesja praw do wkładu na książeczce (z zastrzeżeniem pkt 1 w Części I w Dziale VI w Rozdziale I) 70,00 

3/ wykonanie zlecenia dopisania w książeczce oszczędnościowej kwoty, przekazanej z rachunku bankowego za 
pośrednictwem rachunku "Wpływy do zarachowania na rachunki oszczędnościowe" 

0,5% od kwoty, nie 

mniej niż 5,00 nie 

więcej niż 100,00 

4/ przechowywanie przyjętych do zamiany, a nieodebranych w terminie książeczek oszczędnościowych przez okres 
dłuższy niż 60 dni od daty wysłania przez oddział powiadomienia do klienta – od każdej książeczki oszczędnościowej 25,00 

5/ wysyłanie na życzenie klienta listem poleconym książeczek oszczędnościowych 20,00 + koszty 

przesyłki pocztowej 

20. Cesja praw do rachunku przedpłaty na nabycie samochodu osobowego 60,00 

21. Przechowywanie zamówionych a nie odebranych w terminie kart dla osób fizycznych  przez okres dłuższy niż trzy 
miesiące - za każdą kartę 10,00 

22. Poszukiwanie rachunków (z wyjątkiem rachunku oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej)  zlecone przez klientów: 
- na nazwisko jednej osoby. 
- od każdego rachunku (w przypadku klientów instytucjonalnych) 

10,00 

23. Wydanie wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc- dla osób fizycznych - za każdy miesiąc  30,00 

24. Za wystawione zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej zabezpieczonych hipotecznie wierzytelności z tytułu 
pożyczek udzielonych przez zlikwidowane instytucje kredytowe w zakresie udzielonego pełnomocnictwa przez 
Ministra Finansów 

60,00 

25. Zablokowanie określonej kwoty na rachunku, w tym zabezpieczenie umów zawartych przez posiadacza rachunku z 

innymi bankami lub związanych z operacjami zagranicznymi wykonywanymi przez inne banki 
50,00 

26. Zmiana rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie  30,00 
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27. Przelew środków pochodzących z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej na rachunki prowadzone 

w innych bankach 
5,00 

28. Sporządzenie i wysłanie do dłużników z tytułu wierzytelności zarządzanych przez Pion Restrukturyzacji i 

Windykacji: 
 

1/ zawiadomienia, powiadomienia lub monitu związanego z zaległością w spłacie zgodnie ze stawkami 

określonymi  w Częściach I-III 

oraz  w Części IV w Dziale VII 

2/ wezwania do zapłaty 30,00 

29. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienie w spłacie do klienta detalicznego lub klienta bankowości 

osobistej i prywatnej 
10,00 

30. Interwencyjna wizyta bezpośrednia u klienta detalicznego lub klienta bankowości osobistej i prywatnej 85,00 

31. SMS w sprawie opóźnienia w spłacie do klienta detalicznego lub klienta bankowości osobistej i prywatnej 0,00 

32. Zmiana warunków spłaty wierzytelności trudnej (w rozumieniu przepisów wewnętrznych dotyczących zasad 

zarządzania wierzytelnościami trudnymi w Banku) zarządzanej przez Pion Restrukturyzacji i Windykacji: 
 

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 

33. Zajęcie egzekucyjne rachunku i realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego 

tytułu - od każdej wyegzekwowanej kwoty w ramach jednego zajęcia z zastrzeżeniem pkt 4  w Części III w 

Dziale V 
20,00 

34. Dokonanie wypłaty z rachunku „Zlecenie do wypłaty” – od kwoty operacji 0,5 : nie mniej niż 5,00 

 
Uwaga: 
1. Prowizję pobiera od zleceniodawcy oddział przyjmujący zlecenie na dobro oddziału wypłacającego. 
2. Prowizji nie pobiera się od wypłaty ze zlikwidowanych książeczek oszczędnościowych (w tym 
oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych) 

 

35. Udzielenie/potwierdzenie informacji o banku krajowym dla firmy audytorskiej 300,00 

36. Wydanie, na życzenie klienta informacji o jego sytuacji ekonomicznej 150,00 

37. uchylony  

38. Wysłanie do Centrali NBP, przy wniosku o wymianę (formularz 5-31-4890), zużytego / uszkodzonego znaku 

pieniężnego nie podlegającego wymianie w PKO BP SA 
koszty przesyłki pocztowej 

39. Udzielenie 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 2002 Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) 

15,00 za udzieloną informację  

+ koszty ewentualnej 

przesyłki pocztowej do 

wnioskodawcy 
  

Uwaga: Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności 

40. Prowizja przygotowawcza dotycząca wniosku o ubezpieczenie krótkoterminowych należności eksportowych 

Europolisa 
50,00 

41. Realizacja przelewu predefiniowanego modyfikowanego automatycznie  – za każdy przelew 5,00 

 Uwaga: Usługa świadczona w przypadku:    

 - do umów rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego  

 - w przypadku klientów rynku mieszkaniowego oraz klientów z segmentu  małych i średnich 

przedsiębiorstw wyłącznie do umów rachunków bieżących zawartych przed dniem 15 listopada 2011 r. 
 

42. Sporządzenie i przekazanie na życzenie klienta - osoby fizycznej, kopii wyciągu lub potwierdzenia 

wykonania transakcji, za granicę:  
 

 - przy użyciu elektronicznych urządzeń teletransmisyjnych (np. scan, fax) 15,00 

 - przesyłką pocztową 40,00 
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CZĘŚĆ 5 TARYFA  PROWIZJI  I  OPŁAT  BANKOWYCH PKO BP DLA  KONT  INTELIGO 
PRYWATNYCH  (INDYWIDUALNYCH  I  WSPÓLNYCH) I  FIRMOWYCH DLA KLIENTÓW KTÓRZY 
ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO PRZED DNIEM 11 MAJA 2010 R. 
 

DZAIŁ I Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) 
 

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Ogólnymi warunkami prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności 
Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo, w szczególności: 

 Opłaty za transakcje/operacje – pobierane są w momencie realizacji transakcji/operacji; jeżeli wykonanie transakcji powoduje blokadę 
środków na rachunku, blokowana kwota transakcji jest powiększana o kwotę należnej prowizji,  

 Opłaty miesięczne naliczane są osobno dla każdego konta i pobierane z góry ostatniego dnia poprzedniego okresu miesięcznego za każdy 
rozpoczęty następny okres miesięczny. Okres miesięczny liczony jest od daty otwarcia rachunku głównego, 

 Opłaty miesięczne pobierane są jedynie z rachunków Klientów aktywnych. Przez Klienta aktywnego należy rozumieć posiadacza konta, 
którego średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach konta za poprzedni okres miesięczny było większe od 0 PLN lub któremu został 
przyznany produkt kredytowy w ramach Konta Inteligo, o którym mowa w „Ogólnych warunkach”, 

 Opłata za prowadzenie konta jest pobierana w zależności od wysokości średniego miesięcznego salda na wszystkich rachunkach konta za 
poprzedni okres miesięczny, z wyłączeniem przypadku, kiedy Klientowi został przyznany produkt kredytowy w ramach Konta Inteligo, o którym 
mowa w„Ogólnych warunkach”. 

 

Lp. Operacja Częstotliwość 

Kanał dostępu 

(sposób 

wykonania 

operacji) 

Opłaty dla 

konta z 

średnim 

miesięcznym 

saldem do 

99,99 PLN 

Opłaty dla konta ze 

średnim 

miesięcznym 

saldem 100,00  –  

49 999,99 PLN 

Opłaty dla konta 

ze średnim 

miesięcznym 

saldem od  

50 000,00 PLN 

1.  Otwarcie rachunku Jednorazowo  0 PLN 0 PLN 0 PLN 

2. Opłata za prowadzenie konta 1) Miesięcznie  4,99 PLN 0 PLN 0 PLN 

Transakcje bezgotówkowe na rachunku w ramach Konta Inteligo 

3. Wpływ w PLN na rachunek w 

ramach Konta Inteligo  

Każda 

transakcja 
 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

4. Wpływ na rachunek w ramach 

Konta Inteligo za pośrednictwem 

systemów SWIFT, SORBNET-

EURO, EuroELIXIR 

Każda 

transakcja 
 11,99 PLN 11,99 PLN 11,99 PLN 

5. Przelew na rachunek w ramach 

Kont Inteligo (przelew 

standardowy, QuickMoney) z 

zastrzeżeniem lp. 6 i 7 

 

Każda 

transakcja 

WWW 0 PLN  0 PLN 0 PLN 

WAP  0 PLN 0 PLN 0 PLN 

Telefon (serwis 

automatyczny) 
0 PLN 0 PLN 0 PLN 

Telefon 

(konsultant) 
0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN 

SMS 2) 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

6. Przelew z rachunku 

oszczędnościowego – pierwszy w 

danym okresie miesięcznym Każda 

transakcja 

WWW   0 PLN 

Telefon (serwis 

automatyczny) 
  0 PLN 

Telefon 

(konsultant) 
  0 PLN 

 

 

 



 

 

KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO 

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI 
OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM 
  

Szczegółowe informacje dostępne są u pracowników Banku 

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

obowiązująca: 

od 3 września 2012 r. 

Strona 90 

 
 

 

Lp. Operacja Częstotliwość 

Kanał dostępu 

(sposób wykonania 

operacji) 

Opłaty dla konta 

z średnim 

miesięcznym 

saldem do 99,99 

PLN 

Opłaty dla konta 

ze średnim 

miesięcznym 

saldem 100,00  

–  49 999,99 

PLN 

Opłaty dla 

konta ze 

średnim 

miesięcznym 

saldem od  

50 000,00 PLN 

7 Przelew z rachunku 

oszczędnościowego – następny w 

danym okresie miesięcznym 
Każda 

transakcja 

WWW  0,4: nie mniej niż 9,99 PLN 

Telefon (serwis 

automatyczny) 
 0,4: nie mniej niż 9,99 PLN 

Telefon (konsultant)  0,4: nie mniej niż 9,99 PLN 

8. Przelew na prowadzony przez 

Bank rachunek inny niż rachunek 

w ramach Kont Inteligo 
Każda 

transakcja 

WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

WAP 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

Telefon (konsultant) 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

SMS 2) 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

9. Przelew na rachunek w innym 

banku  
Każda 

transakcja 

WWW 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN 

WAP 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN 

Telefon (konsultant) 2,99 PLN 2,99 PLN 2,99 PLN 

SMS 2) 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN 

10. Przelew do ZUS Każda 

transakcja 3) 

WWW 2,99 PLN 2,99 PLN 2,99 PLN 

Telefon (konsultant) 3,99 PLN 3,99 PLN 3,99 PLN 

11. Przelew do US 

 

Każda 

transakcja 

WWW 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN 

Telefon (konsultant) 2,99 PLN 2,99 PLN 2,99 PLN 

12. Ustanowienie płatności  

(w tym do ZUS, US) 
Każda operacja 

WWW,  0 PLN 0 PLN 0 PLN 

Telefon (konsultant)  0,99 PLN 0,99 PLN 0 PLN 

13. Zmiana płatności 

(w tym do ZUS, US) 
Każda operacja 

WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

Telefon (konsultant) 0,99 PLN 0,99 PLN 0 PLN 

14. Realizacja płatności w ramach 

Kont Inteligo 

Każda 

transakcja 

WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

WAP 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

Telefon (serwis 
automatyczny) 4) 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

Telefon (konsultant) 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN 

SMS 2) 0PLN 0 PLN 0 PLN 

15. Realizacja płatności na 

prowadzony przez Bank rachunek 

inny niż rachunek w ramach Kont 

Inteligo 
Każda 

transakcja 

WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

WAP 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

Telefon (serwis 

automatyczny) 4) 
0 PLN 0 PLN 0 PLN 

Telefon (konsultant) 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

SMS 2) 0 PLN 0 PLN 0 PLN 
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Lp. Operacja Częstotliwość 

Kanał dostępu 

(sposób wykonania 

operacji) 

Opłaty dla 

konta z 

średnim 

miesięcznym 

saldem do 

99,99 PLN 

Opłaty dla konta 

ze średnim 

miesięcznym 

saldem 100,00  –  

49 999,99 PLN 

Opłaty dla konta 

ze średnim 

miesięcznym 

saldem od  

50 000,00 PLN 

16. Realizacja płatności na 

rachunek w innym banku  

Każda transakcja 

WWW 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN 

WAP 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN 

Telefon (serwis 

automatyczny) 4) 
0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN 

Telefon (konsultant) 1,99 PLN 1,99 PLN 1,99 PLN 

SMS 2) 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN 

17. Realizacja płatności do ZUS Każda transakcja 
5) 

WWW 2,99 PLN 2,99 PLN 2,99 PLN 

Telefon (konsultant) 3,99 PLN 3,99 PLN 3,99 PLN 

18. Realizacja płatności do US 
Każda transakcja 

WWW 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN 

Telefon (konsultant) 1,99 PLN 1,99 PLN 1,99 PLN 

19. Ustanowienie zlecenia stałego  
Każda operacja 

WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

Telefon (konsultant) 0,99 PLN 0,99 PLN 0 PLN 

20. Zmiana zlecenia stałego Każda operacja Telefon (konsultant) 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

21. Realizacja stałego zlecenia na 

rachunek w ramach Kont 

Inteligo  

Każda transakcja Automatycznie 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

22. Realizacja stałego zlecenia na 

prowadzony przez Bank 

rachunek inny niż rachunek w 

ramach Kont Inteligo 

Każda transakcja Automatycznie 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

23. Realizacja stałego zlecenia na 

rachunek w innym banku 
Każda transakcja Automatycznie 0,99 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN 

24. Wypłata części kapitału z lokaty 
o zmiennym oprocentowaniu 
(do wysokości salda 
minimalnego) 

Każda transakcja 
WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

Telefon (konsultant) 0,99PLN 0,99PLN 0,99PLN 

25. Wypłata naliczonych odsetek z 
lokaty o stałym 
oprocentowaniu 

Każda transakcja Telefon (konsultant) 1,49 PLN 1,49 PLN 1,49 PLN 

26. Przelew na rachunek 
transmisyjny Każda transakcja WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

27. Przelew EmailMoney  

Każda transakcja 

WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

WAP 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

SMS 2) 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

28. Przelew SMSMoney 

 Każda transakcja 

WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

WAP 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

SMS 2) 0 PLN 0 PLN 0 PLN 
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Lp. Operacja Częstotliwość 

Kanał 

dostępu 

(sposób 

wykonania 

operacji) 

Opłaty dla 

konta z 

średnim 

miesięcznym 

saldem do 

99,99 PLN 

Opłaty dla konta 

ze średnim 

miesięcznym 

saldem 100,00  –  

49 999,99 PLN 

Opłaty dla konta 

ze średnim 

miesięcznym 

saldem od  

50 000,00 PLN 

Karta Inteligo Visa Electron, karta Inteligo Visa Electron z Sercem i karta Inteligo MasterCard PayPass 

29. Wydanie karty Inteligo Visa Electron, 

karty Inteligo MasterCard PayPass: 

Jednorazowo 

    

 
 Pierwsza karta wydana do rachunku 

głównego (ważna 2 lata)  0 PLN 0 PLN 0 PLN 

 

 Każda kolejna karta wydana do 
rachunków, w tym rachunku głównego 
(ważna 2 lata) 

 1,59 PLN 1,59 PLN 0 PLN 

30. Wydanie karty Inteligo Visa Electron z 

Sercem: 

Jednorazowo 

    

 
 Pierwsza karta wydana do rachunku 

głównego (ważna 2 lata)  0 PLN 0 PLN 0 PLN 

 

 Każda kolejna karta wydana do 
rachunków, w tym rachunku 
głównego (ważna 2 lata) 

 1,59 PLN 1,59 PLN 0 PLN 

31.  Opłata za kartę 6) Inteligo Visa Electron, 

kartę Inteligo MasterCard PayPass: 

Miesięcznie 

    

 
 karta wydana do rachunku głównego 

(ważna 2 lata)  0,99 PLN 0,99 PLN 0 PLN 

 

 Karta wydana do dodatkowego 
rachunku w ramach konta  (ważna 2 
lata) 

 0,99 PLN 0,99 PLN 0 PLN 

32. Opłata za kartę 7) Inteligo Visa Elektron z 

Sercem: 

Miesięcznie 

    

 
 karta wydana do rachunku głównego 

(ważna 2 lata)  0,99 PLN 0,99 PLN 0PLN 

 

 Karta wydana do dodatkowego 
rachunku w ramach konta  (ważna 2 
lata) 

 0,99 PLN 0,99 PLN 0PLN 

33. Dostarczenie kolejnej karty 

Każdorazowo 

Poczta 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

Przesyłka 

kurierska 8) 
25,00 PLN 25,00 PLN 25,00 PLN 

Transakcje wykonywane kartą Inteligo Visa Electron, kartą Inteligo Visa Electron z Sercem i kartą Inteligo MatserCard PayPass 

34. Wypłata gotówki w oddziale Banku  Każda 

transakcja 
EFTPOS 9) 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

35.  Wypłata gotówki w oddziale innego 

banku. 10  

Każda 

transakcja 
EFTPOS 9,99 PLN 9,99 PLN 9,99 PLN 

36.  Transakcja bezgotówkowa w punktach 

handlowo-usługowych 10 

Każda 

transakcja 
EFTPOS  0 PLN 0 PLN 0 PLN 

37.  Wypłata w bankomatach własnych Banku 

oraz bankomatach eService i BZ WBK 

Każda 

transakcja 
Bankomat 0 PLN 0 PLN 0 PLN 
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Lp. Operacja Częstotliwość 

Kanał dostępu 

(sposób 

wykonania 

operacji) 

Opłaty dla 

konta z średnim 

miesięcznym 

saldem do 

99,99 PLN 

Opłaty dla konta 

ze średnim 

miesięcznym 

saldem 100,00  –  

49 999,99 PLN 

Opłaty dla 

konta ze 

średnim 

miesięcznym 

saldem od  

50 000,00 PLN 

38.  Wypłata w bankomatach Euronet w 

kraju 
Każda transakcja Bankomat 4,50 PLN 4,50 PLN 4,50 PLN 

39.  Wypłata w innych bankomatach w 

kraju 
Każda transakcja Bankomat 4,50 PLN 4,50 PLN 4,50 PLN 

40.  Sprawdzenie salda w bankomatach 

Euronet w kraju 
Każda operacja Bankomat 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

41. Mini-wyciąg (ekran bankomatu, 

wydruk) w bankomatach Euronet w 

kraju 

Każda operacja Bankomat 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

42. Wypłata w bankomatach za granicą 10 
Każda transakcja Bankomat  

2%  

min. 8,50 PLN 

2%  

min. 8,50 PLN 

2%  

min. 8,50 PLN 

43. Zmiana PINu karty  

Każda operacja 

Bankomat 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

Telefon (serwis 
automatyczny)  0 PLN 0 PLN 0 PLN 

44.  Nadanie nowego PINu karcie w miejsce 

utraconego  
Każda operacja 

Telefon 

(konsultant)  
0 PLN 0 PLN 0 PLN 

45.  Zablokowanie karty  
Każda operacja 

Telefon 

(konsultant)  
0 PLN 0 PLN 0 PLN 

46.  Wydanie kopii dokumentów 

potwierdzających dokonanie transakcji 

kartowej  

Każda operacja  9,99 PLN 9,99 PLN 0 PLN 

Inne operacje 

47. Rejestracja zgody na obciążanie 

rachunku w ramach polecenia zapłaty 
Każda operacja  0 PLN 0 PLN 0 PLN 

48.  Modyfikacja zgody na obciążanie 

rachunku w ramach polecenia zapłaty 
Każda operacja  0 PLN 0 PLN 0 PLN 

49.  Odwołanie pojedynczej transakcji 

polecenia zapłaty   
Każda operacja 

Telefon 

(konsultant) 
0 PLN 0 PLN 0 PLN 

50. Odwołanie polecenia zapłaty  Każda operacja Na piśmie 2,99 PLN 2,99 PLN 0 PLN 

51. Dostarczenie umowy i karty do 

kolejnego Konta Inteligo11  Każdorazowo 

Listownie 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

Przesyłka 

kurierska 8) 
30,00 PLN 30,00 PLN 30,00 PLN 

52. Miesięczny wyciąg transakcji 

wykonanych na rachunku/ach w 

ramach Konta Inteligo 

Miesięcznie Elektronicznie 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

Każdorazowo 
Listownie 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN 

Faks 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN 

53. Wykonanie i dostarczenie kopii 

miesięcznego wyciągu Każdorazowo 

Elektronicznie 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN 

Listownie 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN 

Faks 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN 
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Lp. Operacja Częstotliwość 

Kanał dostępu 

(sposób 

wykonania 

operacji) 

Opłaty dla 

konta z 

średnim 

miesięcznym 

saldem do 

99,99 PLN 

Opłaty dla konta 

ze średnim 

miesięcznym 

saldem 100,00  –  

49 999,99 PLN 

Opłaty dla 

konta ze 

średnim 

miesięcznym 

saldem od  

50 000,00 PLN 

54. Przygotowanie i przesłanie historii 

rachunku  

Każda 

operacja 

Elektronicznie 

12) 
2,99 PLN 2,99 PLN 0 PLN 

Listownie 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN 

Faks 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN 

Telefon (serwis 

automatyczny)
13) 

0 PLN 0 PLN 0 PLN 

55. Pisemne potwierdzenie salda rachunku Każda 

operacja 

Listownie 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN 

Faks 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN 

56. Pisemne potwierdzenie wykonanej 

transakcji  Każda 

operacja 

Listownie 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN 

Faks  5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN 

WWW 14) 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

57. Przesłanie kopii umowy  Każdorazowo Na piśmie  5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN 

58. Ustanowienie / zmiana dyspozycji 

prawnej na wypadek śmierci 

Każda 

operacja 
Na piśmie  5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN 

59. Przygotowanie i dostarczenie opinii 

bankowej na życzenie Klienta  
Każdorazowo Na piśmie 5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN 

60. Przygotowanie innych dokumentów 

bankowych na wniosek Klienta 
Każdorazowo 

Wybrany przez 

Klienta  
5,99 PLN 5,99 PLN 0 PLN 

61. Telefon interwencyjny w sprawie 

opóźnienia w spłacie 
Każdorazowo Telefon 10,00 PLN 10,00 PLN 10,00 PLN 

62. Przesłanie wezwania do zapłaty Każdorazowo Na piśmie 20,00 PLN 20,00 PLN 20,00 PLN 

63. Wydanie/dostarczenie kolejnej karty 

kodów  Każdorazowo 

Poczta 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

Przesyłka 

kurierska 15) 
25,00 PLN 25,00 PLN 25,00 PLN 

64. Odsetki karne za nieautoryzowane saldo 

ujemne 

Wartość odsetek określona w Tabeli warunków i oprocentowania produktów kredytowych 

w ramach Kont Inteligo 16) 

Usługi SMS 

65. Powiadomienie o niezrealizowanych 

transakcjach 
Miesięcznie  

SMS 

(Automat) 
0 PLN 0 PLN 0 PLN 

66. Serwis SMS 17) 
Miesięcznie 

SMS 

(Automat.) 
4,99 PLN 4,99 PLN 4,99 PLN 

67. Serwis „SMS z Sercem” 18) 
Miesięcznie 

SMS/Email 

(Automat.) 
5,99 PLN 5,99 PLN 5,99 PLN 

68. Serwis „Płacę SMS-em” 19) 
Miesięcznie 

SMS 

(Automat.) 
4,99 PLN 4,99 PLN 4,99 PLN 

69. Serwis „Płacę SMS-em z Sercem” 20) 
Miesięcznie 

SMS/Email 

(Automat.) 
5,99 PLN 5,99 PLN 5,99 PLN 
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Lp. Operacja Częstotliwość 

Kanał dostępu 

(sposób 

wykonania 

operacji) 

Opłaty dla 

konta z 

średnim 

miesięcznym 

saldem do 

99,99 PLN 

Opłaty dla konta 

ze średnim 

miesięcznym 

saldem 100,00  –  

49 999,99 PLN 

Opłaty dla 

konta ze 

średnim 

miesięcznym 

saldem od  

50 000,00 PLN 

70. Odblokowanie dostępu do Serwisu 

„Płacę SMS-em”/ „Płacę SMS-em z 

Sercem” 

Każda operacja  0 PLN 0 PLN 0 PLN 

71. Automatyczne ustawienie listy 

rachunków w Serwisie „Płacę SMS-

em”/ „Płacę SMS-em z Sercem” 

Każda operacja  0 PLN 0 PLN 0 PLN 

72.  Aktualizacja listy płatności w Serwisie 

„Płacę SMS-em”/ „Płacę SMS-em z 

Sercem” 

Każda operacja Automatycznie 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

73. Opłata za zmianę serwisu:      

  Z Serwisu SMS/ „SMS z Sercem” 
na Serwis „Płacę SMS-
em”/”Płacę SMS-em z Sercem” 

Każda operacja 
Telefon 

(konsultant) 

0 PLN 0 PLN 0 PLN 

 

 Z Serwisu „Płacę SMS-em”/ 
„Płacę SMS-em” z Sercem na 
Serwis SMS/ „SMS z Sercem” 

0 PLN 0 PLN 0 PLN 

74. Opłata za ponowną aktywacje Serwisu 

SMS/ „SMS z Sercem” i Serwisu „Płacę 

SMS-em”/ „Płacę SMS-em z Sercem” 

Każda operacja  

Telefon 

(konsultant) 
5,99 PLN 5,99 PLN 5,99 PLN 

WWW 5,99 PLN 5,99 PLN 5,99 PLN 
1) Dla nowootwartych kont opłata za prowadzenie jest pobierana począwszy od drugiego okresu miesięcznego liczonego od daty otwarcia 

rachunku głównego. Opłata za prowadzenie konta dla kont ze średnim miesięcznym saldem do 99,99 PLN i przyznanym produktem 

kredytowym w ramach Konta Inteligo nie jest pobierana. 
2) Usługa w ramach Serwisu „Płacę SMS-em” i „Płacę SMS-em z Sercem”. 
3) Transakcja to jednorazowy przelew na określony rachunek ZUS. 
4) Tylko płatności z datą bieżącą. 
5) Transakcja  to jednorazowy przelew na określony rachunek ZUS. 
6) Opłata za kartę Inteligo VISA Electron, kartę Inteligo MasterCard PayPass pobierana będzie po raz pierwszy w ostatnim dniu miesięcznego 

okresu, w którym została wydana. 
7) Karta oferowana w ramach Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca. Opłata za kartę VISA Electron pobierana będzie po raz pierwszy w 

ostatnim dniu miesięcznego okresu, w którym karta została wydana. 
8) Przesyłka dostarczana na terenie kraju. 
9) Terminal elektroniczny w punkcie handlowo-usługowym lub oddziale Banku. 
10) W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą w walutach innych niż EUR pobiera się 

dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2: wartości transakcji 
11) Umowa do kolejnego Konta Inteligo otwieranego przez Klienta Inteligo, który jest już posiadaczem lub współposiadaczem innego Konta Inteligo. 
12) Opcja elektroniczna dostępna jest jedynie dla historii rachunku za okres powyżej 90 dni od daty bieżącej. 
13) 50 ostatnich transakcji na wybranym rachunku.  
14) Faks zamawiany poprzez kanał www  i wysyłany automatycznie. 
15) Przesyłki dostarczane na terenie kraju. 
16)      Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo dostępna na stronach www.inteligo.pl 
17) W skład serwisu wchodzą w szczególności następujące usługi: aktualne saldo rachunku, mini-historia rachunku (ostatnich 5 transakcji), pełny 

numer rachunku, informacja o blokadach na rachunkach związanych z realizacją transakcji POS/ATM, informacja o wpływie środków na 

rachunek (automatycznie po każdym wpływie), informacja o wypływie środków z rachunku (automatycznie po każdej transakcji jak np. 
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przelewy, transakcje bezgotówkowe kartą, wypłaty gotówki kartą). Przesyłane informacje o wypływie środków dotyczą stanu operacji przed jej  

zaksięgowaniem. 
18) Serwis oferowany w ramach Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca. W skład serwisu wchodzą usługi dostępne w ramach serwisu 

SMS. Dodatkowo informacje o wpływie i wypływie środków na/z rachunku dostarczane są na wskazany przez klienta adres email. 
19) W skład serwisu wchodzą usługi dostępne w ramach Serwisu SMS oraz możliwość dokonywania wybranych transakcji bezgotówkowych jak 

również korzystania z innych usług takich jak np. lokalizator bankomatów (zakres usług Serwisu Płacę SMS-em może się różnić w zależności od 

sieci telefonii komórkowej wykorzystywanej do świadczenia usług).  Przesyłane informacje o wypływie środków dotyczą stanu operacji przed 

jej zaksięgowaniem. 
20) Serwis oferowany w ramach Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca. W skład serwisu wchodzą usługi dostępne w ramach serwisu 

„Płacę SMS-em”. Dodatkowo informacje o wpływie i wypływie środków na/z rachunku dostarczane są na wskazany przez klienta adres email. 

 

DZIAŁ II Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo firmowych 
 

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z „Ogólnymi warunkami prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności 
Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo” („Ogólne warunki”), w szczególności: 

 Opłaty za transakcje/operacje – są pobierane są w momencie realizacji transakcji/operacji. Jeżeli wykonanie transakcji powoduje blokadę 

środków na rachunku, blokowana kwota transakcji jest powiększana o kwotę należnej prowizji. 

 Opłaty miesięczne naliczane są osobno dla każdego konta i pobierane z góry ostatniego dnia poprzedniego okresu miesięcznego za każdy 

rozpoczęty następny okres miesięczny. Okres miesięczny liczony jest od daty otwarcia rachunku głównego. 

 Opłaty miesięczne pobierane są jedynie z rachunków Klientów aktywnych. Przez Klienta aktywnego należy rozumieć posiadacza konta, 

którego średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach konta za poprzedni okres miesięczny było większe od 0 PLN lub któremu został 

przyznany produkt kredytowy w ramach Konta Inteligo, o którym mowa w „Ogólnych warunkach”. 

Lp. Operacja Częstotliwość 
Kanał dostępu (sposób 

wykonania operacji) 
Opłaty 

1.  Otwarcie rachunku Jednorazowo  0 PLN  

2. Opłata za prowadzenie 21): 

Miesięcznie 

  

 rachunku głównego  3,99 PLN 

 rachunku dodatkowego  0 PLN 

Transakcje bezgotówkowe na rachunku w ramach Konta Inteligo 

3. Wpływ w PLN na rachunek w ramach Konta Inteligo  Każda transakcja  0 PLN 

4. Wpływ na rachunek w ramach Konta Inteligo za pośrednictwem 

systemu SWIFT, SORBNET-EURO, EuroELIXIR 

Każda transakcja   
11,99 PLN 

5. Przelew na rachunek w ramach Kont Inteligo (przelew 

standardowy, QuickMoney) 

Każda transakcja 

WWW 0 PLN 

WAP  0 PLN 

Telefon (serwis automatyczny) 0 PLN 

Telefon (konsultant) 0,99 PLN 

SMS 22) 0 PLN 

6 Przelew na prowadzony przez Bank rachunek inny niż rachunek w 

ramach Kont Inteligo 

Każda transakcja 

WWW 0 PLN 

WAP 0 PLN 

Telefon (konsultant) 0 PLN 

SMS 22) 0 PLN 

7. Przelew na rachunek w innym banku  

Każda transakcja 

WWW 1,49 PLN 

WAP 1,49 PLN 

Telefon (konsultant) 2,99 PLN 

SMS 22) 1,49 PLN 
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Lp. Operacja Częstotliwość 
Kanał dostępu (sposób 

wykonania operacji) 
Opłaty 

8. Przelew do ZUS 
Każda transakcja 23) 

WWW 2,99 PLN 

Telefon (konsultant) 3,99 PLN 

9. Przelew do US 
Każda transakcja 

WWW 1,49 PLN 

Telefon (konsultant) 2,99 PLN 

10. Ustanowienie płatności (w tym do ZUS, US) 
Każda operacja 

WWW 0 PLN 

Telefon (konsultant)  0,99 PLN 

11. Zmiana płatności (w tym do ZUS, US) 
Każda operacja 

WWW 0 PLN 

Telefon (konsultant) 0,99 PLN 

12. Realizacja płatności w ramach Kont Inteligo 

Każda transakcja 

WWW 0 PLN 

WAP 0 PLN 

Telefon (serwis 

automatyczny) 24) 
0 PLN 

Telefon (konsultant) 0,99 PLN 

SMS22) 0 PLN 

13. Realizacja płatności na prowadzony przez Bank rachunek inny niż 

rachunek w ramach Kont Inteligo 

Każda transakcja 

WWW 0 PLN 

WAP 0 PLN 

Telefon (serwis 

automatyczny) 24) 
0 PLN 

Telefon (konsultant) 0 PLN 

SMS22) 0 PLN 

14. Realizacja płatności na rachunek w innym banku  

Każda transakcja 

WWW 1,49 PLN 

WAP 1,49 PLN 

Telefon (serwis 

automatyczny)24) 
1,49 PLN 

Telefon (konsultant) 2,99 PLN 

SMS22 1,49 PLN 

15. Realizacja płatności do ZUS 
Każda transakcja 25) 

WWW 2,99 PLN 

Telefon (konsultant) 3,99 PLN 

16. Realizacja płatności do US 
Każda transakcja 

WWW 1,49 PLN 

Telefon (konsultant) 2,99 PLN 

17. Ustanowienie zlecenia stałego  
Każda operacja 

WWW 0 PLN  

Telefon (konsultant) 0,99 PLN 

18. Zmiana zlecenia stałego Każda operacja Telefon (konsultant) 0 PLN 

19. Realizacja stałego zlecenia w ramach Kont Inteligo Każda transakcja Automatycznie 0 PLN  

20. Realizacja stałego zlecenia na prowadzony przez Bank rachunek 

inny niż rachunek w ramach Kont Inteligo 
Każda transakcja Automatycznie 0 PLN 

21. Realizacja stałego zlecenia na rachunek w innym banku Każda transakcja Automatycznie 1,49 PLN 
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Lp. Operacja Częstotliwość 
Kanał dostępu (sposób 

wykonania operacji) 
Opłaty 

22. Wypłata części kapitału z lokaty o zmiennym oprocentowaniu (do 

wysokości salda minimalnego) 
Każda transakcja 

WWW 0 PLN 

Telefon (konsultant) 0,99 PLN 

23. Wypłata naliczonych odsetek z lokaty o stałym oprocentowaniu Każda transakcja Telefon (konsultant) 1,49 PLN 

Karta Inteligo Visa Electron, karta Inteligo Visa Electron z Sercem  i karta Inteligo MasterCard PayPass 

24. Wydanie karty Inteligo Visa Electron, karta Inteligo MasterCard 

PayPass: 

Jednorazowo 

  

 Pierwsza karta wydana do rachunku głównego (ważna 2 lata)  0 PLN 

 Każda kolejna karta wydana do rachunków, w tym rachunku 
głównego (ważna 2 lata)  1,59 PLN 

25. Wydanie karty Inteligo Visa Electron z Sercem: 

Jednorazowo 

  

 Pierwsza karta wydana do rachunku głównego (ważna 2 lata)  0 PLN 

 Każda kolejna karta wydana do rachunków, w tym rachunku 
głównego (ważna 2 lata) 

 1,59 PLN 

26. Opłata za kartę Inteligo Visa Electron 26), kartę Inteligo MasterCard 

PayPass: 
Miesięcznie 

  

 Karta wydana do rachunku głównego   0 PLN 

 Karta wydana do kolejnego rachunku w ramach konta  0,99 PLN 

27. Opłata za kartę Inteligo Visa Electron z Sercem 27) 

Miesięcznie 

  

 Karta wydana do rachunku głównego   0,99 PLN 

 Karta wydana do kolejnego rachunku w ramach konta  0,99 PLN 

28. 
Dostarczenie kolejnej karty  

Każdorazowo 
Poczta 0 PLN 

Przesyłka kurierska 25,00 PLN 

Transakcje wykonywane kartą Inteligo Visa Electron, kartą Inteligo Visa Electron z Sercem i kartą Inteligo MasterCard PayPass 

29. Wypłata gotówki w oddziale Banku  Każda transakcja EFTPOS 28) 0 PLN 

30. Wypłata gotówki w oddziale innego banku 29 Każda transakcja EFTPOS 9,99 PLN 

31. Transakcja bezgotówkowa w punktach handlowo-usługowych 29 Każda transakcja EFTPOS 0 PLN 

32. Wypłata w bankomatach własnych Banku oraz bankomatach 

eService i BZ WBK 
Każda transakcja Bankomat 4,50 PLN 

33. Wypłata w bankomatach Euronet w kraju Każda transakcja Bankomat 4,50 PLN 

34. Wypłata w innych bankomatach w kraju Każda transakcja Bankomat 4,50 PLN 

35. Sprawdzenie salda w bankomatach Euronet w kraju Każda operacja Bankomat 0 PLN 

36. Mini-wyciąg (ekran bankomatu, wydruk) w bankomatach Euronet w 

kraju 
Każda operacja Bankomat 0 PLN 

37. Wypłata w bankomatach zagranicą 29 
Każda transakcja Bankomat  

2%  

min. 8,50 PLN 

38. Zmiana PINu karty  

Każda operacja 

Bankomat 0 PLN 

Telefon (serwis 

automatyczny)  
0 PLN 

39. Nadanie nowego PINu karcie w miejsce utraconego  Każda operacja Telefon (konsultant)  0 PLN 
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Lp. Operacja Częstotliwość 
Kanał dostępu (sposób 

wykonania operacji) 
Opłaty 

40. Zablokowanie karty  Każda operacja Telefon (konsultant)  0 PLN 

41. Wydanie kopii dokumentów potwierdzających dokonanie transakcji 

kartowej  
Każda operacja  9,99 PLN 

Inne operacje 

42. Rejestracja zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia 

zapłaty  
Każda operacja  0 PLN 

43. Modyfikacja zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia 

zapłaty 
Każda operacja  0 PLN 

44. Odwołanie pojedynczej transakcji polecenia zapłaty  Każda operacja Telefon (konsultant) 0 PLN 

45. Odwołanie polecenia zapłaty  Każda operacja Na piśmie 2,99 PLN 

46. Miesięczny wyciąg transakcji wykonanych na rachunku/ach w 

ramach Konta Inteligo 

Miesięcznie Elektronicznie 0 PLN 

Każdorazowo 
Listownie 5,99 PLN 

Faks 5,99 PLN 

47. Dostarczenie umowy i karty do kolejnego Konta Inteligo 30) 
Każdorazowo 

Listownie 0 PLN 

Przesyłka kurierska 31) 30,00 PLN 

48. Wykonanie i dostarczenie kopii miesięcznego wyciągu 

Każdorazowo 

Elektronicznie 5,99 PLN 

Listownie 5,99 PLN 

Faks 5,99 PLN 

49. Przygotowanie i przesłanie historii rachunku  

Każda operacja 

Elektronicznie 32) 2,99 PLN 

Listownie 5,99 PLN 

Faks 5,99 PLN 

Telefon (serwis 

automatyczny) 33) 
0 PLN 

50. Pisemne potwierdzenie salda rachunku 
Każda operacja 

Listownie 5,99 PLN 

Faks 5,99 PLN 

51. Pisemne potwierdzenie wykonanej transakcji  

Każda operacja 

Listownie 5,99 PLN 

Faks 5,99 PLN 

WWW 34) 0 PLN 

52. Przesłanie kopii umowy  Każdorazowo Na piśmie  5,99 PLN 

53. Przygotowanie i dostarczenie opinii bankowej na życzenie Klienta  Każdorazowo Na piśmie 5,99 PLN 

54. Przygotowanie innych dokumentów bankowych na wniosek Klienta Każdorazowo Wybrany przez Klienta  5,99 PLN 

55. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie Każdorazowo Telefon 10,00 PLN 

56. Przesłanie wezwania do zapłaty Każdorazowo Na piśmie 20,00 PLN 

57. Wydanie/dostarczenie kolejnej karty kodów  
Każdorazowo 

Poczta 0 PLN 

Przesyłka kurierska 35) 25,00 PLN 

58. Odsetki karne za nieautoryzowane saldo ujemne Wartość odsetek określona w Tabeli warunków i 

oprocentowania produktów kredytowych w ramach Konta 

Inteligo 36) 
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Lp. Operacja Częstotliwość 
Kanał dostępu (sposób 

wykonania operacji) 
Opłaty 

Usługi SMS 

59. Powiadomienie o niezrealizowanych transakcjach Miesięcznie  SMS (Automatycznie) 0 PLN 

60. Serwis SMS 37) Miesięcznie SMS (Automatycznie) 4,99 PLN 

61. Serwis „SMS z Sercem” 38) 
Miesięcznie 

SMS/Email 

(Automatycznie) 
5,99 PLN 

62. Serwis „Płacę SMS-em” 39) Miesięcznie SMS (Automatycznie) 4,99 PLN 

63. Serwis „Płacę SMS-em z Sercem” 
40) 

Miesięcznie 
SMS/Email 

(Automatycznie) 
5,99 PLN 

64. Odblokowanie dostępu do Serwisu „Płacę SMS-em”/ „Płacę SMS-em z 

Sercem” 
Każda operacja  0 PLN 

65.  Automatyczne ustawienie listy rachunków w Serwisie „Płacę SMS-

em”/ „Płacę SMS z Sercem” 
Każda operacja  0 PLN 

66. Aktualizacja listy płatności w Serwisie „Płacę SMS-em”/ „Płacę SMS-

em z Sercem” 
Każda operacja Automatycznie 0 PLN 

67. Opłata za zmianę serwisu: Każda operacja Telefon (konsultant)  

 Z serwisu SMS/ „SMS z Sercem” na serwis „Płacę SMS-
em”/”Płacę SMS-em z Sercem”   0 PLN 

 Z serwisu „Płacę SMS-em”/ „Płacę SMS-em z Sercem” na Serwis 
SMS/ „SMS z Sercem”   0 PLN 

68. Opłata za ponowną aktywacje Serwisu SMS/ „SMS z Sercem” i 

Serwisu „Płacę SMS-em”/ „Płacę SMS-em z Sercem” Każda operacja  
Telefon (konsultant) 5,99 PLN 

WWW 5,99 PLN 
21) Dla nowootwartych rachunków głównych opłata za prowadzenie jest pobierana począwszy od drugiego okresu miesięcznego liczonego od daty 

otwarcia rachunku głównego. Opłata za prowadzenie rachunku dodatkowego pobierana będzie po raz pierwszy w ostatnim dniu miesięcznego 

okresu, w którym rachunek został otwarty. 
22) Usługa w ramach Serwisu „Płacę SMS-em” oraz „Płacę SMS-em z Sercem”. 
23) Transakcja to jednorazowy przelew na określony rachunek ZUS. 
24) Tylko płatności z datą bieżącą. 
25) Transakcja to jednorazowy przelew na określony rachunek ZUS. 
26) Opłata za kartę Inteligo VISA Electron, kartę Inteligo MasterCard PayPass  pobierana będzie po raz pierwszy w ostatnim dniu miesięcznego 

okresu, w którym karta została wydana. 
27) Karta oferowana w ramach Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca. Opłata za kartę VISA Electron pobierana będzie po raz pierwszy w 

ostatnim dniu miesięcznego okresu, w którym karta została wydana. 
28) 

Terminal elektroniczny w punkcie handlowo-usługowym lub oddziale banku. 
29) W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą w walutach innych niż EUR pobiera się 

dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2: wartości transakcji 
30) Umowa do kolejnego Konta Inteligo otwieranego przez Klienta Inteligo, który jest już posiadaczem lub współposiadaczem innego Konta Inteligo. 
31) Przesyłka dostarczana na terenie kraju. 
32) Opcja elektroniczna dostępna jest jedynie dla historii rachunku za okres powyżej 90 dni od daty bieżącej. 
33) 50 ostatnich transakcji. 
34) Faks zamawiany poprzez kanał  www i wysyłany automatycznie. 
35) Przesyłka dostarczana na terenie kraju. 
36) Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo dostępna na stronach www.inteligo.pl 
37) W skład serwisu wchodzą w szczególności następujące usługi: aktualne saldo rachunku, mini-historia rachunku (ostatnich 5 transakcji), pełny 

numer rachunku, informacja o blokadach na rachunkach związanych z realizacją transakcji POS/ATM, informacja o wpływie środków na 

rachunek (automatycznie po każdym wpływie), informacja o wypływie środków z rachunku (automatycznie po każdej transakcji jak np. 

przelewy, transakcje bezgotówkowe kartą, wypłaty gotówki kartą). Przesyłane informacje o wypływie środków dotyczą stanu operacji przed jej 

zaksięgowaniem. 
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38) Serwis oferowany w ramach Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca. W skład serwisu wchodzą usługi dostępne w ramach Serwisu 

SMS. Dodatkowo informacje o wpływie i wypływie środków na/z rachunku dostarczane są na wskazany przez klienta adres email. 
39) W skład serwisu wchodzą usługi dostępne w ramach Serwisu SMS oraz możliwość dokonywania wybranych transakcji bezgotówkowych jak 

również korzystania z innych usług takich jak np. lokalizator bankomatów (zakres usług Serwisu Płacę SMS-em może się różnić w zależności od 

sieci telefonii komórkowej wykorzystywanej do świadczenia usługi).. Przesyłane informacje o wypływie środków dotyczą stanu operacji przed 

jej zaksięgowaniem 
40) Serwis oferowany w ramach Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca W skład serwisu wchodzą usługi dostępne w ramach Serwisu 

„Płacę SMS-em”. Dodatkowo informacje o wpływie i wypływie środków na/z rachunku dostarczane są na wskazany przez klienta adres email. 

 

 

DZAIŁ III Tabela warunków produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo 
 

Lp. Operacja Częstotliwość 
Kanał dostępu 

(sposób wykonania 
operacji) 

Opłaty 

Konto Inteligo 
prywatne 

Konto Inteligo 
firmowe 

Limit debetowy     

1. Opłata za postawienie do dyspozycji środków z 

tytułu limitu debetowego 41) 

Miesięcznie WWW, Telefon 

(konsultant) 
0,99 PLN 1,99 PLN 

2. Prowizja za udzielenie/zwiększenie kwoty limitu 

debetowego 41) 

Każdorazowo WWW, Telefon 

(konsultant) 
0,99 PLN 1,99 PLN 

3. Prowizja za zmniejszenie/rezygnację z limitu 

debetowego 

Każdorazowo WWW, Telefon 

(konsultant) 
0 PLN 0 PLN 

4. Prowizja za automatyczną spłatę limitu debetowego 

z rachunków depozytowych Klienta prowadzonych 

w ramach Kont Inteligo 

Każdorazowo  

0,99 PLN 0,99 PLN 

5. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w 

spłacie 

Każdorazowo Telefon 
10,00 PLN 10,00 PLN 

6. Przesłanie wezwania do zapłaty Każdorazowo Na piśmie 20,00 PLN 20,00 PLN 
41) Przez okres 2 miesięcy od pierwszego uruchomienia limitu debetowego obowiązuje promocja polegająca na nie pobieraniu opłaty. 

 

Warunki przyznania Limitu debetowego 

Limit debetowy może być przyznany przez Bank Klientom, którzy łącznie spełniają następujące warunki: 

 posiadają Konto Inteligo, 

 posiadają telefon, 

 terminowo spłacają zobowiązania kredytowe, 

 posiadają zdolność kredytową. 

Uwaga:  Niespłacenie zadłużenia przez Klienta powoduje  czasowe zablokowanie środków do daty spłaty całości zadłużenia. 

 

Lp. Operacja Częstotliwość Kanał dostępu (sposób 
wykonania operacji) 

Opłaty 

Konto Inteligo prywatne 

Kredyt Inteligo    

1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 

kredytowego 
Każdorazowo  5,99 PLN 

2. Opłata za przyznanie kredytu Inteligo 
Każdorazowo  

od 1,5% do 3% kwoty kredytu 

min 40 PLN 

3. Opłata za odnowienie umowy kredytu Inteligo 
Każdorazowo  

od 1,5% do 3% kwoty kredytu 

min 50 PLN 
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4. Opłata za podwyższenie kwoty kredytu Inteligo 
Każdorazowo  

od 1,5% do 3% kwoty 

podwyższenia min 50 PLN 

5. Opłata za obsługę kredytu w sytuacji przekroczenie 

kwoty przyznanego kredytu Inteligo 
Każdorazowo  30 PLN 

6. Prowizja za automatyczną spłatę Minimalnej Kwoty 

Spłaty z rachunków depozytowych Klienta 

prowadzonych w ramach Kont Inteligo 

Każdorazowo  0 PLN 

7. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie Każdorazowo Telefon 10,00 PLN 

8. Przesłanie wezwania do zapłaty Każdorazowo Na piśmie 20,00 PLN 

 

Warunki przyznania Kredytu Inteligo 

Kredyt Inteligo może być przyznany przez Bank Klientom, którzy spełniają następujące warunki: 

 posiadają Konto Inteligo, 

 posiadają telefon i adres e-mail,  

 terminowo spłacają zobowiązania kredytowe, 

 posiadają zdolność kredytową. 

 

Lp. Operacja Częstotliwość 
Opłata w PLN 

Konto prywatne 

Pożyczka Inteligo 

1. 
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o Pożyczkę Inteligo Każdorazowo 0 

2. 
Prowizja za udzielenie Pożyczki Inteligo 

Każdorazowo 

5: kwoty udzielonej pożyczki, 

4: kwoty udzielonej pożyczki, dla  

klientów, którzy otrzymali ofertę 

kredytową w ramach akcji 

sprzedażowych oraz akcji 

sprzedaży wiązanej 

3. 
Opłata za zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych pożyczki Inteligo (od 

kwoty rat podlegających zawieszeniu) 
Każdorazowo 3: nie mniej niż 50 

4. 
Opłata za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty Każdorazowo 20 

5. 
Opłata za telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie Każdorazowo 10 

Warunki przyznania Pożyczki Inteligo 

Pożyczka Inteligo może być udzielona przez Bank Klientom, którzy łącznie spełniają następujące warunki: 

 posiadają Konto Inteligo, 

 posiadają telefon i adres e-mail, 

 terminowo spłacają zobowiązania kredytowe, 

 posiadają zdolność kredytową. 
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Lp. Operacja Częstotliwość 
Opłata/Prowizja w PLN  

Konto prywatne 

Karta kredytowa Inteligo 

1. Wydanie karty Jednorazowo 0 

2. Opłata roczna za używanie karty 40 Każdorazowo 0- Jeżeli średniomiesięczna  wartość operacji 

(gotówkowych i bezgotówkowych)  

zrealizowanych w roku za który opłata jest 

pobierana (liczona jako suma operacji 

podzielona przez 12) przekroczy 800  PLN 
41

 

35 - Jeżeli średniomiesięczna wartość operacji  

(gotówkowych i bezgotówkowych) 

zrealizowanych w roku, za który opłata jest 

pobierana (liczona jako suma operacji 

podzielona przez 12) wynosi min. 500 PLN 41 

50 - Jeżeli średniomiesięczna wartość operacji 

(gotówkowych i bezgotówkowych ) 

zrealizowanych w roku, za który opłata jest 

pobierana (liczona jako suma operacji 

podzielona  przez 12) jest niższa niż  500 41 

3. Wypłata gotówki w kraju (POS) Każda transakcja 3% nie mniej niż 7 

4. Wypłata gotówki w kraju (ATM) Każda transakcja 3: nie mniej niż 7 

5. Wypłata gotówki za granicą  (POS) 42 Każda transakcja 3: nie mniej niż 12 

6. Wypłata gotówki za granicą (ATM) 42 Każda transakcja 3: nie mniej niż 10 

7. Transakcje bezgotówkowe w punktach handlowo-usługowych 

(terminal POS) 42 
Każda transakcja 0 

8. Przelew z Karty kredytowej Każda transakcja 3: nie mniej niż 7 

9. Automatyczne przesłanie na adres e-mail Klienta miesięcznego 

wyciągu z Karty kredytowej 
Miesięcznie 0 

10. Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta wyciągu z Karty 

kredytowej 
Każdorazowo 

3 – e-mali 43 

6 – faks 

10 – poczta (list zwykły) 44 do 20 stron + 1  za 

każdą następną stronę 

11. Zastrzeżenie karty Każda operacja 0 

12. Wydanie karty po zastrzeżeniu  

Każda operacja 

0 – za wydania kolejnej karty jeżeli od wydania  

karty zastrzeżonej do jej zastrzeżenia przez 

klienta minęło więcej niż 6 miesięcy 

10 – za wydanie kolejnej karty jeżeli od 

wydania karty zastrzeżonej do jej zastrzeżenia 

przez klienta nie minęło 6 miesięcy 

13. Przekroczenie przyznanego limitu kredytowego Każdorazowo 35 

14. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie Każdorazowo 10 

15. Przesłanie wezwania do zapłaty Każdorazowo  20 

16. Pakiet ubezpieczeniowy „Ubezpieczenie na szóstkę” Miesięcznie 4 
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Warunki przyznania Karty kredytowej Inteligo 

Karta kredytowa Inteligo może być udzielona przez Bank Klientom, którzy  łącznie spełniają następujące warunki: 

 posiadają Konto Inteligo,  

 posiadają telefon i adres e-mail, 

 terminowo spłacają zobowiązania kredytowe, 

 posiadają zdolność kredytową. 

 
40 Opłata nie jest pobierana za pierwszy rok używania karty. Za każdy kolejny rok opłata pobierana będzie  z dołu po 12 pełnych okresach 

rozliczeniowych dla karty. 
41 Stawki obowiązują również w przypadku wcześniejszej rezygnacji z karty, przy czym progi kwotowe nie ulegają zmniejszeniu, a opłata nie zostanie 

pobrana lub pobrana będzie w określonej wysokości jeżeli odpowiednia kwota transakcji w ujęciu średniomiesięcznym została wykonana w trakcie 

rzeczywistego okresu użytkowania karty. 
42 W przypadku operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą  w walutach  innych niż EUR, GBP, USD pobiera 

się dodatkową prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 1,1: wartości operacji.  
43 Dla wyciągu z karty kredytowej opcja dostępna jest jedynie za okres powyżej 90 dni od daty bieżącej. 
44 Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie  powiększona o 5 PLN. 
 

 

DZAIŁ IV Tabela oprocentowania lokat w ramach kont inteligo 

 

Opłaty za zerwanie umowy rachunku lokaty 

W przypadku zerwania umowy rachunku lokaty, prowadzonego zarówno w ramach Konta Inteligo indywidualnego, wspólnego jak i firmowego, 

Bank pobiera opłatę za zerwanie umowy rachunku lokaty. 

 

Lokata ze stałą stopą 

procentową w ramach 

Konta Inteligo 

prywatnego i 

firmowego 

Opłata za zerwanie lokaty to kwota w wysokości 50: odsetek naliczonych za okres od dnia otwarcia rachunku lokaty 

lub w przypadku wyboru opcji automatycznego przedłużenia umowy lokaty, od dnia ostatniego odnowienia umowy 

lokaty, do dnia poprzedzającego jej zerwanie.  

W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy lokaty Klient wypłacił część lub całość naliczonych odsetek, dokonywana 

jest kalkulacja kwoty stanowiącej 50: naliczonych odsetek. Jeżeli kwota wypłaconych odsetek przewyższa kwotę 

odsetek, którą Klient powinien zapłacić w momencie zerwania lokaty, różnica pobrana zostanie z kwoty kapitału. 

Lokata ze zmienną 

stopą procentową w 

ramach Konta Inteligo 

prywatnego i 

firmowego 

Opłata za zerwanie lokaty to kwota, na którą składa się w przypadku: 

1) Obowiązywania pierwszego okresu, na jaki umowa została podpisana - kwota stała w  wysokości 1: kwoty salda 
minimalnego lokaty, powiększona o 50: odsetek naliczonych od początku kolejnego rozpoczętego 
trzymiesięcznego okresu obowiązywania umowy lokaty, do dnia poprzedzającego dzień zerwania umowy rachunku 
lokaty. 

Odnowienia umowy lokaty i:  

 a) zerwanie umowy lokaty w ciągu pierwszych 14  dni jej obowiązywania - zostanie pobrana  opłata w 
wysokości 50: odsetek naliczonych od początku kolejnego rozpoczętego trzymiesięcznego okresu 
obowiązywania umowy lokaty, do dnia poprzedzającego dzień zerwania umowy rachunku lokaty, 

b) zerwania odnowionej umowy lokaty po  upływie 14 dni obowiązywania - zostanie pobrana 
opłata taka, jak w przypadku zerwania nowo założonej lokaty. 

Lokata z dzienną 

wypłatą odsetek ze 

stałą stopą 

procentową w ramach 

Konta Inteligo 

prywatnego 

Opłata za zerwanie lokaty to kwota w wysokości 50: odsetek naliczonych za okres od dnia otwarcia 

rachunku lokaty lub w przypadku wyboru opcji automatycznego przedłużenia umowy lokaty od dnia 

ostatniego odnowienia umowy lokaty, do dnia poprzedzającego jej zerwanie - pobierana z kwoty kapitału. 
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CZĘŚĆ 5A TARYFA  PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BP DLA  KONT INTELIGO 
PRYWATNYCH  (INDYWIDUALNYCH  I  WSPÓLNYCH) I FIRMOWYCH DLA KLIENTÓW KTÓRZY 
ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA 11 MAJA 2010 R. LUB 
PRZESZLI NA NOWE WARUNKI CENOWE 
 

DZIAŁ I Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) 
 

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie „Ogólnymi warunkami prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności 
Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo” („Ogólne warunki”), w szczególności: 

 Opłaty za transakcje/operacje – pobierane są w momencie realizacji transakcji/operacji; jeżeli wykonanie transakcji powoduje blokadę 
środków na rachunku, blokowana kwota transakcji jest powiększana o kwotę należnej prowizji, opłaty pobierane są w zależności od wysokości 
średniego miesięcznego salda na wszystkich rachunkach konta za poprzedni okres miesięczny, 

 Opłaty miesięczne naliczane są osobno dla każdego konta i pobierane z góry ostatniego dnia poprzedniego okresu miesięcznego za każdy 
rozpoczęty następny okres miesięczny, 

 Opłaty miesięczne pobierane są jedynie z rachunków Klientów aktywnych. Przez Klienta aktywnego należy rozumieć posiadacza konta, 
którego średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach konta za poprzedni okres miesięczny było większe od 0 PLN lub któremu został 
przyznany produkt kredytowy w ramach Konta Inteligo, o którym mowa w „Ogólnych warunkach”,  

 Okres miesięczny liczony jest od daty otwarcia rachunku głównego, 

 Średnie miesięczne saldo - suma sald środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach depozytowych Klienta w ramach 
danego konta na koniec każdego dnia w danym okresie miesięcznym, podzielona przez ilość dni przypadających na ten okres miesięczny, 

 Kanały samoobsługowe – Kanały dostępu w rozumieniu zapisów „Ogólnych warunków” z wyłączeniem obsługi serwisu telefonicznego za 
pośrednictwem Konsultanta,  

 Występowanie w poniższej tabeli opłaty w ramach danej operacji w danym Kanale nie jest jednoznaczne z możliwością wykonania tej operacji 
w tym Kanale; szczegółowy opis funkcji udostępnianych za pośrednictwem poszczególnych Kanałów dostępny jest pod adresem 
internetowym www.inteligo.pl. 

 

 Opłata/Prowizja 

Lp. Operacja Częstotliwość 
Kanał dostępu (sposób 

wykonania operacji) 

Dla konta ze średnim 

miesięcznym saldem 

do  49 999,99 PLN 

Dla konta ze średnim 

miesięcznym saldem od 

50 000,00 PLN 

1.  Otwarcie konta Jednorazowo  0 PLN 0 PLN 

2. Prowadzenie konta Miesięcznie  0 PLN 0 PLN 

TRANSAKCJE NA RACHUNKACH  

3. Wpływ w PLN  Każda transakcja  0 PLN 0 PLN 

4. Przelew/płatność w ramach 

Banku 1 

Każda transakcja Kanały samoobsługowe 0 PLN 0 PLN 

Konsultant 4 PLN 4 PLN 

5. Przelew/płatność na rachunek 

w innym banku (w tym do ZUS i 

US)  

Każda transakcja 2 Kanały samoobsługowe 0 PLN 0 PLN 

Konsultant 5 PLN 5 PLN 

6. Przelew z rachunku 

oszczędnościowego – pierwszy 

w danym okresie miesięcznym 3 

Każda transakcja 

Kanały samoobsługowe 0 PLN 0 PLN 

Konsultant 0 PLN 0 PLN 

7 Przelew z rachunku 

oszczędnościowego –kolejny w 

danym okresie miesięcznym 3 

Każda transakcja 

Kanały samoobsługowe 8 PLN  8 PLN  

Konsultant 10 PLN  10 PLN  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inteligo.pl/
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Lp. Operacja Częstotliwość 
Kanał dostępu (sposób 

wykonania operacji) 

Dla konta ze średnim 

miesięcznym saldem 

do  49 999,99 PLN 

Dla konta ze średnim 

miesięcznym saldem 

od 50 000,00 PLN 

8. Ustanowienie/zmiana płatności  

(w tym do ZUS, US) 
Każda operacja 

Kanały samoobsługowe 0 PLN 0 PLN 

Konsultant 4 PLN 0 PLN 

9. Ustanowienie/zmiana zlecenia 

stałego 
Każda transakcja 

Kanały samoobsługowe 0 PLN 0 PLN 

Konsultant 4 PLN 0 PLN 

10. Realizacja stałego zlecenia na 

rachunek w ramach Banku 

(automatycznie) 

Każda transakcja  0 PLN 0 PLN 

11. Realizacja stałego zlecenia na 

rachunek w innym banku 

(automatycznie) 

Każda transakcja  0 PLN 0 PLN 

12. Przelew na zakup jednostek 

uczestnictwa w funduszach PKO 

TFI SA 

Każda transakcja  0 PLN 0 PLN 

 
1  W przypadku przelewów w ramach Kont Inteligo opłata dotyczy w szczególności przelewu standardowego, QuickMoney, SMSMoney, 

EmailMoney, CardMoney z zastrzeżeniem pkt 6 i 7. 
2  W przypadku płatności lub przelewu do ZUS, transakcja to jednorazowy przelew na określony rachunek ZUS. 
3
  Okres miesięczny w rozumieniu zapisów pkt 4 wstępu Działu I. 

 

PRZELEWY ZAGRANICZNE 4 Opłata/Prowizja 

Lp. Operacja Częstotliwość 
Kanał dostępu (sposób 

wykonania operacji) 

Dla konta ze średnim 

miesięcznym saldem do 

49 999,99 PLN 

Dla konta ze średnim 

miesięcznym saldem od 

50 000,00 PLN 

13. Wpływ na rachunek w ramach 

Konta Inteligo z tytułu przelewu 

zagranicznego SEPA 5 

Każda transakcja  5 PLN 5 PLN 

14. Wpływ na rachunek w ramach 

Konta Inteligo z tytułu przelewu 

zagranicznego innego niż przelew 

zagraniczny SEPA 

Każda transakcja 

 11 PLN 11 PLN 

15. Realizacja przelewu zagranicznego 

SEPA w trybie zwykłym 6 

Każda transakcja Kanały samoobsługowe 8 PLN 8 PLN 

Konsultant 8 PLN 8 PLN 

16. Realizacja przelewu zagranicznego 

SEPA w trybie pilnym 7 

Każda transakcja Kanały samoobsługowe 20 PLN 20 PLN 

Konsultant 20 PLN 20 PLN 

17. Realizacja przelewu zagranicznego 

w tym przelewu zagranicznego w 

walucie EUR do kraju EOG innego 

niż przelew zagraniczny SEPA w 

trybie zwykłym 6 

Każda transakcja Kanały samoobsługowe 50 PLN 50 PLN 

Konsultant 50 PLN 50 PLN 
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Lp. Operacja Częstotliwość 
Kanał dostępu (sposób 

wykonania operacji) 

Dla konta ze średnim 

miesięcznym saldem do 

49 999,99 PLN 

Dla konta ze średnim 

miesięcznym saldem od 

50 000,00 PLN 

18. Realizacja przelewu zagranicznego 

w tym przelewu zagranicznego w 

walucie EUR do kraju EOG innego 

niż przelew zagraniczny SEPA w 

trybie pilnym 7 

Każda transakcja Kanały samoobsługowe 90 PLN 90 PLN 

Konsultant 90 PLN 90 PLN 

19. Opłata zryczałtowana z tytułu 

kosztów banków trzecich 8 

 
 80 PLN 80 PLN 

20. Anulowanie zrealizowanego 9 

przelewu zagranicznego 

Każda transakcja 
10  100 PLN 100 PLN 

21. Inne dyspozycje dotyczące 

przelewu zagranicznego 

Każda transakcja 
10  50 PLN 50 PLN 

4  Przelew zagraniczny – dewizowe polecenie wypłaty realizowane w ramach obrotu dewizowego z zagranicą lub obrotu wartościami dewizowymi w 
kraju. 
5  Przelew zagraniczny SEPA – przelew zagraniczny w walucie Euro w ramach obszaru SEPA . 
6  Tryb zwykły –  realizacja przelewu zagranicznego: 1/  SEPA z datą waluty „tomnext”,  2/ innego niż przelew zagraniczny SEPA z datą waluty „spot” 
lub przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG z datą waluty „tomnext” 
7  Tryb pilny - realizacja przelewu zagranicznego: 1/ SEPA z datą waluty „overnight” 2/ innego niż przelew zagraniczny SEPA z datą waluty 
„overnight” lub „tomnext” lub ” lub przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG z datą waluty „overnight” 
8  Opłata pobierana przy realizacji przelewu zagranicznego z instrukcją kosztową OUR (zleceniodawca pokrywa koszty banku zleceniodawcy i 

banków trzecich).   
9  Zrealizowany przelew zagraniczny - transakcja, która obciążyła rachunek zleceniodawcy przelewu zagranicznego. 
10  Dodatkowo pobierana jest opłata z tytułu kosztów banków trzecich w rzeczywistej wysokości tych kosztów, o ile takie koszty wystąpią. 

 

KARTY PŁATNICZE INTELIGO 11 Opłata/Prowizja 

Lp. Operacja Częstotliwość 

Dla konta ze średnim 

miesięcznym saldem  do 49 

999,99 PLN 

Dla konta ze średnim 

miesięcznym saldem od 50 

000,00 PLN 

22. Wydanie karty: 

Jednorazowo 

  

 
 Pierwsza i każda kolejna karta wydana do 

rachunku głównego  0 PLN 0 PLN 

 
 Pierwsza i każda kolejna karta wydana do 

innych rachunków  5 PLN 5 PLN 

23.  Opłata za kartę 12  

Miesięcznie 

  

  karta wydana do rachunku głównego  

4 –  jeżeli suma transakcji bezgotówkowych rozliczonych w 

poprzednim okresie miesięcznym nie przekracza 99,99 PLN 

0 –  jeżeli suma transakcji bezgotówkowych rozliczonych w 

poprzednim okresie miesięcznym przekracza 99,99 PLN 

 

4 –  jeżeli suma transakcji bezgotówkowych rozliczonych w 

poprzednim okresie miesięcznym nie przekracza 99,99 PLN 

0 –  jeżeli suma transakcji bezgotówkowych rozliczonych w 

poprzednim okresie miesięcznym przekracza 99,99 PLN  

 

 Karta wydana do innego rachunku  

24. Wypłata gotówki w oddziale/agencji Banku (terminal 

POS 13) 

Każda transakcja 
5 PLN 5 PLN 
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Lp. Operacja Częstotliwość 

Dla konta ze średnim 

miesięcznym saldem  do 

49 999,99 PLN 

Dla konta ze średnim 

miesięcznym saldem od 

50 000,00 PLN 

25. Wypłata gotówki w oddziale innego banku lub instytucji 

świadczącej usługi wypłaty gotówki (terminal POS) 14) 

Każda transakcja 
10 PLN 10 PLN 

26. Wypłata gotówki w placówce Poczty Polskiej (terminal 

POS) 

Każda transakcja 
5 PLN 5 PLN 

27. Transakcja bezgotówkowa w punktach handlowo-

usługowych (terminal POS) 14) 

Każda transakcja 
0 PLN 0 PLN 

28. Usługa „Bankomaty bez granic” miesięcznie 4 PLN 4 PLN 

29. Ponowna aktywacja usługi „Bankomaty bez granic” Każda operacja 6 PLN 6 PLN 

30. Wypłata gotówki w bankomatach Banku oraz 

bankomatach eService i BZ WBK 

Każda transakcja 
0 PLN 0 PLN 

31. Wypłata gotówki w bankomatach Euronet  w kraju    

 1) dla klientów korzystających z usługi „Bankomaty bez 

granic” 

Każda transakcja 
0 PLN 0 PLN 

 2) dla klientów niekorzystających z usługi „Bankomaty 

bez granic” 

Każda transakcja 
5 PLN 5 PLN 

32. Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju    

 1) dla klientów korzystających z usługi „Bankomaty bez 

granic” 

Każda transakcja 
0 PLN 0 PLN 

 2) dla klientów niekorzystających z usługi „Bankomaty 

bez granic” 

Każda transakcja 
5 PLN 5 PLN 

33. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 14)    

 1)  dla klientów korzystających z usługi „Bankomaty 

bez granic” 

Każda transakcja 
0 PLN 0 PLN 

 2) dla klientów niekorzystających z usługi „Bankomaty 

bez granic” 

Każda transakcja 
3% min. 10 PLN 3% min. 10 PLN 

34. Zastrzeżenie karty Każda operacja 0 PLN 0 PLN 

35. Przesłanie kolejnej karty 
Każda operacja 

0 PLN poczta (list zwykły) 15 

50 PLN – przesyłka kurierska16 

 
11  Karty płatnicze Inteligo – w szczególności karta Inteligo Visa Electron, karta Inteligo Visa Electron z Sercem (oferowana w ramach Programu 

Budowy Polskiego Sztucznego Serca) i karta Inteligo MasterCard PayPass. 
12  Opłata za  kartę pobierana będzie począwszy od drugiego okresu miesięcznego  następującego po okresie miesięcznym ,w którym karta została 

wydana. 
13  Terminal POS - terminal elektroniczny w punkcie handlowo-usługowym, instytucji świadczącej usługi wypłaty gotówki, oddziale Banku lub 

oddziale innego banku.  
14  W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą w walutach innych niż EUR pobiera się 

dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2: wartości transakcji 
15  Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN. 
16  Przesyłka dostarczana na terenie kraju.   
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USŁUGI POWIADOMIEŃ Opłata/Prowizja 

Lp. Operacja Częstotliwość 

Dla konta ze średnim 

miesięcznym saldem do  

49 999,99 PLN 

Dla konta ze średnim 

miesięcznym saldem od 

50 000,00 PLN 

36 Usługa „Powiadomienia E-mail“ 17 miesięcznie 0 PLN 0 PLN 

37.  Usługa „Powiadomienia Komunikator“ 18 miesięcznie 0 PLN 0 PLN 

38.  Usługa „Powiadomienia SMS“ 19 miesięcznie 5 PLN 5 PLN 

39. Ponowna aktywacja usługi„Powiadomienia SMS” Każda operacja 5 PLN 5 PLN 

 
17  Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta adres e-mail. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi. 
18  Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta identyfikator komunikatora. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas 
personalizacji usługi. 
19  Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta nr telefonu komórkowego. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas 
personalizacji usługi. 
 

INNE OPERACJE Opłata/Prowizja 

Lp. Operacja Częstotliwość 

Opłaty dla konta ze średnim 

miesięcznym saldem do 49 

999,99 PLN 

Opłaty dla konta ze średnim 

miesięcznym saldem od 50 

000,00 PLN 

40. Ustanowienie/zmiana zgody na obciążanie 

rachunku w ramach polecenia zapłaty 

Każda operacja 
0 PLN 0 PLN 

41. Odwołanie zgody na obciążanie rachunku w 

ramach polecenia zapłaty 

Każda operacja 
3 PLN 0 PLN 

42. Odwołanie pojedynczej transakcji w ramach 

polecenia zapłaty 

Każda operacja 
3 PLN 0 PLN 

43. Ustanowienie/zmiana dyspozycji prawnej na 

wypadek śmierci 

Każda operacja 
15 PLN 0 PLN 

44. Ustanowienie/zmiana/realizacja dyspozycji w 

ramach zleconego zabezpieczenia 

Każda operacja 
0,4% kwoty blokady, min. 50 PLN max 500 PLN 

45. Realizacja zajęcia wierzytelności z rachunku Każda operacja 20 PLN 20 PLN 

46. Przesłanie umowy i karty do kolejnego Konta 

Inteligo 20  
Każdorazowo 

0 PLN - poczta  

50 PLN -  przesyłka kurierska 16 

47. Przesłanie kolejnej karty kodów 
Każdorazowo 

0 PLN - poczta (list zwykły) 15 

50 PLN -  przesyłka kurierska 16 

48. Automatyczne przesłanie na adres e-mail Klienta 

miesięcznego wyciągu z Konta Inteligo 
Miesięcznie 0 PLN 0 PLN 

49. Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta 

wyciągu z Konta Inteligo/historii rachunku w 

ramach Konta Inteligo Każdorazowo 

3 PLN – e-mail 21) 

6 PLN – faks 

10 PLN – poczta (list zwykły)15 

do 20 stron +  1 za każdą 

następną stronę  

0 PLN 

50. Przygotowanie i przesłanie pisemnego 

potwierdzenia salda rachunku 22 

Każdorazowo 
12 PLN 0 PLN 
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Lp. Operacja Częstotliwość 

Opłaty dla konta ze średnim 

miesięcznym saldem do 49 

999,99 PLN 

Opłaty dla konta ze średnim 

miesięcznym saldem od 50 

000,00 PLN 

51. Przygotowanie i przesłanie pisemnego 

potwierdzenia wykonanej transakcji 22 

Każdorazowo 
10 PLN 0 PLN 

52. Przygotowanie i przesłanie opinii bankowej 22 Każdorazowo 60 PLN 0 PLN 

53. Przygotowanie i przesłanie innych dokumentów/ 

kopii dokumentów, w szczególności kopii 

umowy, kopii potwierdzenia transakcji kartowej 
22 

Każdorazowo 

15 PLN 0 PLN 

54. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w 

spłacie 

Każdorazowo 
10 PLN 10 PLN 

55. Przesłanie wezwania do zapłaty Każdorazowo 20 PLN 20 PLN 

56. Odsetki karne za nieautoryzowane saldo ujemne Wysokość odsetek określona w Tabeli warunków i oprocentowania produktów 

kredytowych w ramach Kont Inteligo 23 

 
20  Umowa do kolejnego Konta Inteligo otwieranego przez Klienta Inteligo, który jest już posiadaczem lub współposiadaczem innego Konta Inteligo. 
21  Dla historii rachunku opcja dostępna jest jedynie za okres powyżej 90 dni od daty bieżącej. 
22  Dokumenty mogą zostać przesłane faksem lub listem zwykłym za pośrednictwem poczty. W przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem 
poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN. 
23  Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo dostępna jest na stronach www.inteligo.pl. 

 

 

DZIAŁ II Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo firmowych 

 

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z „Ogólnymi warunkami prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności 
Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo” („Ogólne warunki”), w szczególności: 

 Opłaty za transakcje/operacje – są pobierane w momencie realizacji transakcji/operacji; jeżeli wykonanie transakcji powoduje blokadę 
środków na rachunku, blokowana kwota transakcji jest powiększana o kwotę należnej prowizji, 

 Opłaty miesięczne naliczane są osobno dla każdego konta i pobierane z góry ostatniego dnia poprzedniego okresu miesięcznego za każdy 
rozpoczęty następny okres miesięczny,  

 Opłaty miesięczne pobierane są jedynie z rachunków Klientów aktywnych. Przez Klienta aktywnego należy rozumieć posiadacza konta, 
którego średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach konta za poprzedni okres miesięczny było większe od 0 PLN lub któremu został 
przyznany produkt kredytowy w ramach Konta Inteligo, o którym mowa w „Ogólnych warunkach”, 

 okres miesięczny liczony jest od daty otwarcia rachunku głównego, 

 średnie miesięczne saldo - suma sald środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach depozytowych Klienta w ramach 
danego konta na koniec każdego dnia w danym okresie miesięcznym, podzielona przez ilość dni przypadających na ten okres miesięczny, 

 Kanały samoobsługowe – Kanały dostępu w rozumieniu zapisów „Ogólnych warunków” z wyłączeniem obsługi serwisu telefonicznego za 
pośrednictwem konsultanta 

 występowanie w poniższej tabeli opłaty w ramach danej operacji w danym Kanale nie jest jednoznaczne z możliwością wykonania tej operacji 
w tym Kanale; szczegółowy opis funkcji udostępnianych za pośrednictwem poszczególnych Kanałów dostępny jest pod adresem 
internetowym www.inteligo.pl. 

 

Lp. Operacja Częstotliwość Opłata/Prowizja 

1.  Otwarcie konta Jednorazowo 0 PLN  

2. Prowadzenie konta  Miesięcznie 0 PLN  

 

 

 

 

http://www.inteligo.pl/
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TRANSAKCJE NA RACHUNKACH    

Lp. Operacja Częstotliwość Kanał dostępu Opłata/prowizja 

3. Wpływ w PLN  Każda transakcja 0 PLN 

4. Przelew/płatność w ramach banku 24 
Każda transakcja 

Kanały samoobsługowe 0 PLN 

Konsultant 4 PLN 

5. Przelew/płatność na rachunek w innym banku  
Każda transakcja 

Kanały samoobsługowe 1 PLN 

Konsultant 5 PLN 

6. Przelew/płatność do ZUS i US 
Każda transakcja 25 

Kanały samoobsługowe 0 PLN 

Konsultant 5 PLN 

7. Ustanowienie/zmiana płatności (w tym do ZUS, US) 
Każda operacja 

Kanały samoobsługowe 0 PLN 

Konsultant 4 PLN 

8. Ustanowienie/zmiana zlecenia stałego  
Każda operacja 

Kanały samoobsługowe 0 PLN  

Konsultant 4 PLN 

9. Realizacja stałego zlecenia na rachunek w ramach Banku 

(automatycznie) 
Każda transakcja  0 PLN  

10. Realizacja stałego zlecenia na rachunek w innym Banku 

(automatycznie) 
Każda transakcja  1 PLN 

 
24  W przypadku przelewów w ramach Kont Inteligo opłata dotyczy w szczególności przelewu standardowego, QuickMoney, SMSMoney, 

EmailMoney, CardMoney. 
25  W przypadku płatności lub przelewu do ZUS, transakcja to jednorazowy przelew na określony rachunek ZUS. 

 

 

PRZELEWY ZAGRANICZNE 26 

Lp. Operacja Częstotliwość Kanał dostępu Opłata/prowizja 

11. Wpływ na rachunek w ramach Konta Inteligo z tytułu przelewu 

zagranicznego SEPA 27 
Każda transakcja  5 PLN 

12. Wpływ na rachunek w ramach Konta Inteligo z tytułu przelewu 

zagranicznego innego niż przelew zagraniczny SEPA  
Każda transakcja  11 PLN 

13. Realizacja przelewu zagranicznego SEPA w trybie zwykłym 28 
Każda transakcja 

Kanały samoobsługowe 8 PLN 

Konsultant 8 PLN 

14. Realizacja przelewu zagranicznego SEPA w trybie pilnym 29 
Każda transakcja 

Kanały samoobsługowe 20 PLN 

Konsultant 20 PLN 

15. Realizacja przelewu zagranicznego, w tym przelewu zagranicznego w 

walucie EUR do kraju EOG, innego niż przelew zagraniczny SEPA w 

trybie zwykłym 28 

Każda transakcja 

Kanały samoobsługowe 50 PLN 

Konsultant 50 PLN 

16. Realizacja przelewu zagranicznego, w tym przelewu zagranicznego w 

walucie EUR do kraju EOG, innego niż przelew zagraniczny SEPA w 

trybie pilnym 29 

Każda transakcja 

Kanały samoobsługowe 90 PLN 

Konsultant 90 PLN 

17. Opłata zryczałtowana z tytułu kosztów banków trzecich 30   80 PLN 

18. Anulowanie zrealizowanego 31 przelewu zagranicznego Każda transakcja 32  100 PLN 

19. Inne dyspozycje dotyczące przelewu zagranicznego Każda dyspozycja 32  50 PLN 
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26  Przelew zagraniczny – dewizowe polecenie wypłaty realizowane w ramach obrotu dewizowego z zagranicą lub obrotu wartościami dewizowymi w 
kraju. 
27   Przelew zagraniczny SEPA – przelew zagraniczny w walucie Euro w ramach obszaru SEPA  
28  Tryb zwykły - realizacja przelewu zagranicznego 1/ SEPA z datą waluty „tomnext”, 2/ innego niż przelew zagraniczny SEPA z datą waluty „spot” 
lub przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG z datą waluty „tomnext”. 
29  Tryb pilny - realizacja przelewu zagranicznego 1/ SEPA  z datą waluty „overnight”, 2/ innego niż przelew zagraniczny SEPA z datą waluty 
„overnight” lub „tomnext” lub przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG z datą waluty „overnight”. 
30  Opłata pobierana przy realizacji przelewu zagranicznego z instrukcją kosztową OUR (zleceniodawca pokrywa koszty banku zleceniodawcy i 
banków trzecich).   
31  Zrealizowany przelew zagraniczny - transakcja, która obciążyła rachunek zleceniodawcy przelewu zagranicznego. 
32  Dodatkowo pobierana jest opłata z tytułu kosztów banków trzecich w rzeczywistej wysokości tych kosztów, o ile takie koszty wystąpią. 

 

KARTY PŁATNICZE INTELIGO 33 

Lp. Operacja Częstotliwość Opłata/prowizja 

20. Wydanie karty: 

Jednorazowo 

 

 Pierwsza i każda kolejna karta wydana do rachunku głównego  0 PLN 

 Pierwsza i każda kolejna karta wydana do innych  rachunków 5 PLN 

21. Opłata za kartę: 34 

Miesięcznie 

 

 Karta wydana do rachunku głównego  4 PLN –  jeżeli suma transakcji 

bezgotówkowych rozliczonych w 

poprzednim okresie miesięcznym nie 

przekracza 99,99 PLN 

0 PLN –  jeżeli suma transakcji 

bezgotówkowych rozliczonych w 

poprzednim okresie miesięcznym 

przekracza 99,99 PLN 

 Karta wydana do innego rachunku 4 PLN –  jeżeli suma transakcji 

bezgotówkowych rozliczonych w 

poprzednim okresie miesięcznym nie 

przekracza 99,99 PLN 

0 PLN –  jeżeli suma transakcji 

bezgotówkowych rozliczonych w 

poprzednim okresie miesięcznym 

przekracza 99,99 PLN  

22. Wypłata gotówki w oddziale/agencji Banku (terminal POS 35)  Każda transakcja 5 PLN 

23. Wypłata gotówki w oddziale innego banku lub instytucji świadczącej usługi 

wypłaty gotówki (terminal POS) 36) 
Każda transakcja 10 PLN 

24. Wypłata gotówki w placówce Poczty Polskiej (terminal POS) Każda transakcja 5 PLN 

25. Transakcja bezgotówkowa w punktach handlowo-usługowych (terminal 

POS) 36) 
Każda transakcja 0 PLN 

26. Usługa „Bankomaty bez granic” Miesięcznie 4 PLN 

27. Ponowna aktywacja usługi „Bankomaty bez granic” Każda operacja 10 PLN 

28. Wypłata gotówki w bankomatach Banku oraz bankomatach eService i BZ 

WBK 
Każda transakcja 0 PLN 

29. Wypłata w bankomatach Euronet w kraju   

 1) dla klientów korzystających z usługi „Bankomaty bez granic” Każda transakcja 0 PLN 

 2) dla klientów niekorzystających z usługi „Bankomaty bez granic” Każda transakcja 5 PLN 
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Lp. Operacja Częstotliwość Opłata/prowizja 

30. Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju   

 1) dla klientów korzystających z usługi „Bankomaty bez granic” Każda transakcja 0 PLN 

 2) dla klientów niekorzystających z usługi „Bankomaty bez granic” Każda transakcja 5 PLN 

31. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą  36)   

 1) dla klientów korzystających z usługi „Bankomaty bez granic” Każda transakcja 0 PLN 

 2) dla klientów niekorzystających z usługi „Bankomaty bez granic” Każda transakcja 3% min. 10 PLN 

32. Zastrzeżenie karty Każda operacja 0 PLN 

33. Przesłanie kolejnej karty 
Każda operacja 

0 PLN – poczta (list zwykły) 37 

50 PLN – przesyłka kurierska 38 

 
33  Karty płatnicze Inteligo – w szczególności karta Inteligo Visa Electron i karta Inteligo Visa Electron z Sercem (oferowana w ramach Programu 
Budowy Polskiego Sztucznego Serca) oraz karta Inteligo MasterCard PayPass. 
34  Opłata za  kartę pobierana będzie począwszy od drugiego okresu miesięcznego  następującego po okresie miesięcznym, w którym karta została 
wydana. 
35  Terminal POS - terminal elektroniczny w punkcie handlowo-usługowym, instytucji świadczącej usługi wypłaty gotówki, oddziale Banku, lub 
oddziale innego banku. 
36  W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą w walutach innych niż EUR pobiera się 
dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2: wartości transakcji 
37  Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN. 
38  Przesyłka dostarczana na terenie kraju. 

 

USŁUGI POWIADOMIEŃ 

Lp. Operacja Częstotliwość Opłata/Prowizja 

34. Usługa „Powiadomienia E-mail“ 39 Miesięcznie 0 PLN 

35. Usługa „Powiadomienia Komunikator“ 40 Miesięcznie 0 PLN 

36. Usługa „Powiadomienia SMS“ 41 Miesięcznie 5 PLN 

37. Ponowna aktywacja usługi „Powiadomienia SMS” Każda operacja 5 PLN 
 

39  Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta adres e-mail. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi. 
40  Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta identyfikator komunikatora. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas 
personalizacji usługi. 
41  Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta nr telefonu komórkowego. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas 
personalizacji usługi. 

 

INNE OPERACJE 

Lp. Operacja Częstotliwość Opłata/Prowizja 

38. 
Ustanowienie/zmiana zgody na obciążanie rachunku w ramach 

polecenia zapłaty 
Każda operacja 

0 PLN 

39. 
Odwołanie zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia 

zapłaty 
Każda operacja 

3 PLN 

40. Odwołanie pojedynczej transakcji w ramach polecenia zapłaty Każda operacja 3 PLN 

41. 
Ustanowienie/zmiana/realizacja dyspozycji w ramach zleconego 

zabezpieczenia 
Każda operacja 0,4% kwoty blokady, min. 50 max. 500 

42. Realizacja zajęcia wierzytelności z rachunku Każda operacja 20 PLN 

43. Przesłanie umowy i karty do kolejnego Konta 42 Inteligo Każdorazowo 
0 PLN – poczta 

50 PLN – przesyłka kurierska 38 
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Lp. Operacja Częstotliwość Opłata/Prowizja 

44. Przesłanie kolejnej karty kodów Każdorazowo 
0 PLN – poczta (list zwykły) 37 

50 PLN – przesyłka kurierska 38 

45. 
Automatyczne przesłanie na adres e-mail Klienta miesięcznego 

wyciągu z Konta Inteligo 
Miesięcznie 

0 PLN 

46. 
Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta wyciągu z Konta 

Inteligo/historii rachunku w ramach Konta Inteligo 
Każdorazowo 

3 PLN – e-mail 43 

6 PLN – faks 

10 PLN – poczta (list zwykły) 37 do 20 stron + 

1 PLN za każdą następną stronę 

47. 
Przygotowanie i przesłanie pisemnego potwierdzenia salda 

rachunku 44 

Każdorazowo 12 PLN 

48. 
Przygotowanie i przesłanie pisemnego potwierdzenia wykonanej 

transakcji 44 

Każdorazowo 10 PLN 

49. Przygotowanie i przesłanie opinii bankowej 44 Każdorazowo 60 PLN 

50. 

Przygotowanie i przesłanie innych dokumentów/ kopii 

dokumentów, w szczególności kopii umowy, kopii potwierdzenia 

transakcji kartowej 44 

Każdorazowo 15 PLN 

51. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie Każdorazowo 10 PLN 

52. Przesłanie wezwania do zapłaty Każdorazowo 20 PLN 

53. Odsetki karne za nieautoryzowane saldo ujemne 
Wysokość odsetek określona w Tabeli warunków i oprocentowania 

produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo 45 
 

42  Umowa do kolejnego Konta Inteligo otwieranego przez Klienta Inteligo, który jest już posiadaczem lub współposiadaczem innego Konta Inteligo. 
43  Dla historii rachunku opcja dostępna jest jedynie za okres powyżej 90 dni od daty bieżącej. 
44  Dokumenty mogą zostać przesłane faksem lub listem zwykłym za pośrednictwem poczty. W przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem 
poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN. 
45  Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo dostępna jest na stronach www.inteligo.pl. 
 

DZIAŁ III Tabela warunków produktów kredytowych w ramach kont inteligo 

 

LIMIT DEBETOWY Opłaty 

Lp. Operacja Częstotliwość Konto Inteligo prywatne Konto Inteligo firmowe 

1. 
Opłata za postawienie do dyspozycji środków z tytułu limitu 

debetowego 44 
Miesięcznie 1 PLN 2 PLN 

2. Opłata za udzielenie/zwiększenie kwoty limitu debetowego 44 Każdorazowo 1 PLN 2 PLN 

3. Opłata za zmniejszenie/rezygnację z limitu debetowego Każdorazowo 0 PLN 0 PLN 

4. Opłata za automatyczną spłatę limitu debetowego z 

rachunków depozytowych Klienta prowadzonych w ramach 

Kont Inteligo 

Każdorazowo 

1 PLN 1 PLN 

5. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie Każdorazowo 10 PLN 10 PLN 

6. Przesłanie wezwania do zapłaty Każdorazowo 20 PLN 20 PLN 
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Warunki przyznania Limitu debetowego 

Limit debetowy może być przyznany przez Bank Klientom, którzy łącznie spełniają następujące warunki: 

 posiadają Konto Inteligo, 

 posiadają telefon, 

 terminowo spłacają zobowiązania kredytowe, 

 posiadają zdolność kredytową. 

Uwaga 
Niespłacenie zadłużenia przez Klienta powoduje czasowe zablokowanie środków do daty spłaty całości zadłużenia 

44  Przez okres 2 miesięcy od pierwszego uruchomienia  limitu debetowego obowiązuje promocja polegająca na nie pobieraniu opłaty. 

 

KREDYT ODNAWIALNY INTELIGO 45 Opłaty 

Lp. Operacja Częstotliwość Konto Inteligo prywatne 

1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego Każdorazowo 6 PLN 

2. Prowizja za przyznanie Kredytu odnawialnego Inteligo Każdorazowo od 1,5% do 3% kwoty kredytu min 40 PLN 

3. Prowizja za odnowienie umowy Kredytu odnawialnego Inteligo Każdorazowo od 1,5% do 3% kwoty kredytu min 50 PLN 

4. Prowizja za podwyższenie kwoty Kredytu odnawialnego Inteligo Każdorazowo od 1,5: do 3: kwoty podwyższenia min 50 PLN 

5. Opłata za obsługę kredytu w sytuacji przekroczenia kwoty 

przyznanego Kredytu odnawialnego Inteligo Każdorazowo 
30 PLN 

6. Opłata za automatyczną spłatę Minimalnej Kwoty Spłaty z 

rachunków depozytowych Klienta prowadzonych w ramach Kont 

Inteligo 
Każdorazowo 

0 PLN 

7. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie 
Każdorazowo 

10 PLN 

8. Przesłanie wezwania do zapłaty 
Każdorazowo 

20 PLN 

 

Warunki przyznania Kredytu odnawialnego Inteligo: 

Kredyt odnawialny Inteligo może być przyznany przez Bank Klientom, którzy spełniają następujące warunki: 

 posiadają Konto Inteligo,  

 posiadają telefon i adres e-mail, 

 terminowo spłacają zobowiązania kredytowe, 

 posiadają zdolność kredytową. 
 

45  Dotyczy również umów kredytu Inteligo.  
 

Lp. Operacja Częstotliwość 
Opłata w PLN 

Konto prywatne 

Pożyczka Inteligo 

1. 
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o Pożyczkę Inteligo Każdorazowo 0 

2. 
Prowizja za udzielenie Pożyczki Inteligo 

Każdorazowo 

5: kwoty udzielonej pożyczki, 

4: kwoty udzielonej pożyczki, dla  klientów, 

którzy otrzymali ofertę kredytową w 

ramach akcji sprzedażowych oraz akcji 

sprzedaży wiązanej 
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3. 

Opłata za zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych pożyczki Inteligo (od 

kwoty rat podlegających zawieszeniu) 
Każdorazowo 3: nie mniej niż 50 

4. 
Opłata za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty Każdorazowo 20 

5. 
Opłata za telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie Każdorazowo 10 

Warunki przyznania Pożyczki Inteligo 

Pożyczka Inteligo może być udzielona przez Bank Klientom, którzy łącznie spełniają następujące warunki: 

 posiadają Konto Inteligo, 

 posiadają telefon i adres e-mail, 

 terminowo spłacają zobowiązania kredytowe, 

 posiadają zdolność kredytową. 

 

Lp. Operacja Częstotliwość Opłata/Prowizja w PLN Konto prywatne 

Karta kredytowa Inteligo 

1. Wydanie karty Jednorazowo 0 

2. Opłata roczna za używanie karty 46 

Każdorazowo 

0- jeżeli średniomiesięczna  wartość operacji 

(gotówkowych i bezgotówkowych)  

zrealizowanych w roku za który opłata jest 

pobierana (liczona jako suma operacji 

podzielona przez 12) przekroczy 800  PLN 47 

  

 

35 - jeżeli średniomiesięczna wartość operacji  

(gotówkowych i bezgotówkowych) 

zrealizowanych w roku, za który opłata jest 

pobierana (liczona jako suma operacji 

podzielona przez 12) wynosi min. 500 PLN 47 

  

 

50 - jeżeli średniomiesięczna wartość operacji 

(gotówkowych i bezgotówkowych ) 

zrealizowanych w roku, za który opłata jest 

pobierana (liczona jako suma operacji 

podzielona  przez 12) jest niższa niż  500 47 

3. Wypłata gotówki w kraju (POS) Każda transakcja 3: nie mniej niż 7 

4. Wypłata gotówki w kraju (ATM) Każda transakcja 3: nie mniej niż 7 

5. Wypłata gotówki za granicą  (POS) 48 Każda transakcja 3: nie mniej niż 12 

6. Wypłata gotówki za granicą (ATM) 48 Każda transakcja 3: nie mniej niż 10 

7. Transakcje bezgotówkowe w punktach handlowo-

usługowych (terminal POS) 48 
Każda transakcja 0 

8. Przelew z Karty kredytowej Każda transakcja 3: nie mniej niż 7 

9. Automatyczne przesłanie na adres e-mail Klienta 

miesięcznego wyciągu z Karty kredytowej 
Miesięcznie 0 
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1 2 3 4 

10. Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta wyciągu z 

Karty kredytowej 

Każdorazowo 

3 – e-mali 49 

6 – faks 

10 – poczta (list zwykły) 50 do 20 stron + 1  za 

każdą następną stronę 

11. Zastrzeżenie karty Każda operacja 0 

12. Wydanie karty po zastrzeżeniu  

Każda operacja 

0 – za wydania kolejnej karty jeżeli od wydania  

karty zastrzeżonej do jej zastrzeżenia przez 

klienta minęło więcej niż 6 miesięcy 

10 – za wydanie kolejnej karty jeżeli od wydania 

karty zastrzeżonej do jej zastrzeżenia przez 

klienta nie minęło 6 miesięcy 

13. Przekroczenie przyznanego limitu kredytowego Każdorazowo 35 

14. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie Każdorazowo 10 

15. Przesłanie wezwania do zapłaty Każdorazowo  20 

16. Pakiet ubezpieczeniowy „Ubezpieczenie na szóstkę” Miesięcznie 4 

Warunki przyznania Karty kredytowej Inteligo 

Karta kredytowa Inteligo może być udzielona przez Bank Klientom, którzy  łącznie spełniają następujące warunki: 

 posiadają Konto Inteligo,  

 posiadają telefon i adres e-mail, 

 terminowo spłacają zobowiązania kredytowe, 

 posiadają zdolność kredytową. 

46 Opłata nie jest pobierana za pierwszy rok używania karty. Za każdy kolejny rok opłata pobierana będzie  z dołu po 12 pełnych okresach 

rozliczeniowych dla karty. 

47 Stawki obowiązują również w przypadku wcześniejszej rezygnacji z karty, przy czym progi kwotowe nie ulegają zmniejszeniu, a opłata nie 

zostanie pobrana lub pobrana będzie w określonej wysokości jeżeli odpowiednia kwota transakcji w ujęciu średniomiesięcznym została 

wykonana w trakcie rzeczywistego okresu użytkowania karty. 

48 W przypadku operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą  w walutach  innych niż EUR, GBP, USD 

pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 1,1: wartości operacji.  

49 Dla wyciągu z karty kredytowej opcja dostępna jest jedynie za okres powyżej 90 dni od daty bieżącej. 

50 Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie  powiększona o 5 PLN. 
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DZIAŁ IV Tabela oprocentowania lokat w ramach kont inteligo 

 

Opłaty za zerwanie umowy rachunku lokaty 

W przypadku zerwania umowy rachunku lokaty, prowadzonego zarówno w ramach Konta Inteligo indywidualnego, wspólnego jak i firmowego, 

Bank pobiera opłatę za zerwanie umowy rachunku lokaty. 

 

Lokata ze stałą stopą procentową 

w ramach Konta Inteligo 

prywatnego i firmowego 

Opłata za zerwanie lokaty to kwota w wysokości 50: odsetek naliczonych za okres od dnia 

otwarcia rachunku lokaty lub w przypadku wyboru opcji automatycznego przedłużenia umowy 

lokaty, od dnia ostatniego odnowienia umowy lokaty, do dnia poprzedzającego jej zerwanie.  

W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy lokaty Klient wypłacił część lub całość 

naliczonych odsetek, dokonywana jest kalkulacja kwoty stanowiącej 50: naliczonych 

odsetek. Jeżeli kwota wypłaconych odsetek przewyższa kwotę odsetek, którą Klient powinien 

zapłacić w momencie zerwania lokaty, różnica pobrana zostanie z kwoty kapitału. 

Lokata ze zmienną stopą 

procentową w ramach Konta 

Inteligo prywatnego i firmowego 

Opłata za zerwanie lokaty to kwota, na którą składa się w przypadku: 

1) Obowiązywania pierwszego okresu, na jaki umowa została podpisana - kwota stała w  wysokości 1: 
kwoty salda minimalnego lokaty, powiększona o 50: odsetek naliczonych od początku kolejnego 
rozpoczętego trzymiesięcznego okresu obowiązywania umowy lokaty, do dnia poprzedzającego dzień 
zerwania umowy rachunku lokaty. 

2) Odnowienia umowy lokaty i:  

a) zerwanie umowy lokaty w ciągu pierwszych 14  dni jej obowiązywania - zostanie pobrana  
opłata w wysokości 50: odsetek naliczonych od początku kolejnego rozpoczętego 
trzymiesięcznego okresu obowiązywania umowy lokaty, do dnia poprzedzającego dzień 
zerwania umowy rachunku lokaty, 

b) zerwania odnowionej umowy lokaty po  upływie 14 dni obowiązywania - zostanie pobrana 
opłata taka, jak w przypadku zerwania nowo założonej lokaty. 

Lokata z dzienną wypłatą odsetek 

ze stałą stopą procentową w 

ramach Konta Inteligo 

prywatnego 

Opłata za zerwanie lokaty to kwota w wysokości 50: odsetek naliczonych za okres od dnia 

otwarcia rachunku lokaty lub w przypadku wyboru opcji automatycznego przedłużenia umowy 

lokaty od dnia ostatniego odnowienia umowy lokaty, do dnia poprzedzającego jej zerwanie - 

pobierana z kwoty kapitału. 
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CZĘŚĆ 6 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU 
POLSKIEGO 

 

DZIAŁ I Opłaty - rachunek inwestycyjny, rachunek rejestrowy, konta IKE,  rejestr 
depozytowy. 

 

  
RACHUNEK 

INWESTYCYJNY 1) 

RACHUNEK 

REJESTROWY 
2) 

KONTO IKE 

INWESTYCJE 3) 

KONTO IKE 

OBLIGACJE 3) 

REJESTR 

DEPOZYTOWY 
4) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Prowadzenie rachunku 55,00 zł  

za rozpoczęty rok 

kalendarzowy 

 

30,00 zł 

w przypadku 

rachunków otwartych 

w II półroczu 

bez opłaty 0,25: wartości 

aktywów nie 

mniej niż 20,00 

zł i nie więcej 

niż  

55 zł 

1 rok - 0,00% 

2 rok - 0,16% 

3 rok - 0,15% 

4 rok - 0,14% 

5 rok - 0,13% 

6 rok - 0,12% 

7 rok - 0,11% 

8 rok i lata 

kolejne - 0,10% 

x 

 Uwaga: 

Z opłaty za prowadzenie rachunku 

inwestycyjnego są zwolnieni: 

- Posiadacze rachunku PLATINIUM 

albo Konta Platinium II, 

- posiadacze wspólnych rachunków 

inwestycyjnych, w przypadku gdy co 

najmniej jeden ze współposiadaczy 

rachunku inwestycyjnego jest 

jednocześnie posiadaczem rachunku 

PLATINIUM albo Konta Platinium II. 

Uwaga: 

1. W pierwszym roku 

opłata pobierana jest  

przy zawarciu umowy o 

świadczenie usług 

maklerskich. 

2. W latach kolejnych 

Klient zobowiązany jest 

do zapewnienia 

środków, na rachunku 

pieniężnym lub w 

ramach środków 

bankowych, 

niezbędnych do 

pobrania opłaty w 

terminie do 31 marca 

danego roku 

kalendarzowego.  

3.Opłata może zostać 

pobrana w częściach. 

 Uwaga: 

Opłata od 

wartości 

aktywów 

zapisanych na 

koncie IKE-

Inwestycje na 

koniec roku 

kalendarzoweg

o. 

Uwaga: 

Opłata od 

wartości 

nominalnej 

obligacji 

zapisanych na 

koncie IKE-

Obligacje w 

ostatnim dniu 

roku 

kalendarzowego 

 

3. Wystawienie/sporządzenie na 

wniosek Klienta: 
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1 2 3 4 5 6 7 

1/ zaświadczenia depozytowego, 

świadectwa depozytowego, imiennego 

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w 

Walnym Zgromadzeniu 

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

2/ duplikatu informacji podatkowej (PIT) 30,00 zł 30,00 zł x x 30,00 zł 

3/ szczegółowego zestawienia przychodów i 

kosztów zawartych w informacji 

podatkowej (PIT) 

30 zł do 10 stron 

wydruku włącznie 

+ 2 zł za stronę 

ponad 10 stron 

wydruku 

30,00 zł x x 300,00 zł 

4/ wyciągu 30,00 zł 0,00 zł 30,00 zł 0,00 zł x 

5/ zaświadczenia o stanie: 

rachunku/posiadania 

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 

6/ innego zaświadczenia lub duplikatu, 

odpisu sporządzonych dokumentów 

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł x 300,00 zł 

7/ odpisu księgi akcyjnej x x x x 2,00 zł za 

każdą stronę 

wydruku, nie 

mniej niż 30,00 

zł 

8/ historii rachunku obejmującej:      

a/ bieżący rok kalendarzowy 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 0,00 zł 30,00 zł 

b/ okres do 5 lat 50 zł za każdy rok 

kalendarzowy 

50 zł za każdy 

rok 

kalendarzowy 

50 zł za każdy 

rok 

kalendarzowy 

0,00 zł 50 zł za każdy 

rok 

kalendarzowy 

c/ okres wcześniejszy niż 5 lat 

poprzedzających rok w którym nastąpiło 

jej wydanie 

200zł za każdy 

rok kalendarzowy 

200zł za każdy 

rok 

kalendarzowy 

200zł za każdy 

rok 

kalendarzowy 

0,00 zł 200zł za każdy 

rok 

kalendarzowy 

9/ informacji lub wydanie materiałów 

związanych z odszukaniem dokumentacji 

dotyczącej rachunku lub operacji na 

rachunku lub informacji zawartej w tej 

dokumentacji, dla dokumentów z okresu 

wcześniejszego niż 5 lat 

200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł za 

analizowany 

rok 

kalendarzowy 

 Uwaga: 

Pierwsze potwierdzenie nabycia danego wartościowego instrumentu finansowego nabytego na rynku pierwotnym jest wystawiane bez 

opłat. 

3.  Przeniesienie instrumentów finansowych 

(od każdego instrumentu 

zarejestrowanego pod odrębnym kodem): 

     

1/ na inny rachunek prowadzony przez DM 

PKO Banku Polskiego SA: 

     

a/ bez przeniesienia własności 0,00 zł x 0,00 zł x x 
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1 2 3 4 5 6 7 

b/ z przeniesieniem własności 0,3: wartości 

rynkowej 

instrumentów 

finansowych, nie 

mniej niż 50,00 zł 

0,3: wartości 

rynkowej 

instrumentów 

finansowych, 

nie mniej niż 

50,00 zł 

0,3: wartości 

rynkowej 

instrumentów 

finansowych, 

nie mniej niż 

50,00 zł 

x 0,5: wartości 

umowy, nie mniej 

niż 100,00 zł 

dla transakcji o 

wartości 

>1.000.000,00 zł - 

0,3: wartości 

umowy 

2/ na rachunek prowadzony przez inny 

podmiot: 

     

a/ bez przeniesienia własności 0,5% wartości 

rynkowej 

przenoszonych 

instrumentów 

finansowych, nie 

mniej niż 50,00 zł 

0,5: wartości 

rynkowej 

przenoszonych 

instrumentów 

finansowych, 

nie mniej niż 

50,00 zł 

0,00 zł x 0,5: wartości 

umowy, nie mniej 

niż 100,00 zł 

dla transakcji o 

wartości 

>1.000.000,00 zł - 

0,3: wartości 

umowy 

b/ z przeniesieniem własności 0,5: wartości 

rynkowej 

przenoszonych 

instrumentów 

finansowych, nie 

mniej niż 50,00 zł 

0,5: wartości 

rynkowej 

przenoszonych 

instrumentów 

finansowych, 

nie mniej niż 

50,00 zł 

0,5: wartości 

rynkowej 

przenoszonych 

instrumentów 

finansowych, 

nie mniej niż 

50,00 zł 

x 0,5: wartości 

umowy, nie mniej 

niż 100,00 zł 

dla transakcji o 

wartości 

>1.000.000,00 zł - 

0,3: wartości 

umowy 

 Uwaga: 

Wartość rynkową przenoszonych 

instrumentów finansowych określa się na 

podstawie ostatniego kursu w obrocie 

zorganizowanym ustalanego przed dniem 

złożenia dyspozycji lub wartości 

nominalnej w przypadku, gdy 

instrumenty finansowe nie znajdowały 

sie w obrocie zorganizowanym. 

Uwaga: 

W przypadku 

realizacji spadku, 

w tym również 

środków 

pieniężnych, 

opłata stała, 

pobierana od 

każdego 

spadkobiercy - 

50,00 zł 

Uwaga: 

1. W 

przypadku 

realizacji 

spadku, w tym 

również 

środków 

pieniężnych, 

opłata stała, 

pobierana od 

każdego 

spadkobiercy - 

50,00 zł  

2. Nie dotyczy 

deponowania, 

tj. przeniesienie 

z rejestru 

sponsora na 

rachunek 

inwestycyjny 

właściciela. 

x x Uwaga: 

W przypadku 

realizacji spadku, w 

tym również 

środków 

pieniężnych, opłata 

stała, pobierana od 

każdego 

spadkobiercy - 

50,00 zł 
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1 2 3 4 5 6 7 

4. Przechowywanie instrumentów 

finansowych dla portfeli o wartości powyżej 

1.000.000,00 zł (opłata pobierana 

miesięcznie):  

     

1/ na rachunkach należących do osób 

fizycznych  

1,5 krotność 

opłaty pobieranej 

przez KDPW 

x x x x 

2/ na rachunkach należących do osób innych 

niż osoby fizyczne 

wg umowy 

pomiędzy 

stronami 

x x x x 

 Uwaga: 

Wartość wyliczana jest na ostatni dzień roboczy kończący miesiąc kalendarzowy. Opłata naliczana i pobierana jest w ciągu 7 dni 

roboczych po dniu naliczenia. 

5. Ustanowienia blokady instrumentów 

finansowych: 

     

1/ z tytułu zabezpieczenia wierzytelności (od 

każdego instrumentu zarejestrowanego pod 

odrębnym kodem) 

0,3: wartości 

papierów 

wartościowych, 

nie mniej niż 

50,00 zł 

0,3: wartości 

papierów 

wartościowych 

nie mniej niż 

50,00 zł 

0,3: wartości 

papierów 

wartościowych 

nie mniej niż 

50,00 zł 

0,3: wartości 

papierów 

wartościowych 

nie mniej niż 

50,00 zł 

x 

2/ pozostałe blokady  0,3: wartości 

papierów 

wartościowych, 

nie mniej niż 

50,00 zł 

0,3: wartości 

papierów 

wartościowych 

nie mniej niż 

50,00 zł 

0,3: wartości 

papierów 

wartościowych 

nie mniej niż 

50,00 zł 

0,3: wartości 

papierów 

wartościowych 

nie mniej niż 

50,00 zł 

200,00 zł 

 Uwaga: 

1. Nie dotyczy kredytów na zakup papierów wartościowych udzielanych przez PKO Banki Polski SA. 

2. Wartość obligacji ustala się jako iloczyn liczby obligacji blokowanych oraz ich wartości nominalnej.  

3. Wartość akcji ustala się jako iloczyn liczby akcji blokowanych i ich ceny rynkowej (w przypadku akcji niedopuszczonych do publicznego 

obrotu – wartości  nominalnej) na dzień składania dyspozycji blokady.  

6. Zamiana akcji imiennych na akcje na 

okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje 

imienne (od każdego instrumentu 

zarejestrowanego pod odrębnym kodem) 

x 30,00 zł 30,00 zł x 100,00 zł 

7. Przelewy pieniężne (za każdy przelew):      

1/ w walucie polskiej na rachunki bankowe 

prowadzone w PKO Banku Polskim  
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

x 
2/ w walucie polskiej na rachunki bankowe 

prowadzone w innych bankach 
3,00 zł 0,00 zł 3,00 zł 0,00 zł 

3/ w walucie polskiej przelewy 

wysokokwotowe realizowane na życzenie 

Klienta systemem SORBNET 

według kosztów poniesionych przez Dom Maklerski 
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4/ w walutach obcych na rachunki bankowe 

prowadzone w PKO Banku Polskim 

zgodnie z taryfą 

PKO Banku 

Polskiego 

zgodnie z taryfą 

PKO Banku 

Polskiego 

x x x 

5/ w walutach obcych na rachunki bankowe 

do innego banku krajowego lub 

zagranicznego 

opłaty zgodne z 

taryfą PKO Banku 

Polskiego SA, 

banków 

pośredniczących i 

banku beneficjenta 

opłaty zgodne z 

taryfą PKO 

Banku Polskiego 

SA, banków 

pośredniczących 

i banku 

beneficjenta 

x x x 

8. Opłaty za usługi związane z prowadzeniem 

kont IKE: 

     

1/ zamknięcie umowy, przed upływem 12 

miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy o 

prowadzenie Konta IKE w przypadku: 

x x 

150,00 zł 150,00 zł 

x 

 - wypłaty jednorazowej albo 

 - wypłaty transferowej albo 

 - zwrotu całości środków z konta 

2/ dokonanie wypłaty w ratach 3% od 

kwoty 

każdej 

wypłaconej 

raty 

100,00 zł 

opłata 

jednorazowa 

za złożenie 

wniosku + 5,00 

zł za każdą 

wypłaconą 

ratę 

3/ dokonanie częściowego zwrotu z konta 50,00 zł od 

każdej 

dyspozycji 

częściowego 

zwrotu 

50,00 zł od 

każdej 

dyspozycji 

częściowego 

zwrotu 

9. Nieopłacenie kwoty wynikającej z 

odroczenia zapłaty 

0,2: za każdy dzień 

zwłoki 
x x x x 

10. Udostępnianie serwisu z notowaniami w 

czasie rzeczywistym (opłata miesięczna)*: 

według kosztów 

poniesionych przez 

Dom Maklerski 5) x 

według 

kosztów 

poniesionyc

h przez Dom 

Maklerski 5) 

x x 

11. Udostępnianie personalizowanego serwisu 

rynkowego (opłata miesięczna) 

16,00 zł x 16,00 zł x x 

12. Opłaty dodatkowe związane z 

zagranicznymi instrumentami finansowymi: 

równowartość 

kosztów opłat 

pobranych przez 

Depozytariusza 
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1/ za wykonanie transferu zagranicznych 

instrumentów finansowych na podstawie 

dyspozycji Klienta 

0.5: wartości 

transferowanych 

instrumentów 

finansowych (w dniu 

złożenia dyspozycji) ale 

nie mniej niż 50 PLN za 

każdy instrument 

finansowy lub opłata 

negocjowana – dotyczy 

również transferów 

przychodzących 

x x x x 

2/ za depozyt Zagranicznych instrumentów 

finansowych Klienta – opłata miesięczna 

0,15: rocznie wartości 

zagranicznych 

instrumentów 

finansowych lub opłata 

negocjowana nie mniej 

niż koszt opłat u 

Depozytariusza 

x x x x 

3/ za wykonanie czynności związanych z 

dematerializacją Zagranicznych 

instrumentów finansowych Klienta 

0,25: wartości 

zdematerializowanych 

instrumentów 

finansowych, nie mniej 

niż 500 PLN jednorazowo 

lub opłata negocjowana 

x x x x 

4/ Opłata za wystawienie formularza 

podatkowego 1042 S 

Zwrot kosztów 

ponoszonych przez Dom 

Maklerski. Opłata 

pobierana w chwili 

uzyskania przez Klienta 

prawa dywidendy od 

akcji amerykańskich 

x x x x 

5/ za zablokowanie zagranicznych 

instrumentów finansowych na podstawie 

dyspozycji blokady złożonej przez Klienta – 

opłata kwartalna pobierana z góry za każdy 

rozpoczęty kwartał kalendarzowy w 

pierwszym dniu tego kwartału 

0,1: wartości 

zablokowanych 

instrumentów 

finansowych lub opłata 

negocjowana 

x x x x 

  Uwaga: 

wartości 

transferowanych 

instrumentów 

finansowych ustalana 

jest wg kursu z dnia 

złożenia dyspozycji. 
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13. Za przyjęcie pełnomocnictwa w formie aktu 

notarialnego lub z podpisem 

poświadczonym notarialnie do umowy 

przenoszącej własność papierów 

wartościowych w obrocie papierami 

niedopuszczonymi do obrotu publicznego 

(za każdy dokument pełnomocnictwa) 

X x x x 100,00 zł 

14. Za wykonanie rozliczenia pieniężnego opcji 8,00 zł x x x x 

15. Za zgłoszenie do wykonania lub rezygnację 

z wykonania opcji lub jednostki 

indeksowej(opłata za czynność)  

8,00 zł x x x x 

16. Za wygaśnięcie kontraktu terminowego  8,00 zł  x x x x 

17. Inne opłaty (np. przesyłki kurierskie, 

tłumaczenia, opłaty telekomunikacyjne, 

opłaty notarialne) 

według kosztów poniesionych przez Dom Maklerski 

 

 

DZIAŁ II Prowizje - rachunek inwestycyjny, rachunek rejestrowy, konta ike, rejestr 
depozytowy. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

  RACHUNEK 

INWESTYCYJNY 1) 

RACHUNEK 

REJESTROWY 2) 

KONTO IKE IKE 

INWESTYCJE 3) 

KONTO IKE 

OBLIGACJE 3) 

REJESTR 

DEPOZYTOWY 4) 

1. Rynek polski:      

1/ Prowizja od zleceń składnych za 

pośrednictwem internetu oraz innych 

mobilnych kanałów dostępu: 

     

a/ instrumentami finansowymi, z 

wyłączeniem kontraktów terminowych, 

opcji oraz obligacji, w obrocie 

zorganizowanym oraz w ramach 

pierwszej oferty publicznej 

przeprowadzanej z wykorzystaniem 

systemów spółek prowadzących obrót 

zorganizowany, 

0,39: nie mniej niż 

5,00 zł 

x 0,39% nie 

mniej niż 5,00 

zł 

x x 

b/ obligacjami 0,20: nie mniej niż 

5,00 zł 

x 0,20% nie 

mniej niż 5,00 

zł 

x x 

c/ kontraktami terminowymi 8,50 zł x x x x 

d/ Day-trading:      
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 Klienci zawierający transakcje kontraktami 

terminowymi w przypadku dziennego obrotu 

przekraczającego 10 kontraktów (pięć 

otwartych i pięć zamkniętych pozycji) 

otrzymują zwrot zapłaconej  prowizji  od  

transakcji  odwrotnych zawartych w ciągu 

jednej sesji w wysokości 4 zł od każdego 

kontraktu. Przy czym prowizja od transakcji 

odwrotnej nie może być niższa niż 5 zł od 

każdego kontraktu.  

Zwrot prowizji następuje w dniu zawarcia 

transakcji odwrotnej na rachunek pieniężny 

Klienta. 

     

e/ opcjami 2: nie mniej niż 

1,50 zł i nie 

więcej niż 8,50 zł 

x x x x 

2/ Prowizja od zleceń składnych osobiście lub 

za pośrednictwem serwisu telefonicznego: 

     

a/ instrumentami finasowymi, z wyłączenim 

kontraktów terminowych, opcji oraz 

obligacji, w obrocie zorganizowanym oraz w 

ramach pierwszej oferty publicznej 

przeprowadzanej z wykorzystaniem 

systemów spółek prowadzących obrót 

zorganizowany, w zależności od wartości 

realizacji zlecenia: 

     

 do 5 000,00 zł 1,50: +9,00 zł 1,50: +9,00 zł    

 ponad 5 000,00 zł do 25 000,00 zł 
0,75: + 46,50 zł 

0,75% + 46,50 

zł 
0,5: +5 ,00 zł   

 ponad 25 000,00 zł 
0,50:+109,00 zł 

0,50%+109,00 

zł 
   

b/ obligacjami, w zależności od wartości 

realizacji zlecenia: 
     

 od 10.000,00 zł 0,45:+4,50 zł 0,45:+4,50 zł    

 ponad 10.000,00 zł do 50.000,00 zł 0,35:+14,50 zł 0,35:+14,50 zł 0,25:+ 5,00 zł   

 ponad 50.000,00 zł 0,25:+64,50 zł 0,25:+64,50 zł    

c/ kontraktami terminowymi 10,00 zł x x x x 

d/ Day-trading:      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO 

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI 
OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM 
  

Szczegółowe informacje dostępne są u pracowników Banku 

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

obowiązująca: 

od 3 września 2012 r. 

Strona 127 

 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Klienci zawierający transakcje kontraktami 

terminowymi w przypadku dziennego obrotu 

przekraczającego 10 kontraktów (pięć 

otwartych i pięć zamkniętych pozycji) 

otrzymują zwrot zapłaconej  prowizji  od  

transakcji  odwrotnych zawartych w ciągu 

jednej sesji w wysokości 4 zł od każdego 

kontraktu. Przy czym prowizja od transakcji 

odwrotnej nie może być niższa niż 5 zł od 

każdego kontraktu.  

Zwrot prowizji następuje w dniu zawarcia 

transakcji odwrotnej na rachunek pieniężny 

Klienta. 

     

e/ opcjami 2,5% nie mniej 

niż 1,50 zł i nie 

więcej niż 10,00 

zł 

X 

Uwaga: 

Prowizja 

powiększona jest o 

opłatę za realizację 

złożonego zlecenia. 

x x x 

3/ opłata za realizację zlecenia sprzedaży z 

rachunku sponsora emisji (rachunku 

rejestrowego) 

x 10,00 zł x x x 

2. Rynki zagraniczne:      

1/ Prowizja za usługi związane z obrotem 

zagranicznymi instrumentami finansowymi, z 

wyłączeniem instrumentów o wartości 

rynkowej poniżej 0,10 USD lub równowartości 

w innej walucie oraz zagranicznych dłużnych 

instrumentów finansowych  

0,50% nie mniej 

niż 50 EUR lub 

USD oraz 

równowartość 

50 EUR w 

przypadku 

pozostałych 

walut 

x x x x 

2/ Prowizja za usługi związane z obrotem 

zagranicznymi instrumentami finansowymi o 

wartości rynkowej poniżej 0,10 USD lub 

równowartości w innej walucie  

0,015 USD od 

każdej akcji, nie 

mniej niż 70 

USD lub 

równowartości 

w innej walucie 

x x x x 

3/ Prowizja za usługi związane z obrotem 

zagranicznymi dłużnymi instrumentami 

finansowymi  

0,70% nie mniej 

niż 90 EUR lub 

USD oraz 

równowartość 

90 EUR w 

przypadku 

pozostałych 

walut 

x x x x 
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DZIAŁ III Inne opłaty i prowizje 

 

1. Usługi związane z prowadzeniem depozytu dla papierów wartościowych niedopuszczonych do 

obrotu na rynku regulowanym 
według umowy między stronami 

2. Usługi związane z pełnieniem funkcji sponsora emisji dla papierów wartościowych według umowy między stronami 

3. Opracowanie analityczne sporządzone na zamówienie według umowy między stronami 

5. Usługi związane z oferowaniem, wprowadzeniem papierów wartościowych lub innych instrumentów 

finansowych do obrotu na rynku zorganizowanym 
według umowy między stronami 

6. Obsługa podmiotu wzywającego do sprzedaży lub zamiany instrumentów finansowych według umowy między stronami 

7. Doradztwo finansowe według umowy między stronami 

8. Świadczenie usług Animatora według umowy między stronami 

9. Otwarcie, zamknięcie lub wygaśnięcie pochodnego instrumentu finansowego na WGT S.A. według umowy między stronami 

10. Inne czynności nie ujęte w niniejszej tabeli opłat i prowizji według umowy między stronami 

1) RACHUNEK INWESTYCYJNY - rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny. 

2) RACHUNEK REJESTROWY - rachunek na którym ewidencjonowane są instrumenty finansowe nabywane na rynku pierwotnym. 

3) KONTO IKE INWESTYCJE i KONTO IKE OBLIGACJE - konto prowadzone zgodnie z zapisami Ustawy o IKE. 

4) REJESTR DEPOZYTOWY - rejestr na którym są ewidencjonowane instrumenty rynku niepublicznego. 

5) Informacja o wysokości opłat, dotyczących udostępnianie serwisu z notowaniami w czasie rzeczywistym, zamieszczana jest na stronie 

internetowej DM PKO Banku Polskiego SA 
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CZĘŚĆ 7 TARYFA ZRYCZAŁTOWANYCH OPŁAT TELEKOMUNIKACYJNYCH W OBROCIE 
KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM  ORAZ OPŁAT POCZTOWYCH W OBROCIE ZAGRANICZNYM 
POBIERANYCH PRZEZ PKO BP 
 

DZIAŁ I Zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne w obrocie krajowym 
 

Lp.  w złotych 

1. Telefaks: 

 - za pierwszą stronę 4,20 

 - za każdą następną stronę 2,10 

2. Komunikaty SWIFT 10,00 

 

DZIAŁ III Zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne  w obrocie zagranicznym 
 

Lp.  w złotych 

1. Telefaks: 

 - za pierwszą stronę 8,40 

 - za każdą następną stronę 6,70 

2. Komunikaty SWIFT 10,00 

 

DZIAŁ III Zryczałtowane opłaty pocztowe w obrocie zagranicznym 
 

Lp. KRAJE w złotych 

1. Europy (łącznie z całą Rosją i Izraelem) 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. 
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TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ 
POWSZECHNĄ KASĘ OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKĘ AKCYJNĄ 
ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM KORPORACYJNYM 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Niniejsza Taryfa prowizji i opłat bankowych, zwana dalej „Taryfą”, określa stawki prowizji i opłat bankowych pobieranych przez PKO BP SA od 

klientów rynku korporacyjnego. 

§ 2. 

Ilekroć w Taryfie użyto określenia „kredyty”, należy przez to rozumieć:  

1) kredyty inwestycyjne, 

2) kredyty w rachunkach bieżących, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego 

3) kredyty obrotowe, w tym:  

a) kredyty obrotowe odnawialne,  

b) kredyty obrotowe nieodnawialne, 

c) limit kredytowy wielocelowy, 

d) kredyty obrotowe ze zróżnicowanym oprocentowaniem w zależności od waluty wykorzystania kredytu, 

4) faktoring, udzielony przed 30 czerwca 2010 r. w tym: 

a) faktoring pełny, 

b) faktoring niepełny, 

5) nabywanie wierzytelności w drodze cesji, 

6) kredyt w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu terytorialnego. 

§ 3. 

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

bankowej, zarówno bezpośrednio jak i korespondencyjnie, osobiście lub przez uprawnione osoby trzecie z wyjątkiem operacji bankowych, o 

których mowa w ust. 2.  

2. W przypadku operacji bankowych takich jak: polecenia wypłaty w obrocie dewizowym, czeki w obrocie dewizowym, gwarancje, regwarancje, 

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 BP SA, pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku 

stosownie do zawartej umowy rachunku bankowego. 

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

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

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

których Taryfa stanowi inaczej. 

§ 4. 

1. Prowizje i opłaty są pobierane w złotych albo walutach obcych, z uwzględnieniem ust. 2-6. 

2. W przypadku przewalutowania prowizję lub opłatę należną w złotych oblicza się według: 

1) kursu średniego NBP dla masowych operacji zagranicznych, realizowanych w walutach obcych, 

2) kursu kupna lub sprzedaży dla dewiz lub pieniądza dla pozostałych operacji bankowych, realizowanych w walutach obcych podawanych 

do wiadomości w Tabeli kursów PKO BP SA, z zastrzeżeniem ust. 6. 

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 BP SA, z zastrzeżeniem ust. 6. 

4. Opłaty od kredytów udzielanych w walucie pobierane są w walucie rachunku kredytowego, po przeliczeniu według kursu kupna lub sprzedaży 

dla dewiz lub pieniądza, podawanego do wiadomości w Tabeli kursów PKO BP SA, z zastrzeżeniem ust. 6. 
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5. Do przewalutowania kwoty progowej, kwoty minimalnej i maksymalnej prowizji na walutę operacji (gdy waluta, w której zdefiniowano  

prowizję różni się od waluty operacji), zostanie wykorzystany kurs średni NBP, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Prowizje i opłaty, o których mowa w ust. 2 - 5  mogą być obliczane według innego kursu,  jeżeli tak określono w Taryfie lub w umowie. 

 

§ 5. 

Za usługi nietypowe nie przewidziane w Taryfie mogą być pobierane opłaty i prowizje w wysokościach wynegocjowanych 

z Klientem. 

§ 6. 

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 BP SA kosztów pocztowych i telekomunikacyjnych w obrocie krajowym i 

zagranicznym, 

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

§ 7. 

Nie pobiera się opłat i prowizji, jeżeli: 

1) kwota polecenia wypłaty otrzymywanego przez PKO BP SA z której mają być pobrane opłaty i prowizje z tytułu jego realizacji, uniemożliwia ich 

pobranie, w przypadku gdy pokrywa je beneficjent, 

2) kwota zwróconego przez bank zagraniczny lub krajowy polecenia wypłaty wysyłanego przez PKO BP SA nie jest wystarczająca na pobranie 

należnej PKO BP SA opłaty z tytułu dokonania zwrotu zrealizowanego przez PKO BP SA polecenia wypłaty wysyłanego. 

§ 8. 

Nie pobiera się opłat za czynności podejmowane przez PKO BP SA Centrum Restrukturyzacji i Windykacji przy zarządzaniu wierzytelnościami 

trudnymi, z wyjątkiem czynności wymienionych w Części X w pkt 9 i 10 Taryfy Prowizji I Opłat Bankowych pobieranych przez PKO Bank Polski za 

usługi oferowane klientom rynku korporacyjnego. 

§ 9. 

Stawki prowizji i opłat bankowych ustalane są z uwzględnieniem sytuacji gospodarczo-finansowej, a w szczególności poziomu ponoszonych przez 

PKO BP SA kosztów operacji oraz poziomu prowizji i opłat pobieranych przez inne banki. 
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A TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ PKO BP SA ZA USŁUGI 
OFEROWANE KLIENTOM RYNKU KORPORACYJNEGO 

 

CZĘŚĆ 1 OBSŁUGA BANKOWYCH RACHUNKÓW NIEOSZCZĘDNOŚCIOWYCH I 
POWIERNICZYCH 
 

  w złotych 

1 2 3 

1. Otwarcie rachunku bankowego nieoszczędnościowego 0,00 

2. Otwarcie rachunku: 

według umowy z klientem  - powierniczego 

 - rozliczeń warunkowych 

2a. Przygotowanie projektu umowy rachunku powierniczego lub rozliczeń warunkowych 

Uwaga: 

W przypadku zawarcia umowy opłata zaliczana jest na poczet opłaty za otwarcie rachunku 

według umowy z klientem 

3. Prowadzenie rachunku bankowego nieoszczędnościowego (miesięcznie) 60,00 

4. Prowadzenie rachunku (miesięcznie): 

według umowy z klientem  - powierniczego 

 - rozliczeń warunkowych 

5. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty terminowej 0,00 

6. Otwarcie i prowadzenie rachunku depozytu automatycznego (miesięcznie) 60,00 

7. Wpłaty dokonywane tytułem spłaty kredytu w rachunku kredytowym  0,00 

8. Wpłaty gotówkowe w złotych dokonywane w formie otwartej:  

1/ w oddziałach:  

a) na rachunki bankowe prowadzone w PKO BP SA 0,5: kwoty operacji nie mniej niż 10,00 

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

2/ w agencjach PKO BP SA:  

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

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

9. Opłata dodatkowa dla wpłat w złotych dokonywanych w formie otwartej, zawierających 

powyżej 50 szt. monet 
0,5% kwoty  w monetach 

10. Wpłaty gotówkowe w walutach wymienialnych dokonywane w formie otwartej  

1/ wnoszone w banknotach 1: kwoty operacji nie mniej niż 10,00 

2/ wnoszone w monetach 50: równowartości kwoty w monetach 

11. Wpłaty gotówkowe dokonywane w formie zamkniętej:  

1/ wnoszone w złotych  

a) w formie uporządkowanej z zastrzeżeniem lit. c 0,3: kwoty operacji nie mniej niż 10,00 

b) w formie nieuporządkowanej z zastrzeżeniem lit. c 0,5: kwoty operacji nie mniej niż 10,00 

c) z udziałem powyżej 1 000  sztuk monet według umowy z klientem 
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1 2 3 

2/ wnoszone w walutach wymienialnych  

a) w banknotach, w formie uporządkowanej 0,5: kwoty operacji nie mniej niż 10,00 

b) w banknotach, w formie nieuporządkowanej 1,0: kwoty operacji nie mniej niż 10,00 

c) w monetach 50: równowartości kwoty w monetach 

12. Wystawienie dokumentu potwierdzającego wystąpienie różnic we wpłacie zamkniętej 10,00 

12a Bezpieczne koperty:  

 1/ format B4 (pakiet 100 sztuk) 52,00 

 2/ format B5 (pakiet 100 sztuk) 32,00 

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

 4/ do bilonu 15 kg (100 sztuk) 90,00 

13. Wypłaty gotówkowe dokonywane w formie otwartej:  

1/ z rachunków bankowych prowadzonych w PKO BP SA:  

a) po wcześniejszym zamówieniu lub w kwocie nie wymagającej zamówienia, określonej w 

Komunikacie PKO BP SA   
0,2% kwoty operacji nie mniej niż 5,00 

b) bez wcześniejszego zamówienia - dodatkowo do opłaty wyliczonej zgodnie z lit. a 0,1: różnicy między kwotą wypłaconą a 

wymagającą zamówienia 

c) niepodjęcie zamówionej gotówki w terminie 0,2: zamówionej kwoty 

2/ z rachunków bankowych prowadzonych w innych bankach według umowy z klientem 

14. Wypłaty gotówkowe dokonywane w formie zamkniętej 0,15: kwoty operacji nie mniej niż 10,00 

15. Opłata dodatkowa dla wypłat dokonywanych w formie zamkniętej, zawierających powyżej 20 

sztuk monet 
według umowy z klientem 

16. Konwojowanie wartości pieniężnych według umowy z klientem 

16a. PKO – masowe wypłaty:  

 1/ przygotowanie do świadczenia usługi według umowy z klientem 

 2/ miesięczna opłata abonamentowa za świadczenie usługi  

 3/ realizacja zlecenia płatniczego  

 4/ przekazywanie raportu w formie elektronicznej  

17. Realizacja przelewów / przelewów predefiniowanych (od każdego przelewu):  

1/ składanych w formie papierowej:  

a) na rachunki prowadzone w PKO BP SA 10,00 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 20,00 

2/ składanych przy użyciu nośników elektronicznych w wymaganym formacie:  

a) na rachunki prowadzone w PKO BP SA 1,00 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 4,00 

3/ składanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej (w tym z wykorzystaniem 

komunikatu SWIFT MT101): 
 

a) na rachunki prowadzone w PKO BP SA 0,00 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach, z zastrzeżeniem pkt. 17a 2,00 

4/ dokonywanych tytułem spłaty zaciągniętych w PKO BP SA kredytów w rachunku kredytowym 0,00 

5/ dokonywanych za pośrednictwem systemu SORBNET:  
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a) w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł 15,00 za pośrednictwem systemu 

bankowości elektronicznej (w tym z 

wykorzystaniem komunikatu SWIFT 

MT101): 

25,00 pozostałe formy 

b) w kwocie niższej niż 1 mln zł 35,00 za pośrednictwem systemu 

bankowości elektronicznej (w tym z 

wykorzystaniem komunikatu SWIFT 

MT101): 

45,00 pozostałe formy 

17a. Realizacja przelewów pilnych (od każdego przelewu) 

Uwaga: Przelew pilny jest to polecenie przelewu kierowane do innych banków, które zostanie 

zrealizowane w ramach najbliższej sesji systemu Elixir, o ile zostało przekazane do Banku za 

pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej iPKO Biznes na co najmniej 40 minut przez 

zakończeniem przyjmowania przez KIR zleceń na daną sesję. 

5,00 

18. Wykonywanie czynności związanych z konsolidacją sald, między innymi w ramach umowy 

rachunku  skonsolidowanego (miesięcznie) 

400,00 + 40,00 za każdy rachunek 

uczestniczący w konsolidacji 

19. Identyfikacja masowych płatności  (PKO Rachunki Wirtualne):  

1/ przygotowanie do świadczenia usługi według umowy z klientem 

2/ wykonywanie czynności związanych z obsługą masowych płatności według umowy z klientem 

20. Realizacja polecenia zapłaty:  

1/ na rachunek wierzyciela (opłata pobierana od wierzyciela za każde wysłane polecenie zapłaty) 1,00 

2/ z rachunku dłużnika (opłata pobierana od dłużnika za każde wykonane polecenie zapłaty):  

a) na rachunki prowadzone w PKO BP SA 0,00 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 3,00 

3/ Opłata za dystrybucję formularza zgody od jednej zgody 5,00 

21. Obsługa zleceń stałych (o stałej kwocie i terminie) - za każdą należność wymienioną w zleceniu):  

1/ Złożenie lub modyfikacja zlecenia stałego  

a) w oddziale  5,00 

b) za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej 0,00 

2/ realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w PKO BP SA 1,00 

3/ realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w innym banku 2,50 

22. Zamówienie blankietów czekowych (za każdy blankiet) 5,00 

23. Potwierdzenie czeku 20,00 

24. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków (blankietów czekowych) 5,00 za każdy czek, nie mniej niż 50,00 

25. Udzielanie telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku bankowym  

Uwaga: Usługa wycofana z oferty PKO BP SA. Opłata dotyczy umów zawartych przed dniem 15 

września 2008 r. 

30,00 

26. Korzystanie ze skrzynki poczty internetowej:  

1/ przekazywanie informacji o zmianach salda rachunku do skrzynki poczty internetowej 

(miesięcznie) 
12,00 
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2/ przywrócenie pierwotnego hasła 5,00 

 Uwaga: Usługa wycofana z oferty PKO BP SA. Opłata dotyczy umów zawartych przed dniem 15 września 2008 r. 

27. Przekazywanie komunikatów SMS, informujących o saldzie rachunku w ramach usługi bankowej „Informacja 

SMS” (miesięcznie) 
7,50 

28. Wyciągi bankowe:  

1/ sporządzane w formie papierowej  (za każdy wyciąg) 10,00 

2/ sporządzane w formie pliku elektronicznego  0,00 

 UWAGA: Raz w miesiącu nie pobiera się opłaty za wyciąg papierowy sporządzany w formie zbiorczego 

zestawienia operacji na rachunku dla klientów, którzy nie wyrazili zgody na korzystanie z wyciągów 

elektronicznych jako podstawowej formy przekazywania informacji o zmianach salda na rachunkach. 

 

29. Przekazywanie kopii i wtórników dowodów źródłowych - od każdego załącznika (wyłącznie w ramach 

indywidualnych umów z klientami) 
3,00 

30. System bankowości elektronicznej MULTICASH:  

1/ instalacja   

a) za pierwsze stanowisko 300,00 

b) za każde następne stanowisko 50,00 

2/ miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu:  

UWAGA: Opłata pobierana od każdej firmy zarejestrowanej w systemie 
 

a) związanego z jednym rachunkiem 200,00 

b) za każdy dodatkowy rachunek (z wyłączeniem rachunków lokat terminowych) 10,00 

3/ szkolenie pracowników Użytkownika systemu  według umowy z klientem 

31. System bankowości elektronicznej iPKO  

1/ Udostępnienie systemu 0,00 

2/ miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu 100,00 

3/ ustalenie albo modyfikacja listy odbiorców i listy płatności (od każdej pozycji):  

a) w oddziale,  5,00 

b) za pośrednictwem serwisu telefonicznego albo serwisu internetowego 0,00 

4/ wydanie duplikatu numeru klienta 5,00 

 UWAGA: Usługa wycofana z oferty PKO BP SA. Opłata dotyczy umów zawartych przed dniem 15 lipca 2009 r. 

32. System bankowości elektronicznej iPKO Biznes:  

1/ udostępnienie systemu 0,00 

2/ miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu (abonament obejmuje do 5 zdefiniowanych 

użytkowników i zawiera jednorazowe wydanie przez Bank do 5 kompletów narzędzi uwierzytelniających) 

UWAGA:  

Opłata pobierana od każdej firmy zarejestrowanej w systemie. 

120,00 

3/ miesięczna opłata za każdego dodatkowego użytkownika (powyżej 5 użytkowników)   

UWAGA:  

1. Opłata zawiera jednorazowe wydanie przez Bank narzędzia uwierzytelniającego.  

2. Opłata pobierana od każdej firmy zarejestrowanej w systemie. 

15,00 

4/ wymiana uszkodzonego narzędzia uwierzytelniającego:  

a) karty kodów jednorazowych w formie karty chip 0,00 
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b) Czytnika 0,00 

5/ ponowne wydanie narzędzia uwierzytelniającego  

a) karty kodów jednorazowych w formie karty chip 50,00 

b) czytnika 50,00 

6/ Przejęcie przez Bank funkcji administrowania uprawnieniami użytkowników i parametryzacji systemu iPKO 

Biznes, w tym pierwsza parametryzacja systemu 
150,00 

7/ Zmiana na wniosek klienta parametryzacji systemu iPKO Biznes lub uprawnień użytkowników w sytuacji gdy 

uprawnieniami użytkowników administruje Bank 
50,00 

8/ Miesięczna opłata abonamentowa za moduł PKO Cash 0,00 

9/ Miesięczna opłata abonamentowa za moduł Karty 

Uwaga:  Opłata pobierana od każdej firmy zarejestrowanej w systemie 
20,00 

10/ Miesięczna opłata abonamentowa za moduł Wymiana plików 0,00 

33. Świadczenie usługi Mikrorachunki według umowy z klientem 

37. Udostępnienie raportów elektronicznych w formacie innym niż wyciąg bankowy, odzwierciedlających 

księgowania na rachunkach klientów np. wyciągi MT940 wysyłane poprzez SWIFT (od każdego rachunku) 
200,00 

38. Przekazanie potwierdzenia operacji bankowej zrealizowanej we wszystkich kanałach dostępu lub odpisu 

dokumentu bankowego 
10,00 

40. Za administrowanie poleceniami przelewu bez pokrycia lub z odroczonym terminem realizacji, czekami 

przyjętymi "do inkasa" - od każdego polecenia przelewu lub czeku 
50,00 

41. Wykonanie szczególnych dyspozycji posiadacza rachunku bankowego  

 - zablokowanie określonej kwoty - od każdej dyspozycji 

Uwaga:  nie pobiera się opłaty od blokad stanowiących zabezpieczenie wierzytelności PKO BP oraz blokad 

związanych z zajęciami egzekucyjnymi lub wykonywanych na zlecenie uprawnionych organów 

100,00 

42. Przekazanie wezwania do spłaty niedopuszczalnego salda debetowego / Monitu wezwania do spłaty 

niedopuszczalnego salda debetowego 
50,00 

43. Realizacja zajęcia tytułu egzekucyjnego rachunku ora dokumentu mającego moc tytułu wykonawczego  

(opłata pobierana od posiadacza rachunku bankowego za każdą wyegzekwowaną kwotę w ramach jednego 

zajęcia) 

Uwaga:  Opłata uwzględnia także udzielenie informacji na wszystkie dodatkowe zapytania kierowane przez 

organ egzekucyjny po zajęciu rachunku w ramach tego samego postępowania egzekucyjnego 

100,00 

44. Likwidacja rachunku na życzenie klienta przed upływem jednego miesiąca od daty otwarcia 65,00 
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CZĘŚĆ 2 KARTY BANKOWE I INSTRUMENTY PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO 
 

 DZIAŁ I. KARTY DEBETOWE 

PKO Visa Business 

Electron 

Municipium* 

PKO Visa 

Business 

Electron* 

  w złotych 

1. Wydanie lub wznowienie karty - opłata za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności 

karty 

0,00 
40,00 

2. Wydanie nowej karty w trybie ekspresowym (tj. w ciągu trzech dni roboczych - z wyłączeniem 

sobót od dnia złożenia wniosku) - dodatkowo: 
50,00 + koszt przesyłki 

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

 - w bankomatach PKO BP SA i bankomatach eService 0% 

 - w oddziałach PKO BP SA  3: nie mniej niż  5,00 

 - w agencjach PKO BP SA   3: nie mniej niż  5,00 

 - w oddziałach innych niż PKO BP SA 3: nie mniej niż  5,00 

 - w bankomatach innych niż bankomaty PKO BP SA i bankomaty e-Service 3: nie mniej niż 5,00 

 - w urzędach pocztowych  3: nie mniej niż 5,00 

 - towarzysząca operacji płatniczej, pomniejszająca dostępny limit operacji płatniczych – 

usługa cash-back ** 

0,00 

4. Wypłata gotówki w walutach obcych – od wartości operacji za każdą operację  3: nie mniej niż 10,00 

5. Miesięczne rozliczenie operacji bezgotówkowych krajowych i zagranicznych – od wartości 

operacji  
0% 

6. Pakiet ubezpieczeniowy (opłat miesięczna) 0,00 

7 Rozpatrzenie wniosku klienta o zmianę limitu globalnego 50,00 

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

dokonania operacji  
12,50 

9. Odtworzenie numeru PIN 10,00 

* W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami debetowymi, 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 

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

 

 
DZIAŁ II.  KARTY OBCIĄŻENIOWE MASTERCARD BUSINESS 1 

PKO MasterCard  

Business Srebrna 

PKO MasterCard  

Business Złota 

10. Wznowienie karty - opłata za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty 200,00 300,00 

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

 - w bankomatach PKO BP SA i bankomatach e-Service 3: nie mniej niż 5,00 

 - w oddziałach PKO BP SA  3: nie mniej niż 5,00 

 - w agencjach PKO BP SA   3: nie mniej niż 5,00 

 - w oddziałach innych niż PKO BP SA 3: nie mniej niż 5,00 

 - w bankomatach innych niż bankomaty PKO BP SA i bankomaty e-Service 3 : nie mniej niż 5,00 

 - w urzędach pocztowych  3: nie mniej niż 5,00 

12. Wypłata gotówki w walutach obcych – od wartości operacji - za każdą operację  3: nie mniej niż 10,00 

13. Miesięczne rozliczenie operacji bezgotówkowych krajowych i zagranicznych – od wartości 

operacji 
1,5% 

14 Pakiet ubezpieczeniowy (opłata miesięczna) 0,00 

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

dokonania operacji  
12,50 

16 Wydanie karty po unieważnieniu z nowym 12-miesięcznym okresem ważności 200,00 300,00 
1  Usługa wycofana z oferty PKO BP SA. Opłaty dotyczą kart wydanych przed dniem 30 września 2010 r. 
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 DZIAŁ III. KARTY OBCIĄŻENIOWE - MASTERCARD CORPORATE  PKO MasterCard 

Corporate 

Municipium 

PKO 

MasterCard 

Corporate 

PKO 

MasterCard 

Corporate 

Executive 

1 2 3 4 5 

17. Wydanie lub wznowienie karty - opłata za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres 

ważności karty 

Uwaga: Opłata pobierana z  dołu 

100,00 200,00 350,00 

18. Roczna opłata za pakiet Priority Pass i IAPA (opcjonalna) 80,00 80,00 x 

19. Wydanie nowej karty w trybie ekspresowym (tj. w ciągu trzech dni roboczych - z 

wyłączeniem sobót - od dnia złożenia wniosku) - dodatkowo 
50,00 + koszt przesyłki 

20. Wypłata gotówki w kraju – od wartości operacji - za każdą operację: 4% nie mniej niż 

5,00 
3,5: nie mniej niż 5,00 

21. Wypłata gotówki za granicą – od wartości operacji - za każdą operację 4: nie mniej niż 

10,00 
3,5: nie mniej niż 10,00 

22. Miesięczne rozliczenie operacji bezgotówkowych – od wartości operacji:    

 - krajowych 0 1% 

 - zagranicznych 1% 

23. Pakiet ubezpieczeniowy (opłata miesięczna) 0,00 

24. Wydanie, na życzenie posiadacza rachunku lub użytkownika karty, każdej kopii 

dowodu dokonania operacji  
12,50 

 

 DZIAŁ IV. KARTY OBCIĄŻENIOWE – PKO Diners Club 
PKO Diners Club 

Standard 

PKO Diners 

Club Executive 

  w złotych w złotych 

25. Wydanie lub wznowienie karty - opłata za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty: 150,00 300,00 

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

 - w bankomatach PKO BP SA  4% 4% 

 - w bankomatach i oddziałach innych niż PKO BP SA 4% 4% 

27.  Wypłata gotówki w walutach obcych – od wartości operacji - za każdą operację 4% 4% 

28. Miesięczne rozliczenie operacji bezgotówkowych krajowych i zagranicznych – od wartości operacji   

 1/ krajowych 0,00 0,00 

 2/ zagranicznych 1% 1% 

 

 DZIAŁ V. KARTY KREDYTOWE  PKO Visa 

Business 

Credit 

Municipium 

Srebrna * 

PKO Visa 

Business 

Credit 

Municipium 

Złota* 

PKO Visa 

Business 

Credit 

Srebrna* 

PKO Visa 

Business 

Credit 

Złota* 

29. Wydanie lub wznowienie karty - opłata za każdy rozpoczęty 12-miesięczny 

okres ważności karty 

Uwaga: Opłata pobierana z  dołu 

75,00 95,00 100,00 150,00 

30. Roczna opłata za pakiet Priority Pass i IAPA (opcjonalna) x 80,00 x 80,00 

31. Wydanie nowej karty w trybie ekspresowym (tj. w ciągu trzech dni roboczych - z 

wyłączeniem sobót - od dnia złożenia wniosku) - dodatkowo 
50,00 + koszt przesyłki 
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1 2 3 4 5 6 

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

33. Wypłata gotówki za granicą – od wartości operacji - za każdą operację 3,5: nie mniej niż 10,00 

34. Miesięczne rozliczenie operacji bezgotówkowych krajowych i zagranicznych – od 

wartości operacji 
0% 

35.  Pakiet ubezpieczeniowy (opłata miesięczna) 0,00 

36. Rozpatrzenie wniosku klienta o zmianę limitu globalnego 50,00 

37. Opłata za obsługę nieterminowej spłaty 50,00 

38. Przekroczenie dostępnego limitu karty 100,00 

39. Wydanie, na życzenie posiadacza rachunku lub użytkownika karty, każdej kopii 

dowodu dokonania operacji 
12,50 

* W przypadku operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami kredytowymi za granicą w walucie innej niż rozliczeniowa, którą 

jest EUR, PKO Bank Polski SA pobiera dodatkową prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 1: wartości operacji. 

 

 

 

 DZIAŁ VI. INSTRUMENT PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO  

40. Wydanie nośnika instrumentu pieniądza elektronicznego 8,00 

41. Sprzedaż pieniądza elektronicznego 2,50 za każde zasilenie nośnika pieniądza elektronicznego 
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 DZIAŁ VII. KARTY PRZEDPŁACONE Karta przedpłacona 
Business * 

Karta 
przedpłacona* 

Karta przedpłacona 
o cechach bonu 
towarowego*  

42. Prowizje i opłaty pobierane od posiadacza rachunku za:    

1) wydanie lub wznowienie karty przedpłaconej personalizowanej - opłata 

za każdy rozpoczęty 12 miesięczny okres ważności karty 
20,00 10,00 15,00 

2) wydanie lub wznowienie karty przedpłaconej personalizowanej z 

indywidualnym wizerunkiem - opłata za każdy rozpoczęty 12-

miesięczny okres ważności karty 

Według umowy  z klientem 

3) wydanie karty przedpłaconej personalizowanej po unieważnieniu 2,00 2,00 2,00 

4) wydanie karty przedpłaconej niepersonalizowanej (elektronicznego 

instrumentu płatniczego - EIP) – opłata za każdy rozpoczęty 12 

miesięczny okres ważności karty 

20,00 8,00 x 

5) wydanie karty przedpłaconej niepersonalizowanej (elektronicznego 

instrumentu płatniczego - EIP) z indywidualnym wizerunkiem – opłata za 

każdy rozpoczęty 12 miesięczny okres ważności karty 

Według umowy  z klientem 

6) wydanie karty przedpłaconej niepersonalizowanej (elektronicznego 

instrumentu płatniczego - EIP) po jej unieważnieniu 
2,00 2,00 x 

7) udostępnienie możliwości zamawiania kart przedpłaconych z 

indywidualnym wizerunkiem 
Według umowy  z klientem 

8) zasilenie (przelew na rachunki w PKO BP SA) 1,50  

43. Prowizje i opłaty pobierane z rachunku karty / z rachunku 

ewidencyjnego karty za: 
   

1) cash-back w punktach handlowo-usługowych (wypłata gotówki w 

walucie polskiej towarzysząca operacji płatniczej) 
1,00 x 

2) wypłatę gotówki - za każdą operację    

 
- w agencjach PKO BP SA 

3: nie mniej niż 

3,00 

3% nie mniej 

niż 2,00 
x 

 
- w oddziale PKO BP SA w POS 

3: nie mniej niż 

8,00 

3% nie mniej 

niż 5,00 
x 

 - w placówkach Poczty Polskiej 3: nie mniej niż 3,00 x 

 - w bankomatach PKO BP SA i bankomatach eService 0,00 x 

 - w oddziałach innych niż PKO BP SA w kraju (od wartości operacji) 3: nie mniej niż 5,00 x 

 - w bankomatach innych niż bankomaty PKO BP SA i bankomaty 

eService w kraju (od wartości operacji) 
3: nie mniej niż 5,00 x 

3) wypłatę gotówki za granicą (od wartości operacji za każdą operację) 3: nie mniej niż 10,00 x 

4) operacje bezgotówkowe w kraju 0,00 

5) operacje bezgotówkowe za granicą 0,00 

6) zestawienie 5-ciu ostatnich operacji kartowych w oddziałach PKO BP 

SA (na żądanie) 
5,00 

* W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami przedpłaconymi, 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 
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CZĘŚĆ 3 KREDYTOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 

DZIAŁ I Prowizje wspólne dla usług bankowych obciążonych ryzykiem kredytowym 
 

  w złotych 
1 2 3 

1. Rozpatrzenie - od kwoty, której dotyczy wniosek:: 

od 0,2: nie mniej niż 

150,00 

1/ wniosku: 

 - o udzielenie: kredytu, poręczenia wekslowego w obrocie zagranicznym, 

 - o dyskonto weksla, o zawarcie umowy ramowej o dyskonto weksli, o zawarcie umowy ramowej o udzielenie 

gwarancji / poręczeń wekslowych w obrocie zagranicznym, 

 zlecenia: 

 - udzielenia gwarancji lub regwarancji, 

 - otwarcia akredytywy stand-by, 

2/ wniosku o udzielenie promesy kredytowej, gwarancji  w obrocie krajowym 

3/ wniosku o podwyższenie kwoty kredytu, gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by, umowy ramowej o 

dyskonto weksli, gwarancji / poręczeń wekslowych w obrocie zagranicznym 

4/ wniosku o przedłużenie terminu obowiązywania umowy kredytu, umowy ramowej o dyskonto weksli, gwarancji 

/ poręczeń wekslowych w obrocie zagranicznym 

5/ wniosku o przedłużenie terminu ważności gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by od 0,2: nie mniej niż 

150,00 nie więcej niż 

1.000, 00 

6/ wniosku o zmianę waluty kredytu (z wyłączeniem limitu kredytowego wielocelowego) od 0,2: nie mniej niż 

150,00 

 Uwaga:  

 
1) Prowizja, co do zasady, pobierana jest z góry. Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi.  

 
2) Prowizji nie pobiera się od kredytów, gwarancji i akredytywy stand-by funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego 

oraz w przypadku złożenia wniosku o udzielenie kredytu komercyjnego w terminie ważności promesy kredytowej 

2. Wystawienie promesy: kredytowej, gwarancji w obrocie krajowym 150,00 

3. Konsultacje, doradztwo  według umowy z klientem 

4. Sporządzenie i wysłanie  

1/ przypomnienia lub pisma:  

a) o niedopłacie lub braku spłaty kredytu, albo dopuszczalnego salda debetowego lub odsetek, prowizji i opłat z 

tytułu udzielonego kredytu albo dopuszczalnego salda debetowego 

Uwaga 

Opłatę pobiera się od poszczególnych kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego 50,00 

b) wypowiadającego umowę kredytu albo postanowienia umowy ramowej o udzielenie gwarancji/ o dyskonto 

weksli oraz umowy rachunku bieżącego w zakresie dopuszczalnego salda debetowego 

c) o obniżeniu przez Bank kwoty kredytu, dopuszczalnego salda debetowego 

2/ przypomnienia z powodu niedostarczenia przez kredytobiorcę lub posiadacza rachunku bieżącego 

korzystającego z dopuszczalnego salda debetowego, w terminach określonych w umowie, dokumentów 

niezbędnych do prawidłowego monitorowania jego sytuacji finansowo – ekonomicznej/społeczno-finansowej 

oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem kredytu 

100,00 

3/ pisma zawiadamiającego o niezapłaceniu zdyskontowanego weksla lub o wypowiedzeniu umowy ramowej o 

dyskonto weksli 

50,00 
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5 Niedostarczenie w wymaganym terminie dokumentów związanych z monitoringiem kredytu (dla umów 

zawartych od dnia 1 października 2009 r.) 

według umowy z 

klientem, nie mniej niż 

200,00, za każdy 

zakończony 14-dniowy 

okres opóźnienia 

 Uwaga: 

Pierwsza opłata jest pobierana po 14 dniach kalendarzowych po terminie określonym w umowie kredytu, 

kolejne po każdym następnym 14-dniowym okresie opóźnienia. 

 
 

DZIAŁ II Kredyty 
 

  w złotych 

6.  
Udzielenie lub podwyższenie kwoty kredytu: 

 

1/ komercyjnego - od kwoty kredytu lub podwyższenia:  

a) obrotowego, inwestycyjnego, w rachunku bieżącym,  w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu 

terytorialnego oraz faktoringu udzielonego przed 30 czerwca 2010 r. 
1,5% 

b) obrotowego ze zróżnicowanym oprocentowaniem w zależności od waluty wykorzystania kredytu, 2% 

2/ Kredytu preferencyjnego - od kwoty kredytu lub podwyższenia:  

a) obrotowego (w walucie polskiej) z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczonego 

na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na 

obszarach dotkniętych klęską żywiołową (KL/02), 

zgodnie z umową z 

ARiMR 2% 

b) inwestycyjnego (w walucie polskiej) z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 2% 

Uwaga:  Nie pobiera się prowizji za udzielenie lub podwyższenie limitu kredytowego wielocelowego oraz za podwyższenie sublimitów. 

7. Uruchomienie limitu kredytowego wielocelowego, w formie:  

1/ kredytu w rachunku bieżącym - od uruchamianej lub podwyższanej kwoty kredytu w ramach sublimitu, 1,5% p.a. 

2/ kredytu obrotowego nieodnawialnego - od każdej dyspozycji realizacji pokrycia płatności, 1,5% 

3/ kredytu obrotowego odnawialnego - od każdej dyspozycji realizacji pokrycia płatności. 0,7% 

8. Nabywane wierzytelności – od kwoty wierzytelności::  

1/ w ramach faktoringu udzielonego przed 30 czerwca 2010 r. 0,8% 

2/ w drodze cesji   

a) których dłużnikiem jest budżet państwa, 1% 

b) pozostałych. 2% 

9. Wykorzystanie kredytów inwestycyjnych i obrotowych oraz kredytu w rachunku kredytowym dla jednostek 

samorządu terytorialnego  w drodze przelewu na rachunek bieżący kredytobiorcy oraz w formie gotówkowej – 

od kwoty przelewu na rachunek kredytobiorcy lub kwoty wypłaconej w gotówce 

Uwaga: 

1. Prowizji za wykorzystanie w drodze przelewu na rachunek bieżący kredytobiorcy nie pobiera się gdy: 

- środki przelane przez PKO BP SA na rachunek bieżący kredytobiorcy mają jednoznacznie określony cel 

wykorzystania (wynikający z pisemnej dyspozycji kredytobiorcy) - inny niż wykorzystanie kredytu w gotówce 

oraz transakcja przelania środków przez kredytobiorcę z rachunku bieżącego na realizację ww. celu 

wykorzystania kredytu jest wykonywana najpóźniej w następnym dniu roboczym po ich wpływie na ten 

rachunek, 

- przelanie środków przez PKO BP SA na rachunek bieżący kredytobiorcy ma charakter czynności technicznej 

niezbędnej do realizacji transakcji i nie jest wykonywane na wniosek kredytobiorcy. 

2. Prowizję pobiera się od poszczególnych kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego 

wielocelowego. 

0,8% 

10. Wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym:  

1/ 
w formie gotówkowej, 

według stawek od 
wypłat gotówkowych 
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2/ w formie bezgotówkowej. 
według stawek od 

przelewów 

11. Od niewykorzystanej kwoty (prowizja za gotowość):  

1/ kredytu w  rachunku bieżącym, 
0,3: ,miesięcznie od 

salda 
niewykorzystanego 

kredytu 

2/ kredytu obrotowego odnawialnego 0,25: miesięcznie od 

salda 

niewykorzystanego 

kredytu  

3/ kredytu obrotowego nieodnawialnego, inwestycyjnego oraz kredytu w rachunku kredytowym dla jednostek 

samorządu terytorialnego 

0,008% dziennie od 

kwoty 

niewykorzystanego 

kredytu lub transzy 

4/ kredytów, do których stosowane są dopłaty do odsetek z budżetu państwa lub innych instytucji. 0,00 

Uwaga: 

1. Prowizję pobiera się od postawionej do dyspozycji i niewykorzystanej kwoty kredytu, która nie została ograniczona warunkami wykorzystania. 

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

12. Administrowanie kredytem (dla umów zawartych od dnia 1 października 2009 r.)  

1/ dla kredytów inwestycyjnych według umowy z klientem, 

nie mniej niż 150,00 

miesięcznie 

2/ dla pozostałych kredytów (z wyłączeniem limitu kredytowego wielocelowego) według umowy z klientem, 

nie mniej niż 100,00 

miesięcznie 

13. Administrowanie limitem kredytowym wielocelowym (dla umów zawartych od dnia wejścia w życie 

niniejszych zmian) 

według umowy z klientem 

nie mniej niż 200,00 

miesięcznie 

 Uwaga: 

Nie pobiera się opłaty za administrowanie poszczególnymi kredytami w ramach limitu kredytowego wielocelowego. 

14. Zmiana na wniosek klienta warunków umowy kredytu w zakresie:  

1/ przedłużenia umowy - od kwoty, której dotyczy przedłużenie:  

a) kredytu obrotowego odnawialnego, kredytu w rachunku bieżącym (z wyłączeniem kredytu w rachunku 

bieżącym funkcjonującego w ramach limitu kredytowego wielocelowego) oraz faktoringu udzielonego przed 

30 czerwca 2010 r.   

1% 

b) kredytu w rachunku bieżącym funkcjonującego w ramach limitu kredytowego wielocelowego 1,5 % p.a. 

c) pozostałych kredytów 0,5% - 2 %   

 Uwaga: 

1. Nie pobiera się prowizji za przedłużenie limitu kredytowego wielocelowego. 

2. Prowizję pobiera się od poszczególnych kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego. 

2/ harmonogramu spłaty kredytu (z wyłączeniem limitu kredytowego wielocelowego) - od kwoty, której dotyczy 

zmiana 
0,5 % - 2 % 

 Uwaga: 

Nie pobiera się prowizji od limitu kredytowego wielocelowego oraz od kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego 

wielocelowego 
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3/ warunków cenowych* kredytu - od kwoty, której dotyczy zmiana 0,5 % - 2 % 

 Uwaga: 

Nie pobiera się prowizji od poszczególnych kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego 

4/ waluty kredytu (z wyłączeniem limitu kredytowego wielocelowego)- od kwoty aktualnego zadłużenia wraz z 

pozostałą do wykorzystania kwotą kredytu 
1% 

 Uwaga: 

Nie pobiera się prowizji za zmianę waluty sublimitów oraz kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego. 

5/ innych warunków umowy kredytu niż określone w ppkt 1 - 4 500,00 

 Uwaga: 

1. Nie pobiera się opłaty od poszczególnych kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego.  

2. W przypadku kredytów walutowych, spłacanych zgodnie z umową kredytu w PLN, nie pobiera się opłaty za umożliwienie spłaty kredytu 

także w walucie, w której kredyt jest udzielony. 

15. Od przedterminowo spłaconej kwoty (prowizja rekompensacyjna):  

1/ kredytu obrotowego nieodnawialnego, inwestycyjnego, kredytu w rachunku kredytowym dla jednostek 

samorządu terytorialnego - od przedterminowo spłacanej kwoty, 
1% 

2/ kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego odnawialnego kredytów, do których stosowane są dopłaty 

do odsetek z budżetu państwa lub innych instytucji, kredytów pomostowych na finansowanie przedsięwzięć z 

udziałem funduszy UE oraz części kredytów spłacanych środkami funduszy UE. 

0,00 

 Uwaga: 

1. Prowizję pobiera się od przedterminowo spłaconej kwoty poszczególnych kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego 

wielocelowego   

2. Prowizji nie pobiera się w przypadku wypowiedzenia przez klienta umowy kredytu (o okresie kredytowania powyżej 12 miesięcy) z 

zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

16. Czynności związane z obsługą kredytów:  

1/ powtórne przekazanie klientowi dokumentów (np. dokumenty związane z ustanawianiem i zwalnianiem 

zabezpieczeń, pisemna informacja o zmianie oprocentowania) przysługujących mu formalnie w procesie 

kredytowania 

50,00 

2/ dokonanie przez PKO BP SA oszacowania wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu, a 

nie będącej przedmiotem kredytowania – od każdej nieruchomości. 
300,00 

17. Prowizja agenta (dotyczy kredytów konsorcjalnych, organizowanych przez PKO BP SA) pobierana od 

kredytobiorcy. 

według umowy z 

klientem 

*  przez warunki cenowe rozumie się składniki wpływające na wysokość oprocentowania (stawka referencyjna i marża) 

 

 

DZIAŁ III Dopuszczalne saldo debetowe 
 

1 2 3 

18. Udzielenie lub podwyższenie limitu dopuszczalnego salda debetowego – od kwoty limitu lub kwoty podwyższenia 

limitu 
1,50% 

19. Automatyczne przedłużenie okresu obowiązywania dopuszczalnego salda debetowego – od kwoty limitu 1,50% 
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DZIAŁ IV Udzielane przez PKO BP SA gwarancje (w tym funkcjonujące w ramach limitu 
kredytowego wielocelowego) , regwarancje, akredytywy stand-by (w tym funkcjonujące w 
ramach limitu kredytowego wielocelowego) i poręczenia wekslowe w obrocie zagranicznym 
 

    w złotych 

20. Za:  

 
- udzielenie przez PKO BP SA gwarancji, regwarancji lub poręczenia oraz za otwarcie akredytywy stand-by 
– od kwoty zobowiązania PKO BP SA za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres ważności tego 
zobowiązania, 

 

 - podwyższenie kwoty gwarancji, regwarancji lub akredytywy stand-by - od kwoty podwyższenia:  

1/ bez regwarancji banku krajowego lub zagranicznego od 0,5% do 1,5%  nie mniej 

niż 200,00 

2/ z regwarancją banku krajowego lub zagranicznego od 0,4% do 0,75%  nie mniej 

niż 200,00 

 

Uwaga:  

Kwotę prowizji za pierwszy okres ważności zobowiązania PKO BP SA pomniejsza się o prowizję określoną w 

pkt. 1 ppkt 1-4 z wyjątkiem wniosku o zawarcie umowy ramowej o udzielenie gwarancji/poręczeń 

wekslowych 

 

21. 
Za zmianę udzielonej gwarancji, regwarancji, lub akredytywy stand-by  polegającą na przedłużeniu terminu 

ich ważności - prowizja  jest pobierana  od salda zobowiązania PKO BP SA, jednorazowo w dniu dokonania 

zmiany 

Uwaga: 

Kwotę prowizji za zmianę  udzielonej gwarancji, regwarancji, lub akredytywy stand-by polegającą na 

przedłużeniu terminu ich ważności pomniejsza się o kwotę prowizji określoną w pkt 1 ppkt 5. 

0,2: nie mniej niż 200,00 nie 

więcej niż 1000,00 

22. 
Za zmianę, na wniosek klienta, innych niż określone w pkt 20 i 21 warunków gwarancji, regwarancji lub 

akredytywy stand-by, w tym przedłużenie terminu ważności zobowiązania PKO BP SA, jeżeli przedłużenie to 

mieści się w okresie, za który pobrano już prowizję - dla gwarancji lub akredytywy stand-by udzielonej 

przez PKO BP SA 

200,00 

23. 
Wypłata z gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by lub poręczenia - od kwoty zgłoszonego roszczenia  0,25:  nie mniej niż 300,00 

24. 
Za sporządzenie przez tłumacza przysięgłego tłumaczenia tekstu gwarancji dostarczonego przez klienta 200,00 

25. 
Za udzielenie gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by odbiegającej od wzoru obowiązującego w PKO 

BP SA 
200,00 

 

 

DZIAŁ V Gwarancje, akredytywy stand-by obce (udzielane przez inne banki) 
 

    w złotych 

26. 
Za: 

  

- awizowanie lub przekazanie beneficjentowi gwarancji (preawizu), akredytywy stand-by, zmiany gwarancji / 

akredytywy stand-by 200,00 

- sporządzenie opinii, na wniosek beneficjenta, treści gwarancji, akredytywy stand-by,  

27. Pośrednictwo w zgłoszeniu roszczenia z gwarancji, akredytywy stand-by - od kwoty zgłoszonego roszczenia 0,2: nie mniej niż 200,00 
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DZIAŁ VI Weksle 
 

  w złotych 

28. Zawarcie umowy ramowej o dyskonto weksli lub podwyższenie kwoty limitu - od kwoty limitu lub 
podwyższenia 0,5% 

29. Zmiana, na wniosek klienta, innych niż określone w pkt 28, warunków umowy ramowej o dyskonto 

weksli 
200,00 

30. Zdyskontowanie weksla w ramach umowy ramowej o dyskonto weksli - od sumy wekslowej 0,5: nie mniej niż 200,00 

31. Zdyskontowanie weksla - od sumy wekslowej od 1: do 2: nie mniej niż 200,00 

32. Przedstawienie weksla do zapłaty 50,00 

33. Zgłoszenie weksla do protestu  200,00 + opłaty notarialne 

 

 

 

CZĘŚĆ 4 CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 
 

DZIAŁ I Skup czeków i instrumentów czekowych 
 

1 2 3 

  w złotych 

1. Skup:  1 

1/ czeków wystawionych za granicą (w tym m.in. money orders)  1,5: wartości czeków w tej samej walucie nie 

mniej niż 10,00 nie więcej niż 1.000,00 + koszty 

banków trzecich 

2/ czeków wystawionych przez firmy Money Express i Polonez 0,00 

3/ czeków rentowych 1,5: kwoty czeku nie mniej niż 25,00 nie więcej 

niż 150,00 + koszty banków trzecich 

 

DZIAŁ II Inkaso czeków i instrumentów czekowych 
 

1 2 3 

3. Inkaso i inkaso z odroczonym terminem rozliczenia czeków w obrocie dewizowym:  

 przyjęcie zlecenia inkasa czeków w obrocie dewizowym lub zlecenia inkasa z 

odroczonym terminem rozliczenia czeków w obrocie dewizowym, z wyjątkiem czeków z 

tytułu zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych, 

1: kwoty czeku nie mniej niż 10,00 nie więcej niż 

500,00 + opłata pocztowa za przesyłkę poleconą 

**  + koszty banków trzecich 

 

DZIAŁ III Sprzedaż czeków 
 

1 2 3 

4. Czeki bankierskie  

1/ Sprzedaż czeku bankierskiego 1: kwoty czeku nie mniej niż 20,00 nie więcej niż 

300,00 + opłata pocztowa za przesyłkę poleconą 

** + opłata za SWIFT 

2/ opłata zryczałtowana z tytułu kosztów banków trzecich za realizację sprzedanego przez 

PKO BP SA czeku bankierskiego 
20,00 
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DZIAŁ IV Pozostałe czynności i opłaty związane z obrotem czekowym 
 

1 2 3 

5. Przyjęcie zlecenia potwierdzenia wystawienia czeku w obrocie dewizowym 50,00 + opłata SWIFT + koszty  

banków trzecich 

6. Zwrot sprzedanego przez PKO BP SA  czeku bankierskiego 0,00 

7. Zwrot sprzedanych przez PKO BP SA i niewykorzystanych czeków podróżniczych 10,00 

8. Zastrzeżenie sprzedanego przez PKO BP SA czeku bankierskiego:  

1/ przyjęcie zlecenia zastrzeżenia 15,00 + opłata SWIFT 

2/ opłata zryczałtowana z tytułu kosztów banków trzecich dokonujących zastrzeżenia 

sprzedanego przez PKO BP SA czeku bankierskiego 
100,00 

9. Przyjęcie zlecenia reklamacyjnego do operacji czekowych w obrocie dewizowym 50,00 + ewentualna opłata SWIFT + 

ewentualna opłata pocztowa za przesyłkę 

poleconą** + koszty banków trzecich 

10. Kopia dokumentu 6,00 
* osoby fizyczne, posiadacze rachunków typu PARTNER, klienci małej i średniej przedsiębiorczości, spółdzielnie mieszkaniowe, deweloperzy, 
wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości i pośrednicy obrotu nieruchomościami, 
** 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 BP SA czek bankierski osobiście w oddziale Banku, opłaty pocztowej nie pobiera się. 
 
 

CZĘŚĆ 5 POLECENIA WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM (PRZELEWY 
ZAGRANICZNE) * 
 

DZIAŁ I Polecenia wypłaty otrzymywane przez PKO BP 
 

  w złotych 

1. Opłata za realizację:  

1/ Polecenia wypłaty SEPA 1 10,00 

2/ Polecenia wypłaty LVP zgodnie z umową z bankiem 

zagranicznym, nie więcej niż 20,00 

3/ Pozostałego polecenia wypłaty, gdy koszty ponosi beneficjent 20,00 

2. Dodatkowa opłata NON-STP, gdy koszty ponosi beneficjent, z wyłączeniem polecenia wypłaty z 

kraju EOG 2 w walucie kraju EOG 
20,00 

3. Pozostałe czynności związane z realizacją poleceń wypłaty otrzymywanych:  

1/ poprawki, zmiany, uzupełnienia do niezrealizowanego polecenia wypłaty, gdy koszty ponosi 

beneficjent 
30,00 + koszty banków trzecich 

2/ zlecenie czynności dodatkowych przez klienta, w tym zapytania do polecenia wypłaty i 

poszukiwanie wpływu środków na rzecz klienta PKO BP SA 
50,00 + koszty banków trzecich 
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DZIAŁ II Polecenia wypłaty wysyłane przez PKO BP 
 

1 2 3 4 

  

zlecane w oddziale 

lub za 

pośrednictwem 

systemu 

MULTICASH 

zlecane za 

pośrednictwem 

systemu iPKO Biznes 

lub z wykorzystaniem 

komunikatu SWIFT 

MT101 

4. Opłata za realizację:  

1/ polecenia wypłaty SEPA 1 20,00 15,00 

2/ polecenia wypłaty EOG: 2   

a) w walucie EUR 40,00 40,00 

b) w innych walutach krajów EOG 2 0,25 % kwoty 

polecenia wypłaty 

nie mniej niż 20,00 

nie więcej niż 

200,00 

0,2 % kwoty 

polecenia wypłaty 

nie mniej niż 20,00 

nie więcej niż 180,00 

3/ pozostałe polecenia wypłaty, inne niż w ppkt 1/ i 2/ 0,25 % kwoty 

polecenia wypłaty 

nie mniej niż 20,00 

nie więcej niż 

200,00 

0,2 % kwoty 

polecenia wypłaty 

nie mniej niż 20,00 

nie więcej niż 180,0 

5. Dodatkowe opłaty:  

1/ za realizację polecenia wypłaty w EUR w trybie pilnym - z datą waluty "Overnight" 20,00 15,00 

2/ za realizację polecenia wypłaty w EUR w trybie pilnym - z datą waluty "Tomnext" 7) 15,00 10,00 

3/ za realizację polecenia wypłaty w GBP i USD w trybie pilnym - z datą waluty "Overnight" 80,00 

4/ za realizację polecenia wypłaty w GBP i USD w trybie pilnym - z datą waluty "Tomnext" 60,00 

5/ 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 

6/ za instrukcję kosztową OUR 80,00 

7/ za komunikat SWIFT 4 10,00 
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1 2 3 4 

6. Pozostałe czynności związane z realizacją poleceń wypłaty wysyłanych:   

1/ powiadomienie zleceniodawcy o odmowie realizacji polecenia wypłaty 20,00 

2/ zlecenie czynności dodatkowych dotyczących uzupełnień, zmian lub zapytań do realizowanego 

polecenia wypłaty 
50,00 + koszty banków trzecich 

3/ anulowanie przez zleceniodawcę polecenia wypłaty   

 - niezrealizowanego przez PKO BP SA 20,00 

 - zrealizowanego przez PKO BP SA 50,00  + koszty banków trzecich 

4/ zwrot zrealizowanego przez PKO BP SA polecenia wypłaty bez uprzedniej dyspozycji Zleceniodawcy 50,00  + koszty banków trzecich 

5/ odzyskanie środków przez PKO BP SA, na zlecenie zleceniodawcy, w przypadku gdy w poleceniu 

wypłaty wysłanym na teren EOG2 w walucie krajów EOG, zleceniodawca wskazał nieprawidłowy 

unikatowy identyfikator 

50,00  + koszty banków trzecich 

6/ kopia wysłanego komunikatu polecenia wypłaty 6,00 
1) Polecenia wypłaty w walucie Euro w ramach obszaru SEPA - wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz Islandia, Norwegia, Lichtensten, Szwajcaria, 

Monako 
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  
4) Opłata telekomunikacyjna pobierana dodatkowo w przypadku realizacji poleceń wypłaty za pośrednictwem systemu SWIFT 

 

 

CZĘŚĆ 6 INKASO DOKUMENTOWE I INKASO WEKSLI 
 

DZIAŁ I Obsługa zleceń inkasowych wpływających do PKO BP S.A. 
 

1 2 3 

 w złotych 

1.  Wydanie dokumentów inkasowych w zamian za zapłatę kwoty inkasa 0,2%, nie mniej niż 100,00 nie więcej niż 500,00 

2. Wydanie dokumentów inkasowych w zamian za akcept lub wystawienie weksla 0,2:, nie mniej niż 100,00 nie więcej niż 500,00 

3. Za:  

1/ następujące czynności: 

50,00  - awizowanie inkasa, 

 - awizowanie zmiany warunków inkasa, 

2/ - indosowanie lub dokonanie cesji dokumentów transportowych lub 

ubezpieczeniowych wystawionych na PKO BP SA, 
100,00 

3/ powtórne awizowanie inkasa. 50,00 + opłaty pocztowe 

4. Pozostałe czynności związane z obsługą inkasa:  

1/ wydanie dokumentów bez zapłaty (franco), 150,00 + opłaty pocztowe 

2/ zwrot niezainkasowanych dokumentów, 150,00 + opłaty pocztowe 

3/ przekazanie inkasa do realizacji w innym banku, 200,00 + opłaty pocztowe 

4/ monitowanie zapłaty, 50,00 + opłaty pocztowe 

5. Inne czynności nie objęte taryfą według umowy z klientem 

6. Zgłoszenie weksla do protestu 

Uwaga:  prowizję pobiera się od prawnego posiadacza weksla 
200,00 + opłaty notarialne + opłaty pocztowe 
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DZIAŁ II Obsługa zleceń inkasowych sporządzanych i wysyłanych przez PKO BP SA 

 

1 2 3 

7. Przyjęcie i wysłanie zlecenia inkasa dokumentowego lub inkasa weksli – od kwoty inkasa  0,2:, nie mniej niż 100,00  

nie więcej niż 500,00 + opłaty pocztowe 

8. Pozostałe czynności związane z obsługą inkasa:  

1/ zmiana instrukcji inkasowych, 100,00 

2/ zwrot dokumentów niezainkasowanych przez bank prezentujący/inkasujący, 150,00 + opłaty pocztowe 

3/ sporządzenie indosu pełnomocniczego przez PKO BP SA, 50,00 

4/ monitowanie zapłaty. 50,00 + opłaty pocztowe 

9. Inne czynności nie objęte taryfą. według umowy z klientem 

 
 

CZĘŚĆ 7 AKREDYTYWA DOKUMENTOWA 
 

DZIAŁ I Obsługa akredytyw własnych (otwieranych przez PKO BP SA) 
 

1 2 3 

 w złotych 

1. Rozpatrzenie: 

0,01: nie mniej niż 

150,00  

nie więcej niż 1000,00 

  - zlecenia otwarcia akredytywy - od kwoty akredytywy,   

  - zlecenia podwyższenia kwoty akredytywy - od kwoty podwyższenia, 

  - zlecenia przedłużenia terminu ważności akredytywy - od salda akredytywy, 

 - wniosku o zawarcie umowy ramowej o otwarcie akredytyw - od zobowiązania PKO BP SA, 

 - zlecenia podwyższenia kwoty umowy ramowej o otwarcie akredytyw - od kwoty podwyższenia, 

 - zlecenia przedłużenia terminu ważności umowy ramowej o otwarcie akredytyw - od salda 
niewykorzystanego limitu zobowiązania PKO BP SA. 

  Uwaga:  Prowizja pobierana jest z góry  

2. Preawiz  60,00 

3. Za: 

0,2: nie mniej niż 

200,00 

 - otwarcie akredytywy pokrytej z dołu - od kwoty zobowiązania PKO BP SA, za każdy rozpoczęty 
trzymiesięczny okres ważności tego zobowiązania, 

 -  

 - podwyższenie kwoty akredytywy pokrytej z dołu - od kwoty podwyższenia, 

 - wypłatę w ramach realizacji akredytywy pokrytej z dołu – od przekazywanej kwoty. 

 Uwaga:  

1. Prowizja za otwarcie akredytywy jest pobierana od wartości akredytywy powiększonej o procent tolerancji 

(jeżeli wystąpi). 

2. Prowizja za otwarcie akredytywy, lub podwyższenie kwoty akredytywy jest pomniejszana o odpowiednią 

prowizję za rozpatrzenie zlecenia/wniosku, określoną w pkt. 1 
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1 2 3 

4. Za: 

0,15:  nie mniej niż 

200,00 

 - otwarcie akredytywy pokrytej z góry na rachunek banku pośredniczącego lub rachunek PKO BP SA - od 
kwoty zobowiązania PKO BP SA, za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres ważności tego zobowiązania, 

 -  

 - podwyższenie kwoty akredytywy pokrytej z góry - od kwoty podwyższenia, 

 - wypłatę w ramach realizacji akredytywy pokrytej z góry –  od przekazywanej kwoty 

 Uwaga:  

1. Prowizja za otwarcie akredytywy jest pobierana od wartości akredytywy powiększonej o procent tolerancji (jeżeli 

wystąpi). 

2. Prowizja za otwarcie akredytywy, lub podwyższenie kwoty akredytywy jest pomniejszana o odpowiednią prowizję 

za rozpatrzenie zlecenia/wniosku, określoną w pkt. 1. 

 

4a. Za zmianę otwartej akredytywy pokrytej z góry lub z dołu polegającą na przedłużeniu terminu jej ważności – 

prowizja jest pobierana od salda akredytywy jednorazowo w dniu dokonania zmiany 

Uwaga: 

Kwotę prowizji za zmianę otwartej akredytywy pokrytej z góry lub z dołu polegającą na przedłużeniu terminu jej 

ważności pomniejsza się o kwotę prowizji za rozpatrzenie zlecenia przedłużenia terminu ważności akredytywy. 

0,2: nie mniej niż 

200,00 nie więcej niż 

1000,00 

5. Za: 

150,00 

 - inną zmianę warunków akredytywy, w tym przedłużenia terminu jej ważności, jeżeli przedłużenie to mieści się 
w okresie, za który pobrano prowizję  

 - anulowanie akredytywy, 

 - odesłanie dokumentów, przedstawionych w ramach realizacji akredytywy, odrzuconych przez PKO BP SA, 

6. Za podjęcie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy (prowizja pobierana od beneficjenta) 300,00 

7. Odroczenie terminu płatności - za każdy rozpoczęty miesiąc od daty wysłania dokumentów zleceniodawcy  – od 

kwoty 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 

8. Za:  

 - spisanie niewykorzystanego salda akredytywy, 

100,00  
- indosowanie lub dokonanie cesji dokumentów transportowych lub ubezpieczeniowych wystawionych na PKO 

BP SA, 

 - wykonanie dyspozycji zleceniodawcy dotyczącej wcześniejszej zapłaty. 

 

Uwaga:  

Opłaty za spisanie salda nie pobiera się, gdy kwota niewykorzystanego salda mieści się w ramach ustalonego w 

warunkach akredytywy procentu tolerancji w odniesieniu do kwoty akredytywy albo wartość w złotych 

niewykorzystanego salda jest niższa lub równa 100,00 zł 

 

9. Inne czynności nie objęte taryfą, nie dotyczące kwot lub terminów akredytywy. według umowy z 

klientem 
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DZIAŁ II Obsługa akredytyw obcych (otwieranych przez inne banki) 
 

1 2 3 

10. Awizowanie beneficjentowi treści preawizu otwarcia akredytywy obcej 60,00 

11. Awizowanie beneficjentowi akredytywy obcej 250,00 

12. Przekazanie akredytywy do realizacji w innym banku. 200,00 

13.  Prowizja za: 

do negocjacji 

1/ - potwierdzenie akredytywy - od kwoty zobowiązania PKO BP SA, za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres 
ważności tego zobowiązania, 

- przedłużenie terminu ważności akredytywy potwierdzonej przez PKO BP SA – od salda akredytywy, za każdy 
trzymiesięczny okres ważności zobowiązania PKO BP SA, licząc od dnia następnego po upływie okresu, za 
który pobrano już prowizję, 

- podwyższenie kwoty akredytywy potwierdzonej przez PKO BP SA - od kwoty podwyższenia, 

2/ - wypłatę w ramach realizacji akredytywy – od przekazywanej kwoty lub negocjowanie dokumentów  - od 
kwoty określonej w  dokumentach, 

0,2: nie mniej niż 

200,00 
- akcept weksla w ramach realizacji akredytywy (dotyczy akredytywy niepotwierdzonej przez PKO BP SA) - od 

kwoty weksla, 

 

 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 

 

14. Przeniesienie akredytywy, w tym akredytywy stand-by, na wtórnego beneficjenta (prowizja pobierana od 

pierwszego beneficjenta) – od kwoty akredytywy 

0,25: nie mniej niż 

300,00 

15. Za: 

150,00 

 
- inną zmianę warunków akredytywy - w tym również podwyższenie kwoty akredytywy niepotwierdzonej oraz 

przedłużenie terminu ważności akredytywy, jeżeli przedłużenie to mieści się w okresie, za który już pobrano 
prowizję, 

 - podjęcie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy (prowizja pobierana od beneficjenta), 

 - anulowanie akredytywy. 

16. Wstępne sprawdzenie dokumentów przedstawionych w ramach realizacji akredytywy  50,00 za jeden 

dokument 200,00 za 

komplet 

17. Odroczenie terminu płatności - za każdy rozpoczęty miesiąc od daty prezentacji dokumentów w PKO BP SA - od 

kwoty określonej w  dokumentach, przedstawionych w ramach realizacji: 

  

1/ akredytywy potwierdzonej przez PKO BP SA lub dostępnej w PKO BP SA przez negocjację lub przez akceptację, 0,15: nie mniej niż 

150,00 

2/ akredytywy niepotwierdzonej przez PKO BP 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 
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18. Spisanie niewykorzystanego salda akredytywy 100,00 

 Uwaga:  

Opłaty nie pobiera się, gdy kwota niewykorzystanego salda mieści się w ramach ustalonego w warunkach 

akredytywy procentu tolerancji w odniesieniu do kwoty akredytywy albo wartość w złotych niewykorzystanego 

salda jest niższa lub równa 100,00 zł 

 

19.  Rozpatrzenie wniosku o dyskonto należności z akredytywy dokumentowej   100,00 

 Uwaga:  

Prowizja pobierana jest z góry 

 

20. Dyskonto należności z akredytywy dokumentowej  od 0,5% do 1,5% 

kwoty dyskontowanej 

należności nie mniej 

niż 200,00 

 Uwaga:  

Kwotę prowizji pomniejsza się o prowizję określoną w pkt 19 

21. Inne czynności nie objęte taryfą nie dotyczące kwot lub terminów według umowy z 

klientem 

 

 

CZĘŚĆ 8 PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ 
WYNAJMOWANIE SKRYTEK SEJFOWYCH I KASET 
 

1 2 3 

    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 

 Uwaga: 

Opłaty nie pobiera się od weksli in blanco, składanych na zabezpieczenie przez agentów PKO BP SA lub na 

zabezpieczenie kredytów udzielanych przez PKO BP 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 BP 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 
 

 - do tygodnia, 0,5% 

 - do miesiąca, 1% 

 - ponad miesiąc, 2% 

  nie więcej niż 125,00 

5/ Kluczy:  

 - miesięcznie 15,00 

 - rocznie 125,00 
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2. Wynajęcie skrytki sejfowej / kasety – od każdej skrytki / kasety, z zastrzeżeniem pkt 3:  

  skrytka 

 - dziennie (do 29 dni), od 2,00 

 - miesięcznie, od 40,00 

 - rocznie, od 300,00 

  kaseta 

 - dziennie (do 29 dni), od 1,50 

 - miesięcznie , od 40,00 

 - rocznie, od 300,00 

3. 
Przyjęcie i przechowywanie papierów wartościowych i wynajęcie skrytki / kasety posiadaczom Rachunku 
PLATINIUM. 

50: prowizji lub opłat 
wymienionych w pkt 1 i 2 

 

 

CZĘŚĆ 9 ŚWIADCZENIE USŁUG POWIERNICTWA 
 

1 2 3 

    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 pełni rolę agenta emisji (obligacje komunalne, 

papiery korporacyjne), 
0,00 

3/ obligacje Skarbu Państwa rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, 0,01% p.a. 

4/ udziałowe papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, 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. 

 

3. Opłaty rozliczeniowo-operacyjne na rynku krajowym (naliczane i pobierane miesięcznie za każdą wykonaną 

operację lub rozliczenie):  
 

1/ realizacja instrukcji rozliczeniowych transakcji zawartych na rynku nieregulowanym z podmiotem innym niż 

PKO BP SA 
20,00 

2/ 
realizacja instrukcji rozliczeniowych transakcji zawartych na rynku regulowanym (WGPW S.A. i MTS-CeTO 
S.A. ) za pośrednictwem:  

a) DM PKO BP, 0,00 

b) innego brokera niż DM PKO BP, 15,00 
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3/ przyjęcie lub wydanie do/z depozytu instrumentów finansowych w formie materialnej, dla których PKO BP 

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 BP SA (za każdy instrument finansowy) 5,00  

b) rachunek Klienta prowadzony przez inny podmiot niż PKO BP SA (za każdy instrument finansowy) 50,00  

6/ blokada papierów wartościowych:  

a) zabezpieczających wierzytelność wobec PKO BP SA, 30,00 

b) zabezpieczających wierzytelność wobec innych banków niż PKO BP SA, 100,00 

c) w celu uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 30,00 

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 transkacji z:  

a) PKO BP SA  równowartość w złotych 

EUR 15,00 

b) Podmiotem innym niż PKO BP SA równowartość w złotych 

EUR 20,00 

5. Pełnienie funkcji depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych negocjowana 

6. 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 zlecenie 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 + koszty przesyłki 

pocztowej 

5/ wysłanie potwierdzenia rozliczenia transakcji na instrumentach finansowych lub odpisu dokumentu, 
10,00 + koszty przesyłki 

pocztowej 

6/ inne, dodatkowo uzgodnione z Klientem czynności. negocjowana 

7. Zwrot kosztów z tytułu: 

w wysokości faktycznie 

poniesionych kosztów 

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.  

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. 
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CZĘŚĆ 10 INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI 
 

1  2 3 

    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 

  10,00 

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 BP SA, 0,00 

4/ zablokowania bonów skarbowych pod zabezpieczenie innych wierzytelności niż wierzytelności PKO BP 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 BP 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 BP SA, w związku z transakcjami DM PKO BP 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 BP, 0,00 

2/ przelewy z rachunków prowadzonych w PKO BP SA  na rachunki DM PKO BP, 0,00 

3/ wypłaty gotówkowe z rachunków DM PKO BP, 0,00 

6. Czynności wykonywane w placówkach PKO PB SA, dotyczące skarbowych obligacji detalicznych:   

1/ wpłaty gotówkowe wnoszone na rachunki DM PKO BP celem nabycia skarbowych obligacji detalicznych, 0,00 

2/ przelewy z rachunków prowadzonych w PKO BP SA, na rachunki DM PKO BP, 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 obligacji komunalnych 

nie mniej niż 10.000,00 
 - za organizację programu emisjii 

8. 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 / transzy weksli. według umowy z 

klientem 
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1 2 3 

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 BP SA na wniosek inwestora w przypadku zagubienia, kradzieży, 

zniszczenia lub utraty. 
nie mniej niż 100,00 + 

koszty ogłoszeń 

9. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty-monitu do dłużników z tytułu wierzytelności trudnych 

zarządzanych przez Pion Restrukturyzacji i Windykacji 
30,00 

10. Zmiana warunków spłaty wierzytelności trudnej (w rozumieniu przepisów wewnętrznych dotyczących zasad 

zarządzania wierzytelnościami trudnymi w Banku) zarządzanej przez Pion Restrukturyzacji i Windykacji: 
 

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 

13. Udzielenie/potwierdzenie informacji o banku krajowym dla firmy audytorskiej 300,00 

14. Wydanie, na życzenie klienta informacji o jego sytuacji ekonomicznej 150,00 

16. Wysłanie do Centrali NBP, przy wniosku o wymianę (formularz 5-31-4890), zużytego / uszkodzonego znaku 

pieniężnego nie podlegającego wymianie w PKO BP SA 
koszty przesyłki 

pocztowej 

17. Sprzedaż tabeli kursowej nie mniej niż 1,00 + 

koszty ewentualnej 

przesyłki pocztowej 

18. 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 2002 Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) 

15,00 za udzieloną 

informację + koszty 

ewentualnej przesyłki 

pocztowej do 

wnioskodawcy 

  Uwaga: 

Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności 

19. Prowizja przygotowawcza dotycząca wniosku o ubezpieczenie krótkoterminowych należności eksportowych 

Europolisa 
50,00 

20. Zaświadczenia, opinie, informacje związane z obsługą rachunków nieoszczędnościowych i powierniczych oraz 

związanych z kredytowaniem działalności gospodarczej: 
 

1/ Przekazanie zaświadczenia  

- w oparciu o informacje z ostatniego roku 30,00 

- w oparciu o informacje starsze niż rok  60,00 

 Uwaga: W przypadku przekazania zaświadczenia niestandardowego opłata ulega podwyższeniu o 100:  

2/ Przekazanie  

- opinii bankowej z informacją o zdolności kredytowej 150,00 

- pozostałych opinii bankowych 100,00 

 Uwaga: W przypadku przekazania opinii niestandardowej opłata ulega podwyższeniu o 100%  

3/ Udzielenie/potwierdzenie informacji o kliencie dla firmy audytorskiej 200,00 

 Uwaga: W przypadku przekazania informacji niestandardowej opłata ulega podwyższeniu o 100:  

4/ Przekazanie historii rachunku w uzgodnionej formie z okres poprzedzający bieżący miesiąc (za każdy miesiąc) 20,00 
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CZĘŚĆ 12 TARYFA ZRYCZAŁTOWANYCH OPŁAT TELEKOMUNIKACYJNYCH W OBROCIE 
KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM  ORAZ OPŁAT POCZTOWYCH W OBROCIE ZAGRANICZNYM 
POBIERANYCH PRZEZ PKO BP 
 

DZIAŁ I Zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne w obrocie krajowym 
 

Lp.  w złotych 

1. Telefaks: 

 - za pierwszą stronę 4,20 

 - za każdą następną stronę 2,10 

2. Komunikaty SWIFT 10,00 

 

DZIAŁ II Zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne  w obrocie zagranicznym 
 

Lp.  w złotych 

1. Telefaks: 

 - za pierwszą stronę 8,40 

 - za każdą następną stronę 6,70 

2. Komunikaty SWIFT 10,00 

 

DZIAŁ III Zryczałtowane opłaty pocztowe w obrocie zagranicznym 
 

Lp. KRAJE w złotych 

1. Europy (łącznie z całą Rosją i Izraelem) 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. 
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CZĘŚĆ 13 PAKIETY PRODUKTOWO-CENOWE 
 

 
Pakiet Korporacja OPTIMUM 

 
Zrównoważony 

Zrównoważony z 
opcją OZ* 

Dynamiczny 
Dynamiczny 
z opcją OZ* 

 w złotych w złotych w złotych w złotych 

DZIAŁ I Obsługa rachunków bankowych i transakcji 

1. 
Abonament za korzystanie z pakietu – opłata miesięczna** 128,00 5 

178,00 6 

208,00 5 

258,00 6 

248,00 5 

358,00 6 

408,00 5 

518,00 6 

2. Otwarcie rachunku bankowego nieoszczędnościowego 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty terminowej 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Otwarcie i prowadzenie rachunku depozytu automatycznego 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Prowadzenie rachunku bankowego nieoszczędnościowego 

(miesięcznie) 

do 2 szt 0,00 

- do 2 szt. 

rachunków w 

PLN 0,00 

- do 2 szt. 

rachunków w 

walucie 0,00 

do 3 szt 0,00 

- do 3 szt. 

rachunków w 

PLN 0,00 

- do 3 szt. 

rachunków w 

walucie 0,00 

6. Realizacja przelewów / przelewów predefiniowanych (od 

każdego przelewu):     

1/ składanych za pośrednictwem systemu bankowości 

elektronicznej  
    

a) na rachunki prowadzone w PKO BP SA 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 
- do ZUS i US 

0,00 

- pozostałe 1,70 

- do ZUS i US 

0,00 

- pozostałe 1,70 

- do ZUS i US 

0,00 

- pozostałe 

1,50 

- do ZUS i US 

0,00 

- pozostałe 

1,50 

2/ dokonywanych tytułem spłaty zaciągniętych w PKO BP SA 

kredytów w rachunku kredytowym oraz otwarcia lokaty 

terminowej w PKO BP SA w ramach tego samego numeru 

rachunku klienta 

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

7. Złożenie i modyfikacja zlecenia stałego (o stałej kwocie i 

terminie) za pośrednictwem systemu bankowości 

elektronicznej 

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

8. Realizacja zlecenia stałego (o stałej kwocie i terminie) za 

pośrednictwem internetowego systemu bankowości 

elektronicznej na rachunek prowadzony w PKO BP SA 

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

9. Wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku 

elektronicznego 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 

10 System bankowości elektronicznej MULTICASH:     

1/ instalacja (za pierwsze stanowisko) 0,00 0,00 0,00 0,00 

2/ miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu 

związanego z jednym rachunkiem 80,00 80,00 60,00 60,00 

 UWAGA:  

1. Opłaty o których mowa w ppkt 1 i 2 obowiązują dla umów 

zawartych do 30.06.2010 r. włącznie 

2. Miesięczna opłata abonamentowa pobierana od każdej firmy 

zarejestrowanej w systemie. 

    

11. System bankowości elektronicznej iPKO Biznes:      

1/ udostępnienie systemu 0,00 0,00 0,00 0,00 

2/ miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu 

(abonament obejmuje do 5 zdefiniowanych użytkowników i zawiera 

jednorazowe udostępnienie przez Bank do 5 kompletów narzędzi 

uwierzytelniających) 

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

3/ wymiana uszkodzonego narzędzia uwierzytelniającego (karty 

kodów jednorazowych w formie karty chip oraz czytnika) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 UWAGA:  

Miesięczna opłata abonamentowa pobierana od każdej firmy 

zarejestrowanej w systemie. 

    

DZIAŁ II Karty bankowe 

12. Wydanie lub wznowienie karty PKO Visa Business Electron 

(opłata za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty) 

UWAGA: zwolnienie z opłaty nie dotyczy dotychczas posiadanych 

kart 

0,00 do 3 kart 
0,00 do 3 

kart 
0,00 do 7 kart 

0,00 do 7 

kart 

13. Wypłata gotówki w walucie polskiej, dokonywana kartą PKO Visa 

Business Electron w bankomatach PKO BP SA i bankomatach 

eService 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

14. Miesięczne rozliczenie operacji bezgotówkowych krajowych i 

zagranicznych, dokonywanych kartą PKO Visa Business Electron 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

15. Użytkowanie lub wznowienie karty PKO MasterCard Business 

(opłata za każdy 12-miesięczny okres ważności  karty) 4      

1/ złotej 150,00 150,00 90,00 90,00 

2/ srebrnej 50,00 50,00 30,00 30,00 

15a. Wydanie lub wznowienie karty PKO MasterCard Corporate 

(opłata za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty): 

Uwaga:  Obniżenie opłaty nie dotyczy dotychczas posiadanych kart 

150,00 150,00 90,00 90,00 
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DZIAŁ III Kredytowanie działalności gospodarczej 

16. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie lub przedłużenie kredytu w 

rachunku bieżącym - od wnioskowanej kwoty 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

17. Od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

DZIAŁ IV Polecenie wypłaty w obrocie dewizowym 

18. Polecenia wypłaty SEPA 
1
  otrzymywane Zgodnie z 

postanowienia

-mi Części V 

Zgodnie z 

postanowienia

-mi Części V 

Zgodnie z 

postanowieni

a-mi Części V 

0,00 

19. Polecenia wypłaty inne niż zagraniczne świadczenia emerytalno-

rentowe na rzecz klientów PKO BP SA, gdy koszty ponosi 

beneficjent: 
Zgodnie z 

postanowienia

mi Części V 

Zgodnie z 

postanowienia

-mi Części V 

Zgodnie z 

postanowieni

a-mi Części V 

 

1/ realizacja przelewu transgranicznego 1 0,00 

2/ realizacja polecenia wypłaty innego niż przelew transgraniczny w 

formie bezgotówkowej 1 0,00 

20. Prowizja za realizację polecenia wypłaty za pośrednictwem 

systemu bankowości elektronicznej: 

Zgodnie z 

postanowienia

mi Części V 

 

Zgodnie z 

postanowieni

ami Części V 

 

1/ polecenia wypłaty SEPA 2 11,50 8,00 

2/ polecenia wypłaty EOG: 3   

a) w walucie EUR 32,50 25,00 

b) w innych walutach krajów EOG 0,17 % kwoty 

polecenia 

wypłaty  

nie mniej niż 

15,00  

nie więcej niż 

120,00 

0,15 % kwoty 

polecenia 

wypłaty  

nie mniej niż 

15,00  

nie więcej niż 

120,00 

3/ Pozostałe polecenia wypłaty, inne niż w ppkt 1 i 2 0,17 % kwoty 

polecenia 

wypłaty  

nie mniej niż 

15,00  

nie więcej niż 

120,00 

0,15 % kwoty 

polecenia 

wypłaty  

nie mniej niż 

15,00  

nie więcej niż 

120,00 
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DZIAŁ V Inne     

12. Rezygnacja z obsługi w ramach pakietu  

(w okresie pierwszych 12 miesięcy od zawarcia umowy) 

zwrot opłat 

początkowych

*** 

zwrot opłat 

początkowych

*** 

zwrot opłat 

początkowyc

h*** 

zwrot opłat 

początkowyc

h*** 

13. Inne usługi Zgodnie z 

postanowienia

mi Części I - 

XII 

Zgodnie z 

postanowienia

mi Części I - 

XII 

Zgodnie z 

postanowieni

ami Części I - 

XII 

Zgodnie z 

postanowieni

ami Części I - 

XII 

 

*   pakiet z promocyjnymi warunkami cenowymi dotyczącymi operacji zagranicznych 

**  w miesiącu kalendarzowym w którym podpisano umowę - opłata 0,00 zł 

*** opłaty początkowe rozumiane są jako opłaty ze standardowej Taryfy prowizji i opłat PKO BP S.A. za usługi oferowane klientom korporacyjnym 

lub jako różnica pomiędzy opłatami ze standardowej Taryfy i opłatami z pakietu, opłaty wymienione w pkt: 5,10-12,15 i 15a 

PKO BP SA realizuje polecenie wypłaty, w tym polecenie wypłaty SEPA, przelew transgraniczny wyłącznie na podstawie identyfikacji rachunku 

bankowego beneficjenta w strukturze IBAN lub NRB, wskazanego w poleceniu wypłaty  polecenia wypłaty w walucie Euro w ramach obszaru SEPA 

- wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz Islandia, Norwegia, Lichtenstein, Szwajcaria 

Europejski Obszar Gospodarczy - wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz Islandia, Norwegia, Lichtenstein 
4    usługa wycofana z oferty PKO BP SA. Opłaty dotyczą kart wydanych przed dniem 30 września 2010 r. 
5  opłata obowiązuje dla umów zawartych do dnia 31 sierpnia 2011 r. 
6  opłata obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 września 2011 r. 
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B TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ PKO BP OD BANKÓW W 
OBROCIE ZAGRANICZNYM I KRAJOWYM OBROCIE DEWIZOWYM 
 

CZĘŚĆ 1 POLECENIA WYPŁATY * I CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 
 

    w złotych 

1. Polecenia wypłaty realizowane na rzecz instytucji bankowych (transfery międzybankowe) 0,00 

2. Polecenia wypłaty na rzecz klientów PKO BP SA, sformatowane poprawnie, gdy koszty ponosi 

zleceniodawca  
 

1/ realizacja przelewu transgranicznego 20,00 

2/ realizacja polecenia wypłaty innego niż przelew transgraniczny, w tym:  

a) w formie bezgotówkowej 

Uwaga: 

PKO BP SA realizuje polecenie wypłaty wyłącznie na podstawie identyfikacji rachunku bankowego 

beneficjenta w strukturze IBAN lub NRB wskazanego w poleceniu wypłaty. 

28,00  

lub zgodnie z umową 

b) w formie gotówkowej 

Uwaga:  

PKO BP SA realizuje polecenie wypłaty inne niż przelew transgraniczny bez wskazanego rachunku 

bankowego beneficjenta wyłącznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działaności gospodarczej. 

50,00 

lub zgodnie z umową 

3. Polecenia wypłaty na rzecz klientów innych banków, otrzymane  przez PKO BP SA - sformatowane 

poprawnie, gdy koszty ponosi zleceniodawca 
 

1/ realizacja przelewu transgranicznego zgodnie z umową z bankiem 

zagranicznym lub krajowym 

2/ realizacja polecenia wypłaty innego niż przelew transgraniczny 0,15: nie mniej niż 28,00 nie 

więcej niż 280,00  + koszty 

banków trzecich + opłata za 

SWIFT lub zgodnie z umową 

4. Polecenia wypłaty LVP w walucie PLN realizowane na podstawie umowy z bankiem zagranicznym – 

korespondentem PKO BP SA: 
 

1/ na rzecz klientów PKO BP SA zgodnie z umową  

z bankiem 

2/ na rzecz klientów innych banków krajowych zgodnie z umową  

z bankiem 
5. 

Dodatkowa opłata NON-STP pobierana w przypadku polecenia wypłaty sformatowanego 

niepoprawnie:*** 
 

1/ przelew transgraniczny ****   40,00 

2/ polecenie wypłaty inne niż przelew transgraniczny 40,00 

6. Pozostałe czynności związane z realizacją polecenia wypłaty otrzymywanego: ***  

1/ Dodatkowe czynności, w tym poprawki, zmiany, uzupełnienia, do poleceń wypłaty niezrealizowanych 

przez PKO BP SA 
60,00 + koszty banków trzecich 

2/ Dodatkowe czynności, w tym zapytania, do poleceń wypłaty zrealizowanych przez PKO BP SA**** 100,00 + koszty banków 

trzecich 
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1 2 3 

3/ Zwrot polecenia wypłaty w systemie EuroELIXIR albo TARGET2 0,00 

4/ Zwrot polecenia wypłaty w systemie SWIFT.  Potrąca się ze zwracanej kwoty 100,00 + koszty banków 

trzecich 

5/  Anulowania poleceń wypłaty.  Potrąca się ze zwracanej kwoty. 200,00 + koszty banków 

trzecich 

7. Inkaso czeków  1:  kwoty czeku nie mniej niż 

20,00 nie więcej niż 400,00 

8. Zwrot nieopłaconego czeku 80,00 

9. Wykonanie zastrzeżenia czeku ciągnionego na PKO BP SA na zlecenie banku zagranicznego. 100,00 

* prowizje i opłaty pobiera się od strony pokrywającej koszty bankowe:  

-  od beneficjenta - zgodnie z klauzulą BEN lub SHA 

-  od zleceniodawcy – zgodnie z klauzulą OUR 

*** prowizji i opłat nie pobiera się od banków na zasadzie wzajemności 

**** pobierane od banku zagranicznego lub krajowego niezależnie od klauzuli kosztowej  
 

CZĘŚĆ 2 INKASO DOKUMENTOWE 
 

    w złotych 

1. Inkaso dokumentowe i inkaso weksli – od kwoty inkasa  0,2: nie mniej niż 200,00  

nie więcej niż 800,00 

2. Za: 

200,00 

 - awizowanie inkasa, 

 - zmianę instrukcji inkasowych, 

 - zwrot niezainkasowanych dokumentów, 

 - wydanie dokumentów bez zapłaty (franco), 

 - przekazanie inkasa do realizacji w innym banku 

3. Indosowanie lub dokonanie cesji dokumentów transportowych lub ubezpieczeniowych wystawionych na 

PKO BP SA 
150,00 

4. Pozostałe czynności związane z obsługą inkasa:  

1/ monitowanie zapłaty, 100,00 

2/ indos pełnomocniczy, 100,00 

3/ zgłoszenie weksla do protestu, 320,00 + opłaty notarialne 

4/ inne czynności nie objęte taryfą. według umowy z klientem 

 

 

CZĘŚĆ 3 AKREDYTYWA DOKUMENTOWA 
 

 
 

w złotych 

1. Wystawienie lub awizowanie preawizu  120,00 

2. Awizowanie akredytywy 400,00 

3. Przekazanie akredytywy do realizacji w innym banku 300,00 
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1 2 3 

4. Prowizja:  

1/ za potwierdzenie akredytywy - od kwoty akredytywy do negocjacji 

2/ za:  

 - otwarcie akredytywy - od kwoty akredytywy za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres jej ważności, 

0,2: nie mniej niż 400,00 

 -  

 - podwyższenie kwoty akredytywy - od kwoty podwyższenia, 

 - wypłatę w ramach realizacji akredytywy – od przekazywanej kwoty lub negocjowanie dokumentów – 
od kwoty określonej w dokumentach, 

 - akcept weksla w ramach realizacji akredytywy (dotyczy akredytywy niepotwierdzonej przez PKO BP 
SA) – od kwoty weksla, 

 - przeniesienie akredytywy na wtórnego beneficjenta (prowizja pobierana od pierwszego beneficjenta) – 
od kwoty akredytywy. 

3/ za zmianę otwartej akredytywy polegającą na przedłużeniu terminu ważności akredytywy – prowizja jest 

pobierana od salda akredytywy jednorazowo w dniu dokonania zmiany 

0,2: nie mniej  niż 400,00 

nie więcej niż 1500,00 

 Uwaga:   

 Prowizja za otwarcie i potwierdzenie akredytywy jest pobierana od wartości akredytywy powiększonej o 

procent tolerancji (jeżeli wystąpi) 
 

5. Inna zmiana warunków akredytywy, w tym przedłużenie terminu jej ważności, jeżeli przedłużenie to mieści 

się w okresie, za który pobrano już prowizję 
200,00 

 Uwaga: W przypadku jednoczesnych zmian warunków akredytywy określonych w pkt 4 - 5 pobiera się 

jedną prowizję – najwyższą 
 

6. Odroczenie terminu płatności w ramach akredytywy - za każdy rozpoczęty miesiąc od daty wysłania 

dokumentów – od kwoty określonej w dokumentach 

0,15%  

nie mniej niż 200,00 

7. Podjęcie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy (prowizja pobierana od beneficjenta 

akredytywy) 
300,00 

8. Za: 

200,00 
 - odesłanie dokumentów odrzuconych przez PKO BP SA, 

 - anulowanie akredytywy, 

 - spisanie niewykorzystanego salda 

 Uwaga:   

 Opłaty za spisanie salda nie pobiera się, gdy kwota niewykorzystanego salda mieści się w ramach 

ustalonego w warunkach akredytywy procentu tolerancji w odniesieniu do kwoty akredytywy albo 

wartość w PLN niewykorzystanego salda jest niższa lub równa 200,00 PLN 

 

9. Indosowanie oraz dokonanie cesji dokumentów transportowych lub ubezpieczeniowych wystawionych na 

PKO BP SA 
200,00 

10. Wstępne sprawdzenie dokumentów przedstawionych w ramach realizacji akredytywy 50,00 za jeden dokument 

200,00 za komplet 

11. Inne czynności nie objęte Taryfą według umowy z klientem 
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CZĘŚĆ 4 GWARANCJE, REGWARANCJE, AKREDYTYWY STAND-BY I PORĘCZENIA  (W 
TYM  PORĘCZENIA  WEKSLOWE) 
 

 
 w złotych 

1. Za:  

- wystawienie promesy udzielenia gwarancji lub poręczenia, 

400,00 
- awizowanie gwarancji (preawizu), akredytywy stand-by lub poręczenia, zmiany gwarancji / 

akredytywy stand-by 

- sporządzenie opinii, na wniosek beneficjenta, treści gwarancji, akredytywy stand-by lub poręczenia. 

2. Za:  

 - udzielenie przez PKO BP SA gwarancji lub poręczenia oraz za otwarcie akredytywy stand-by – od 
kwoty zobowiązania PKO BP SA za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres ważności tego 
zobowiązania, 

 

 -   

 - podwyższenie kwoty gwarancji, poręczenia lub akredytywy stand-by – od kwoty podwyższenia,  

1/ bez regwarancji banku krajowego lub zagranicznego, od 0,5% do 1,5%   

nie mniej niż 400,00 

2/ z regwarancją banku krajowego lub zagranicznego. od 0,4% do 0,75%   

nie mniej niż 400,00 

2a.  Za zmianę udzielonej gwarancji, poręczenia lub akredytywy stand-by polegającą na przedłużeniu terminu 

ważności gwarancji, poręczenia lub akredytywy stand-by – prowizja jest pobierana od salda zobowiązania 

PKO BP SA jednorazowo w dniu dokonania zmiany 

0,2: nie mniej niż 400,00 nie 

więcej niż 1500,00 

3. Inna zmiana warunków gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by lub poręczenia, w tym przedłużenie 

terminu ważności gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by lub poręczenia, jeżeli przedłużenie to mieści 

się w okresie, za który pobrano już prowizję, 

300,00 

4. Za wypłatę lub pośrednictwo w zgłoszeniu roszczenia z gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by lub 

poręczenia od kwoty zgłoszonego roszczenia 

0,25%   

nie mniej niż 400,00 

5. Za udzielenie gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by odbiegającej od wzoru PKO BP SA 300,00 

6. Inne czynności nie objęte Taryfą według umowy z klientem 

 
 

CZĘŚĆ 5 RACHUNKI LORO 
 

DZIAŁ I Obsługa rachunków 
 

  w złotych 

1. Prowadzenie rachunku, miesięcznie: zgodnie z umową 

2. Operacje kredytowe i debetowe -  za każdą pozycję księgową  zgodnie z umową 

3. Wyciągi:  

1/ dzienne SWIFT MT 950, zgodnie z umową 

2/ dzienne SWIFT MT 940 – miesięcznie, zgodnie z umową 

3/ SWIFT MT 900 awizo debetowe (debit advice) – za każde awizo, 5,00 

4/ SWIFT MT 910 awizo kredytowe (credit advice) – za każde awizo. 5,00 
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DZIAŁ II Zlecenia międzybankowe 
 

   w złotych 

4.  Transfery międzybankowe:   

1/ na rachunki prowadzone w księgach PKO BP SA (book transfer), zgodnie z umową 

2/ na rachunki prowadzone w innych bankach MT2xx. 5,00 + koszty banków trzecich lub zgodnie z 

umową 

5. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na i z rachunku banku krajowego -  od kwoty operacji:  

1/ do równowartości 50.000,00 USD   (lub 50.000 EUR1)), 0,4:  nie mniej niż 50,00  

lub zgodnie z umową 

2/ powyżej równowartości 50.000,00 USD (lub 50.000,00 EUR1)). zgodnie z umową 

6. Transakcje banknotowe dokonywane przez bank krajowy zgodnie z umową 

 1) dotyczy rachunków w EUR  

 

DZIAŁ III Inne czynności bankowe 
 

    w złotych 

7. Walutowanie wsteczne (korekta daty waluty) 100,00 + koszty banków trzecich 

8. Odtworzenie wyciągu obejmującego operacje:  

1/ do 2 dni roboczych wstecz od daty przyjęcia dyspozycji odtworzenia wyciągu, 5,00 

2/ powyżej 2 dni roboczych wstecz od daty przyjęcia dyspozycji odtworzenia wyciągu. 16,00 

9. Inne nietypowe czynności nie mniej niż 50,00 

 
 

CZĘŚĆ 6 POZOSTAŁE OPŁATY 
 

    w złotych 

1. Opłata za SWIFT 10,00 

2 Opłata za teleks:  

1/ kraje europejskie 20,00 

2/ kraje pozaeuropejskie 80,00 

3. Potwierdzenie podpisów 20,00 

4. Udzielenie/potwierdzenie informacji o banku zagranicznym lub banku krajowym dla 

firmy audytorskie 
400,00 

 
 
 
 


