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 CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE NIEOSZCZĘDNOŚCIOWE I POWIERNICZE 

Tytuł prowizji/opłaty   w złotych 

1 2 3 

DZIAŁ IV. POZOSTAŁE USŁUGI 

29. Usługa – Wypłaty Masowe: 

1) realizacja zlecenia wypłaty w oddziałach lub agencjach PKO Banku Polskiego S.A. 0,6% kwoty zlecenia nie mniej niż 20,00 

2) realizacja zlecenia wypłaty w bankomatach PKO Banku Polskiego S.A. 0,3% kwoty zlecenia nie mniej niż 7,50 

30. Usługa Rachunki Wirtualne (Identyfikacja masowych płatności): 

1) aktywacja lub zmiana parametryzacji usługi: 

a) dokonywana za pośrednictwem  bankowości elektronicznej iPKO biznes 0,00 

b) dokonywana poza  bankowością elektroniczną iPKO biznes  do negocjacji  

2) świadczenie usługi (miesięcznie) 100,00 

3) identyfikacja otrzymanej lub wysłanej płatności  0,50 

31. 
  

Obsługa polecenia zapłaty: 

1) pobierane od Odbiorcy (Klient PKO Banku Polskiego S.A.): 

a) uruchomienie lub zmiana warunków usługi (za każdy rachunek bankowy wskazany do obsługi Polecenia Zapłaty) 1 000,00 

b) świadczenie usługi (miesięcznie, za rachunek bankowy wskazany do obsługi Polecenia Zapłaty2) 200,00 

c) dystrybucja jednego formularza „Zgody na obciążenie rachunku”, „Cofnięcia zgody na obciążanie rachunku” 30,00 

d) przyjęcie do realizacji dyspozycji wysyłki komunikatu polecenia zapłaty 4,00 

2) pobierane od Płatnika (Klient PKO Banku Polskiego S.A.): 

a) za każde wykonane polecenie zapłaty 3,50 

b) za zwrot zrealizowanego polecenia zapłaty  10,00 

c) za rejestrację jednej zgody na obciążenie rachunku  10,00 

32. Usługa Qlips (pobierane od Wierzyciela - Klient PKO Banku Polskiego S.A.)1: 

1) uruchomienie usługi 800,00 

2) świadczenie usługi (miesięcznie, za każdy rachunek bankowy wskazany do uznań) 200,00 

3) za każde zrealizowane żądanie płatności 0,30 

33. Usługa konsolidacji sald: 
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1) uruchomienie usługi  do negocjacji, nie mniej niż 300,00 

2) wykonywanie czynności związanych z konsolidacją sald, między innymi w ramach umowy rachunku skonsolidowanego 
(miesięcznie)  

400,00 + 40,00 za każdy rachunek uczestniczący w konsolidacji  

34. Usługa Identyfikacji Depozytów: 

1) prowadzenie Rachunku głównego przetargu (miesięcznie) 200,00 

2) realizacja wypłaty środków z Rachunku powiązanego przetargu (opłata naliczana od salda Rachunku powiązanego, za każdy 
dzień administrowania środkami) 

1% p.a. 

35. Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy: 

1) rozpatrzenie wniosku o otwarcie rachunku do negocjacji  

2) otwarcie rachunku 

3) prowadzenie rachunku (miesięcznie) 

4) identyfikacja wpłaty na Indywidualne Rachunki Nabywców – od wartości każdej wpłaty 

5) wpłaty wnoszone w formie gotówkowej - od wartości każdej operacji 

6) realizacja dyspozycji posiadacza rachunku wypłaty środków z rachunku - od kwoty operacji 

7) wypłata nabywcy środków z rachunku w przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej albo jej rozwiązania 

8) kontrola inwestycji przeprowadzana przed uruchomieniem wypłaty z rachunku – za każdą kontrolę 

9) rejestracja umowy deweloperskiej (od każdej umowy deweloperskiej)  100,00 

10) przekazanie do PKO Banku Polskiego S.A. przez Klienta (Dewelopera) dokumentów wykorzystywanych w procesie obsługi Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego:  

a) składanych w formie papierowej (za każdy dokument) 300,00 

b) składanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub na wskazaną skrzynkę poczty internetowej  0,00 
  1 Opłata obowiązuje od momentu udostępnienia usługi przez PKO Bank Polski S.A.  
  2 Dla umów zawartych przed 1 października 2021 r., opłata pobierana od każdej umowy. 
   

 


