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  CZĘŚĆ II. KARTY BANKOWE 

DZIAŁ IV. KARTY DEBETOWE TYPU PRZEDPŁACONEGO Karta debetowa typu przedpłaconego6 Karta debetowa typu przedpłaconego  
do rachunku w euro7 

 w złotych w euro 

35. Prowizje i opłaty pobierane od posiadacza rachunku: 

1) użytkowanie karty (rocznie, pobierane z góry) 20,008 5,00 

2) wydanie karty po jej unieważnieniu 2,00 0,50 

3) wydanie karty w trybie ekspresowym (tj. w ciągu trzech dni roboczych) 50,00 + koszt przesyłki 12,00 + koszt przesyłki 

4) udostępnienie możliwości zamawiania kart z indywidualnym wizerunkiem do negocjacji x 

5) raport elektroniczny z operacjami kartowymi w formacie pdf/ txt przesyłany poprzez bankowość 
elektroniczną iPKO biznes lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta (miesięcznie) 

0,00 

6) opłata za wysyłkę karty na adres Użytkownika karty  10,00 x 

7) zasilenie (przelew na rachunki w PKO Banku Polskim S.A.) 1,50 0,50  

8) realizacja dyspozycji zwrotu środków z karty typu przedpłaconego poza bankowością elektroniczną iPKO 
biznes – od każdej dyspozycji 

jak za przelew składany w formie papierowej 

9) realizacja zmiany numeru rachunku dla docelowych przelewów z karty typu przepłaconego – od każdej 
dyspozycji 

50,00 12,00 

36. Prowizje i opłaty pobierane z rachunku karty/ z rachunku ewidencyjnego karty: 

1) wypłata gotówki: 

a) w bankomatach PKO Banku Polskiego S.A. 0,00 

b) w kraju (z wyjątkiem  bankomatów  PKO Banku Polskiego S.A.) i za granicą 3% kwoty operacji nie mniej niż 8,00 3% kwoty operacji nie mniej niż 2,00 

c) towarzysząca operacji bezgotówkowej (Cashback) 1,00 0,50 

2) operacje bezgotówkowe w kraju i za granicą 0,00 

3) zestawienie 5-ciu ostatnich operacji kartowych oraz sprawdzenie salda w bankomatach PKO Banku 
Polskiego S.A. 

0,00 

4) zestawienie 5-ciu ostatnich operacji kartowych w oddziale PKO Banku Polskiego S.A. (na żądanie) 5,00 1,50  
  6 W przypadku operacji kartą debetową typu przedpłaconego do rachunku w złotych dokonanej w walucie innej niż złoty pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 3,5% jej wartości. Prowizja dotyczy również kwoty transakcji z tytułu 

zwrotu towaru opłaconego kartą.  
 7 W przypadku operacji kartą debetową typu przedpłaconego do rachunku w euro w walucie innej niż euro pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 2% jej wartości. Prowizja dotyczy również kwoty transakcji z tytułu zwrotu towaru 

opłaconego kartą. 
 8 Karta debetowa typu przedpłaconego dostępna jest także w wersji z indywidualnym wizerunkiem, dla której wysokość opłaty za użytkowanie określa umowa z Klientem. 

 


