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Dokument dotyczący opłat

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka
Akcyjna

Nazwa rachunku: Rachunek Oszczędnościowy Plus

Data: 01.03.2021 r.

• Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem
płatniczym. Umożliwi on Państwu porównanie tych opłat z opłatami za inne rachunki.

• Dodatkowo mogą mieć zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powiązanych z tym rachunkiem,
które nie są wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje mogą Państwo znaleźć
w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych w PKO Banku Polskim SA dla osób fizycznych oraz dla
posiadaczy Kont Inteligo Prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, Ogólnych warunkach
prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla klientów indywidualnych przez PKO
Bank Polski SA.

• Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie.

Usługa Opłata
Ogólne usługi powiązane z rachunkiem
Prowadzenie rachunku płatniczego - miesięcznie
[Rachunek Oszczędnościowy Plus] 0,00 PLN
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych przekazanie pocztą na terenie kraju

(wyciągu, zbiorczego zestawienia
transakcji) częściej niż raz w
miesiącu - każdorazowo 6,00 PLN

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku
płatniczym

na życzenie Klienta obejmujące:
1) maksymalnie miesiąc, w którym
złożono wniosek oraz 12 pełnych
miesięcy kalendarzowych
poprzedzających ten miesiąc, 25,00 PLN
2) okres inny, niż określony w pkt 1. 50,00 PLN

Opłata obejmuje następujący pakiet usług:
Opłaty za usługi, które przekroczyły ustaloną liczbę
usług, zostaną naliczone osobno.

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)
Polecenie przelewu wewnętrznego: każdorazowo 0,00/9,994

PLN
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Polecenie przelewu: 1) każdorazowo 0,00/9,994

PLN
2) za pośrednictwem SORBNET 2 30,00 PLN
3) do banków zagranicznych:
a) w trybie zwykłym1:
i) oddział lub usługa bankowości
telefonicznej, 50,00 PLN
ii) usługa bankowości elektronicznej, 25,00 PLN
iii) dodatkowa opłata w przypadku
realizacji z instrukcją kosztową OUR, 80,00 PLN
b) w trybie pilnym2:
i) oddział lub usługa bankowości
telefonicznej, 130,00 PLN
ii) usługa bankowości elektronicznej, 105,00 PLN
iii) dodatkowa opłata w przypadku
realizacji z instrukcją kosztową OUR, 80,00 PLN
4) od banków zagranicznych, 11,003 PLN
a) dodatkowa opłata za realizację
przelewu zagranicznego/walutowego
z tytułu świadczenia
emerytalno-rentowego. 15,00 PLN

Polecenie przelewu SEPA 1) wysyłane przez PKO BP w trybie
zwykłym1:

0,00/8,004

PLN
2) wysyłane przez PKO BP w trybie
pilnym2:
a) oddział lub usługa bankowości
telefonicznej, 50,00 PLN
b) usługa bankowości elektronicznej, 25,00 PLN
3) otrzymywane przez PKO BP, 0,00 PLN
a) dodatkowa opłata za realizację z
tytułu świadczenia
emerytalno-rentowego. 0,00 PLN

Polecenie przelewu w walucie obcej 1) wysyłane do banków krajowych:
a) przez PKO BP w trybie zwykłym1:
i) oddział lub usługa bankowości
telefonicznej, 50,00 PLN
ii) usługa bankowości elektronicznej, 25,00 PLN
iii) dodatkowa opłata w przypadku
realizacji z instrukcją kosztową OUR, 80,00 PLN
b) wysyłane przez PKO BP w trybie
pilnym2:
i) oddział lub usługa bankowości
telefonicznej, 80,00 PLN
ii) usługa bankowości elektronicznej, 55,00 PLN
iii) dodatkowa opłata w przypadku
realizacji z instrukcją kosztową OUR, 80,00 PLN
2) otrzymywane z banków
krajowych, 11,003 PLN
a) dodatkowa opłata za realizację z
tytułu świadczenia
emerytalno-rentowego. 15,00 PLN

Polecenie zapłaty usługa nie jest dostępna
Zlecenia stałe usługa nie jest dostępna
Usługa bankowości telefonicznej opłata nie jest pobierana
Usługa bankowości elektronicznej opłata nie jest pobierana

Karty i gotówka
Wydanie karty płatniczej usługa nie jest dostępna
Obsługa karty debetowej usługa nie jest dostępna
Obsługa karty kredytowej usługa nie jest dostępna
Wpłata gotówki opłata nie jest pobierana
Wypłaty gotówki w oddziałach lub

w agencjach PKO BP SA 0,00 PLN
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Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu
karty debetowej do płatności gotówkowych usługa nie jest dostępna
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu
karty debetowej do płatności bezgotówkowych usługa nie jest dostępna

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane
Kredyt w rachunku płatniczym usługa nie jest dostępna

Inne usługi

Pakiet usług Opłata
Powiadamianie SMS opłaty pobierane w miesięcznych

cyklach rozliczeniowych, liczonych
od dnia aktywowania usługi:
1) pakiet 40 SMS – miesięczna
opłata abonamentowa, 6,00 PLN
2) każdy SMS ponad pakiet oraz
SMS bez pakietu – opłata pobierana
zbiorczo 0,30 PLN

Opłaty za usługi, które przekroczyły ustaloną liczbę usług, zostaną naliczone osobno.

1 Tryb zwykły - realizacja przelewu zagranicznego/walutowego z datą waluty „spot”, z wyjątkiem
Polecenia przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”.

2 Tryb pilny - realizacja przelewu zagranicznego/walutowego z datą waluty "tomnext" (z wyłączeniem
Polecenia przelewu SEPA) albo „overnight". Waluty, w których możliwa jest realizacja wskazane są w
Komunikacie.

3 Opłata za realizację nie jest pobierana w przypadku przelewu zagranicznego/walutowego
podlegającego tzw. ustawie antyspreadowej (ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo
bankowe oraz niektórych innych ustaw).

4 Opłata nie jest pobierana za realizację pierwszego w danym miesiącu kalendarzowym polecenia
przelewu wewnętrznego lub polecenia przelewu lub polecenia przelewu SEPA w trybie zwykłym


