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DZIAŁ IV. KARTY DEBETOWE DLA UŻYTKOWNIKÓW 

 Tytuł prowizji/opłaty 

Karta PKO Ekspres dla użytkownika1) 

Klient Indywidualny Klient Bankowości Osobistej 
Klient Centrum Bankowości 
Prywatnej 

1 2 3 4 5 

  w złotych w złotych w złotych 

1. Wydanie karty płatniczej ze standardowym wizerunkiem lub wznowienie karty płatniczej 0,00 0,00 0,00 

2. Obsługa karty debetowej - opłata miesięczna 0,00 - gdy dokonano 
min. 3 bezgotówkowych 
transakcji (z wyjątkiem 
przelewów) 

3,00 – w pozostałych 
przypadkach 

0,00 0,00 

3. Wznowienie karty płatniczej 0,00 0,00 0,00 

4. Wydanie karty płatniczej z wizerunkiem z galerii albo zmiana standardowego wizerunku karty płatniczej na wizerunek z 
galerii albo zmiana wizerunku karty płatniczej w ramach galerii 

14,90 14,90 14,90 

5. Wypłata gotówki - za każdą transakcję od jej wartości, z wyjątkiem ppkt 5: 

1) w bankomatach PKO BP SA 0,00 0,00 0,00 

2) w bankomatach innych niż PKO BP SA w kraju 3% nie mniej niż 5,00 0,00 0,00 

3) w bankomatach innych niż PKO BP SA za granicą (w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych) 

3% nie mniej niż 5,00 0,00 0,00 

4) w oddziałach lub agencjach PKO BP SA  0,00 0,00 0,00 

5) towarzysząca bezgotówkowej transakcji (Cashback) – za każdą transakcję  1,00 0,00 0,00 

6) w urzędach pocztowych 3% nie mniej niż 5,00 0,00 0,00 

7) w oddziałach banków innych niż PKO BP SA lub punktach świadczących usługi wypłaty gotówki w terminalu 
płatniczym (w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych) 

3% nie mniej niż 10,00 3% nie mniej niż 10,00 3% nie mniej niż 10,00 

6. Przewalutowanie transakcji dokonanej kartą wydaną w ramach organizacji Visa w walucie innej niż waluta polska 
(w tym transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych oraz 
transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych) – od wartości transakcji  

3,5% 3,5% 3,5% 

1)  Karty wydawane są do rachunków określonych w Komunikacie. 

CZĘŚĆ II. POZOSTAŁE KARTY PŁATNICZE 


