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DZIAŁ IV. PRZELEWY ZAGRANICZNE 

 

Tytuł prowizji/opłaty   w złotych 

19. Przelew otrzymywany przez PKO Bank Polski SA, gdy koszty ponosi beneficjent:  

1) przelew SEPA oraz EOG w EUR 0,00 

2) PKO Intercompany Payments 0,00 

3) przelew inny niż wyżej wymienione 20,00 

20. Czynności dodatkowe do przelewu otrzymywanego: 
- uzupełnienia, zmiany, poprawki 
- zapytania, poszukiwanie wpływu środków na rzecz Klienta 
- opłata NON-STP 

50,00 + koszty banków trzecich 

 Uwaga: Opłata pobierana za każdą dyspozycję z osobna. 

21. Preawizowanie wpływu z tytułu otrzymywanego przelewu przed zaksięgowaniem na rachunku Klienta (miesięcznie, za każdy rachunek) 25,00 

22. Przelew/ zlecenie stałe1 wysyłane przez PKO Bank Polski SA:  

 1) przelew SEPA:  

 a) zlecony za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, na podstawie komunikatu SWIFT MT101, usługi Sweeping 3,50 

 b) zlecony w formie papierowej 30,00 

 2) PKO Intercompany Payments 35,00 

 3) przelew EOG w EUR:  

  a) za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, na podstawie komunikatu SWIFT MT101, usługi Sweeping 

  - w kwocie wyższej lub równej 250 tys. EUR 15,00 

   - w kwocie niższej niż 250 tys. EUR: 35,00 

  b) w formie papierowej 50,00 

 4) przelew SWIFT GPI 0,4% kwoty operacji nie mniej niż 50,00 nie więcej niż 300,00 

 5) przelew inny niż wyżej wymienione:  

 a) zlecony w iPKO biznes, na podstawie komunikatu SWIFT MT101, usługi Sweeping 0,25% kwoty operacji nie mniej niż 30,00 nie więcej niż 180,00 

 b) zlecony w oddziale lub w MULTICASH 0,3% kwoty operacji nie mniej niż 40,00 nie więcej niż 200,00 

23. Przelew/ zlecenie stałe1 wysyłane w trybie pilnym2 (opłata dodatkowa): 100,00 

CZĘŚĆ I.   RACHUNKI BANKOWE NIEOSZCZĘDNOŚCIOWE  

I POWIERNICZE 



24. Czynności dodatkowe związane z realizacją przelewu/ zlecenia stałego1 wysyłanego: 
- zapytania, uzupełnienia, zmiany na rzecz Klienta oraz czynności dodatkowe wykonywane przez banki pośredniczące 
- anulowanie zrealizowanego przelewu 
- zwrot zrealizowanego przelewu 
- opłata NON-STP 

50,00 + koszty banków trzecich 

 Uwaga: Opłata pobierana za każdą dyspozycję z osobna. 

25. Instrukcja kosztowa OUR 100,00 

26. Komunikat SWIFT3 10,00 

27. Kopia wysłanego komunikatu przelewu/ zlecenia stałego1 wysyłanego 15,00 

 
 

1 Realizacja zlecenia stałego zagranicznego możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej iPKO biznes. 
2 Opłata pobierana jest za realizację przelewu: 
  1) z datą waluty "Overnight" realizowanego w GBP, PLN, USD lub EUR (z wyłączeniem przelewów SEPA i EOG w EUR).  

  2) z datą waluty "Tomnext" realizowanego w AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, RON, RUB SEK, USD lub EUR (z wyłączeniem przelewów SEPA i EOG w EUR). 
3 Opłata telekomunikacyjna pobierana dodatkowo w przypadku realizacji przelewów za pośrednictwem systemu SWIFT. Przelew SEPA oraz EOG w EUR jest zwolniony z opłaty za komunikat SWIFT. 
 
 


