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DZIAŁ III. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE 

  

  
Tytuł prowizji/opłaty 

Rachunek 
Oszczędnościowy 
prowadzony  
w walutach 
wymienialnych 
(oferowany do dnia 
30 listopada 2019 r.) 

Rachunek 
Oszczędnościowy 
Plus 

Pierwsze Konto 
Oszczędnościowe 

1 2 3 4 5 

    w złotych1) w złotych w złotych 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego - miesięcznie  1,00 2) 0,00 0,00 

2. Polecenie przelewu wewnętrznego lub polecenie przelewu lub polecenie przelewu SEPA w trybie zwykłym: 2a) 

1) pierwsze w danym miesiącu kalendarzowym  0,00 3) 0,00 0,00 3) 

2) kolejne w danym miesiącu kalendarzowym w złotych 9,99 3) 9,99 0,00 3) 

3) kolejne w danym miesiącu kalendarzowym w euro 8,00 8,00 0,00 

3. Polecenie przelewu za pośrednictwem systemu SORBNET 2 30,00 30,00 x 

4. Przelewy zagraniczne/walutowe, z zastrzeżeniem pkt 2 ppkt  1 i 3 zgodnie z Częścią V zgodnie z Częścią V zgodnie z Częścią V 

5. 
 

Przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz ustanowienia, modyfikacji lub usunięcia zlecenia płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu 
jednorazowego za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej 4) 

 0,29  0,29  0,29 

6. Wypłaty gotówki: 

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

2) w agencjach PKO BP SA x 0,00 0,00 

7. Wpłaty gotówki w walutach obcych wnoszone w monetach na rachunki walutowe - od kwoty transakcji 5) 50% x x 

8. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 30,00 30,00 x 

9. Sporządzenie i przekazanie pocztą na terenie kraju zestawienia transakcji płatniczych (wyciągu, zbiorczego zestawienia transakcji) częściej niż raz 
w miesiącu – każdorazowo 

6,00 6,00 6,00 

10. Powiadomienia o bieżących zdarzeniach związanych z posiadanym rachunkiem oraz wykorzystywaną usługą bankowości elektronicznej: 

1) pocztą elektroniczną 0,00 0,00 x 

2) powiadamianie SMS - opłaty pobierane w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywowania usługi: 

a) pakiet 40 SMS - miesięczna opłata abonamentowa 6,00  6,00 x 

  b) każdy SMS ponad pakiet oraz SMS bez pakietu - opłata pobierana zbiorczo 0,30 0,30  x 
1) Opłata w złotych - z rachunku jest pobierana równowartość w walucie rachunku. 
2) Opłata nie jest pobierana jeżeli saldo rachunku jest niższe niż wymagana kwota opłaty. 

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE 



2a)  Tryb zwykły – realizacja polecenia przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
3) Brak możliwości realizacji polecenia przelewu do ZUS i Urzędu Skarbowego. 
4) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, uzależniona od liczby autoryzowanych transakcji, przy pomocy kodów jednorazowych z karty. 
5) Nie dotyczy rachunków prowadzonych w celu spłaty kredytu lub pożyczki zabezpieczonych hipotecznie i kredytów gotówkowych Aurum, Platinium z przeznaczeniem na częściową albo całkowitą spłatę kredytu.  


