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ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH  
W PKO BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW  
RYNKU DETALICZNEGO

Pełny tekst Taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pkobp.pl, pod numerem infolinii 801 302 302 i +48 81 535 65 65 (opłata zgodna z taryfą operatora) 
oraz w oddziałach PKO Banku Polskiego.

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

Lp. Czynność Wysokość

1. Przelew z rachunku – realizacja dyspozycji przekazania środków w oddziale PKO Banku Polskiego SA na rachunek PKO Konto 
Dziecka w przypadku posiadania dostępu do usług bankowości elektronicznej do rachunku PKO Konto Dziecka 

0,00 zł

2. Zlecenia stałe (o stałej kwocie i terminie) – realizacja dyspozycji przekazania środków na rachunek PKO Konto Dziecka,  
za każdą należność wymienioną w zleceniu

0,00 zł

3. Informacja o saldach na skrzynki poczty internetowej – przywrócenie pierwotnego hasła 0,00 zł 

4. Przelew z rachunku SUPERKONTO (umowy zawarte od 14.03.2011 r.) – realizacja dyspozycji przekazania środków na 
rachunki w innym banku za pośrednictwem serwisu internetowego (nie dotyczy przelewów na rachunki do ZUS i Urzędu 
Skarbowego)

0,70 zł

5. Przelew predefiniowany z rachunku SUPERKONTO (umowy zawarte od 14.03.2011 r.) – realizacja dyspozycji przekazania 
środków na rachunki w innym banku za pośrednictwem serwisu internetowego (nie dotyczy przelewów na rachunki do ZUS  
i Urzędu Skarbowego)

0,70 zł

6. Zmiana rachunku prowadzonego w ramach wyższego pakietu na niższy (dotyczy Posiadaczy rachunku ZŁOTE KONTO oraz 
Rachunku PLATINIUM)

50,00 zł

7. Przelew z rachunku SUPERKONTO Graffiti, SUPERKONTO STUDENT oraz SUPERKONTO (umowy zawarte do 13.03.2011 r.)  
– realizacja dyspozycji przekazania środków na rachunki w innym banku, za pośrednictwem serwisu internetowego 

0,70 zł

8. Przelew predefiniowany z rachunku SUPERKONTO Graffiti, SUPERKONTO STUDENT oraz SUPERKONTO (umowy zawarte 
do 13.03.2011 r.) – realizacja dyspozycji przekazania środków na rachunki w innym banku, za pośrednictwem serwisu 
internetowego

0,70 zł

9. Prowadzenie rachunku SUPERKONTO (umowy zawarte do 13.03.2011 r.) – miesięcznie:
a) gdy dokonano transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 250 zł kartą debetową wydaną do rachunku*
b) gdy nie dokonano transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 250 zł kartą debetową wydaną do rachunku*

*  dotyczy transakcji bezgotówkowych rozliczonych w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za rachunek

6,90 zł
8,90 zł

KARTY DEBETOWE

10. Opłata miesięczna za kartę PKO Ekspres do rachunku PKO Konto za Zero (umowy zawarte do 21.10.2012 r.):
1) gdy dokonano transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 250 zł kartą debetową wydaną do rachunku*
2) gdy nie dokonano transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 250 zł kartą debetową wydaną do rachunku*

* dotyczy transakcji bezgotówkowych rozliczonych w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za kartę

0,00 zł
2,90 zł

11. Wydanie lub wznowienie karty PKO Ekspres do rachunków SUPERKONTO (umowy zawarte do 13.03.2011 r.) oraz 
SUPERKONTO Student – opłata za każdy 12 miesięczny okres ważności karty 

26,00 zł

12. Wypłata gotówki w walucie polskiej w oddziałach PKO Banku Polskiego – za każdą operację od wartości operacji 0,00 zł 

13. Odtworzenie kodu PIN w formie papierowej 10,00 zł

14. Wizerunek karty z galerii:
1) wydanie karty z wizerunkiem z galerii,
2) zmiana standardowego wizerunku karty na wizerunek z galerii,
3) zmiana wizerunku karty w ramach galerii.

14,90 zł

POZOSTAŁE RACHUNKI
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY, RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PLUS

15. Prowadzenie rachunku – miesięcznie 
W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata pobierana jest proporcjonalnie do ilości dni pozostających 
do końca tego miesiąca

*Opłata nie jest pobierana, jeżeli saldo rachunku jest niższe niż wymagana kwota opłaty

1,00* zł

16. Przelew oraz przelew predefiniowany – realizacja dyspozycji przekazania środków 
1) na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA:

a) w oddziale PKO Banku Polskiego SA 
b) za pośrednictwem serwisu telefonicznego
c) za pośrednictwem serwisu internetowego

2) na rachunki w innym banku:
a) w oddziale PKO Banku Polskiego SA 
b) za pośrednictwem serwisu telefonicznego 
c) za pośrednictwem serwisu internetowego

* W przypadku pierwszego przelewu na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA dokonanego w danym miesiącu kalendarzowym

0,00* zł 9,99 zł
0,00* zł 9,99 zł
0,00* zł 7,99 zł

9,99 zł
9,99 zł
7,99 zł

Obowiązują od 01.08.2013 r.
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17. Realizacja wysokokwotowych zleceń na rachunki prowadzone w innych niż PKO Bank Polski SA bankach za pośrednictwem 
systemu SORBNET:
1) w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł
2) w kwocie niższej niż 1 mln zł

20,00 zł
40,00 zł

18. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 30,00 zł

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA ŻĄDANIE W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH

19. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie. 30,00 zł

RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY W GBP OFEROWANY DO DNIA 25 MARCA 2012 ROKU

20. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 30,00 zł

KREDYT ODNAWIALNY 
DLA POSIADACZY RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO

21. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,00 zł

22. Udzielenie kredytów – od kwoty kredytu lub każdorazowo wypłaconej transzy, z wyjątkiem wymienionych w ppkt 1-3 1,85% nie mniej          
niż 60,002)

1,5% nie mniej 
niż 60,001) 2) – dla 
posiadaczy rachunku 
ZŁOTE KONTO i 
Rachunku PLATINIUM, 
Konto Aurum, Konto 
Platinium II

Udzielanie:

1) klientom, którzy otrzymali imienną (spersonalizowaną) ofertę kredytową z Banku X

2) udzielane do kwoty 50 000,00 zł3) klientom którzy:
2) – przystąpią do ubezpieczenia oraz
2) – posiadają lub otworzą PKO Konto bez Granic, z którego następowała będzie spłata pożyczki

X

3) udzielane do kwoty 50 000,00 zł3) klientom którzy:
3) –  przystąpią do ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym, które w porównaniu do wariantu podstawowego zawiera 

dodatkowe świadczenie wypłacone bezpośrednio pożyczkobiorcy, które można przeznaczyć na dowolnie wybrany cel 
oraz 

2) – posiadają lub zakupią Kartę Kredytową PKO BP SA oraz 
2) – posiadają lub otworzą PKO Konto bez Granic, z którego następowała będzie spłata pożyczki.

X

23. Podwyższenie kwoty kredytu/pożyczki – od kwoty podwyższenia stawka, jak za udzielenie 
kredytu1) 2)

24. Przedłużenie okresu kredytowania na kolejne 12 miesięcy – od kwoty kredytu:

1)  umowy objęte klauzulą maksymalnego oprocentowania w wysokości stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP 
powiększonej o 6 punktów procentowych

3,1% nie mniej 
niż 80,00 zł 

2) umowy nie objęte klauzulą, o której mowa w ppkt1 1,85% nie mniej
niż 60,002)

1,5% nie mniej
niż 60,001) 2) – dla 
posiadaczy rachunku 
ZŁOTE KONTO i 
Rachunku PLATINIUM, 
Konto Aurum, Konto 
Platinium II

25. Zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu na wniosek kredytobiorcy 80,00 zł

26. Sporządzenie aneksu do umowy lub odpisu umowy kredytowej 50,00 zł4)

1) Nie dotyczy kredytu odnawialnego w wysokości do 10 000 zł w Rachunku PLATINIUM oraz w rachunku Konto Platinium II.
2 )  Wysokość prowizji jest obniżona w przypadku przystąpienia kredytobiorcy do ubezpieczenia, gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu kredytu 

w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych:
3 ) – do poziomu 0,75% nie mniej niż 30,00 zł (tj. o 50%) dla umów kredytu odnawialnego dla posiadaczy rachunku ZŁOTE KONTO, Rachunku PLATINIUM,Konta Aurum i Konta Platinium II, 
3 ) – do poziomu 0,925% nie mniej niż 30,00 zł (tj. o 50%) dla umów kredytu odnawialnego dla posiadaczy pozostałych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych
3) Zawarcie kolejnej umowy pożyczki jest możliwe pod warunkiem, że łączna wartość zawartych umów pożyczek, udzielonych na tych warunkach nie przekroczy 50 000,00 zł.
4) Opłata nie jest pobierana w przypadku:
7) – podwyższenia kwoty kredytu odnawialnego,
7) – zmiany prawnego zabezpieczenia kredytu,
7) – przywrócenia kredytu odnawialnego w przypadku automatycznego zamknięcia kredytu z powodu przekroczenia limitu kredytowego

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

27. Opłata za dostarczenie karty kodów jednorazowych*

*  opłata pobierana miesięcznie z dołu, uzależniona od liczby autoryzowanych operacji, przy pomocy kodów z dostarczonej karty, polegających na 
rejestracji/ modyfikacji/ usunięciu zlecenia (stałego, płatności lub przelewu)

0,10 zł

28. Ustalanie listy płatności – od każdej pozycji:
1) za pośrednictwem oddziału:
1) a)  posiadacze rachunków PKO Konto Rodzica, PKO Konto Pierwsze, PKO Konto dla Młodych, PKO Konto za Zero,  

PKO Konto Pogodne oraz SUPERKONTO (umowy zawarte od 14.03. 2011 r.)
1) b) posiadacze rachunków PKO Konto bez Granic, Konto Aurum oraz Konto Platinium II

1,00 zł

0,00 zł
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OPERACJE KASOWE

29. Wypłaty  z prowadzonych w PKO Banku Polskim SA rachunków osób fizycznych* realizowane w oddziałach  
PKO Banku Polskiego SA z rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych, Rachunków Oszczędnościowych, Rachunków 
Oszczędnościowych Plus, rachunków oszczędnościowych płatnych na żądanie w walucie polskiej i w walutach 
wymienialnych (z wyłączeniem wcześniejszego zaawizowania kwot, które zgodnie z Komunikatem PKO Banku Polskiego SA 
podlegają wcześniejszemu zgłoszeniu).

*  nie dotyczy wypłat z rachunków lokacyjnych IKE oraz wypłat z rachunków oszczędnościowych w GBP, które były oferowane do 25.03.2012 r.  
w Wielkiej Brytanii

0,00 zł

KREDYTY KONSUMPCYJNE 
(POŻYCZKA GOTÓWKOWA)

30. Udzielenie kredytów – od kwoty kredytu lub każdorazowo wypłaconej transzy
1) klientom, którzy otrzymali imienną (spersonalizowaną) ofertę kredytową z Banku
2) udzielane do kwoty 50 000,00 zł klientom którzy:

–  przystąpią do ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym, które w porównaniu do wariantu podstawowego zawiera 
dodatkowe świadczenie wypłacone bezpośrednio pożyczkobiorcy, które można przeznaczyć na dowolnie wybrany cel 
oraz 

– posiadają lub zakupią Kartę Kredytową PKO BP SA oraz 
– posiadają lub otworzą PKO Konto bez Granic, z którego następowała będzie spłata pożyczki

4%
0%

KREDYTY KONSUMPCYJNE 
(POŻYCZKA GOTÓWKOWA, POŻYCZKA GOTÓWKOWA – KONSOLIDACJA, KREDYT GOTÓWKOWY AURUM, KREDYT GOTÓWKOWY PLATINIUM)

31. Czynności związane ze zmianą warunków spłaty:
1) za prolongatę – od kwoty podlegającej prolongacie,
2) za zawieszenie okresu spłaty – od kwoty rat podlegających zawieszeniu

3% nie mniej 
niż 100,00 zł

32. Zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu na wniosek kredytobiorcy

*  Opłata nie jest pobierana w przypadku:
– podwyższenia kwoty kredytu/pożyczki,
– prolongaty,
– zawieszenia okresu spłaty,
– zmiany prawnego zabezpieczenia kredytu.

80,00 zł*

KREDYTY KONSUMPCYJNE
(PREFERENCYJNY STUDENCKI)

33. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,00 – posiadacze 
ROR w PKO Banku 
Polskim SA oraz klienci, 
którzy otworzą ROR 
w PKO Banku Polskim 
SA najpóźniej w dniu 
zawarcia umowy  
o kredyt;
200,00 – klienci nie 
posiadający ROR w PKO 
Banku Polskim SA

34. Zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu na wniosek kredytobiorcy

**  Opłata nie jest pobierana w przypadku:
– wydłużenia okresu spłaty,
– wydłużenia okresu wypłaty,
– zmiany prawnego zabezpieczenia kredytu.

80,00 zł**

INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI

35. Interwencyjna wizyta bezpośrednia u klienta detalicznego lub klienta bankowości osobistej i bankowości prywatnej 0,00 zł

ZMIANA BRZMIENIA TYTUŁU POZYCJI BEZ ZMIANY WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY

36. Prowadzenie rachunku PKO Konto dla Młodych – miesięcznie: 
a)  dla posiadaczy do 26 roku życia albo dla posiadaczy powyżej 26 roku życia, jeżeli systematyczne wpływy na rachunek  

w ostatnim miesiącu wynoszą nie mniej niż 1000 zł
b) dla osób powyżej 26 roku życia, jeżeli systematyczne wpływy na rachunek w ostatnim miesiącu są niższe niż 1000 zł

W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana.

0,00 zł

5,00 zł

37. Prowadzenie rachunku PKO Konto za Zero (umowy zawarte od 22.10. 2012 r.) – miesięcznie: 
a) jeżeli systematyczne wpływy na rachunek w ostatnim miesiącu wynoszą nie mniej niż 1500 zł
b) jeżeli systematyczne wpływy na rachunek w ostatnim miesiącu są niższe niż 1500 zł

W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana.

0,00 zł
6,90 zł

38. Prowadzenie rachunku Konto Aurum – miesięcznie: 
a)  jeżeli systematyczne wpływy na rachunek w ostatnim miesiącu wynoszą nie mniej niż 9000 zł lub średnie saldo 

depozytów na rachunkach w PKO Banku Polskim SA wynosi nie mniej niż 300 000 zł*
b) w pozostałych przypadkach

W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana.

*  Sposób liczenia średniego salda depozytów oraz wykaz depozytów uwzględnionych do wyliczenia średniego salda określony jest w Komunikacie  
PKO Banku Polskiego SA

0,00 zł

20,00 zł
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39. Prowadzenie rachunku Konto Platinium II – miesięcznie: 
a)  jeżeli systematyczne wpływy na rachunek w ostatnim miesiącu wynoszą nie mniej niż 20 000 zł lub średnie saldo 

depozytów na rachunkach w PKO Banku Polskim SA wynosi nie mniej niż 600 000 zł* albo gdy zawarto umowę ramową  
o świadczenie usług bankowości prywatnej

b) w pozostałych przypadkach 

W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana.

*  Sposób liczenia średniego salda depozytów oraz wykaz depozytów uwzględnionych do wyliczenia średniego salda określony jest w Komunikacie  
PKO Banku Polskiego SA

0,00 zł

55,00 zł

40. Prowadzenie rachunku PKO Konto za Zero (umowy zawarte do 21.10.2012 r.) – miesięcznie:
a) jeżeli systematyczne wpływy na rachunek w ostatnim miesiącu wynoszą nie mniej niż 1500 zł
b) jeżeli systematyczne wpływy na rachunek w ostatnim miesiącu są niższe niż 1500 zł

0,00 zł
6,90 zł

41. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie do klienta detalicznego lub klienta bankowości osobistej i bankowości 
prywatnej

10,00 zł

42. SMS w sprawie opóźnienia w spłacie do klienta detalicznego lub klienta bankowości osobistej i bankowości prywatnej 0,00 zł

43. Udzielenie informacji stanowiącej tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie art. 105 
ust.1,2 i 2a, z zastrzeżeniem art. 110 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (DZ. U. z 2012 r. poz 1376)

Uwaga:
Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności

15,00 zł za udzieloną 
informację + koszty 
ewentualnej przesyłki 
pocztowej do 
wnioskodawcy

44. Wydanie na życzenie klienta: 
1)  dla osób fizycznych dokumentów (zaświadczeń, odpisów, kserokopii, zezwoleń, potwierdzeń operacji, kopii dokonania 

operacji, informacji z przedbiegu naliczania odsetek, wydania z archiwum na życzenie klienta zlikwidowanej książeczki 
oszczędnościowej), z zastrzeżeniem ppkt 2 w Części III Dział II pkt 14 i Dział V pkt 2 pełnego tekstu Taryfy

Uwaga:
Za przygotowanie dokumentu w oparciu o informacje z okresów wcześniejszych niż rok wstecz liczone od daty zgłoszenia 
wniosku pobierana jest dodatkowa opłata równa wartości stawki podstawowej za każdy rozpoczęty wcześniejszy roczny 
okres, którego informacja dotyczy

2) dla posiadaczy Rachunku PLATINIUM oraz Konto Platinium II

20,00 zł

0,00 zł

KARTY PŁATNICZE
KARTY KREDYTOWE

1 2 3 4 5 6 7 8

Lp. Nazwa operacji PKO VISA 
Electron 
STUDENT

PKO Visa 
Electron,  
PKO 
MasterCard 
Electronic 
(błękitna)

PKO Visa 
Classic, 
PKO 
MasterCard 
Standard, 
partnerska 
karta PKO 
VITAY (srebrna)

PKO Visa Gold, 
PKO 
MasterCard 
Gold, 
partnerska 
karta PKO 
VITAY (złota)

PKO 
MasterCard 
Platinum

PKO VISA 
Infinite

w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych

1. Opłata za każdorazowe wydanie  
i wznowienie karty – z wyjątkiem kart 
wydawanych po zgłoszeniu utraty karty 
(opłata pobierana z góry)

10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00

2. Opłata za każdy rozpoczęty 12-miesięczny 
okres ważności karty
Uwaga:
Opłata pobierana jest po upływie 
12 miesięcy, także w przypadku 
wcześniejszej rezygnacji klienta z karty, 
tj. przed upływem 12 miesięcy. Opłata 
pobierana jest proporcjonalnie do okresu 
obowiazywania umowy

0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00*

3. Wypłata gotówki w kraju za każdą 
operację – od wartości operacji

3% nie mniej 
niż 8,00 

4% nie mniej 
niż 8,00

4% nie mniej 
niż 8,00

4% nie mniej 
niż 8,00

3% 3%

4. Wypłata gotówki za granicą za każdą 
operację – od wartości operacji

3% nie mniej 
niż 8,00

4% nie mniej 
niż 10,00

4% nie mniej 
niż 10,00

4% nie mniej 
niż 10,00

0% 0%

5. Operacje realizowane w salonach 
gier hazardowych oraz w zakładach 
bukmacherskich

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

6. Opłata za przelew z rachunku karty 
kredytowej za każdą operację  
– od wartości operacji

2% nie mniej 
niż 5,00

2% nie mniej 
niż 5,00

2% nie mniej 
niż 5,00

2% nie mniej 
niż 5,00

2% nie mniej 
niż 5,00

2% nie mniej 
niż 5,00

7. Ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek 
śmierci, trwałej niezdolności do pracy lub 
utraty pracy

0,10% 
wartości kwoty 
zadłużenia w 
dniu rozliczenia

0,13%
wartości kwoty 
zadłużenia w 
dniu rozliczenia

0,10%
wartości kwoty 
zadłużenia w 
dniu rozliczenia

0,10%
wartości kwoty 
zadłużenia w 
dniu rozliczenia

0,00%
wartości kwoty 
zadłużenia w 
dniu rozliczenia

0,00%
wartości kwoty 
zadłużenia w 
dniu rozliczenia
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8. Przejęcie odpowiedzialności za operacje 
zrealizowane przed zgłoszeniem utraty 
karty (opłata miesięczna)

1,00   2,00  3,00 0,00 0,00 0,00

9. Priorty Pass – wejście użytkownika karty 
do saloniku na lotnisku**

x x x równowartość  
27 USD 
w złotych

równowartość  
27 USD 
w złotych

0,00

10. Priorty Pass – wejście osoby towarzyszącej 
do saloniku na lotnisku**

x x x równowartość  
27 USD 
w złotych

równowartość  
27 USD 
w złotych

równowartość  
27 USD 
w złotych

11. Wydanie karty zastępczej za granicą** x x x równowartość 
250,00 USD  
w złotych

0,00 0,00

12. Awaryjna wypłata gotówki za granicą** x x x równowartość 
175,00 USD  
w złotych

0,00 0,00

13. Opłata za monit listowy***: 
1) pierwszy 
2) drugi

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00

14. Opłata za monit listowy*** – trzeci 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00

15. Niedozwolone przekroczenie przyznanego 
limitu kredytowego (w przypadku 
przekroczenia limitu o więcej niż 5%)

35,00 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00

16. Opłata za wydanie na życzenie Klienta 
duplikatu zestawienia operacji

15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00

*  Opłata 0,00 zł dotyczy przypadku, gdy średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych) zrealizowanych w danym roku ważności karty (liczona jako suma operacji 
podzielona przez 12) przkroczy próg określony poniżej w tabeli 

** opłata przeliczana według zasad dla operacji dokonanych w walucie obcej, określonych w Regulaminie wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA.
*** limit opłat za monity listowe w przypadku braku spłaty minimalnej kwoty do zapłaty w miesięcznym cyklu rozliczeniowym wynosi 90 złotych.

Rodzaj karty Wysokość opłaty za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty  
w zależności od średniomiesięcznej wartości operacji

1 2 3

Minimalna 
wartość 
operacji

Wysokość 
opłaty

Minimalna 
wartość 
operacji

Wysokość 
opłaty 

Wartość 
operacji 

Wysokość 
opłaty

PKO VISA Electron STUDENT 200 zł 0 zł 100 zł 9,50 zł do 100 zł 19 zł

PKO Visa Electron, PKO MasterCard Electronic 
(błękitna)

400 zł 0 zł 300 zł 16,00 zł do 300 zł 32 zł

PKO Visa Classic, PKO MasterCard Standard, 
partnerska karta PKO VITAY (srebrna)

1 000 zł 0 zł 600 zł 34,50 zł do 600 zł 69 zł

PKO Visa Gold, PKO MasterCard Gold, 
partnerska karta PKO VITAY (złota)

2 000 zł 0 zł 1 500 zł 75,00 zł do 1500 zł 150 zł

PKO MasterCard Platinum 5 000 zł 0 zł 4 000 zł 300,00 zł  do 4000 zł 600 zł

PKO Visa Infinite 11 000 zł 0 zł 8 200 zł 400,00 zł do 8200 zł 800 zł

W przypadku operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą w walucie innej niż rozliczeniowa, którą jest euro, Bank pobiera dodatkową prowizję  
za przewalutowanie operacji w wysokości 2% wartości operacji.


