TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM
DLA KLIENTÓW RYNKU KORPORACYJNEGO
Wersja obowiązująca od dnia 15 grudnia 2018 r.

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE NIEOSZCZĘDNOŚCIOWE
I POWIERNICZE
DZIAŁ VII. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI
Tytuł prowizji/opłaty
1

w złotych
2

3

DZIAŁ VII. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI
35.

Wyciąg bankowy:
1)

sporządzony w formie papierowej

2)

sporządzony w formie elektronicznej

10,00
0,00

Uwaga: Nie pobiera się opłaty za pierwszy w miesiącu wyciąg zbiorczy sporządzony w formie papierowej.
36.

Wyciąg na żądanie lub dodatkowy

10,00

37.

Raporty elektroniczne, w tym wysyłane poprzez SWIFT, w formacie innym niż wyciąg bankowy, np. komunikaty z grupy MT94X,
odzwierciedlające księgowania na rachunkach (miesięcznie, od każdego typu komunikatu i rachunku)

200,00

38.

Ustanowienie blokady na rachunku bankowym - od każdej dyspozycji

100,00

Uwaga:
1. Nie pobiera się opłaty od blokad stanowiących zabezpieczenie wierzytelności PKO Banku Polskiego SA, blokad związanych z zajęciami egzekucyjnymi lub wykonywanych na zlecenie uprawnionych organów.
2. W przypadku dyspozycji niestandardowej lub szczególnie pracochłonnej opłata ulega podwyższeniu o 100%.
39.

Przekazanie wezwania do spłaty niedopuszczalnego salda debetowego

100,00

40.

Realizacja zajęcia egzekucyjnego z rachunku oraz dokumentu mającego moc tytułu wykonawczego

100,00

Uwaga:
1. Opłata pobierana od posiadacza rachunku bankowego za każdą wyegzekwowaną kwotę z każdego rachunku podlegającego zajęciu w ramach jednego zawiadomienia o zajęciu.
2. Opłata uwzględnia także udzielanie informacji na wszystkie dodatkowe zapytania kierowane przez organ egzekucyjny po zajęciu rachunku w ramach tego samego postępowania egzekucyjnego.
41.

Utrzymywanie wysokiego salda na rachunkach bieżących/pomocniczych, rachunkach depozytów automatycznych oraz rachunkach
lokat terminowych na warunkach standardowych o terminie do 3M, prowadzonych w EUR - od kwoty łącznego średniomiesięcznego
salda tych rachunków pomniejszonej o 1 mln EUR
Uwaga:
1. Opłata pobierana miesięcznie w przypadku, gdy średniomiesięczne łączne saldo na ww. rachunkach przekroczy wartość 1 mln EUR.
2. Opłata za dany miesiąc pobierana jest w przypadku ujemnej wartości stopy depozytowej Europejskiego Banku Centralnego
obowiązującej w ostatnim dniu miesiąca.

1/12 wartości bezwzględnej aktualnej stopy depozytowej w EUR
ogłaszanej przez Europejski Bank Centralny

