
 CZĘŚĆ XI. INNE CZYNNOŚCI 

DZIAŁ. I. USŁUGI REALIZOWANE W APLIKACJI MOBILNEJ ORAZ SERWISIE INTERNETOWYM I TELEFONICZNYM

1 3
w złotych

1. 0,5%

2. 0,5%

3.

1/ 0,00

2/ 0,99

3/ 10,00

4.

1/

a) 0,00

b) 0,00

2/ 0,99

5.

1/ 0,00

2/ 3% nie mniej niż 5,00

6. 1,00

7. 0,29

8. 0,00

9. 0,00

DZIAŁ. II. INNE USŁUGI ŚWIADCZONE NA ŻYCZENIE KLIENTA

1 3
w złotych

1.

PKO Banku Polskiego SA 

Przelew - realizacja dyspozycji przekazania środków z użyciem numeru telefonu, tzw. przelew na numer telefonu :

Wypłata gotówki za pośrednictwem aplikacji mobilnej z bankomatów: 

w ramach rachunków prowadzonych w PKO Banku Polskim SA

na rachunki w innych bankach

Uwaga: Prowizja nie dotyczy Pakietu Mobilnego dla Firm oraz PKO Konta Firmowego

Przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz ustanowienie, modyfikacja lub usunięcie zlecenia płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu jednorazowego za pośrednictwem 

serwisu internetowego i telefonicznego

Opłata za ustanowienie, realizację modyfikację zlecenia stałego

Wydanie:

2

2

za pośrednictwem serwisu internetowego

w aplikacji mobilnej

Przelew/przelew predefiniowany w aplikacji mobilnej:

na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA

na rachunki prowadzone w innych bankach

Uwaga: Prowizja nie dotyczy Pakietu Mobilnego dla Firm oraz PKO Konta Firmowego

Wypłata gotówki towarzysząca operacji bezgotówkowej 

Za jednorazowe kody autoryzacji wysyłane SMS-em na telefon komórkowy do potwierdzenia operacji 

innych, niż PKO Banku Polskiego SA w kraju

Za przyjęcie płatności z wykorzystaniem aplikacji mobilnej dla firm - od kwoty transakcji

Uwaga:

1.Należność Banku z tytułu opłaty pobierana jest zbiorczo w cyklach miesięcznych 

2. Prowizja nie dotyczy Pakietu Mobilnego dla Firm

Za przyjęcie przelewu zleconego w ramach aplikacji mobilnej - od kwoty transakcji 

Uwaga: Prowizja nie dotyczy Pakietu Mobilnego dla Firm

na rachunki prowadzone w innych bankach, w tym na rachunki do ZUS orazUrzędu Skarbowego jako przelew natychmiastowy**
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1)

a) 30,00

b) 60,00

2) 100,00

3) 100,00
4) 5,00

5) 20,00
6) 300,00

7) 500,00

2. 30,00

3. 30,00 niezależnie od ilości

4.

1) 50,00

2) 20,00

3) 15,00

4) 100,00

5) 100,00

6) 10,00

5. 100,00

6. 8,00

7. 1,75% nie mniej 

niż 6,00

8.

1) 0,00

2)

a) 0,00

b) 0,00

c) x

3) 5,00

4)

a) 5,00

b) 0,00

Uwaga: Opłaty nie pobiera się za wydanie zaświadczenia o numerze rachunku bankowego celem przedłożenia w Urzędzie Skarbowym 

za pośrednictwem oddziału

Za wykonanie następujących czynności w ramach iPKO lub iPKO biznes  - od każdej czynności:

za pośrednictwem Serwisu internetowego 

ustalanie i modyfikowanie  listy płatności - od każdej pozycji:

za pośrednictwem oddziału:

wydanie duplikatu numeru klienta - jednorazowo 

za pośrednictwem Serwisu telefonicznego 

za pośrednictwem Serwisu telefonicznego 

zmiany danych na przelewie, wycofania przelewu

Za przygotowanie wniosku o zastosowanie indywidualnych warunków obsługi rachunków  bankowych, w tym warunków cenowych - opłata pobierana z góry 

Opłata nie dotyczy: 

1) wniosku o ustalenie oprocentowania depozytu automatycznego na warunkach indywidualnych oraz lokaty na warunkach negocjowanych,

2) instytucji charytatywnych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, ofert kierowanych do nowych klientów, jednostek 

PKO Banku Polskiego SA: związków zawodowych, kas zapomogowo-pożyczkowych, funduszy socjalnych

odblokowanie dostępu lub odblokowanie numeru klienta: 

Wypłaty gotówkowe dokonywane w formie otwartej środków pochodzących z zerwania/wygaśnięcia standardowych lokat terminowych ( klienci nie posiadający 

rachunku bieżącego) 

ustanowienia pełnomocnictwa dla innej instytucji finansowej do rachunku klienta (jako zabezpieczenie należności) - jednorazowo 

Uwaga:

Opłata nie dotyczy ustanowienia pełnomocnictwa na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej

likwidacji rachunku na życzenie klienta przed upływem trzech miesięcy od daty otwarcia 

zablokowanie dostępu lub zablokowanie numeru klienta 

Przelew środków pochodzących z rachunku terminowej lokaty na rachunki prowadzone w innych bankach (w przypadku braku rachunku bieżącego) 

ustanowienia, zmiany, odwołania pełnomocnictwa- za każdą czynność

zmiany karty wzorów podpisów

blokady środków na życzenie klienta

Potwierdzenie czeku 

Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków (blankietów czekowych) 

 opinii bankowej o kliencie z zastrzeżeniem ppkt. 6 i 7

 informacji dla firmy audytorskiej o rachunku klienta
czeków - za każdy blankiet 

zestawienia operacji na rachunku w formie wydruku komputerowego
zaświadczenia lub opinii bankowej zawierającej informację o zdolności kredytowej klienta posiadającego produkt o charakterze kredytowym  w  PKO Banku Polskim 

SA

zaświadczenia lub opinii bankowej zawierającej informację o zdolności kredytowej klienta nieposiadającego produktu o charakterze kredytowym  w PKO Banku 

Polskim SA

maksymalnie miesiąc w którym złożono wniosek oraz 12 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających ten miesiąc

 okres inny, niż określony w lit.  a)

Zaświadczeń z zastrzeżeniem ppkt. 6 i7, odpisów, potwierdzeń obejmujących:
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c) 0,00

         5)

i. karta kodów jednorazowych w formie karty chip - jednorazowo 50,00

ii. czytnik - jednorazowo 50,00

6) 10,00

7) 0,29

8) 0,00

9)

a)

i. wspólnoty mieszkaniowe 15,00

ii. posiadacze specjalnego zestawu "Zarządca" 0,00

iii. pozostali klienci 60,00

b)

i. wspólnoty mieszkaniowe 10,00

ii. posiadacze specjalnego zestawu "Zarządca" 0,00

iii. pozostali klienci 30,00

c) 0,00

d) 0,00

 9. 0,00

DZIAŁ III. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBROTEM BONAMI SKARBOWYMI, LOKATAMI, FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI,TRANSAKCJAMI WYMIANY WALUT, 

TERMINOWYMI TRANSAKCJAMI STOPY PROCENTOWEJ, TRANSAKCJAMI I OPERACJAMI DOTYCZĄCYMI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, Z OBLIGACJAMI, 

EMISJĄ PAPIERÓW KORPORACYJNYCH

1 2 3

1.

1) 0,00

2) 100,00

3) 0,00

4) 100,00

2.

1) 0,00

2) 100,00

3.

1) 0,00

2) 0,00

4. 0,00

5.

1) 0,00

2) 0,00

3) 0,00

Czynności wykonywane w placówkach PKO Banku Polskiego SA, w związku z transakcjami DM PKO Banku Polskiego z tytułu realizacji transakcji i innych operacji 

dotyczących papierów wartościowych, praw pochodnych, jednostek uczestnictwa i funduszy inwestycyjnych:

wpłaty gotówkowe wnoszone na rachunki DM PKO Banku Polskiego

wypłaty gotówkowe z rachunków DM PKO Banku Polskiego

Zawarcie: 

negocjowanej natychmiastowej transakcji wymiany walut

Zawarcie terminowej transakcji stopy procentowej

negocjowanej, terminowej transakcji wymiany walut

przelewy z rachunków prowadzonych w PKO Banku Polskim SA  na rachunki DM PKO Banku Polskiego

prowadzenia depozytu bonów skarbowych:

Czynności związane z prowadzeniem rachunku negocjowanych lokat terminowych:

zablokowanie lokaty terminowej na rachunku negocjowanej lokaty terminowej ustanowionej na zabezpieczenie wierzytelności innych niż wierzytelności PKO Banku 

Polskiego SA 

otwieranie i prowadzenie rachunku negocjowanych lokat terminowych

wydanie narzędzia uwierzytelniającego w formie tokena mobilnego 

Czynności związane z obrotem bonami skarbowymi, na podstawie umów zawartych do dnia 14 stycznia 2005 r., dotyczące:

zablokowania bonów skarbowych pod zabezpieczenie innych wierzytelności niż wierzytelności PKO Banku Polskiego SA

przeniesienia bonów skarbowych klienta do innego banku posiadającego konto depozytowe w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych w NBP 

zablokowania bonów skarbowych pod zabezpieczenie wierzytelności PKO Banku Polskiego SA

EmailMoney

miesięczna opłata abonamentowa za moduł PKO Cash

przywrócenie pierwotnego hasła do skrzynki poczty internetowej-jednorazowo 

administrowanie przez Bank uprawnieniami użytkowników i parametryzacji iPKO biznes:

za jednorazowe kody autoryzacji wysyłane SMS-em na telefon komórkowy do potwierdzenia operacji 

wydanie nowego narzędzia autoryzacyjnego do korzystania z usługi iPKO Biznes, w przypadku zagubienia 

za przejęcie przez PKO Bank Polski SA funkcji administratora uprawnieniami użytkowników oraz za parametryzację usługi iPKO biznes - jednorazowo:

Przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz ustanowienie, modyfikacja lub usunięcie zlecenia płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu jednorazowego za pośrednictwem 

serwisu internetowego i telefonicznego

za zmianę, na wniosek Klienta, parametryzacji systemu lub uprawnień użytkowników - jednorazowo: 

za pośrednictwem Serwisu internetowego 
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 6.

1) 0,00

2) 0,00

3) 0,00

7. Emisja papierów korporacyjnych

1) za organizację lub podwyższenie wartości programu emisji od 0,1% wartości programu emisji lub podwyższenia

2) za gwarancję uplasowania emisji od 0,2% wartości programu emisji

3) za obsługę programu emisji nie mniej niż 4 000,00 rocznie

4) za organizację emisji serii obligacji albo transzy weksli według umowy z klientem

5) za zmianę, na wniosek klienta, warunków programu emisji w zakresie:

a) wydłużenia trwania programu od 0,1% wartości programu emisji

b) innych warunków programu nie mniej niż 2.000,00

6) nie mniej niż 100,00 + koszty ogłoszeń

8. 3,00

1.

1) odpowiednio  w częściach związanych z obsługą rachunków i kredytów

2) 30,00

 2.

1) 0% - 2%

2) 0,00

3. 30,00

4.

4 a. 25,00

2,99

5 a.

1)

a)
0,99

b) 0,00

2) 10,00

6. 3,00

7. 25,00

**Szczegółowe informacje na temat usługi (w tym data wdrożenia) oraz wysokość limitów określona w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA 

25,00Udzielenie 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:

1) Cena obejmuje podatek od towarów i usług

2) Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności

w formie aneksu do obowiązującej umowy lub w formie umowy restrukturyzacyjnej - od kwoty objętej aneksem lub umową

udzielenie ulgi w spłacie

Zajęcie egzekucyjne rachunku i realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu - od każdej wyegzekwowanej kwoty w ramach jednego 

zajęcia 

5. Realizacja zlecenia "Płatności ustalonej" - za każdą płatność

Uwaga:

Za administrowanie poleceniami przelewu bez pokrycia, czekami przyjętymi "do inkasa"- od każdego polecenia przelewu lub czeku 

Wydanie kopii i wtórników dowodów źródłowych-od każdego załącznika (wyłącznie w ramach indywidualnych umów z klientem) 

Zlecenie zmienne (o zmiennej kwocie i terminie)

( od 24 lipca 2015 r.)

opłaty pobierane z rachunku płatnika:

realizacja Zlecenia zmiennego - za każde zlecenie z rachunku płatnika

ustanowienie/modyfikacja Zlecenia zmiennego za pośrednictwem oddziału, serwisu telefonicznego, serwisu internetowego

opłata miesięczna pobierana z rachunku odbiorcy - za korzystanie z usługi Zleceń zmiennych wpływających na rachunek odbiorcy

DZIAŁ IV. RÓŻNE CZYNNOŚCI 

Zmiana warunków spłaty wierzytelności trudnej (w rozumieniu przepisów wewnętrznych dotyczących zasad zarządzania wierzytelnościami trudnymi w Banku) 

zarządzanej przez Centrum Restrukturyzacji i Windykacji albo Departament Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego w Obszarze Zarządzania Ryzykiem:

Sporządzenie i wysłanie do dłużników z tytułu wierzytelności zarządzanych przez Centrum Restrukturyzacji i Windykacji albo Departament Restrukturyzacji i 

Windykacji Klienta Korporacyjnego w Obszarze Zarządzania Ryzykiem:

 wezwania do zapłaty

Udzielenie zbiorczej informacji z Centralnej Informacji o rachunkach bankowych osobom, o których mowa w art. 92ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 

bankowe oraz organom i instytucjom, o których mowa w art. 105b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 

zawiadomienia, powiadomienia lub monitu związanego z zaległością w spłacie

wydanie wtórnika bonu wekslowego PKO Banku Polskiego SA na wniosek inwestora w przypadku zagubienia, kradzieży, zniszczenia lub utraty 

Czynności wykonywane w placówkach PKO Banku Polskiego SA, dotyczące skarbowych obligacji detalicznych: 

przelewy z rachunków prowadzonych w PKO Banku Polskim SA, na rachunki DM PKO Banku Polskiego, celem nabycia skarbowych obligacji detalicznych

wypłaty gotówkowe związane z realizacją praw i pożytków z tytułu posiadania skarbowych obligacji detalicznych zarejestrowanych w Rejestrze Nabywców Obligacji

wpłaty gotówkowe wnoszone na rachunki DM PKO Banku Polskiego celem nabycia skarbowych obligacji detalicznych

Miesięczna opłata abonamentowa za administrowanie usługą Inwest


