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TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ PKO
BANK POLSKI SA OD BANKÓW W OBROCIE ZAGRANICZNYM
I KRAJOWYM OBROCIE DEWIZOWYM
SEKCJA A. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Niniejsze postanowienia ogólne określają zasady, według jakich pobierane są prowizje i opłaty wymienione w Taryfie prowizji i opłat bankowych pobieranych przez PKO Bank Polski SA od banków w obrocie
zagranicznym i krajowym obrocie dewizowym, zwanej dalej „Taryfą”.
§ 2.
1. Prowizje i opłaty bankowe pokrywa bank zlecający operację bankową, tj. wydający dyspozycję wykonania przez PKO Bank Polski SA czynności bankowej, zarówno bezpośrednio jak i korespondencyjnie, osobiście lub
przez uprawnione osoby trzecie, bądź bank beneficjent, zależnie od uzgodnień między tymi stronami i praktyki bankowej.
2. W przypadku operacji bankowych takich jak: polecenia wypłaty w obrocie dewizowym, czeki w obrocie dewizowym, gwarancje, regwarancje, akredytywy stand – by, poręczenia, inkasa dokumentowe i inkasa weksli,
akredytywy dokumentowe prowizje i opłaty pokrywa zleceniodawca lub beneficjent, zależnie od uzgodnień między tymi stronami i praktyki bankowej.
3. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących.
§ 3.
1. Prowizje i opłaty ustalane są i pobierane w złotych albo w walutach obcych.
2. W przypadku, gdy właściwa umowa nie stanowi inaczej, a opłata lub prowizja, z zastrzeżeniem ust. 3-6, jest należna PKO Bankowi Polskiemu SA:
1) w złotych, a uiszczana jest w walucie obcej, dla wyliczania należnej prowizji lub opłaty stosuje się kurs kupna waluty (dla dewiz - płatności bezgotówkowe albo pieniędzy – płatności w gotówce), obowiązujący w
PKO Banku Polskim SA w momencie dokonywania przeliczenia według aktualnej Tabeli kursów walut PKO Banku Polskiego SA,
2) w walucie obcej, a uiszczana jest w złotych, dla wyliczania należnej prowizji lub opłaty stosuje się kurs sprzedaży waluty (dla dewiz – płatności bezgotówkowe albo pieniędzy – płatności w gotówce), obowiązujący
w PKO Banku Polskim SA w momencie dokonywania przeliczenia według aktualnej Tabeli kursów walut PKO Banku Polskiego SA,
3) w walucie obcej, a uiszczana jest w innej walucie obcej, dla wyliczania należnej prowizji lub opłaty stosuje się kursy kupna/sprzedaży waluty (dla dewiz – płatności bezgotówkowe albo pieniędzy – płatności w
gotówce) obowiązujące w PKO Banku Polskim SA w momencie dokonywania przeliczenia według aktualnej Tabeli kursów walut PKO Banku Polskiego SA. W takich przypadkach stosuje się kurs kupna waluty, w
której jest uiszczana prowizja lub opłata oraz kurs sprzedaży waluty, w której prowizja lub opłata jest należna Bankowi zgodnie z Taryfą.
3. Do przewalutowania kwoty progowej, kwoty minimalnej i maksymalnej prowizji na walutę operacji (gdy waluta, w której zdefiniowano prowizję różni się od waluty operacji), stosuje się kurs średni NBP podawany do
wiadomości w aktualnej Tabeli kursów walut PKO Banku Polskiego SA.
4. W przypadku masowych operacji zagranicznych dla rozliczenia prowizji Bank stosuje kurs średni NBP podawany do wiadomości w aktualnej Tabeli kursów walut PKO Banku Polskiego SA.
5. Od akredytyw dokumentowych, inkas dokumentowych, poręczeń i gwarancji w obrocie zagranicznym, realizowanych w walutach obcych, prowizję lub opłatę pobieraną w złotych oblicza się według kursu średniego
NBP podawanego do wiadomości w aktualnej Tabeli kursów walut PKO Banku Polskiego SA.
6. Do obliczania prowizji i opłat mogą być stosowane inne kursy niż określone w ust. 2-5, jeżeli tak stanowią inne przepisy.
§ 4.
Za czynności nietypowe, nieprzewidziane w Taryfie, w szczególności wynikające z żądania Klienta bądź z żądania banków pośredniczących w realizacji czynności bankowej, mogą być pobierane opłaty i prowizje w
wysokościach ustalanych decyzją Dyrektora DBZ z uwzględnieniem charakteru i wolumenu transakcji oraz aktualnej sytuacji rynkowej, w szczególności zaś z uwzględnieniem nakładu pracy oraz ewentualnego stopnia
ryzyka ponoszonego przez PKO Bank Polski SA w związku z wykonaniem danej operacji lub czynności z nią związanych oraz poziomu prowizji i opłat pobieranych przez inne banki, w tym banki zagraniczne w związku z
daną operacją.
§ 5.
Niezależnie od prowizji i opłat wymienionych w Taryfie pobiera się:
1) opłaty i prowizje pobrane przez banki krajowe i zagraniczne pośredniczące przy wykonaniu zlecenia, zgodnie z obowiązującymi taryfami tych banków lub według odrębnie zawartych porozumień,
2) opłaty za przesyłki przekazane na zlecenie Klienta pocztą kurierską.
§ 6.
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W przypadku, w którym kwota polecenia wypłaty z klauzulą BEN/SHA otrzymywanego przez PKO Bank Polski SA, z której mają być pobrane opłaty i prowizje z tytułu jego realizacji nie przekracza 100 PLN i niemożliwe
jest pobranie opłat i prowizji z tego polecenia wypłaty, należy każdorazowo dane polecenie wypłaty traktować na potrzeby naliczania należnych i opłat prowizji w sposób taki, w jaki traktuje się polecenie wypłaty z
klauzulą OUR.
§ 7.
Stawki prowizji i opłat bankowych ustalane są z uwzględnieniem sytuacji rynkowej, a w szczególności poziomu ponoszonych przez PKO Bank Polski SA kosztów operacji oraz poziomu prowizji i opłat pobieranych przez
inne banki.
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