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 CZĘŚĆ VII. PRODUKTY I USŁUGI W ADMINISTROWANIU 

Tytuł prowizji/opłaty   w złotych 

1 2 3 

DZIAŁ I. PRODUKTY I USŁUGI 

1. Realizacja przelewu/ przelewu predefiniowanego składanego przy użyciu nośników elektronicznych w wymaganym formacie: 

a) na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim S.A. 1,00 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 4,00 

Uwaga:  
Opłata dotyczy umów zawartych przed dniem 1 sierpnia 2018 r.  

2. Realizacja przelewu krajowego pilnego: 

1) składanego w formie papierowej  80,00 

2) składanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej iPKO biznes oraz innych elektronicznych kanałów dostępu  5,00 

3. Przelew PKO Intercompany Payments otrzymywany przez PKO Bank Polski S.A., gdy koszty ponosi beneficjent 0,00 

4. Przelew PKO Intercompany Payments wysyłany przez PKO Bank Polski S.A. 35,00 

5. Czynności dodatkowe związane z realizacją: 

1) przelewu zagranicznego otrzymywanego: 50,00 + koszty banków trzecich  

a) uzupełnienia, zmiany, poprawki 

b) zapytania, poszukiwanie wpływu środków na rzecz Klienta 

c) opłata NON-STP 

2) przelewu zagranicznego wysyłanego: 

a) zapytania, uzupełnienia, zmiany na rzecz Klienta oraz czynności dodatkowe wykonywane przez banki pośredniczące 

b) anulowanie zrealizowanego przelewu 

c) zwrot zrealizowanego przelewu 

d) opłata NON-STP 

Uwaga:  
Opłata pobierana za każdą dyspozycję z osobna. 

6. Przekazywanie informacji o zmianach salda rachunku do skrzynki poczty internetowej (miesięcznie) 12,00 

Uwaga:  
Opłata dotyczy umów zawartych przed dniem 15 września 2008 r.  
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7. Przekazywanie komunikatów SMS, informujących o saldzie rachunku w ramach usługi bankowej „Informacja SMS” (miesięcznie)  7,50 

Uwaga:  
Opłata dotyczy umów zawartych przed dniem 1 sierpnia 2018 r. 

8. Korzystanie z systemu bankowości elektronicznej MULTICASH (miesięcznie): 

1) związanego z jednym rachunkiem 200,00 

2) za każdy dodatkowy rachunek (z wyłączeniem rachunków lokat terminowych) 10,00 

Uwaga:  
Opłata dotyczy umów zawartych przed dniem 24 marca 2009 r. 

9. Korzystanie z  bankowości elektronicznej iPKO (miesięcznie) 100,00 

Uwaga:  
Opłata dotyczy umów zawartych przed dniem 15 lipca 2009 r.  

10.  Karta Mastercard Business Adm. 

1) użytkowanie karty (rocznie, pobierane z dołu) 100,00 

2) rozpatrzenie wniosku Klienta o zmianę limitu globalnego 50,00 

3) wypłata gotówki w kraju i za granicą 3% kwoty operacji nie mniej niż 7,00 

4) obsługa nieterminowej spłaty 50,00 

Uwaga:  
Opłaty dotyczą kart wydanych przed dniem 28 lutego 2015 r. 

11. KARTA DEBETOWA - Visa Business Adm. 

1) użytkowanie karty (miesięcznie, pobierane z dołu) 2,00 

2) Wypłata gotówki: 

a) w bankomatach PKO Banku Polskiego S.A. 0,00 

b) w kraju (z wyjątkiem bankomatów PKO Banku Polskiego S.A.) i za granicą 3% kwoty operacji nie mniej niż 5,00 

Uwaga:  
1. Opłaty dotyczą kart wydanych przed dniem 28 lutego 2015 r.  
2. W przypadku operacji dokonanej w walucie innej niż złoty pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3,5% jej wartości. Prowizja dotyczy również kwoty transakcji z tytułu 

zwrotu towaru opłaconego kartą. 
3. Do 31 marca 2019 r. karta wydawana pod nazwą Visa Business Electron Adm. 

12. 
 
 
 
 
 

KARTA DEBETOWA – PKO Visa Business Municipium1,2  

1) Użytkowanie karty (rocznie, pobierane z góry) 0,00 

2) Wydanie karty w trybie ekspresowym (tj. w ciągu trzech dni roboczych) 50,00 + koszt przesyłki 

3) Nadanie kodu PIN: 

a) na infolinii PKO Banku Polskiego S.A. lub w aplikacji mobilnej iPKO biznes 0,00 

b) przesyłanego pocztą (dotyczy również wysłania duplikatu kodu PIN) 20,00 

4) Pakiet ubezpieczeniowy 0,00 
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5) Raport elektroniczny z operacjami kartowymi przesyłany poprzez bankowość elektroniczną iPKO biznes 0,00 

6) Wypłata gotówki: 

a) w bankomatach PKO Banku Polskiego S.A. 0,00 

b) w kraju (z wyjątkiem bankomatów PKO Banku Polskiego S.A.) i za granicą 3% kwoty operacji nie mniej niż 5,00 

c) towarzysząca operacji bezgotówkowej (Cashback) 0,00 

7) Operacje bezgotówkowe i gotówkowe z rachunku powiązanego x 

8) Awaryjna wypłata gotówki za granicą według stawek organizacji Visa Europe3 

13. KARTA OBCIĄŻENIOWA – PKO Mastercard Corporate Municipium   

1) Użytkowanie karty (rocznie, pobierane z dołu) 100,00 

2) Wydanie karty w trybie ekspresowym (tj. w ciągu trzech dni roboczych) 50,00 + koszt przesyłki 

3) Nadanie kodu PIN: 

a) na infolinii PKO Banku Polskiego S.A. lub w aplikacji mobilnej iPKO biznes 0,00 

b) przesyłanego pocztą (dotyczy również wysłania duplikatu kodu PIN) 20,00 

4) Pakiet ubezpieczeniowy 0,00 

5) Pakiet Priority Pass (rocznie, pakiet opcjonalny) 80,00 

6) Priority Pass - wejście Użytkownika karty do saloniku na lotnisku według stawek Priority Pass4 

7) Priority Pass - wejście osoby towarzyszącej do saloniku na lotnisku według stawek Priority Pass4 

8) Raport elektroniczny z operacjami kartowymi przesyłany poprzez bankowość elektroniczną iPKO biznes (miesięcznie): 

a) w formacie pdf/ txt 0,00 

b) w formacie MT940 200,00 

9) Raport elektroniczny z operacjami kartowymi w formacie pdf przesyłany na skrzynkę poczty internetowej Użytkownika karty 
(miesięcznie) 

200,00 

10) Rozpatrzenie wniosku Klienta o zmianę limitu globalnego 200,00 

11) Wypłata gotówki w kraju i za granicą 4% kwoty operacji nie mniej niż 5,00 

12) Miesięczne rozliczenie operacji bezgotówkowych: 

a) krajowych 0,00 

b) zagranicznych 1% wartości operacji 

14. KARTY OBCIĄŻENIOWE – MASTERCARD BUSINESS PKO Mastercard Business  
Srebrna 

PKO Mastercard Business  
Złota 

 w złotych w złotych  

1) Użytkowanie karty (rocznie, pobierane z góry) 200,00 300,00 

2) Wydanie karty w trybie ekspresowym (tj. w ciągu trzech dni roboczych)  50,00 + koszt przesyłki  

3) Nadanie kodu PIN:  

1) na infolinii PKO Banku Polskiego S.A. lub w aplikacji mobilnej iPKO biznes  0,00 
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2) przesyłanego pocztą (dotyczy również wysłania duplikatu kodu PIN) 20,00 

4) Pakiet ubezpieczeniowy 0,00 

5) Pakiet Priority Pass x 0,00 

6) Priority Pass – wejście Użytkownika karty do saloniku na lotnisku  x według stawek Priority Pass4 

7) Priority Pass – wejście osoby towarzyszącej do saloniku na lotnisku  x według stawek Priority Pass4 

 8) Raport elektroniczny z operacjami kartowymi przesyłany poprzez bankowość elektroniczną iPKO biznes (miesięcznie): 

1) w formacie pdf/ txt 0,00 

2) w formacie MT940 200,00 

9) Raport elektroniczny z operacjami kartowymi w formacie pdf przesyłany na skrzynkę poczty internetowej Użytkownika karty 
(miesięcznie) 

200,00 

10) Wypłata gotówki w kraju i za granicą 3% kwoty operacji nie mniej niż 5,00 

11) Miesięczne rozliczenie operacji bezgotówkowych krajowych i zagranicznych 1,5% wartości operacji 

15 Prowadzenie rachunku depozytu automatycznego (miesięcznie) 120,00 

Uwaga:  
Opłata dotyczy dyspozycji i umów zawartych przed 1 lipca 2020 r.  

 1 W przypadku operacji dokonanej w walucie innej niż złoty pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 3,5% jej wartości. Prowizja dotyczy również kwoty transakcji z tytułu zwrotu towaru opłaconego kartą. 
 2 Do 31 marca 2019 r. karta wydawana pod nazwą PKO Visa Business Electron Municipium. 
 3  Aktualnie opłata wynosi 103 USD, przeliczenie następuje po kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w PKO Banku Polskim S.A. w dniu rozliczenia opłaty przez Visa Europe. 
 4 Zgodnie z ofertą programu Priority Pass opłata aktualnie wynosi 32 USD. 

 
  


