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SADZOBNÍK POPLATKOV  
STAWKI PROWIZJI I OPŁAT 
 
I. Učty a súvisiace služby 

Rachunki bankowe i usługi powiązane 
 

ÚČTY   
RACHUNKI BANKOWE 

1. Otvorenie bežného a vedľajšieho účtu  
Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 

0,00 EUR  
EUR 0  

2. Vedenie bežného a vedľajšieho účtu (mesačne)  
Prowadzenie rachunku bankowego bieżącego pomocniczego (miesięcznie) 

15,00 EUR  
EUR 15 

3. Otvorenie a vedenie viazaného účtu (mesačne)  
Otwarcie i prowadzenie rachunku escrow (miesięcznie) 

podľa dohody s klientom  
zgodnie z umową z klientem 

4. 
 

Bankové výpisy: 
Wyciągi bankowe: 

  

1)  v elektronickej forme 
sporządzane w formie pliku elektronicznego 

0,00 EUR  
EUR 0 

 2) v listinnej podobe 
sporządzone w formie papierowej  

6,00 EUR  
EUR 6 

 Poznámka: Za prvý súhrnný výpis v mesiaci v listinne podobe sa neúčtuje žiadny poplatok 
Uwaga: Nie pobiera się opłaty za pierwszy w miesiącu wyciąg zbiorczy sporządzony w formie papierowej 

5. Bankový výpis na požiadanie alebo ďalší bankový výpis  
Wyciąg na żądanie lub dodatkowy 

6,00 EUR  
EUR 6 

6. Zrušenie účtu  
Zamknięcie rachunku 

bez poplatku 
bez opłaty 

7. Zmena Formulára podpisových vzorov  
Zmiana karty wzorów podpisów 

bez poplatku 
bez opłaty 

8. Činnosti súvisiace s konsolidáciou zostatkov podľa zmluvy o konsolidovanom účte:  
Wykonywanie czynności związanych z konsolidacją sald w ramach umowy rachunku skonsolidowanego: 

1) spustenie štruktúry (jednorazovo)  
uruchomienie struktury (jednorazowo) 

250,00 EUR  
EUR 250 

2) vedenie štruktúry (mesačne za každý zapojený účet)  
prowadzenie struktury (miesięcznie za każdy rachunek uczestniczący) 

15,00 EUR  
EUR 15 

9. Činnosti súvisiace s virtuálnym konsolidovaným zostatkom (služba fiktívneho cash poolingu, 
služba virtuálneho konsolidovaného účtu)  
Wykonywanie czynności związanych z wirtualną konsolidacją sald (usługa Cash Pooling 
Odsetkowy, usługa Wirtualny Rachunek Skonsolidowany) 

podľa dohody s klientom  
 
zgodnie z umową z klientem 

10. Činnosti súvisiace s reálnym cash poolingom  
Wykonywanie czynności związanych z usługą Cash Pooling Rzeczywisty 

podľa dohody s klientom  
zgodnie z umową z klientem 

ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO – iPKO biznes  
BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA – iPKO biznes 

11. iPKO biznes: 
iPKO biznes: 

1) mesačný poplatok za používanie systému do 5 užívateľov (mesačne) 
miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu do 5 zdefiniowanych 
użytkowników (miesięcznie)   

12,00 EUR  
EUR 12 

 2) použitie systému ďalším používateľom nad 5 užívateľov (mesačne)  
korzystanie z systemu za każdego dodatkowego użytkownika powyżej 5 użytkowników 
(miesięcznie) 

4,00 EUR 
EUR 4 

 
3) vydanie hardvérového tokenu (za každého užívateľa)  

wydanie tokena (per użytkownik) 
25,00 EUR  

EUR 25 

 4) vydanie mobilného tokenu (za každého užívateľa) 
wydanie tokena mobilnego (per użytkownik) 

0,00 EUR  
EUR 0 

 5) prevzatie správy užívateľských práv a nastavenie parametrov systému iPKO biznes 
Bankou, vrátane prvého nastavenia parametrov systému 
przejęcie przez Bank funkcji administrowania uprawnieniami użytkowników i 
parametryzacji systemu iPKO biznes, w tym pierwsza parametryzacja systemu 

20,00 EUR 
 

EUR 20 

 6) zmena nastavenia parametrov systému iPKO biznes alebo užívateľských práv, na 
žiadosť Klienta, v prípade, ak sú užívateľské práva spravované Bankou 
zmiana na wniosek Klienta parametryzacji systemu iPKO biznes lub uprawnień 
użytkowników w sytuacji, gdy uprawnieniami użytkowników administruje Bank 

20,00 EUR 
 

EUR 20 

 7)  pridanie užívateľov prostredníctvom zamestnanca Banky (za každú žiadosť) 
dodanie użytkowników zlecone pracownikowi Banku (za każdy wniosek) 

4,00 EUR  
EUR 4 
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BANKOVÉ PLATBY  
PRZELEWY 

12. Vnútrobankové platobné príkazy 
Platby z/na bankové účty vedené Bankou, v mene zaťaženého účtu alebo účtu, na ktorý sa pripisuje:  
Przelewy wewnętrzne 
Przelewy realizowane z/na rachunki prowadzone w Banku, w walucie rachunku uznawanego lub obciążanego: 

1) odchádzajúce interné platby  
przelewy wewnętrzne wysyłane 

0,20 EUR  
EUR 0.2 

2) prichádzajúce interné platby  
przelewy wewnętrzne otrzymywane 

0,00 EUR  
EUR 0 

13. SEPA Kreditné prevody (SEPA CT): 
Platby v EUR v rámci SEPA, s inštrukciou SHA 
Przelewy SEPA (SEPA CT): 
Przelewy zagraniczne w walucie EUR, w ramach obszaru SEPA zawierające instrukcję kosztową SHA 

1) odchádzajúce SEPA platby prostredníctvom elektronického bankovníctva 
przelewy SEPA wychodzące, składane za pośrednictwem systemu bankowości 
elektronicznej 

0,20 EUR  
EUR 0.2 

 2) odchádzajúce SEPA platby predložené v listinnej podobe 
przelewy SEPA wychodzące, składane w formie papierowej 

3,00 EUR 
EUR 3 

3) platobné príkazy spracovávané v EXPRESS MÓDE – Overnight (D+0) určený deň pre 
Banku  
realizacja zlecenia w TRYBIE EKSPRESOWYM - z datą waluty dla Banku Overnight 
(D+0) 

8,00 EUR  
 

EUR 8 

4) prichádzajúce SEPA platby  
przelewy SEPA otrzymywane 

0,20 EUR  
EUR 0.2 

14. PLN zahraničné kreditné prevody do Poľska: 
Príkazy pre platby v PLN v Poľsku, vykonávané poľským vyrovnacím systémom – Elixir a SORBNET2.  
Przelewy zagraniczne w PLN do Polski: 
Przelewy zagraniczne w Polsce, w walucie PLN, realizowane przez polskie  systemy clearingowe – Elixir i SORBNET2. 

 
1) zahraničné kreditné prevody v PLN do Poľska zaslané cez Elixir  

przelewy zagraniczne w PLN do Polski wysyłane systemem Elixir 
6,00 EUR  

EUR 6 
 

2) zahraničné kreditné prevody v PLN zaslané cez SORBNET2 
Poznámka: SORBNET2 systém je RTGS (Real Time Gross Settlement) systém, ktorý 
vykonáva príkazy v reálnom čase (opakovane). Bankové platby v sume 1 milión PLN a 
viac sú povinne vykonávané cez SORBNET2.  
przelewy zagraniczne w PLN do Polski wysyłane systemem SORBNET2 
Uwaga: System SORBNET2 należy do klasy systemów RTGS (ang. Real Time Gross 
Settlement), w których zlecenia realizowane są w czasie rzeczywistym (na bieżąco). 
Przelewy w kwocie 1 mln PLN i powyżej, realizowane są obligatoryjnie systemem 
SORBNET2. 

10,00 EUR  
 
 
 

EUR 10 
 

15. Iné zahraničné kreditné prevody (platby) 
Zahraničné kreditné prevody iné ako SEPA a zahraničné kreditné prevody v PLN do Poľska  
Pozostałe przelewy zagraniczne: 
Przelewy zagraniczne inne niż przelewy SEPA oraz przelewy zagraniczne w PLN do Polski 

1) odchádzajúce zahraničné kreditné prevody prostredníctvom elektronického 
bankovníctva 
przelewy zagraniczne wysyłane składane za pośrednictwem systemu bankowości 
elektronicznej 

0,4%, min. 10,00 EUR max. 45,00 EUR 
 

0,4%, min. EUR 10 max. EUR 45 

2) odchádzajúce zahraničné kreditné prevody predložené v listinnej podobe 
przelewy zagraniczne wysyłane składane w formie papierowej 

0,5%, min. 15,00 EUR max. 55,00 EUR 
0.5%, min. EUR 15 max. EUR 55 

3) prichádzajúce zahraničné kreditné prevody  
przelewy zagraniczne otrzymywane 

0,20 EUR  
EUR 0.2 

4) dodatočný poplatok za vykonanie zahraničného kreditného prevodu v URGENT MÓDE – 
Tomnext (D+1) určený deň pre Banku 
Poznámka: Platobné príkazy je možné zadať v týchto menách: AUD, BGN, CAD, CHF, 
CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, RON, RUB SEK, USD, pokiaľ nie je 
dohodnuté inak.  
dodatkowa opłata za realizację przelewu zagranicznego w TRYBIE PILNYM - z datą 
waluty dla Banku Tomnext (D+1) 
Uwaga: W TRYBIE PILNYM można realizować zlecenia w walutach: AUD, BGN, CAD, 
CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, RON, RUB SEK, USD, chyba że 
indywidualna umowa stanowi inaczej. 

25,00 EUR  
 
 
 
 

EUR 25 
 

5) dodatočný poplatok za vykonanie zahraničného kreditného prevodu v EXPRESS MÓDE 
– Overnight (D+0) určený deň pre Banku 
Poznámka: Platobné príkazy je možné vykonať v EXPRESS MODE v menách EUR, USD, 
GBP i PLN, pokiaľ nie je dohodnuté inak.  
dodatkowa opłata za realizację przelewu zagranicznego w TRYBIE EKSPRESOWYM - z 
datą waluty dla Banku Overnight (D+0) 
Uwaga: W TRYBIE EKSPRESOWYM można realizować zlecenia w walutach: EUR, USD, 
GBP i PLN, chyba że indywidualna umowa stanowi inaczej. 

30,00 EUR  
 
 
 

EUR 30 
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6) dodatočný poplatok za inštrukciu OUR  
dodatkowa opłata za instrukcję kosztową OUR 

30,00 EUR  
EUR 30 

16. Dodatočné činnosti spojené s platobnými príkazmi vrátane: dodatkov, zmien, dopytov, zrušení, 
vrátení, NON-STP-poplatkov (za jeden úkon) 
Czynności dodatkowe do przelewów, w tym: uzupełnienia, zmiany, zapytania, anulowania, 
zwroty, opłata NON-STP (za każdą czynność)  

20,00 EUR + náklady tretích strán 
(bánk)  

20,00 EUR + koszty banków trzecich  

17. Elektronické správy v inom formáte ako bankové výpisy, napr. správy zo SWIFT MT94X skupiny, 
ktoré reflektujú posielanie na účet – mesačný poplatok za každú správu a účet  
Raporty elektroniczne w formacie innym niż wyciąg bankowy, np. komunikaty z grupy SWIFT 
MT94X, odzwierciedlające księgowania na rachunkach - opłata miesięczna od każdego typu 
komunikatu i rachunku 

50,00 EUR  
 

EUR 50 
 

SEPA INKASO  
SEPA DIRECT DEBIT 

18. Zhromaždené od Veriteľa  

Pobierane od Odbiorcy: 
 

 1) Prijatie príkazu na odoslanie správy o SEPA Inkase v elektronickej forme 
Poznámka: Použiteľné pre schémy CORE, B2B  
Przyjęcie do realizacji dyspozycji wysyłki komunikatu SEPA Direct Debit w formie 
elektronicznej  
Uwaga: Dotyczy schematów CORE, B2B 

0,30 EUR  
 

EUR 0.3 
 

2) Akceptácia príkazu na zrušenie predošlej elektronickej správy o SEPA Inkase  
Przyjęcie do realizacji dyspozycji wycofania/ storna wysłanego poprzednio komunikatu 
SEPA Direct Debit w formie elektronicznej 

0,30 EUR  
EUR 0.3 

3) Spracovanie žiadosti zamietnutia alebo žiadosti refundácie prostriedkov 
Przetworzenie zlecenia odrzucenia lub żądania zwrotu środków 

8,00 EUR  
EUR 8 

4) 
 

Spracovanie žiadosti refundácie neautorizovanej transakcie 
Przetworzenie zlecenia żądania zwrotu środków z tytułu nieautoryzowanej transakcji 

50,00 EUR  
EUR 50 

5) Sprostredkovanie pri udelení Identifikácie Veriteľa (CID)  
Pośrednictwo w nadaniu Identyfikatora Odbiorcy (CID) 

15,00 EUR  
EUR 15 

19. 
 

Zhromaždené od Dlžníka 
Pobierane od Płatnika: 

 

 1) Vykonanie SEPA Inkasa (zaťaženie účtu) 
Realizacja zlecenia SEPA Direct Debit (obciążenie rachunku) 

0,00 EUR  
EUR 0 

 2) Blokovanie/registrácia mandátu, Zmena mandátu, Zrušenie mandátu  
Rejestracja blokady/zgody, modyfikacja zgody, odwołanie zgody 

 

  a) prostredníctvom elektronického bankovníctva 
poprzez system bankowości elektronicznej 

0,00 EUR  
EUR 0 

b) v listinnej forme  
zlecone w formie papierowej 

3,00 EUR  
EUR 3 

DEBETNÉ KARTY - PKO VISA BUSINESS DEBIT SK 
KARTY DEBETOWE - PKO VISA BUSINESS DEBIT SK 

20. Vydanie karty alebo obnovenie platnosti karty – poplatok za každých začatých 12 mesiacov 
platnosti karty 
Poznámka: Poplatok je účtovaný vopred.  
Wydanie lub wznowienie karty - opłata za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności 
karty 
Uwaga: Opłata pobierana z góry. 

20,00 EUR  
 
 

EUR 20 
 

21. Mesačný poplatok za kartové služby  
Opłata za miesięczną obsługę kart 

0,00 EUR 
EUR 0 

22. Mesačné vyrovnanie tuzemských a zahraničných bezhotovostných transakcií – zo sumy 
operácie  
Miesięczne rozliczenie operacji bezgotówkowych krajowych i zagranicznych – od wartości 
operacji 

0,00 EUR 
 

EUR 0 

23. Poplatok za zmenu sumy mesačného limitu transakcie alebo denných limitov na karte  
Opłata za zmianę wysokości miesięcznego limitu operacji lub dziennych limitów na karcie 

0,00 EUR 
EUR 0 

24. Zablokovanie karty  
Zastrzeżenie karty 

0,00 EUR 
EUR 0 

25. Vydanie novej karty po zablokovaní  
Wydanie nowej karty po jej zastrzeżeniu 

10,00 EUR 
EUR 10 

26. Expresné vydanie novej karty (t.j. do piatich pracovných dní od podania žiadosti) – extra 
poplatok  
Wydanie nowej karty w trybie ekspresowym (tj. w ciągu pięciu dni roboczych - od dnia złożenia 
wniosku) - dodatkowo 

15,00 EUR + náklady doručenia  
 

EUR 15 + koszt wysyłki 

27 Priradenie PIN kódu 
Nadanie kodu  PIN 
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1) na infolinke, alebo cez mobilnú aplikáciu iPKO biznes 
na infolinii lub w aplikacji mobilnej iPKO biznes 

0,00 EUR 
EUR 0 

2) zaslané poštou 
przesyłanego pocztą 

5,00 EUR 
EUR 5 

28. Zmena PIN cez infolinku, cez bankomat Banky , alebo cez mobilnú aplikáciu iPKO biznes 
Zmiana numeru PIN na infolinii lub w bankomacie PKO Banku Polskiego SA lub w aplikacji 
mobilnej 

0,00 EUR 
EUR 0 

29. Obnovenie PIN  
Odtworzenie numeru PIN 

4,00 EUR 
EUR 4 

30. Hotovostné výbery – za každú operáciu  
Wypłata gotówki - za każdą operację: 

1) prostredníctvom tuzemských alebo zahraničných bankomatov  
w bankomatach krajowych i zagranicznych 

0,00/1,501) EUR 
EUR 0/1.51) 

2) cez POS Terminál – lokálne alebo v zahraničí (služba cash advance – hotovosť vopred)  
za pomocą terminala płatniczego POS – w kraju i zagranicą (cash advance) 

1,5%, min 2,00 EUR 
1.5%, min EUR 2 

3) spolu s platobnou transakciou, znižujúc dostupný limit pre platobné transakcie  
towarzysząca operacji płatniczej, pomniejszająca dostępny limit operacji płatniczych - 
usługa cash-back  

0,00 EUR  
EUR 0 

31. Výber v hotovosti v PLN v bankomatoch Banky, pobočkách a agentúrach v Poľsku – za každú 
transakciu  
Wypłata gotówki w PLN w bankomacie, oddziale, agencji Banku w Polsce - za każdą operację 

0,00 EUR  
 

EUR 0 

32. Núdzová hotovosť vopred v zahraničí  
Awaryjna wypłata gotówki za granicą 

podľa sadzieb Visa Europe2) 
według stawek organizacji Visa Europe 

2) 

1) Prvé tri výbery uskutočnené v kalendárnom mesiaci sú oslobodené od poplatku. 

Pierwsze trzy wypłaty gotówki realizowane w miesiącu kalendarzowym są zwolnione z opłaty. 
2) Aktuálne je poplatok 103 $, konverzia bude uskutočnená vo výmennom kurze predaja v cudzej mene platnom v PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky pre vysporiadanie 

poplatku cez Visa Europe. 

Aktualnie opłata wynosi 103 USD, przeliczenie następuje po kursie sprzedaży obowiązującym w PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky w dniu rozliczenia opłaty przez Visa 
Europe 

INÉ SLUŽBY 
INNE CZYNNOŚCI 

33. Činnosti súvisiace so službami Sweeping/Topping: 
Wykonywanie czynności związanych z usługą Sweeping/Topping: 

1) aktivácia služby (jednorazový poplatok za každý sweep účet) 
uruchomienie usługi (opłata jednorazowa za każdy Rachunek Sweep) 

400,00 EUR 
EUR 400 

2) mesačný poplatok za poskytovanie služby (za každý sweep účet) 
opłata miesięczna za świadczenie usługi (za każdy Rachunek Sweep) 

50,00 EUR 
EUR 50 

3) poplatok za registráciu zmeny podmienok služby v bankovom systéme (za každý sweep 
účet) 
opłata za rejestrację w systemie bankowym zmiany warunków świadczenia usługi (za 
każdy Rachunek Sweep) 

80,00 EUR 
 

EUR 80 

4) poplatok za platby vykonané v súlade so službou Sweeping (za každú platbu) 
 
 
opłata za realizację przelewów w ramach usługi Sweeping (od każdego przelewu) 

v sume zodpovedajúcej typu platby 
špecifikovanej v časti BANKOVÉ 
PLATBY 
według stawki jak za realizację danego 
typu przelewu określonego w sekcji 
PRZELEWY 

5) poplatok za správu MT101 preposlanú v súlade so službou Topping (za každú správu) 
 
 
opłata za wysłanie do innego banku dyspozycji płatniczej w ramach usługi Topping (od 
każdego komunikatu) 

v sume zodpovedajúcej pre preposlanú 
správu MT101 špecifikovanej v bode 
34. 3) 
według stawki jak za realizację 
wychodzącego komunikatu SWIFT 
określonego w punkcie 34. 3) 

34. Činnosti súvisiace so službou SWIFT MT101: 
Wykonywanie czynności związanych z usługą SWIFT MT101: 

1) aktivácia služby, pre každý účet a službu osobitne (pre preposielanie a vykonávanie 
správ MT101) 
uruchomienie usługi, osobno dla każdego rachunku i usługi (zarówno od strony 
komunikatów przychodzących jak i wychodzących) 

400,00 EUR 
 

EUR 400 

2) vykonávanie platobných inštrukcií prostredníctvom služby SWIFT MT101 v Banke 
(správa MT101 prichádzajúca do Banky) 
 
przyjęcie do realizacji w Banku dyspozycji płatniczej w ramach usługi SWIFT MT101 
(przychodzący do Banku komunikat typu MT101) 

v sume zodpovedajúcej typu platby 
špecifikovanej v časti BANKOVÉ 
PLATBY 
według stawki jak za realizację danego 
typu przelewu określonego w sekcji 
PRZELEWY 
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3) preposlanie platobnej inštrukcie prostredníctvom správy SWIFT MT101 inej banke 
(správa MT101 zaslaná Bankou) 
wysyłanie do innego banku dyspozycji płatniczej w ramach usługi SWIFT MT101 
(wychodzący z Banku komunikat typu MT101) 

2,00 EUR 
 

EUR 2 

35. PKO Virtuálne účty (identifikácia hromadných platieb): 
PKO Rachunki Wirtualne (Identyfikacja masowych płatności): 

1) poskytovanie služby (mesačne) 
świadczenie usługi (miesięcznie) 

podľa dohody s klientom 
zgodnie z umową z klientem 

2) identifikácia prijatej platby  
identyfikacja otrzymanej płatności 

podľa dohody s klientom 
zgodnie z umową z klientem 

 
II. Podnikateľské úvery 

Kredyty dla firm 
 

1. Servisné poplatky (podľa výšky transakcie) za činnosti súvisiace s: 
 poskytnutím úveru alebo viacúčelového úverového limitu 
 navýšením úveru alebo viacúčelového úverového limitu 
 predĺžením doby platnosti zmluvy o úvere alebo zmluvy o poskytnutíviacúčelového úverového 

limitu 
 zmena meny úveru alebo viacúčelového úverového limitu 
Poznámka: Vo všeobecnosti sú provízie účtované vopred. Provízia je nevratná.  
 
Prowizja przygotowawcza (od kwoty operacji) za czynności związane z: 
 udzieleniem kredytu, limitu kredytowego wielocelowego 
 podwyższeniem kwoty kredytu, limitu kredytowego wielocelowego 
 przedłużeniem terminu obowiązywania umowy kredytu, limitu kredytowego wielocelowego 
 zmianą waluty kredytu, limitu kredytowego wielocelowego 
Uwaga: Prowizja pobierana jest z góry. Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi. 

podľa dohody s klientom  
 
 
 
 
 
 
 
zgodnie z umową z klientem  
 
 
 

2. Vystavenie úverového prísľubu  
Wystawienie promesy kredytowej 

200,00 EUR  
EUR 200 

3. Príprava a zaslanie upomienky:  
Sporządzenie i wysłanie przypomnienia lub pisma: 

1) o nedoplatku alebo nezaplatení úveru alebo úrokov, poplatkov a provízií za poskytnutý 
úver  
o niedopłacie lub braku spłaty kredytu lub odsetek, prowizji i opłat z tytułu udzielonego 
kredytu 

40,00 EUR  
 

EUR 40 
 

2) o nedoručení dokumentov, potrebných pre riadne monitorovanie ekonomickej a finančnej 
situácie dlžníka a dokumentov spojených so zabezpečením úveru v dohodnutom čase 
dotyczącego niedostarczenia przez kredytobiorcę w terminach określonych w umowie 
dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania jego sytuacji ekonomiczno-
finansowej oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem kredytu 

40,00 EUR  
 
 

EUR 40 
 

4. Udelenie alebo navýšenie revolvingového úveru na prevádzkový kapitál, nerevolvingového úveru 
na prevádzkový kapitál, investičného úveru alebo úveru v podobe povoleného prečerpania 
Poznámka: Za poskytnutie alebo navýšenie viacúčelového úverového limitu a za zvýšenie 
sublimitov sa neplatí žiadna provízia. 
 
Udzielenie lub podwyższenie kwoty kredytu obrotowego odnawialnego, kredytu obrotowego 
nieodnawialnego, kredytu inwestycyjnego, kredytu w rachunku bieżącym 
Uwaga: 
Nie pobiera się prowizji za udzielenie lub podwyższenie limitu kredytowego wielocelowego oraz 
za podwyższenie sublimitów.  

podľa dohody s klientom  
 
 
 
 
zgodnie z umową z klientem 

5. Použitie viacúčelového úverového limitu - pre každú inštrukciu 
Wykorzystanie limitu kredytowego wielocelowego – od każdej dyspozycji 

podľa dohody s klientom  
zgodnie z umową z klientem   

6. Čerpanie revolvingového úveru na prevádzkový kapitál, nerevolvingového úveru na prevádzkový 
kapitál, investičného úveru pripísaním na bežný účet dlžníka – v súvislosti s výškou platby  
Wykorzystanie kredytu obrotowego odnawialnego, kredytu obrotowego nieodnawialnego, 
kredytu inwestycyjnych w drodze przelewu na rachunek bieżący kredytobiorcy - od kwoty 
przelewu 

0,8% 
 

0.8%   

7. Poplatok za nečerpanie – účtované na nevyužité časti úveru/ tranže platené s ohľadom na:  
Prowizja za gotowość – od niewykorzystanej kwoty kredytu/transzy: 

1) úver v podobe povoleného prečerpania  
 
kredytu w rachunku bieżącym 

podľa dohody s klientom, min. 0,07% 
mesačne 
zgodnie z umową z klientem, min. 0.07% 
miesięcznie 

2) 
 

revolvingový úver na prevádzkový kapitál  
 
kredytu obrotowego odnawialnego 

podľa dohody s klientom, min. 0,07% 
mesačne 
zgodnie z umową z klientem, min. 0.07% 
miesięcznie 
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3) 
 

nerevolvingový úver na prevádzkový kapitál, investičný úver 
 
kredytu obrotowego nieodnawialnego, inwestycyjnego 

podľa dohody s klientom, min. 0,0025% 
denne 
zgodnie z umową z klientem, min. 
0.0025% dziennie 

Poznámka:  
1. Poplatok je účtovaný z dostupného, ale nevyužitého úveru/ tranže, ktorý nie je obmedzený podmienkami  použitia.  
2. Poplatok je účtovaný za nevyužité čiastky úverov, ktoré sú predmetom viacúčelového úverového limitu.  
3. Poplatok za nevyužitú časť revolvingového úveru sa akumuluje na dennej báze a je účtovaný mesačne ku dňu splatnosti úroku. 
4. Poplatok za nevyužitú časť nerevolvingového úveru a investičného úveru sa akumuluje na dennej báze, odo dňa platby úverovej tranže, 

a účtovaný ku koncu obdobia využitia úveru alebo tranže.  
Uwaga:  
1. Prowizja pobierana jest od podstawionej do dyspozycji i niewykorzystanej kwoty kredytu/transzy, która nie została ograniczona 

warunkiem wykorzystania.  
2. Prowizja pobierana jest od niewykorzystanej kwoty poszczególnych kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego 

wielocelowego. 
3. Prowizja od niewykorzystanego kredytu odnawialnego naliczona jest codziennie, a pobierana jest raz w miesiącu, w dniu płatności 

odsetek. 
4. Prowizja od niewykorzystanego kredytu nieodnawialnego i inwestycyjnego naliczona jest codziennie, od następnego dnia po wypłacie 

transzy, a pobierana na koniec okresu wykorzystania transzy. 

8.  Činnosti súvisiace so spravovaním úveru / viacúčelového úverového limitu (mesačne) 
Czynności związane z administrowaniem kredytem/ limitem kredytowym wielocelowym 
(miesięcznie). 

podľa dohody s klientom  
zgodnie z umową z klientem   

Poznámka:  
1. Poplatok za správu viacúčelového úverového limitu alebo úveru v podobe povoleného prečerpania a revolvingového úveru na 

prevádzkový kapitál sa účtuje z dohodnutej sumy úveru/limitu. 
2. Poplatok za správu revolvingového úveru na prevádzkový kapitál, investičného úveru, sa v prvom finančnom roku účtuje zo sumy 

úveru a v nasledujúcich rokoch z nezaplatenej sumy ku koncu predchádzajúceho finančného roka. 
3. Za správu jednotlivých liniek poskytnutých v rámci viacúčelového úverového limitu sa neplatí žiadny poplatok. 

 
Uwaga: 
1. Prowizja za administrowanie limitem kredytowym wielocelowym, kredytem w rachunku bieżącym, kredytem obrotowym odnawialnym 

pobierana jest od kwoty umowy. 
2. Prowizja za administrowanie kredytem obrotowym nieodnawialnym, kredytem inwestycyjnym pobierana jest od kwoty umowy w 

pierwszym roku finansowania, a w kolejnych latach od kwoty pozostającej do spłaty na koniec poprzedniego roku finansowania.. 
3. Nie pobiera się prowizji za administrowanie poszczególnymi kredytami w ramach limitu kredytowego wielocelowego. 

9. Zmena dohodnutých podmienok na žiadosť klienta v súvislosti s:  
Zmiana na wniosek klienta warunków umowy kredytu w zakresie: 

1) predĺžením zmluvy – v súvislosti s výškou sumy, ku ktorej sa predlženie vzťahuje 
przedłużenia umowy - od kwoty, której dotyczy przedłużenie 

1%, min. 200,00 EUR 
1%, min. EUR 200 

2) harmonogramom splátkového kalendára – v súvislosti s výškou sumy, ktorej sa táto 
zmena týka  
harmonogramu spłaty kredytu - od kwoty, której dotyczy zmiana 

1%, min. 200,00 EUR 
 

1%, min. EUR 200 

3) zmenou meny – v súvislosti s výškou aktuálneho dlhu a časti úveru, ktorý ešte bude 
čerpaný  
waluty kredytu - od kwoty aktualnego zadłużenia wraz z pozostałą do wykorzystania 
kwotą kredytu 

1%, min. 200,00 EUR 
 

1%, min. EUR 200 
 

4) inými podmienkami úverovej zmluvy, ktoré nie sú definované v ods. 1-4 
innych warunków umowy kredytu niż określone w ppkt 1-4 

200,00 EUR 
EUR 200 

Poznámka:  
1. Za predĺženie viacúčelového úverového limitu sa neplatí žiadny poplatok. 
2. Poplatok uvedený v bode 9(1) sa nevzťahuje na úvery poskytnuté v rámci viacúčelového úverového limitu. 
3. V prípade úveru poskytnutého v zahraničnej mene a splatného v EUR v súlade s úverovou zmluvou nebude účtovaný žiadny poplatok 

za splatenie úveru v mene, v ktorej bol poskytnutý.  
Uwaga: 
1. Nie pobiera się prowizji za przedłużenie limitu kredytowego wielocelowego. 
2. Prowizja wskazana w ppkt 1) nie dotyczy kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego. 
3. W przypadku kredytów walutowych, spłacanych zgodnie z umową kredytu w EUR, nie pobiera się opłaty za umożliwienie spłaty kredytu 
także w walucie, w której kredyt jest udzielony. 

10. V súvislosti s výškou sumy ktorá bola zaplatená predčasne:  
Od przedterminowo spłaconej kwoty (prowizja rekompensacyjna): 

1) nerevolvingový úver na prevádzkový kapitál, investičný úver – v súvislosti so sumou 
predčasne splatenou  
kredytu obrotowego nieodnawialnego, kredytu inwestycyjnego - od przedterminowo 
spłacanej kwoty 

3%, min. 300 EUR 
 

3%, min EUR 300 
 

2) úver v podobe povoleného prečerpania, revolvingový úver na prevádzkový kapitál  
kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego odnawialnego 

3%, min. 300 EUR 
3%, min EUR 300 

11. Činnosti súvisiace so správou úverov: 
Czynności związane z obsługą kredytów: 
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1) opakované doručovanie dokumentov (napr. dokumentov súvisiacich so zriadením a 
uvoľnením zabezpečenia, písomných informácií o zmenách úrokových sadzieb), ku ktorým 
je klient formálne oprávnený v procese poskytnutia úveru  
powtórne przekazanie klientowi dokumentów (np. dokumenty związane z ustanawianiem i 
zwalnianiem zabezpieczeń, pisemna informacja o zmianie oprocentowania) 
przysługujących mu formalnie w procesie kredytowania 

40,00 EUR 
 
 

EUR 40 
 

2) posúdenie hodnoty nehnuteľnosti, ak daná nehnuteľnosť bude slúžiť ako zabezpečenie, 
pokiaľ nie je predmetom úveru – za každú nehnuteľnosť  
dokonanie oszacowania wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu, 
a nie będącej przedmiotem kredytowania – od każdej nieruchomości 

podľa skutočných nákladov externého 
posúdenia  
według faktycznie poniesionych kosztów 
wyceny zewnętrznej 

 
III. Dokumentárne akreditívy 

Akredytywy 
 

VLASTNÉ DOKUMENTÁRNE AKREDITÍVY (VYSTAVENÉ PKO BP S.A., POBOČKA ZAHRANIČNEJ BANKY)  
AKREDYTYWY DOKUMENTOWE WŁASNE (OTWARTE PRZEZ PKO BP S.A., POBOČKA ZAHRANIČNEJ BANKY) 

1. Poplatok za spracovanie žiadosti o vystavenie alebo zmenu dokumentárneho akreditívu  
Prowizja za rozpatrzenie zlecenia otwarcia lub zmiany warunków akredytywy 

50,00 EUR 
EUR 50 

2. Poplatok za predavízo 
Preawiz 

100,00 EUR  
EUR 100 

3. Poplatok za vystavenie – počítaný za každé začaté tri mesiace  
Otwarcie akredytywy - za każde rozpoczęte trzy miesiące ważności 

0,2%, min. 100,00 EUR 
0,2%, min. EUR 

4. Zvýšenie sumy alebo predĺženie platnosti dokumentárneho akreditívu  
Podwyższenie kwoty akredytywy lub przedłużenie terminu ważności akredytywy dokumentowej 

0,2%, min. 100,00 EUR 
0.2%, min. EUR 100 

5. Platba alebo akceptácia zmenky  
Za wypłatę lub akcept weksla 

0,2%, min. 100,00 EUR 
0,2%, min. EUR 100 

6. Iná zmena dokumentárneho akreditívu  
Inna zmiana akredytywy dokumentowej 

50,00 EUR 
EUR 50 

7. Zrušenie dokumentárneho akreditívu  
Anulowanie akredytywy dokumentowej 

50,00 EUR 
EUR 50 

8. Vrátenie bankou neakceptovaných dokumentov predložených v súlade s dokumentárnym 
akreditívom  
Odesłanie dokumentów przedstawionych w ramach akredytywy dokumentowej, odrzuconych 
przez Bank 

50,00 EUR 
 

EUR 50 
 

9. Poplatok za nezrovnalosti/nesúlad (účtovaný príjemcovi) 
Podjęcie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy (prowizja pobierana od 
beneficjenta) 

100,00 EUR 
EUR 100 

 

10. Poplatok za odloženú splatnosť (za každý začatý mesiac odo dňa zaslania dokumentov) 
Odroczenie terminu płatności (za każdy rozpoczęty miesiąc od daty wysłania dokumentów) 

0,15%, min. 50,00 EUR  
0,15%, min. EUR 50 

11. Poplatok za indosovanie alebo postúpenie  
Indos lub cesja 

50,00 EUR 
EUR 50 

12. Príprava návrhu dokumentárneho akreditívu alebo zmeny dokumentárneho akreditívu na 
žiadosť žiadateľa (za každý návrh)  
Sporządzenie, na zlecenie klienta, projektu akredytywy lub zmiany warunków akredytywy (za 
każdy projekt) 

50,00 EUR 
 

EUR 50 
 

13. SWIFT správa (za každú správu)  
Komunikat SWIFT (za każdy komunikat) 

5,00 EUR 
EUR 5 

DOKUMENTÁRNE AKREDITÍVY TRETÍCH STRÁN (VYSTAVENÉ INÝMI BANKAMI)  
AKREDYTYWY DOKUMENTOWE OBCE (OTWARTE PRZEZ INNE BANKI) 

14. Poplatok za avízo 
Awizowanie 

100,00 EUR 
EUR 100 

15. Poplatok za potvrdenie (prípadne zvýšený o percento tolerancie) – za každé začaté tri mesiace  
 
Potwierdzenie akredytywy (podwyższona o procent tolerancji jeśli dotyczy) - za każde 
rozpoczęte trzy miesiące 

podľa dohody s klientom, 
min. 100,00 EUR 
zgodnie z umową z klientem, 
min. EUR 100 

16. Poplatok za rokovanie alebo platbu  
Negocjowanie lub wypłata 

0,2 %, min. 50,00 EUR 
0,2 %, min. EUR 50 

17. Predĺženie platnosti alebo zvýšenie sumy potvrdeného dokumentárneho akreditívu  
 
 
Przedłużanie terminu ważności i/lub podwyższenie kwoty potwierdzonej akredytywy 
dokumentowej  

podľa dohody s klientom, 
najemnej 0,2%, min. 100,00 EUR, max. 
300,00 EUR 
zgodnie z umową z klientem, 
nie mniej niż 0.,2%, min. EUR 100, max. 
EUR 300 

18. Avízo k iným zmenám  
Awizowanie innej zmiany 

50,00 EUR 
EUR 50 
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19. Poplatok za nezrovnalosti (účtovaný na ťarchu oprávneného)  
Podjęcie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy (opłata pobierana od 
beneficjenta) 

100,00 EUR 
EUR 100 

 

20. Prevod dokumentárneho akreditívu  
Przeniesienie akredytywy (transfer) 

0,25%, min. 100,00 EUR 
0,25%, min. EUR 100 

21. Prešetrenie dokumentov  
 
 
 
Wstępne badanie dokumentów  

20,00 EUR za preskúmanie jedného 
dokumentu,  
100,00 EUR za preskúmanie sady 
dokumentov 
20,00 EUR sprawdzenie dokumentu,  
100,00 EUR sprawdzenie kompletu 
dokumentów 

22. Poplatok za odloženú splatnosť - za každý začatý mesiac  
Odroczenie terminu płatności - za każdy rozpoczęty miesiąc 

0,15 %, min. 50,00 EUR 
0,15 %, min. EUR 50 

23. Názor na podmienky dokumentárneho akreditívu  
Sporządzenie opinii na temat warunków akredytywy 

min. 100,00 EUR, max. 150,00 EUR 
min. EUR 100 max. EUR 150 

24. Vystavenie neodvolateľného krycieho záväzku  
 
Wystawienie nieodwołalnego zobowiązania rembursowego 

podľa dohody s klientom, 
min. 150,00 EUR 
zgodnie z umową z klientem, 
min. EUR 150 

25. SWIFT správa (za každú správu)  
Komunikat SWIFT (za każdy komunikat) 

5,00 EUR 
EUR 5 

 
IV. Záruky 

Gwarancje 
 

ZÁRUKY, PROTI-ZÁRUKY, STAND-BY AKREDITÍVY VYSTAVENÉ PKO BP S.A., POBOČKA ZAHRANIČNEJ BANKY  
GWARANCJE, REGWARANCJE, AKREDYTYWY STAND-BY WYSTAWIONE PRZEZ PKO BP S.A., POBOČKA ZAHRANIČNEJ BANKY 

1. Poplatok za sprocesovanie žiadosti o vystavenie alebo zmenu  
Prowizja za rozpatrzenie wniosku o udzielenie lub zmiany 

50,00 EUR 
EUR 50 

2. Poplatok za vystavenie – počítaný za každé začaté tri mesiace  
 
Prowizja za udzielenie - obliczana za każde rozpoczęte trzy miesiące  

podľa dohody s klientom,  
najmenej 0,5%,  
min. 100,00 EUR zgodnie z umową z 
klientem, nie mniej niż 0,5%, min. 100,00 
EUR 

3. Vystavenie duplikátu  
Wystawienie duplikatu 

100,00 EUR 
EUR 100 

4. Navýšenie sumy alebo predĺženie platnosti  
 
Podwyższenie kwoty lub przedłużenie okresu ważności  

podľa dohody s klientom,  
najmenej 0,5%, min. 100,00 EUR  
zgodnie z umową z klientem,  
nie mniej niż 0,5%, min. 100,00 EUR 

5. Poplatok za prípravu dodatku 
Zmiana 

100,00 EUR 
 EUR 100 

6. Zmena vo forme uniformného textu  
Zmiana w formie tekstu jednolitego 

50,00 EUR 
EUR 50 

7. Poplatok za platbu - % zo žiadanej sumy  
Wypłata - od żądanej kwoty 

0,2%, min. 50,00 EUR 
0,2%, min. EUR 50 

8. Konzultácia v súvislosti s textom záruky, protizáruky, stand-by akreditívu predloženého 
žiadateľom  
Opiniowanie, na wniosek klienta, wzoru gwarancji, regwarancji lub akredytywy stand-by 

50,00 EUR 
 

 EUR 50 

9. Zrušenie žiadosti o vystavenie záruky, protizáruky alebo stand-by akreditívu  
Anulowanie zlecenia udzielenia gwarancji, regwarancji lub akredytywy stand-by 

50,00 EUR 
 EUR 50 

10. Prevod práv zo záruky  
Obsługa cesji praw z gwarancji 

100,00 EUR 
EUR 100 

11. SWIFT správa (za každú správu)  
Komunikat SWIFT (za każdy komunikat) 

5,00 EUR 
EUR 5 

12. Pripomienka/iná korešpondencia  
Monit/inna korespondencja 

10,00 EUR 
EUR 10 

ZÁRUKY ALEBO STAND-BY AKREDITÍVY DORUČENÉ PKO BP S.A., POBOČKA ZAHRANIČNEJ BANKY  
GWARANCJE LUB AKREDYTYWY STAND-BY OTRZYMANE PRZEZ PKO BP S.A., POBOČKA ZAHRANIČNEJ BANKY 

13. Provízia za poradenstvo  
Awizowanie 

50,00 EUR 
EUR 50 

14. Názor na text záruky alebo stand-by akreditívu (na žiadosť oprávneného)  
Sporządzenie opinii do treści gwarancji lub akredytywy stand-by (na wniosek Beneficjenta) 

min. 100,00 EUR  
min. EUR 100  

15. Upozornenie na uplatnenie nárokov zo záruky  
Pośrednictwo w zgłoszeniu roszczenia w ramach gwarancji 

0,2%, min. 50,00 EUR 
0,2%, min. EUR 50 
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16. Potvrdenie autenticity záruky alebo dokumentárneho akreditívu vydaného v listinnej forme 
Sprawdzenie autentyczności gwarancji lub akredytywy stand-by wystawionej w formie 
papierowej 

50,00 EUR 
EUR 50 

 

17. Správa SWIFT (za každú správu)  
Komunikat SWIFT (za każdy komunikat) 

5,00 EUR 
EUR 5 

18. Pripomienka/iná komunikácia  
Monit/inna korespondencja 

10,00 EUR 
EUR 10 

 
V. Iné služby 

Inne czynności i usługi 
 

CERTIFIKÁTY, STANOVISKÁ A INÉ DOKUMENTY A SLUŽBY  
ZAŚWIADCZENIA, OPINIE LUB INNE DOKUMENTY, INNE CZYNNOŚCI I USŁUG 

1. Doručenie certifikátu  
Przekazanie zaświadczenia 

25,00 EUR 
EUR 25 

2. Doručenie:  
Przekazanie: 

1) stanoviska banky spolu s informáciami o úverovej schopnosti  
opinii bankowej z informacją o zdolności kredytowej 

40,00 EUR 
EUR 40 

2) stanovísk iných bánk  
pozostałych opinii bankowych 

25,00 EUR 
EUR 25 

3. Vystavenie/potvrdenie informácie o klientovi na účely auditu  
Udzielenie/potwierdzenie informacji o Kliencie dla firmy audytorskiej 

50,00 EUR 
EUR 50 

4. Doručenie potvrdenia o zostatku, alebo o bankovej transakcii, alebo kópie príslušného bankového 
dokumentu  
Przekazanie dokumentu z potwierdzeniem salda/ operacji bankowej odpisu dokumentu 
bankowego  

2,00 EUR 
 

EUR 2 

5. Doručenie výzvy na úhradu sumy nepovoleného prečerpania 
Przekazanie wezwania do spłaty niedopuszczalnego salda debetowego 

15,00 EUR 
EUR 15 

6. Doručenie histórie účtu v dohodnutej podobe (za každý mesiac) 
Przekazanie historii rachunku w uzgodnionej formie (za każdy miesiąc) 

10,00 EUR 
EUR 10 

7. Blokácia prostriedkov na účte- za každý pokyn 
Ustanowienie blokady na rachunku bankowym - od każdej dyspozycji 

350,00 EUR  
EUR 350 

Poznámka: Poplatok sa neúčtuje za blokáciu za účelom zabezpečenia pohľadávok banky a 
blokovanie spojené s exekúciami, alebo blokovanie na príkaz príslušných orgánov. 
 
Uwaga: Nie pobiera się opłaty od blokad stanowiących zabezpieczenie wierzytelności Banku, 
blokad związanych z zajęciami egzekucyjnymi lub wykonywanych na zlecenie uprawnionych 
organów. 

8. Udržiavanie vysokého mesačného zostatku na bankových účtoch - mesačný poplatok  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utrzymywanie wysokiego salda na rachunkach bankowych – opłata miesięczna 

Pre meny: PLN, EUR, CHF, DKK, SEK, 
HUF, JPY: 
0,042%, ktorá sa dodatočne navýši o 
1/12 absolútnej hodnoty vkladovej 
sadzby oznámenej  príslušnou 
centrálnou bankou pre danú menu, 
platnej k poslednému dňu mesiaca, ak 
je jej hodnota záporná. 
 
Pre ostatné meny je sadzba 0,083% 
 
Dla walut PLN, EUR, CHF, DKK, SEK, 
HUF, JPY: 
0,042% powiększone dodatkowo o 1/12 
wartości bezwzględnej stawki stopy 
depozytowej ogłaszanej przez bank 
centralny właściwy dla danej waluty, 
obowiązującej w ostatnim dniu 
miesiąca, jeżeli jej wartość będzie 
ujemna.  
 
Dla pozostałych walut: 
0,083% 

Poznámka: 

1. Poplatok sa počíta zo zostatkov na bežných, vedľajších a viazaných bankových účtoch, na účtoch, na ktorých banka vedie finančné 

prostriedky klientov alebo prostriedky, ktoré klienti vložili ako zabezpečenie, a na termínovaných vkladových účtoch.  
2. Poplatok sa účtuje mesačne, ak priemerný mesačný súčet kladných zostatkov v danej mene na účtoch podliehajúcich poplatku 

presahuje 100 000 AUD; 100 000 BGN; 1 milión CNY; 1 milión HRK; 1 milión CZK; 1 milión DKK; 100 000 EUR; 1 milión HKD;  

1 milión JPY; 100  000 CAD; 1 milión NOK; 100 000 NZD; 1 milión PLN; 1 milión RUB; 1 milión ZAR; 1 milión RON;100 000 SGD; 100 

000 CHF; 1 milión SEK; 1 milión TRY; 100 000 USD; 100 000 GBP a 10 miliónov HUF. 
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3. Poplatok sa počíta z hodnoty priemerného mesačného zostatku na účte prevyšujúceho limit v danej mene uvedený v bode 2 tejto 

poznámky.  

4. Poplatok sa počíta a účtuje posledný deň v mesiaci, ktorého sa týka. 

 
 
Uwaga:  
1. Opłata naliczona jest od sald rachunków bankowych bieżących, pomocniczych, rachunków escrow, rachunków technicznych, na 

których Bank gromadzi środki Klientów lub rachunków, na które wniesione są środki przez Klientów tytułem zabezpieczenia, oraz 

rachunków lokat terminowych na warunkach negocjowanych. 

2. Opłaty naliczane miesięcznie w przypadku, gdy średnia miesięczna suma sald dodatnich w danej walucie na rachunkach objętych 

opłatą, przekroczy wartość 100 tys. AUD, 100 tys. BGN, 1 mln CNY, 1 mln HRK, 1 mln  CZK, 1 mln DKK, 100 tys. EUR, 1 mln HKD, 1 

mln JPY, 100 tys. CAD, 1 mln NOK, 100 tys. NZD, 1 mln PLN, 1 mln RUB, 1 mln ZAR, 1 mln RON, 100 tys. SGD, 100 tys. CHF, 1 mln 

SEK, 1 mln TRY, 100 tys. USD, 100 tys. GBP, 10 mln HUF 

3. Opłaty naliczane są od wartości przekroczeń, o których mowa w pkt. 2 

4. Opłaty naliczane i pobierane są w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca, którego dotyczą. 

9. Udržiavanie vysokého pozitívneho zostatku na bankových účtoch – poplatok účtovaný na konci 
roka 
Utrzymanie wysokiego salda na rachunkach bankowych – opłata na koniec roku 

0,32% 

Poznámka: 

1. Poplatok sa počíta zo zostatkov na bežných, vedľajších, viazaných bankových účtoch klienta, na účtoch, na ktorých banka vedie 

prostriedky, ktoré klienti vložili ako zabezpečenie, a termínovaných vkladových účtoch.  

2. Poplatok sa počíta z prebytku súčtu zostatkov na účtoch k 31. decembru nad priemernou hodnotou súčtu kladných zostatkov za 

obdobie od 1. januára do 30. decembra, na všetkých účtoch prepočítaných na EUR, keď súčet kladných zostatkov k 31. decembru 

presahuje hodnotu 100 000 EUR.  

3. Poplatok sa počíta z kladných zostatkov na účtoch vedených vo všetkých menách uvedených v tabuľke výmenných kurzov a EUR. 

4. Na účely výpočtu poplatku banka prevádza zostatky na účtoch v iných menách na euro pomocou referenčného kurzu uvedeného v 

tabuľke kurzov platnéhoh v deň výpočtu poplatku. 

5. Poplatok sa účtuje v posledný kalendárny deň daného roka. 

 

Uwaga: 

1. Opłata naliczona jest od sald rachunków bankowych bieżących, pomocniczych, rachunków escrow, rachunków technicznych, na 

których Bank gromadzi środki Klientów lub rachunków, na które wniesione są środki przez Klientów tytułem zabezpieczenia, oraz 

rachunków lokat terminowych na warunkach negocjowanych. 

2. Opłata naliczana jest od nadwyżki sumy sald na dzień 31 grudnia ponad średnią wartość sumy sald dodatnich, za okres od 1 stycznia 

do 30 grudnia, na wszystkich rachunkach w przeliczeniu na EUR, gdy suma sald dodatnich w dniu 31 grudnia przekroczy wartość 100 

tys. EUR.  

3. Opłata naliczana jest od sald dodatnich rachunków prowadzonych we wszystkich walutach wskazanych w Tabeli kursów i EUR 

4. Na potrzeby naliczenia opłaty Bank dokonuje przeliczenia sald rachunków prowadzonych w innych walutach na EUR z zastosowaniem 

kursu referencyjnego wskazanego w Tabeli kursów, obowiązującego w dniu pobierania opłaty. 

5. Opłata pobierana jest w ostatnim dniu kalendarzowym danego roku. 


