KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA
TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM
Wersja obowiązująca od dnia 4 sierpnia 2018 r.

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE
DZIAŁ IIIA. PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY
Tytuł prowizji/opłaty
1

Podstawowy rachunek płatniczy
2

3
w złotych

I.

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY
1.

Prowadzenie rachunku płatniczego

2.

Polecenie przelewu wewnętrznego:

3.

1)

pomiędzy rachunkami tego samego Posiadacza rachunku, prowadzonymi w PKO BP SA oraz przez inne spółki PKO BP SA z siedzibą na terytorium RP

2)

na pozostałe rachunki prowadzone w PKO BP SA:

2)

II.

w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej

b)

za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej

0,00

0,00/5,99 1) 2)
0,00

Polecenie przelewu:
1)

4.

a)

0,00

standardowe:
a)

w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej

b)

za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej

0,00/5,99 1)
0,00

na telefon BLIK

0,00

Realizacja – za każdą płatność:
0,00/1,00 1)

1)

zlecenia zmiennego

2)

zlecenia stałego

0,00

3)

polecenia zapłaty

0,00

KARTA DEBETOWA
5.

Wydanie karty płatniczej ze standardowym wizerunkiem lub wznowienie karty płatniczej

0,00

6.

Obsługa karty debetowej

0,00

7.

Przewalutowanie transakcji płatniczej dokonanej kartą wydaną w ramach organizacji Visa w walucie innej niż waluta polska, rozliczonych na rachunku głównym
prowadzonym w złotych (w tym transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych oraz transgranicznej transakcji
płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych) – od wartości transakcji płatniczej

3,5%

III. TRANSAKCJE GOTÓWKOWE
8.

Wypłata gotówki w oddziałach lub w agencjach PKO BP SA

9.

Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej lub przy użyciu BLIK- za każdą transakcję od jej wartości:
1)

w bankomatach PKO BP SA

2)

w bankomatach innych niż PKO BP SA w kraju:
a)

5 pierwszych wypłat w miesiącu kalendarzowym

b)

kolejne w danym miesiącu kalendarzowym

0,00

0,00

0,00
3% nie mniej niż 5,00

3)

w bankomatach innych niż PKO BP SA za granicą (w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych)

4)

towarzysząca transakcji bezgotówkowej (Cashback) w kraju lub w urzędach pocztowych lub w oddziałach banków innych niż PKO BP SA lub w punktach
świadczących usługi wypłaty gotówki w terminalu płatniczym w kraju

5)

w oddziałach banków innych niż PKO BP SA lub punktach świadczących usługi wypłaty gotówki w terminalu płatniczym za granicą (w tym transgraniczne
transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych)

3% nie mniej niż 10,00
0,00
3% nie mniej niż 10,00

IV. USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM, KARTĄ DEBETOWĄ ORAZ USŁUGĄ BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ (iPKO)

V.

10. Przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz ustanowienia, modyfikacji lub usunięcia zlecenia płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu jednorazowego za
pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej

0,00

11. Sprawdzenie salda na rachunku w bankomacie przy użyciu karty debetowej

0,00

12. Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia/monitu związanego z powstaniem zadłużenia przeterminowanego

4,00

PRZELEWY ZAGRANICZNE/WALUTOWE OTRZYMYWANE PRZEZ PKO BP SA
13. Polecenie przelewu SEPA 3)

5,00 4)

14. Polecenie przelewu w walucie obcej (otrzymane z banków krajowych)

11,00 4)

15. Polecenie przelewu od banków zagranicznych (inne niż polecenie przelewu SEPA)

11,00 4)

16. Dodatkowa opłata za realizację przelewu zagranicznego/walutowego z tytułu świadczenia emerytalno-rentowego

15,00

VI. PRZELEWY ZAGRANICZNE/WALUTOWE WYSYŁANE PRZEZ PKO BP SA

oddział lub usługa
bankowości
telefonicznej

usługa bankowości
elektronicznej

17. Realizacja polecenia przelewu zagranicznego/walutowego:
1)

w trybie zwykłym 5):
a) polecenie przelewu SEPA 3)
b) polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych)
c) polecenie przelewu do banków zagranicznych (inne niż polecenie przelewu SEPA) mających siedzibę w EOG

2)

6)

15,00

8,00

50,00

25,00

50,00

25,00

50,00

25,00

80,00

55,00

130,00

105,00

7)

w trybie pilnym :
a) polecenie przelewu SEPA 3)
b) polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych)
c) polecenie przelewu do banków zagranicznych (inne niż polecenie przelewu SEPA) mających siedzibę w EOG

6)

18. Pozostałe opłaty związane z realizacją przelewu zagranicznego/walutowego:

1)

1)

anulowanie przez Klienta zlecającego przelew zagraniczny/walutowy, który nie został zrealizowany przez PKO BP SA

2)

zlecenie czynności dodatkowych do zrealizowanego przelewu zagranicznego/walutowego, dot.: uzupełnień, zmian, zapytań, anulowań 8)

3)

wydanie kopii wysłanego komunikatu przelewu zagranicznego/walutowego

20,00
50,00 + koszty banków trzecich
6,00

Opłata pobierana po zrealizowaniu 5 w danym miesiącu kalendarzowym: poleceń przelewu wewnętrznego na pozostałe rachunki lub poleceń przelewu standardowego lub zleceń zmiennych lub zleceń stałych, przy czym opłaty nie pobiera się w przypadkach wskazanych
w przypisie nr 2.
2)
Opłaty nie pobiera się w przypadku przekazania środków na:
1) rachunek PKO Konto Dziecka i posiadania dostępu do usług bankowości elektronicznej do rachunku PKO Konto Dziecka,
2) rachunek Karty PKO Junior tego samego Posiadacza,
3) rachunek Pierwsze Konto Oszczędnościowe dziecka z Podstawowego rachunku płatniczego rodzica.
3)
Przelew zagraniczny/walutowy w walucie Euro w ramach obszaru SEPA - wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz inne kraje prezentowane na stronach internetowych PKO BP SA www.pkobp.pl.
4)
Opłata za realizację nie jest pobierana w przypadku przelewu zagranicznego/walutowego podlegającego tzw. ustawie antyspreadowej (ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw).
5)
Tryb zwykły - realizacja przelewu zagranicznego/walutowego z datą waluty „spot”, z wyjątkiem Polecenia przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”.
6)
EOG - Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa wymienione na liście krajów dostępnej na stronie internetowej.
7)
Tryb pilny - realizacja przelewu zagranicznego/walutowego z datą waluty "tomnext" (z wyłączeniem Polecenia przelewu SEPA) albo „overnight". Waluty, w których możliwa jest realizacja wskazane są w Komunikacie.
8)
Opłata pobierana za dyspozycję złożoną przez Klienta lub w wyniku zwrotu środków bez uprzedniej dyspozycji Klienta albo za odzyskanie środków przez PKO BP SA, w związku z pisemną dyspozycją Klienta.

