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 CZĘŚĆ IV. PRODUKTY FINANSOWANIA HANDLU 

Tytuł prowizji/opłaty   w złotych 

1 2 3 

DZIAŁ V. OBSŁUGA AKREDYTYW OBCYCH (OTWIERANYCH PRZEZ INNE BANKI)  

34. Awizowanie akredytywy obcej lub zmiany 300,00 

35. Potwierdzenie akredytywy (od kwoty zobowiązania PKO Banku Polskiego S.A., za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres ważności 
tego zobowiązania, w całym okresie ważności tj. od daty potwierdzenia akredytywy przez PKO Bank Polski S.A. do terminu wygaśnięcia 
akredytywy) 

do negocjacji, nie mniej niż 0,2%, nie mniej niż 400,00  

Uwaga:  
Prowizja za potwierdzenie akredytywy jest pobierana od wartości akredytywy powiększonej o procent tolerancji (jeżeli wystąpi). 

36. Podwyższenie kwoty akredytywy potwierdzonej przez PKO Bank Polski S.A. (od kwoty podwyższenia powiększonej o procent tolerancji 
jeżeli wystąpi) 

do negocjacji, nie mniej niż 0,2%, nie mniej niż 400,00  

37. Wypłata z akredytywy (od przekazywanej kwoty lub od kwoty określonej w dokumentach) 0,2% nie mniej niż 300,00 

Uwaga:  
Prowizja za wypłatę w ramach realizacji akredytywy nie jest pobierana w przypadku dyskonta należności z akredytywy dokumentowej. 

38. Przekazanie wpływu z akredytywy na rachunek beneficjenta w innym banku (opłata pobierana dodatkowo do prowizji od wypłaty z 
akredytywy) 

100,00 

39. Podjęcie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy  200,00 

40. Przekazanie akredytywy do realizacji w innym banku 500,00 

41. Badanie dokumentów prezentowanych w ramach akredytywy dostępnej w innym banku  300,00 

42.  Przeniesienie akredytywy na wtórnego beneficjenta (od pierwszego beneficjenta, od kwoty akredytywy)  0,3% nie mniej niż 400,00  

43.  Anulowanie akredytywy lub wyksięgowanie z ewidencji bankowej niewykorzystanego salda (powyżej tolerancji)  150,00 

44. Wstępne sprawdzenie dokumentów przedstawionych w ramach realizacji akredytywy (za każdy dokument) 50,00 

45.  
  

Odroczenie terminu płatności (od kwoty płatnej w ramach realizacji akredytywy): 

1) potwierdzonej przez PKO Bank Polski S.A. lub dostępnej w PKO Banku Polskim S.A. przez negocjację lub przez akceptację (za 
każdy rozpoczęty miesiąc od daty prezentacji dokumentów w PKO Banku Polskim S.A.) 

0,15% nie mniej niż 150,00 

2) niepotwierdzonej przez PKO Bank Polski S.A. (za cały okres odroczenia) 250,00 

Uwaga:  
Prowizja za odroczenie terminu płatności nie jest pobierana w przypadku dyskonta należności z akredytywy dokumentowej. 

46.  Spisanie niewykorzystanego salda akredytywy potwierdzonej (powyżej tolerancji) 100,00 

47.  Rozpatrzenie wniosku o dyskonto należności z akredytywy dokumentowej  200,00 
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Uwaga:  
Prowizja pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi.                                          

48.  Dyskonto należności z akredytywy dokumentowej (od kwoty dyskontowanej należności) od 0,5% do 1,5%, nie mniej niż 400,00 

Uwaga:  
Do prowizji za dyskonto dolicza się odsetki dyskontowe. 

49. Sporządzenie, na zlecenie Klienta, opinii na temat warunków akredytywy obcej albo jej projektu 300,00 

Uwaga:  
Prowizja jest pobierana za każdą opinię.  

 


