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CENÍK PRO KLIENTY PKO BP S.A., CZECH BRANCH 

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW 

PKO BP S.A., CZECH BRANCH 

Platný od 15.12.2019  
Obowiązujące od 15.12.2019 r. 
 
SAZBY POPLATKŮ A PROVIZÍ 
STAWKI PROWIZJI I OPŁAT 
 
I. Nespořicí bankovní účty a související služby 

Rachunki nieoszczędnościowe i usługi powiązane 
 

1 2 3 

NESPOŘICÍ BANKOVNÍ ÚČTY 
RACHUNKI NIEOSZCZĘDNOŚCIOWE 

(…)   

3. Zřízení a vedení vázaného/svěřeneckého účtu (měsíční poplatek) 
Otwarcie i prowadzenie rachunku escrow/powierniczego (miesięcznie) 

dle dohody s klientem 
zgodnie z umową z klientem 

(…)   

9. Služby virtuální konsolidace zůstatků (služba úrokového virtuálního cash poolingu) 
Wykonywanie czynności związanych z wirtualną konsolidacją sald (usługa Cash Poolingu 
Odsetkowy Wirtualnego) 

dle dohody s klientem 
zgodnie z umową z klientem 

(…)   

ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ - PKO webConnect/ iPKO biznes 
BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA - PKO webConnect/ iPKO biznes 

14. PKO webConnect/ iPKO biznes: 
PKO webConnect/ iPKO biznes: 

 

1) měsíční poplatek za používání systému 
miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu 

CZK 300 
300,00 CZK 

2) vydání hardwarového tokenu (za jednoho uživatele) 
wydanie tokena sprzętowego (per użytkownik) 

CZK 550 
550,00 CZK 

 3) vydání mobilního tokenu 
wydanie tokena mobilnego 

CZK 0 
0,00 CZK 

BANKOVNÍ PLATBY 
PRZELEWY 

(…)  

17. SEPA platby (SEPA Credit Transfer): 
Příkazy k platbě v EUR v rámci SEPA zemí, které zahrnují pokyn SHA. 
Przelewy SEPA (SEPA CT): 
Przelewy zagraniczne w walucie EUR, w ramach obszaru SEPA, zawierające instrukcję kosztową SHA. 

1) odchozí SEPA platba 
przelewy SEPA wysyłane 

CZK 6 220 
6,00 220,00 CZK 

2) příchozí SEPA platba 
przelewy SEPA otrzymywane 

CZK 0 100 
0,00 100,00 CZK 

18. EHP v EUR platby 
Przelewy EOG w EUR 

 1) odchozí EHP v EUR platba 
wysyłane przelewy EOG w EUR 

CZK 126 
126,00 CZK 

 2) příchozí EHP v EUR platba 
otrzymywane przelewy EOG w EUR 

CZK 0 
0,00 CZK 

19. 
18. 

Zahraniční platby v PLN z/do Polska: 
Příkazy k platbě v PLN (zahraniční platební styk) prováděné prostřednictvím místních rozúčtovacích systémů – Elixir a SORBNET2. 
Przelewy zagraniczne w PLN do/z Polski: 
Przelewy zagraniczne w Polsce, w walucie PLN, realizowane przez lokalne systemy clearingowe – Elixir i SORBNET2. 

 
(…)   

 
3) zahraniční platby v PLN přicházející z Polska 

przelewy zagraniczne w PLN otrzymywane z Polski 
CZK 0  

0,00 CZK 

20. 
19. 

Další zahraniční platby: 
Zahraniční platby mimo SEPA, EHP v EUR a zahraniční platby v PLN z/do Polska 
Pozostałe przelewy zagraniczne: 
Przelewy zagraniczne inne niż przelewy SEPA, EOG w EUR oraz przelewy zagraniczne w PLN do/z Polski 
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(…)   

 3) dodatečný poplatek za urgentní odeslání zahraničních plateb v URGENTNÍM REŽIMU – s 
dnem valuty pro Banku  TomnextOMNEXT (D+1) 
Poznámka: Poplatek za provedení jiné zahraniční platby kromě zahraničních plateb v EUR 
do SEPA zemí s dnem valuty pro Banku TOMNEXT (D+1). Den valuty pro Banku 
TOMNEXT V URGENTNÍM REŽIMU lze provést platbu v následujících měnách: AUD, BGN, 
CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, RON, RUB SEK, USD, pokud 
jednotlivá smlouva nestanoví jinak. 
dodatkowa opłata za realizację przelewu zagranicznego w TRYBIE PILNYM trybie pilnym 
- z datą waluty dla Banku TomnextOMNEXT (D+1) 
Uwaga: Opłata za realizację pozostałego przelewu zagranicznego, z wyłączeniem 
przelewów zagranicznych w walucie EUR w obszarze SEPA, w dacie waluty dla Banku 
TOMNEXT (D+1). W dacie waluty dla Banku TOMNEXT 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. 

CZK 400  
 
 
 
 
 
 
 

400,00 CZK 

 
4) dodatečný poplatek za urgentní odeslání zahraničních plateb v EXPRESNÍM REŽIMU – s 

dnem valuty pro Banku  OvernightVERNIGHT (D+0) 
Poznámka: Poplatek za provedení zahraniční platby s dnem valuty pro Banku OVERNIGHT 
(D+0). Den valuty pro Banku OVERNIGHT V EXPRESNÍM REŽIMU  lze provést platbu v 
následujících měnách: EUR, USD, GBP a PLN, pokud jednotlivá smlouva nestanoví jinak. 
dodatkowa opłata za realizację przelewu zagranicznego w TRYBIE  EKSPRESOWYM  
trybie pilnym - z datą waluty dla Banku  OvernightVERNIGHT (D+0) 
Uwaga: Opłata za realizację pozostałego przelewu zagranicznego w dacie waluty dla 
Banku OVERNIGHT (D+0). W dacie waluty dla Banku OVERNIGHT W TRYBIE  
EKSPRESOWYM można realizować zlecenia w walutach: EUR, USD, GBP i PLN, chyba że 
indywidualna umowa stanowi inaczej. 

CZK 800 
 
 
 
 

800,00 CZK 

 
(…)   

DEBETNÍ KARTY 
KARTY DEBETOWE 

 PKO VISA BUSINESS DEBIT CZ 

(…)   

33. 
32. 

Výběr hotovosti v CZK - za každou transakci: 
Wypłata gotówki w CZK - za każdą operację: 

1) v tuzemských a zahraničních bankomatech 
w bankomatach krajowych i zagranicznych 

CZK 0/351) 

0,00/35,001) CZK 

2) na pobočkách či obchodních místech (Cash Advance) 
w oddziałach i agencjach bankowych 

CZK 100 + 0,5 % z částky 
100,00 CZK + 0,5% kwoty 

3) společně s platební operací, snižující dostupný limit u platebních operací - služba cash-
back 
towarzysząca operacji płatniczej, pomniejszająca dostępny limit operacji płatniczych - 
usługa cash-back 

CZK 0 
 

0,00 CZK 

33. Výběr hotovosti (mimo bankomaty Banky, pobočky a obchodní místa) v cizí měně - za každou 
operaci 
Wypłata gotówki (poza bankomatem, oddziałem, agencją Banku) w walutach obcych - za każdą 
operację 

CZK 100 + 0,5 % z částky 
 
100,00 CZK + 0,5% kwoty 

(…) 

TREASURY TRANSAKCE 
TREASURY TRANSACTIONS 

38. Uzavírání transakcí: sjednaná okamžitá směna volně směnitelných měn (FX spot), FX swapy, 
sjednaná termínovaná směna zahraničních měn (FX forward), měnových opcí, termínovaná 
úroková sazba FRA, úrokový swap IRS, měnový swap CIRS, opce na úrokové a komoditní 
swapové transakce 
Zawieranie transakcji: negocjowanej natychmiastowej wymiany walut wymienialnych (FX spot), 
FX swap, negocjowanej terminowej wymiany walut wymienialnych (FX forward), opcji 
walutowych, terminowej transakcji stopy procentowej FRA, zamiany stóp procentowych IRS, 
walutowej transakcji zamiany stóp procentowych CIRS, opcji na stopę procentową oraz 
transakcji swapa towarowego 

CZK 0 
 
 
 

0,00 CZK 

1) První tři hotovostní výběry provedené v kalendářním měsíci jsou osvobozeny od poplatku. 
 Pierwsze trzy wypłaty gotówki realizowane w miesiącu kalendarzowym są zwolnione z opłaty. 
 

II. Korporátní úvěry 
Kredyty dla firm 

 

1 2 3 

(…)   

3. Konzultace, poradenství 
Konsultacje, doradztwo 

dle dohody s klientem 
zgodnie z umową z klientem 

 


