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TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ 
POWSZECHNĄ KASĘ OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKĘ AKCYJNĄ 
ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM 

 
ZASADY GENERALNE 
w zakresie pobierania opłat i prowizji bankowych od klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim SA  
 
1. Tabela opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim SA stanowiąca załącznik „Taryfy 

prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla osób fizycznych oraz dla posiadaczy Kont Inteligo 
prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych” (wcześniej Tabela opłat i prowizji Nordea Banku Polska 
SA dla klientów indywidualnych), zwana dalej „Tabelą opłat i prowizji”, ma zastosowanie do usług bankowych 
realizowanych w stosunku do osób indywidualnych korzystających z produktów dawnego Nordea Banku Polska 
SA. 

2. Przez użyte w Tabeli opłat i prowizji określenie „Bank” należy rozumieć PKO Bank Polski SA. 
3. Użyte w Tabeli opłat i prowizji określenie „Tabela kursów” oznacza „Tabelę kursów walut PKO Banku Polskiego 

SA”. Użyty w Tabeli opłat i prowizji „Kurs średni Banku” to średnia wartość kursów kupna i sprzedaży (liczona jako 
suma kursów kupna i sprzedaży podzielona przez 2) danej waluty określonych w Tabeli kursów. 

4. W przypadku Klientów, którzy przystąpili do Programu Benefit Adm., dla produktów objętych programem stosuje 
się stawki obowiązujące w Programie Benefit Adm. 

5. Oprócz opłat i prowizji określonych w niniejszej Tabeli opłat i prowizji, Bank pobiera dodatkowo za czynności 
dokonane w ramach obrotu dewizowego opłaty, prowizje, kary oraz inne koszty pobierane przez banki krajowe i 
zagraniczne lub krajowe i zagraniczne instytucje zewnętrzne. 

6. Opłaty i prowizje bankowe od rezydentów i nierezydentów pobierane są na tych samych zasadach.  
7. Opłaty i prowizje pobierane są:  

1) po wykonaniu usługi lub w dniu złożenia dyspozycji albo 
2) w określonych cyklach,  
o ile umowa nie stanowi inaczej.  

8. Stałe opłaty miesięczne, w szczególności opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, 
pobierane są „z dołu”, o ile umowa nie stanowi inaczej.  

9. Wszelkie opłaty i prowizje określone w Tabeli opłat i prowizji pokrywa zleceniodawca danej operacji bankowej, o 
ile strony nie umówiły się inaczej.  

10. Bank ma prawo do obciążenia kwotą opłaty lub prowizji za usługi bankowe rachunku, którego czynność dotyczy 
lub innego rachunku bankowego wskazanego przez Klienta. Kwotę opłaty lub prowizji, w przypadku, gdy 
obciążany jest rachunek walutowy Klienta, przelicza się według Kursu średniego Banku dla waluty rachunku, 
wskazanego w Tabeli kursów obowiązującej w dniu wykonania operacji bankowej, o ile strony nie umówiły się 
inaczej. 

11. Stawki opłat i prowizji innych banków współpracujących, ustalone w walucie obcej, mogą być potrącane ze 
złotowego rachunku Klienta z zastosowaniem kursu sprzedaży tej waluty, określonego w Tabeli kursów 
obowiązującej w dniu dokonania operacji bankowej.  

12. W stosunku do operacji bankowej w obrocie dewizowym, wyrażonych w walutach obcych i powodujących 
obciążenie/uznanie rachunku walutowego, podstawę do ustalenia kwoty prowizji stanowi równowartość zlecenia 
w PLN, przeliczona z zastosowaniem Kursu średniego Banku obowiązującego w dniu wykonania operacji 
bankowej, o ile strony nie umówiły się inaczej.  

13. Bank będzie uprawniony do zmiany Tabeli opłat i prowizji oraz wysokości stawek opłat i prowizji w trakcie trwania 
umowy, poprzez ich podwyższenie bądź obniżenie z zastrzeżeniem, że kierunek zmiany opłaty bądź prowizji będzie 
zgodny z kierunkiem zmiany danego czynnika w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 
określonych w pkt. 14. 

14. Bank będzie uprawniony do zmiany Tabeli opłat i prowizji oraz wysokości stawek opłat i prowizji: 
1) w przypadku zmiany rocznego, kwartalnego lub miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług ogłaszanego 

przez GUS. Bank dokona zmiany wysokości opłat i prowizji w terminach miesięcznych lub kwartalnych lub 
rocznych,  
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2) w przypadku zmiany cen energii, ceny połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, o co najmniej 
0,001% w stosunku do poprzednio obowiązującej ceny w analogicznym okresie (rocznym lub kwartalnym lub 
miesięcznym) oraz zmiany opłat ponoszonych w związku z wykonywaniem umowy za pośrednictwem innych 
firm współpracujących z Bankiem, 

3) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, określających zasady świadczenia usług 
lub obowiązki Banku związane ze świadczeniem usług, lub gdy Bank będzie zobowiązany do utworzenia 
rezerw lub odpisów nieprzewidzianych w przepisach prawa na dzień zawarcia umowy, lub do zapłaty 
obowiązkowych opłat, podatków lub innych kosztów, do zapłaty których nie był zobowiązany lub ich nie 
wliczał w dniu zawarcia umowy. Zmiana jest dopuszczalna jedynie wówczas, gdy nowe lub zmienione przepisy 
obligują Bank do zmiany prowizji i opłat bankowych poprzez ich podwyższenie z uwagi na wyżej wymienione 
obowiązki Banku,  

4) w przypadku modyfikacji produktów lub usług, z których Klient może skorzystać, zgodnie z zasadami 
określonymi w umowach. Zmiana będzie dotyczyła wyłącznie Klientów, którzy skorzystają z dodatkowych 
możliwości wynikających z wprowadzonych modyfikacji produktów lub usług, zgodnie z zawartą umową, 

5) w celu zapewnienia jednolitych warunków cenowych dla Klientów, którzy zawarli umowy z Bankiem lub 
innymi instytucjami finansowymi przejętymi przez Bank, 

6) w przypadku zmiany kosztów ponoszonych przez Bank w związku z eksploatacją i utrzymaniem systemów 
informatycznych, baz danych i innych rozwiązań niezbędnych do obsługi produktów lub świadczenia usług. 

15. Informacja o zmianie Tabeli opłat i prowizji przekazywana jest Klientowi na zasadach i w terminach określonych w 
umowach. 

16. O każdej zmianie Tabeli opłat i prowizji, Klient zostanie poinformowany:  
1) w przypadku Posiadacza rachunku korzystającego z bankowości elektronicznej - za pośrednictwem 

elektronicznych kanałów komunikacji; 
2) w pozostałych przypadkach - drogą pocztową, na adres korespondencyjny;  

oraz dodatkowo 
3) poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Banku;  
4) telefonicznie przez Centrum Obsługi Klienta lub mailem na wskazany adres – na wniosek Klienta.  

17. W przypadku nie zaakceptowania zmiany Tabeli opłat i prowizji, Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy lub 
wniesienia sprzeciwu w terminach i na zasadach określonych w umowach. 
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ROZDZIAŁ I.  RACHUNKI BANKOWE - ZŁOTOWE I WALUTOWE ORAZ KARTY DEBETOWE 
 

  Konto Spektrum 
Adm. (oferowane 
do 30.10.2014 
r.*) 

Konto Ulubione 
Adm. (oferowane  
do 30.10.2014 
r.*) 

Konto 
Codzienne 
Adm. 
(oferowane do 
30.10.2014 r.*) 

Rachunek 
walutowy Adm. 
(oferowany do 
30.10.2014 r.*) 

Konto 
oszczędnościo
we Progres 
Adm. 

1 2 3 4 5 6 7 

  w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych 

I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWE 

     

1.  Prowadzenie rachunku (opłata 
miesięczna): 

     

1/ gdy Posiadacz rachunku nie korzysta z 
bankowości elektronicznej 1) 

0,00/ 10,99 2) 0,00 9,00 3), 4) 0,00 0,00 

2/ gdy Posiadacz rachunku korzysta z 
bankowości elektronicznej 

0,00/ 10,99 2) 0,00 5,00 5) 0,00 0,00 

2. Przelewy - dyspozycje złożone w Oddziale 
Banku: 

     

1/ Przelew na rachunek prowadzony w 
Banku: 

     

a na rachunek tego samego posiadacza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2% od 
kwoty 

dyspozycji 
wypłaty nie 

mniej niż 
10,00 7) z 

zastrzeżeniem 
ppkt 6) 

b na pozostałe rachunki 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

2/ Przelew na rachunek prowadzony w 
innym banku:  

     

a na rachunek w innym banku 9,00 9,00 9,00 x x 

b na rachunki do ZUS i Urzędu Skarbowego 9,00 9,00 9,00 x x 

3/ Na rachunki w innych bankach 
realizowane w systemie Sorbnet: 6) 

     

a w kwocie większej lub równej 1 mln PLN z 
wyj. przelewów na ZUS i US 

10,00 10,00 10,00 x x 

b w kwocie mniejszej niż 1 mln PLN (na 
wniosek Klienta) 

35,00 35,00 35,00 x x 

4/ Potwierdzenie dokonania przelewu 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

5/ Realizacja zleceń:      

a zlecenie stałe na rachunek w Banku 0,00 0,00 0,00 x x 

b zlecenie stałe na rachunek w innym banku 1,50 1,50 1,50 x x 

c modyfikacja zlecenia jednorazowego w 
Oddziale Banku 

5,00 5,00 5,00 x x 

6/ Realizacja dyspozycji wycofania środków 
zdeponowanych na rachunku Konto 
oszczędnościowe Progres Adm.: 

     

a pierwsza dyspozycja w miesiącu 
kalendarzowym 

x x x x 0,00 

b każda kolejna dyspozycja w miesiącu 
kalendarzowym 7) 

x x x x 0,2% od 
kwoty 

dyspozycji 
wypłaty nie 

mniej niż 
10,00 

7/ Przelew tytułem składki na rzecz PKO 
Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

0,00 0,00 0,00 0,00 x 

8/ Realizacja zlecenia jednorazowego lub 
stałego tytułem składki na rachunek PKO 
Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

0,00 0,00 0,00 0,00 x 

3. Realizacja polecenia zapłaty:      

1/ Realizacja pojedynczego polecenia zapłaty 
- obciążenie rachunku płatnika 

0,00 0,00 0,00 x x 
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1 2 3 4 5 6 7 

2/ Świadczenie usługi polecenia zapłaty 
(opłata miesięczna, pobierana niezależnie 
od ilości dokonanych rozliczeń w danym 
miesiącu) Świadczenie usługi polecenia 
zapłaty (opłata miesięczna, pobierana 
niezależnie od ilości dokonanych rozliczeń 
w danym miesiącu) 

2,00 2,00 2,00 x x 

3/ Odwołanie pojedynczego polecenia 
zapłaty – uznanie rachunku płatnika 

2,00 2,00 2,00 x x 

4/ Powiadomienie płatnika o odmowie 
wykonania polecenia zapłaty z powodu 
braku środków – na życzenie klienta 

5,00 5,00 5,00 x x 

II KARTY DEBETOWE Karta Visa Electron Adm./Instant Adm.   

4. Opłaty za kartę:      

1/ Wydanie nowej karty do rachunku:      

a dla posiadacza i współposiadacza 0,00 0,00 10,00 x x 

b dodatkowej dla pełnomocnika 0,00 0,00 20,00 x x 

2/ Miesięczna opłata za użytkowanie karty:      

a przez posiadacza i współposiadacza 2,25 0,00 0,00 x x 

b dodatkowej przez pełnomocnika 2,25 0,00 0,00 x x 

3/ Wznowienie karty po upływie terminu 
ważności: 

     

a dla posiadacza i współposiadacza 0,00 0,00 10,00 x x 

b dodatkowej dla pełnomocnika 0,00 0,00 10,00 x x 

4/ Zamówienie karty w trybie ekspresowym 
(wysłanie karty i PIN-u pocztą kurierską) 

30,00 30,00 30,00 x x 

5. Operacje:      

1/ Operacje gotówkowe w kraju:      

a wypłata gotówki w sieci bankomatów 
Banku, BZ WBK SA oraz eCard 

0,00 0,00 0,00 x x 

b wypłata gotówki w sieci bankomatów 
Euronet - dwie pierwsze transakcje w 
miesiącu kalendarzowym 

0,00 0,00 0,00 x x 

c kolejne wypłaty w sieci bankomatów 
Euronet 

0,00 0,00 4,00 x x 

d wypłaty w sieci bankomatów innych 
banków 

0,00 0,00 4,00 x x 

e wypłata gotówki w kasach innych banków 
lub instytucji 

5,00 5,00 5,00 x x 

2/ Operacje gotówkowe za granicą:      

a wypłata gotówki w bankomatach - od 
kwoty wypłaty 

3% nie mniej niż 
15,00 

0,00 8) 3% nie mniej 
niż 15,00 

x x 

b wypłata gotówki w kasach innych banków 
lub instytucji - od kwoty wypłaty 

3% nie mniej niż 
15,00 

3% nie mniej niż 
15,00 

3% nie mniej 
niż 15,00 

x x 

3/ Przewalutowanie kwoty operacji 
gotówkowej lub bezgotówkowej w 
przypadku, gdy waluta operacji jest inna 
niż PLN lub EUR - od pierwotnej kwoty 
transakcji: 

1% 1% 1% x x 

6. Inne opłaty:      

1/ Powtórne wygenerowanie PIN 0,00 0,00 0,00 x x 

2/ Generowanie listy 10 ostatnich transakcji 
dokonanych na kartę w sieci bankomatów 
udostępniających daną usuługę 

2,50 2,50 2,50 x x 

3/ Sprawdzenie dostępnych środków w sieci 
bankomatów udostępniających daną 
usługę 

1,00 1,00 1,00 x x 

4/ Usługa Cashback 0,00 0,00 0,00 x x 

III OPERACJE W BANKOWOŚCI 
ELEKTRONICZNEJ 

     

7. Kanały dostępu (komunikacji):      

1/ Udostępnienie kanału w systemie 
bankowości elektronicznej 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2/ Korzystanie z kanału telefonicznego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3/ Zablokowanie kanału dostępu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4/ Odblokowanie kanału dostępu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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8. Pakiet uwierzytelniający (opłata miesięczna):      

1/ Wydanie tokena Digipass 270 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

2/ Opłata za użytkowanie tokena Digipass 270 2,50 2,50 2,50 2,50 x 

3/ Wydanie tokena Digipass 270 w miejsce 
utraconego 9) 

50,00 50,00 50,00 50,00 x 

4/ Rezygnacja z tokena Digipass 270:      

a w pierwszym roku użytkowania 50,00 50,00 50,00 50,00 x 

b w drugim roku użytkowania 30,00 30,00 30,00 30,00 x 

c w trzecim roku użytkowania 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

5/ Dalsze użytkowanie tokena Digipass 300 (w 
przypadku korzystania z tokena krócej niż 12 
miesięcy, za każdy kolejny miesiąc do 
osiągnięcia pełnych 12 miesięcy użytkowania 
tokena) 

20,00 20,00 20,00 20,00 x 

6/ Dalsze użytkowanie tokena Digipass 300 (w 
przypadku korzystania z tokena po upływie 
12 miesięcy) 

0,00 0,00 0,00 0,00 x 

7/ Opłata za rezygnację z tokena Digipass 300 
przed upływem 12 miesięcy od momentu jego 
wydania (opłata pobierana za każdy m-c 
pozostający do końca okresu) 

20,00 20,00 20,00 20,00 x 

8/ Wydanie karty uwierzytelniającej 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

9. Dyspozycje zlecone poprzez Internet:      

1/ Przelew na rachunek prowadzony w Banku:      

a na rachunek tego samego posiadacza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2% od kwoty 
dyspozycji 

wypłaty nie mniej 
niż 10,00 7) z 

zastrzeżeniem ppkt 
6) 

b na pozostałe rachunki 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

2/ Przelew na rachunek prowadzony w innym 
banku: 

     

a na rachunek w innym banku 0,00 0,00 0,70 x x 

b na rachunki do ZUS i Urzędu Skarbowego 0,00 0,00 0,70 x x 

3/ Zlecenie stałe na rachunek prowadzony w 
Banku 

0,00 0,00 0,00 x x 

4/ Zlecenie stałe na rachunek prowadzony w 
innym banku 

0,00 0,00 0,70 x x 

5/ Na rachunki w innych bankach realizowane w 
systemie Sorbnet: 6) 

     

a w kwocie większej lub równej 1 mln PLN z 
wyj. przelewów na ZUS i US 

10,00 10,00 10,00 x x 

b w kwocie mniejszej niż 1 mln PLN (na wniosek 
Klienta) 

35,00 35,00 35,00 x x 

6/ Realizacja dyspozycji wycofania środków 
zdeponowanych na rachunku Konto 
oszczędnościowe Progres Adm.: 

     

a pierwsza dyspozycja w miesiącu 
kalendarzowym 

x x x x 0,00 

b każda kolejna dyspozycja w miesiącu 
kalendarzowym 7) 

x x x x 0,2% od kwoty 
dyspozycji 

wypłaty nie mniej 
niż 10,00 

10. Przelewy realizowane za pośrednictwem 
Centrum Obsługi Klienta: 

     

1/ Realizacja przelewu niezdefiniowanego - za 
pośrednictwem operatora 

5,00 5,00 5,00 x 5,00 

2/ Przelew automatyczny - poprzez infolinię 
operacyjną 

0,00 0,00 0,60 x 0,60 

3/ Definiowanie i zmiana przez operatora 
zlecenia stałego, jednorazowego, przelewu z 
datą przyszłą 

3,00 3,00 3,00 x x 

11. Potwierdzenie wykonania przelewu      

1/ Wysłane faksem przez operatora 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 



 

 

KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO 

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI 
OFEROWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM 
  

Szczegółowe informacje dostępne są u pracowników Banku 

www.pkobp.pl, Infolinia: 801 302 302 opłata zgodna z taryfą operatora 

obowiązująca: 

od 31 października 2014 r. 

Strona 9 

 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

12. Usługa powiadomień SMS (usługa dla 
Klientów systemu iPKONET) 

     

1/ Opłata za usługę powiadomień SMS - 
zbiorczo miesięcznie za każdy SMS wysłany 
przez Bank w minionym miesiącu   

0,15 0,15 0,15 0,15 14) 0,15 

13. Inne      

1/ Opłata za wystawienie w ramach jednego 
wniosku klienta, dokumentów 
sporządzonych przez Bank na podstawie 
dokumentacji i ksiąg Banku (opłata nie 
obejmuje informacji, do których 
bezpłatnego wydania Klientowi, Bank jest 
zobowiązany na podstawie przepisów działu 
II ustawy o usługach płatniczych) 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

IV OPERACJE GOTÓWKOWE      

14. Operacje gotówkowe: 10)      

1/ Wpłaty w PLN:      

a Wpłata w Oddziale Banku na rachunek 
prowadzony w Banku 

0,00 0,00 0,00 0,00 x 

b Wpłata na rachunek prowadzony w innym 
banku  

1% od kwoty 
wpłaty nie 

mniej niż 20,00 

1% od kwoty 
wpłaty nie mniej 

niż 20,00 

1% od kwoty 
wpłaty nie 

mniej niż 20,00 

1% od kwoty 
wpłaty nie 

mniej niż 20,00 

x 

c Wpłata tytułem składki na rzecz PKO Życie 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

0,2% od kwoty 
wpłaty nie 

mniej niż 2,00 

0,2% od kwoty 
wpłaty nie mniej 

niż 2,00 

0,2% od kwoty 
wpłaty nie 

mniej niż 2,00 

0,2% od kwoty 
wpłaty nie 

mniej niż 2,00 

x 

2/ Wpłaty w walutach obcych:      

a Wpłata w Oddziale Banku na rachunek 
prowadzony w Banku, z zastrzeżeniem ppkt 
b) 

0,00 0,00 0,00 0,00 x 

b wpłaty wnoszone w monetach - od kwoty 
operacji 11) 

50% 50% 50% 50% x 

3/ Wypłaty w Oddziale Banku:      

a Wypłata z rachunku w PLN  0,00 0,00 0,00 0,00 x 

b Wypłata z rachunku w walucie obcej 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

c Zlecenie do wypłaty (dotyczy usługi na 
rzecz osób nie posiadających rachunku w 
Banku) 

1% od kwoty 
wypłaty nie 

mniej niż 20,00 

1% od kwoty 
wypłaty nie 

mniej niż 20,00 

1% od kwoty 
wypłaty nie 

mniej niż 20,00 

1% od kwoty 
wypłaty nie 

mniej niż 20,00 

x 

d Przechowywanie w Banku przez okres 
dłuższy niż uzgodniony z klientem 
nieodebranej gotówki zgłoszonej przez 
klienta do wypłaty 

0,2% od kwoty 
wypłaty 

0,2% od kwoty 
wypłaty 

0,2% od kwoty 
wypłaty 

0,2% od kwoty 
wypłaty 

x 

V USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z 
RACHUNKIEM, KARTĄ DEBETOWĄ ORAZ 
BANKOWOŚCICĄ ELEKTRONICZNĄ 

     

15. Wyciągi z rachunków:      

1/ Drukowane raz w miesiącu:      

a odbierane w Oddziale Banku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b wysyłane do klienta pocztą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2/ Drukowane po każdej operacji: 12)      

a odbierane w Oddziale Banku 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

b wysyłane do klienta pocztą 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

3/ Za każdy dodatkowy wyciąg na żądanie 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

4/ Przechowywanie w Banku wyciągów z ROR 
ponad dwa miesiące, przy opcji "odbiór w 
Oddziale" (za każdy rozpoczęty miesiąc 
kalendarzowy) 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

16. Opinie, zaświadczenia, odpisy, kopie 
dokumentów: 13) 

     

1/ Opłata za wystawienie na wniosek klienta 
zaświadczenia potwierdzającego wysokość 
salda, prowadzenie rachunku i/lub 
korzystanie/ nie korzystanie /z kredytu 
bądź, że rachunek nie jest zajęty przez 
komornika lub wydanie innych 
zaświadczeń, opinii, odpisu obrotów. 

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
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2/ Opłata za wystawienie innych dokumentów 
na wniosek Klienta  (w tym odpisy, kopie 
dokumentów, różne potwierdzenia 
drukowane z systemu dotyczące np. 
numeru rachunku, salda) 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

3/ Sporządzenie zaświadczeń, opinii oraz 
odpisu obrotów na jednym rachunku na 
podstawie dokumentów archiwizowanych 

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

17. Inne:      

1/ Opłata za przygotowanie następujących 
dokumentów: 

     

a Zmiana umowy o prowadzenie rachunków 
bankowych z indywidualnej na wspólną lub 
odwrotnie 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

b Zmiana na wniosek Klienta warunków 
prowadzenia rachunku, inna niż opisana w 
ppkt a) 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

 
* Bank przedłużył okres oferowania z 30.09.2014 r. do 30.10.2014 r. 
1/  Za miesiąc, w którym rachunek został otwarty opłaty nie pobiera się. 
2/  Opłaty nie pobiera się jeśli średnie miesięczne wpływy na rachunek (z wyłączeniem wpływów z własnych rachunków w Banku) z ostatnich 3 
miesięcy wynoszą przynajmniej 1 500,00 zł. 
3/  Opłata dotyczy rachunków Konto Codzienne Adm. oraz otwartych dotychczas innych rachunków w PLN (wycofanych z oferty). 
4/  W przypadku Programu Benefit Adm. dla grupy Klientów Złotych opłata wynosi 7,00 zł. 
5/  W przypadku Programu Benefit Adm. dla grupy Klientów Złotych opłata wynosi 4,00 zł. 
6/  Płatności od 1 mln zł, z wyjątkiem kierowanych na rachunki ZUS i US, są realizowane obligatoryjnie w systemie Sorbnet. 
7/  Prowizji tytułem wycofania zdeponowanych środków nie pobiera się, jeśli Posiadacz rachunku złoży jednocześnie, za pośrednictwem Centrum 
Obsługi Klienta lub pracownika w Oddziale wskazanym na stronie internetowej Banku, jedną z niżej wymienionych dyspozycji:  
 1) przelania środków na inny rachunek Konto oszczędnościowe Progres Adm.  
 2) otwarcia rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej o terminie równym lub dłuższym niż 6 miesięcy, obsługiwanej przez: 
    i) rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych Konto Codzienne Adm., Konto Spektrum Adm. oraz Konto Ulubione Adm., 
    ii) rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w walutach wymienialnych Rachunek walutowy Adm., 
    iii) rachunek techniczny. 
Jeżeli kwota zdeponowana na produkcie uprawniającym do zwolnienia będzie niższa niż kwota wycofana z rachunku Konto oszczędnościowe 
Progres Adm., prowizję tytułem wypłaty środków z rachunku Konto oszczędnościowe Progres Adm. nalicza się od różnicy pomiędzy tymi dwiema 
kwotami. 
W przypadku dokonania wypłaty środków z rachunku Konto oszczędnościowe Progres Adm. w walucie obcej z potrąceniem prowizji w walucie, 
istnieje możliwość dokonania jej zwrotu, jeżeli w tym samym dniu Posiadacz rachunku dokona zapłaty prowizji w PLN. 
8/  W przypadku gdy walutą operacji jest PLN lub EUR. 
9/  Przedmiotową opłatą nie jest objęta sytuacja wynikająca z zastosowania środków ochronno-naprawczych, zgodnie z art. 36 ustawy o usługach 
płatniczych. 
10/  W przypadku wpłat na prowadzone przez Bank rachunki Klientów instytucjonalnych, wpłat środków dotyczących prowadzonej działalności 
obowiązuje odrębna Tabela opłat i prowizji. 
11/  Nie dotyczy rachunków prowadzonych w celu spłaty kredytu lub pożyczki zabezpieczonych hipotecznie i kredytów gotówkowych z 
przeznaczeniem na częściową albo całkowitą spłatę kredytu. 
12/  Opłata miesięczna, pobierana w ciężar jednego z rachunków w przypadku wyboru określonej opcji. 
13/  Wydanie zaświadczenia o rachunku wymaga złożenia wniosku z wyprzedzeniem. 
14/  W przypadku gdy Klient posiada również rachunek ROR w PLN. 
Uwaga - w zakresie czynności nie wymienionych powyżej obowiązują zapisy zamieszczone w innych Rozdziałach.  
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ROZDZIAŁ II. POZOSTAŁE KARTY PŁATNICZE 
 

CZĘŚĆ I. KARTY KREDYTOWE 
 

  Karta 
kredytowa 
Adm. 

Karta kredytowa MasterCard 
Aspiracje Adm. 

Karta kredytowa Visa payWave 
Adm. 

Karta kredytowa 
MasterCard 
Platinum Adm. Standard Gold Classic Gold 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych 

1. Obsługa roczna karty 
(opłata za każdy rozpoczęty 
12-miesięczny okres 
ważności karty) 

50,00 50,00 150,00 58,00 140,00 500,00 

2. Operacje oraz inne 
dyspozycje realizowane 
kartą: 

      

1/ Operacje gotówkowe - od 
kwoty wypłaty 

4% nie mniej 
niż 10,00 

4% nie mniej 
niż 10,00 

4% nie mniej 
niż 10,00 

4% nie mniej 
niż 10,00 

4% nie mniej 
niż 10,00 

4% nie mniej niż 
10,00 

2/ Przewalutowanie kwoty 
operacji gotówkowej lub 
bezgotówkowej w 
przypadku, gdy waluta 
operacji jest inna niż PLN 
lub EUR - od pierwotnej 
kwoty transakcji 

0,00 0,00 0,00 2% 2% 0,00 

3/ Opłata za przelew z 
rachunku karty kredytowej 
za każdą operację - od 
wartości operacji (operacja 
gotówkowa) - od kwoty 
operacji 

3% nie mniej 
niż 7,00 

3% nie mniej 
niż 7,00 

3% nie mniej 
niż 7,00 

3% nie mniej 
niż 7,00 

3% nie mniej 
niż 7,00 

3% nie mniej niż 
7,00 

3. Inne opłaty:       

1/ Opłata za wydanie na 
życzenie Klienta duplikatu 
zestawienia operacji 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

2/ Opłata za wydanie na 
życzenie Klienta informacji 
finansowej dotyczącej karty 
kredytowej  (opłata nie 
obejmuje informacji, do 
których bezpłatnego 
wydania Klientowi, Bank 
jest zobowiązany na 
podstawie przepisów działu 
II ustawy o usługach 
płatniczych) 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

3/ Opłata za przygotowanie i 
wysłanie wezwania do 
zapłaty 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

4. Ubezpieczenie:       

1/ NNW w podróży x 0,65% od salda 
zadłużenia 

0,65% od salda 
zadłużenia 

0,00 0,00 0,00 

2/ Utraty karty x 0,00 0,00 0,00 

3/ Spłaty kredytu w przypadku: 
- śmierci 
- utraty pracy 
- trwałej niezdolności do 
pracy 
- czasowej niezdolność do 
pracy 

x x x x 
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4/ Priority Pass - każdorazowe 
skorzystanie z poczekalni na 
lotnisku przez Użytkownika 
lub osobę zaproszoną przez 
Użytkownika 

x x x x równowartość 
27,00 USD 

(przeliczonej po 
kursie 

sprzedaży 
dewiz z dnia 

wpływu 
transakcji do 

Banku), Tabela 
kursowa 

dostepna jest 
w Oddziałach 
Banku oraz na 

stronie 
www.pkobp.pl 

równowartość 
27,00 USD 

(przeliczonej po 
kursie sprzedaży 

dewiz z dnia 
wpływu 

transakcji do 
Banku), Tabela 

kursowa 
dostepna jest w 

Oddziałach 
Banku oraz na 

stronie 
www.pkobp.pl 

5/ Europ Assistance - Usługi 
Concierge oraz inne usługi 
organizacyjne 

x x x x x wg. cennika 
Europ 

Assistance 
przedstawianego 

Klientowi po 
indywidualnej 
wycenie danej 

usługi dla 
Klienta 

 
 
 

CZĘŚĆ II. KARTY OBCIĄŻENIOWE 
 

  Karta Visa Classic Adm. Karta Visa Gold Adm. 

  Opcja I Opcja II 

1 2 3 4 5 

  w złotych w złotych w złotych 

1. Wydanie lub wznowienie karty - opłata za każdy 
12 miesięczny okres ważności karty dla 
posiadacza lub współposiadacza 

22,50 6,00 72,50 

2. Operacje gotówkowe w kraju:       

1/ wypłata gotówki w bankomatach - od kwoty 
wypłaty 

4% nie mniej niż 5,00 4% nie mniej niż 5,00 4% nie mniej niż 5,00 

2/ wypłata gotówki w kasach banków lub innych 
instytucji - od kwoty wypłaty 

4% nie mniej niż 5,00 4% nie mniej niż 5,00 4% nie mniej niż 5,00 

3. Operacje gotówkowe za granicą:    

1/ wypłata gotówki w bankomatach - od kwoty 
wypłaty 

4% nie mniej niż 10,00  4% nie mniej niż 10,00 4% nie mniej niż 10,00 

2/ wypłata gotówki w kasach banków lub innych 
instytucji - od kwoty wypłaty 

4% nie mniej niż 10,00 4% nie mniej niż 10,00 4% nie mniej niż 10,00 

4. Operacje bezgotówkowe w kraju/za granicą - od 
pierwotnej kwoty transakcji 

0,00 1) 1% 0,00 1) 

5. Przewalutowanie kwoty operacji gotówkowej lub 
bezgotówkowej w przypadku, gdy waluta operacji 
jest inna niż PLN lub EUR - od pierwotnej kwoty 
transakcji 

3% 3% 3% 

 
1)  W przypadku gdy walutą operacji jest PLN lub EUR. 
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ROZDZIAŁ III. OPERACJE W OBROCIE DEWIZOWYM 
 

  w złotych 

1 2 3 

1. Przelewy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi przez Bank 0,00 

2. Polecenia wypłaty wysyłane w walucie obcej do innego banku w kraju lub do banku 
zagranicznego w walucie obcej lub PLN: 

 

1/ o priorytecie standardowym (data waluty  D+2) 1) 0,25% od kwoty przelewu nie mniej niż 
20,00 nie więcej niż 200,00 

2/ z priorytetem „pilny” (urgent) - realizowane następnego dnia roboczego (data waluty D+1) 1) 0,75% od kwoty przelewu nie mniej niż 
30,00 nie więcej niż 300,00 

3/ z priorytetem „ekspres” -  realizowane tego samego dnia roboczego (data waluty D+0) 1), 2) 0,75% od kwoty przelewu nie mniej niż 
100,00 nie więcej niż 500,00 

3. Realizacja otrzymanego polecenia wypłaty: 3)  

1/ zapis na rzecz rachunku prowadzonego w Banku:  

a z instrukcją - gdy koszty banku zlecającego ponosi beneficjent   (opcja kosztowa BEN lub 
SHA) 4), 5) 

20,00 

b z instrukcją – gdy koszty banku zlecającego ponosi zleceniodawca (opcja kosztowa OUR)7) wg odrębnej taryfy dla banków 

2/ przekazanie kwoty polecenia wypłaty do innego banku, w walucie obcej lub w PLN: 1)  

a z instrukcją - gdy koszty banku zlecającego  ponosi beneficjent  (opcja BEN lub SHA) 0,25% od kwoty przelewu nie mniej niż 
20,00 nie więcej niż 200,00 

b z instrukcją – gdy koszty banku zlecającego ponosi zleceniodawca (opcja kosztowa OUR) 6) wg odrębnej taryfy dla banków 

4. Wydanie potwierdzenia wpływu na rachunek klienta z tytułu otrzymanego polecenia wypłaty 
(w formie faksu lub e-maila) 

25,00 

5. Wydanie kopii importowego polecenia wypłaty 25,00 

6. Uzupełnienie lub zmiana w treści wysyłanego polecenia wypłaty 1) (opłata pobierana 
dodatkowo do opłat określonych w pkt. 2) 

40,00 

7. Czynności wyjaśniające dotyczące poleceń wypłaty w obrocie dewizowym 1) (w przypadku 
błędu po stronie PKO Bank Polska SA opłaty nie pobiera się) 

100,00 

8. Płatności „Non STP” - gdy instrukcje płatnicze wymagają interwencji manualnych (opłata 
dodatkowa do opłat/prowizji określonych w pkt 2 oraz 3 

40,00 

9. Zwrot polecenia wypłaty 140,00 

10. Inne czynności dokonywane na zlecenie klienta wg umowy nie mniej niż 50,00 

11. Przelewy SEPA: 8)  

1/ Przelewy przychodzące SEPA 10,00 

2/ Przelewy wychodzące SEPA:  

a dyspozycja wyłącznie w formie elektronicznej złożona za pośrednictwem systemu bankowości 
elektronicznej iPKONET 

5,00 

b zryczałtowana opłata telekomunikacyjna za przelew SEPA 5,00 

12. Czeki w obrocie dewizowym:  

1/ Skup:  

a czeków wystawionych za granicą (w tym m.in. money orders) z wyjątkiem czeków 
wymienionych w ppkt b i c 

1,5% wartości czeków w tej samej walucie 
nie mniej niż 25,00  nie więcej niż 1 000,00 

+ koszty banków trzecich 

b czeków wystawionych przez firmy Money Express i Polonez 0,00 

c czeków rentowych 1,5% kwoty czeku nie mniej niż 25,00 nie 
więcej niż 150,00 + koszty banków trzecich 

2/ Inkaso i inkaso z odroczonym terminem rozliczenia czeków w obrocie dewizowym:  

a przyjęcie zlecenia inkasa czeków w obrocie dewizowym lub zlecenia inkasa z odroczonym 
terminem rozliczenia czeków w obrocie dewizowym 

1% kwoty czeku nie mniej niż 25,00 nie 
więcej niż 500,00  + opłata pocztowa za 
przesyłkę poleconą 9) + koszty banków 

trzecich 

b kwota stanowiąca zabezpieczenie kosztów banków trzecich (kwota pobierana na pokrycie 
kosztów z tytułu zwrotu nieopłaconego czeku) 
Uwaga: Kwota stanowiąca zabezpieczenie kosztów banków trzecich pobierana jest w 
przypadku Klienta nieposiadającego rachunku w PKO Banku Polskim SA. 

85,00 

3/ Czeki bankierskie:  

a sprzedaż czeku bankierskiego 1% kwoty czeku nie mniej niż 30,00 nie 
więcej niż 300,00  + opłata pocztowa za 

przesyłkę poleconą 
9)
 

b opłata zryczałtowana z tytułu kosztów banków trzecich za realizację sprzedanego przez PKO 
Bank Polski SA czeku bankierskiego 

20,00 

4/ Przyjęcie zlecenia potwierdzenia wystawienia czeku w obrocie dewizowym 60,00 + koszty banków trzecich 

5/ Zwrot sprzedanego przez PKO Bank Polski SA czeku bankierskiego 0,00 

6/ Zwrot sprzedanych przez PKO Bank Polski SA i niewykorzystanych czeków podróżniczych 10,00 
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7/ Zastrzeżenie sprzedanego przez PKO Bank Polski SA czeku bankierskiego:  

a przyjęcie zlecenia zastrzeżenia 25,00 

b koszty banków trzecich dokonujących zastrzeżenia sprzedanego przez PKO Bank Polski SA 
czeku bankierskiego (opłata zryczałtowana) 

100,00 

8/ Przyjęcie zlecenia czynności wyjaśniających do operacji czekowych w obrocie dewizowym 60,00  + ewentualna opłata pocztowa za 
przesyłkę poleconą 9) + koszty banków 

trzecich 

9/ Wydanie kopii dokumentu 6,00 

 
1)  Oprócz wskazanej opłaty/prowizji pobierana jest dodatkowo opłata telekomunikacyjna. 
2)  Data waluty D+0 dostępna dla przelewów w EUR, USD lub PLN - w miarę wolnych środków na rachunkach Nostro. 
3)  W przypadku płatności otrzymanej w kwocie poniżej 100,00 PLN lub jej równowartości w walucie obcej, bez względu na opcję kosztową - koszty 
realizacji płatności pokrywa zleceniodawca. 
4)  W tym opłata telekomunikacyjna - stawka podstawowa (rozdz. VI pkt 2 ppkt 1). 
5)  Opłaty nie pobiera się w przypadku gdy płatność dotyczy spłaty kredytów denominowanych i indeksowanych do waluty innej niż waluta polska. 
6)  Rozliczenie kosztów z innymi bankami, w przeliczeniu po kursie średnim NBP z dnia dokonywania rozliczenia. 
7)  W rozliczeniach w obrocie dewizowym Klient może być obciążony dodatkowo kosztami banków obcych. 
8)  Typ płatności realizowany o ile spełnia wszystkie warunki polecenia przelewu SEPA lub przedstawione na stronie internetowej www.pkobp.pl 
9)  Opłata pocztowa za przesyłkę poleconą, w zależności od tego, czy przesyłka wysyłana jest na teren kraju, czy za granicę - stanowi odpowiednio: 
sumę opłaty za list zwykły w kraju lub zryczałtowanej opłaty pocztowej w obrocie zagranicznym oraz dodatkowej opłaty za traktowanie przesyłki 
jako poleconej. Jeżeli Klient odbiera sprzedany przez PKO Bank Polski SA czek bankierski osobiście w oddziale PKO Banku Polskiego SA, opłaty 
pocztowej nie pobiera się. 
 
 
 

ROZDZIAŁ IV. KREDYTY 
 

CZĘŚĆ I. OPŁATY I PROWIZJE DLA KREDYTÓW NIEHIPOTECZNYCH/ RÓŻNE CZYNNOŚCI 
 
 

  PKO Kredyt 
Odnawialny 

Kredyty 
konsumpcyjne Adm. 

Kredyt na samochód 
Adm. 

Limit Polisa Adm. 

1 2 3 4 5 6 

  w złotych w złotych w złotych w złotych 

1. Opłata przygotowawcza - od kwoty 
kredytu 

1,85% nie mniej niż 
60,00 1) 

x x x 

2. Przedłużenie kredytu w rachunku – od 
kwoty przedłużonego kredytu 

1,85% nie mniej niż 
60,00 1) 

x x x 

3. Podwyższenie kwoty kredytu - od kwoty 
podwyższenia 

1,85% nie mniej niż 
60,00 1) 

x x x 

4. Prolongata okresu kredytowania - od 
kwoty pozostałej do spłaty 

x 3% 1% nie mniej niż 
100,00 

x 

5. Prowizja za odnowienie:     

1/ do 200 000,00 zł x x x 0,5% 2) 

2/ powyżej 200 000,00 zł x x x 0,2% 3) 

6. Zmiana warunków umowy o kredyt w 
formie aneksu do umowy - na Wniosek 
Kredytobiorcy (z wyłączeniem 
przedłużenia kredytu oraz podwyższenia 
kwoty kredytu) 

50,00 x x x 

7. Inne zmiany warunków kredytowania na 
wniosek Klienta, w formie aneksu do 
Umowy (z wyłączeniem prolongaty) - od 
kwoty pozostałej do spłaty 

x 1% nie mniej niż 
50,00 

x x 

8. Zmiana warunków umowy na wniosek 
Klienta, z wyłączeniem: prolongaty, 
zmiany waluty spłaty oraz wcześniejszej 
spłaty kredytu (częściowej i całkowitej), 
spłacanego bezpośrednio w walucie 
obcej (prowizja od kwoty pozostałej do 
spłaty) 

x x 0,5% nie mniej niż 
100,00 

x 

 

 

 



 

 

KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO 

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI 
OFEROWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM 
  

Szczegółowe informacje dostępne są u pracowników Banku 

www.pkobp.pl, Infolinia: 801 302 302 opłata zgodna z taryfą operatora 

obowiązująca: 

od 31 października 2014 r. 

Strona 15 

 
 

 
1 2 3 4 5 6 

9. Opłaty związane z restrukturyzacją 
zobowiązań finansowych wobec Banku 
albo określeniem warunków spłaty 
należności wymagalnej: 

    

1/ Aneks, którego przedmiotem jest 
zmiana lub zwolnienie zabezpieczenia 4) 

3% nie mniej niż 
100,00 

3% nie mniej niż 
100,00 

3% nie mniej niż 
100,00 

3% nie mniej niż 
100,00 

2/ Pozostałe umowy związane z 
restrukturyzacją klienta trudnego 5) 

3% nie mniej niż 
200,00 

3% nie mniej niż 
200,00 

3% nie mniej niż 
200,00 

3% nie mniej niż 
200,00 

3/ Pozostałe umowy związane z 
określeniem warunków spłaty należności 
w całości wymagalnej 6) 

3% nie mniej niż 
100,00 

3% nie mniej niż 
100,00 

3% nie mniej niż 
100,00 

3% nie mniej niż 
100,00 

10 Różne czynności dotyczące umów 
kredytowych: 

    

1/ Odpis umowy - na wniosek 
kredytobiorcy lub poręczyciela 

10,00 10,00 10,00 10,00 

2/ Opłata za przygotowanie i wysłanie 
wezwania do zapłaty w przypadku 
wystąpienia zaległości w spłacie lub w 
przypadku nie dostarczenia do Banku 
dokumentów w terminie wymaganym 
przez Bank (niezależnie od ilości 
jednorazowo wysłanych 
monitów/upomnień/wezwań, od Klienta 
pobierana jest jedna opłata) 

15,00 15,00 15,00 15,00 

 
1)  W przypadku Programu Benefit Adm. dla grupy Klientów Złotych prowizja wynosi 1,5% min 60,00 zł. 
2)  W przypadku Limitu Polisa Adm. na zakup funduszy powizja wynosi 0,2%. 
3)  W przypadku Limitu Polisa Adm. na zakup funduszy powizja wynosi 0,0%. 
4)  Prowizja jest naliczana od wartości przedmiotu zabezpieczenia, przy czym gdy przy zmianie zabezpieczenia powstanie różnica pomiędzy wartością 
zabezpieczenia dotychczasowego i przyszłego, należy brać pod uwagę wartość większą. 
5)  Prowizja jest naliczana od wymagalnej kwoty należności, która jest objęta restrukturyzacją, w przypadku braku kwoty wymagalnej (karencja) 
Bank pobiera prowizję w kwocie minimalnej. 
6)  Prowizja jest naliczana od kwoty należności, której warunki dalszej spłaty są określane. 
 
 
 

CZĘŚĆ II. KREDYTY, LIMITY I POŻYCZKI HIPOTECZNE 
 

  Kredyt mieszkaniowy 
Adm., Kredyt 
konsolidacyjny Adm. 
oraz Pożyczka 
hipoteczna Adm. 

Kredyt budowlano-
hipoteczny Dom 
Adm. 

Kredyt hipoteczny 
Locum Adm., Kredyt 
hipoteczny Avante 
Adm., Budowlany 
kredyt hipoteczny 
Familia Adm., 
Pożyczka hipoteczna 
Festiva Adm. 
udzielone do dn. 
31.12.2003 r. 

Limit hipoteczny 
Komfort Adm. 

1 2 3 4 5 6 

  w złotych w złotych w złotych w złotych 

1. Udzielenie kredytu lub pożyczki/ 
Przyznanie lub wznowienie limitu 

2% nie mniej niż 
200,00 1) 

x x 3% nie mniej niż 1 
000,00 1) 

2. Prowizja za zaangażowanie x x x 0,6% 5) 

3. Podwyższenie kwoty kredytu, pożyczki 
lub limitu 

2% nie mniej niż 
200,00 4) 

2% nie mniej niż 
200,00 4) 

2% nie mniej niż 
200,00 4) 

3% 4) 

4. Prolongata okresu kredytowania 1% nie mniej niż 
200,00 2) 

x 1% nie mniej niż 
200,00 2) 

1% nie mniej niż 
200,00 2) 

5. Zmiana waluty kredytu lub pożyczki:     

1/ waluty obcej na PLN 100,00 0% 2) 0% 2) x 

2/ z PLN na walutę obcą 0,75% nie mniej niż 
100,00 2) 

0,75% nie mniej niż 
100,00 2) 

0,75% nie mniej niż 
100,00 2) 

x 

3/ z waluty obcej na inną walutę obcą 0,75% nie mniej niż 
100,00 2) 

0,75% nie mniej niż 
100,00 2) 

0,75% nie mniej niż 
100,00 2) 

x 
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6. Zmiana waluty, w jakiej następuje spłata 
kredytu lub pożyczki: 

    

1/ waluty obcej na PLN 0% 2) 0% 2) 0% 2) x 

2/ z PLN na walutę obcą 0% 2) 0% 2) 0% 2) x 

3/ z waluty obcej na inną walutę obcą 0% 2) 0% 2) 0% 2) x 

7. Wcześniejsza spłata kredytu lub pożyczki 
- nie dotyczy kredytów udzielanych na 
warunkach promocji: 

    

1/ prowizja manipulacyjna pobierana przed 
upływem 3 lat od dnia podpisania 
umowy: 

    

a w przypadku częściowej spłaty 0% 3) x x x 

b w przypadku całkowitej spłaty kredytu 
lub pożyczki spłacanych w PLN 

1,5% nie mniej niż 
100,00 3) 

x x x 

c w przypadku całkowitej spłaty kredytu 
lub pożyczki spłacanych bezpośrednio w 
walucie kredytu 

0% 3) x x x 

2/ prowizja manipulacyjna pobierana po 
upływie 3 lat od dnia podpisania umowy   

0% 3) 0% 3) 0% 3) 0% 3), 6) 

8. Prowizja od aneksu przygotowanego na 
wniosek klienta – nie pobierana w 
przypadku: 
- zmian umowy, o których mowa w  ust. 
2 - 6, 
- zmian związanych z przeniesieniem 
rachunku ROR powiązanego z kredytem 
hipotecznym 

250,00 250,00 250,00 250,00 

9. Opłata za przygotowanie i wysłanie 
wezwania do zapłaty w przypadku 
wystąpienia zaległości w spłacie lub w 
przypadku nie dostarczenia do Banku 
dokumentów w terminie wymaganym 
przez Bank (niezależnie od ilości 
jednorazowo wysłanych 
monitów/upomnień/wezwań, od Klienta 
pobierana jest jedna opłata) 

15,00 15,00 15,00 15,00 

10. Opłata za wystawienie w ramach 
jednego wniosku klienta:  
- dokumentów sporządzonych przez 
Bank na podstawie dokumentacji 
kredytowej i ksiąg Banku, 
- opłata za wystawienie opinii bankowej 
o kredycie 

100,00 100,00 100,00 100,00 

11. Opłata za sporządzenie na żądanie 
Klienta wyciągu dotyczącego salda 
kredytu lub limitu 

15,00 15,00 15,00 15,00
6)
 

12 Opłata za przeprowadzenie inspekcji 
nieruchomości 

200,00 200,00 200,00 200,00 

13. Opłata za dokonanie przez Bank 
oszacowania wartości nieruchomości 
mającej stanowić zabezpieczenie 
kredytu, pożyczki hipotecznej lub limitu - 
od każdej nieruchomości 

200,00 200,00 200,00 200,00 

 
1)  Od kwoty udzielonego kredytu lub pożyczki, bądź od kwoty przyznanego lub wznawianego limitu. 
2)  Od kwoty pozostałej do spłaty. 
3)  Od kwoty kredytu lub pożyczki spłacanej przed terminem. 
4)  Od kwoty podwyższenia. 
5)  Liczona procentowo od niewykorzystanej kwoty limitu wg stanu na dzień naliczenia opłaty, płatna jest w okresie wykorzystania środków w każdą 
rocznicę dnia postawienia środków do dyspozycji Kredytobiorcy. 
6)  Dotyczy etapu spłaty limitu. 
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ROZDZIAŁ V. ZLECENIA RÓŻNE 
 

1 2 3 

  w złotych 

1. Dyspozycja na wypadek śmierci:  

1/ przyjęcie dyspozycji 25,00 

2/ zmiana dyspozycji 25,00 

3/ odwołanie dyspozycji 25,00 

2. Uzyskiwanie informacji o rachunku telefonicznie „na hasło”  za pośrednictwem operatora 
Centrum Obsługi Klienta (opłata miesięczna w przypadku wyboru opcji) 

8,00 

3. Dyspozycja pełnomocnictwa do rachunków:  

1/ Ustanowienie pełnomocnictwa 25,00 

2/ Zmiana zakresu pełnomocnictwa 25,00 

3/ Odwołanie pełnomocnictwa 25,00 

4. Przyjęcie pełnomocnictwa do rachunku, na zabezpieczenie umów zawartych przez 
Posiadacza rachunku z instytucją z zewnątrz 

50,00 

5. Wymiana drobnych nominałów pieniężnych w walucie krajowej na wyższe nominały - od 
kwoty operacji 

0,5% nie mniej niż 20,00 

6. Opłata za przygotowanie i wysłanie monitu/ upomnienia/ wezwania do zapłaty 15,00 

 
 
 

ROZDZIAŁ VI. OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE 1) 
 

1 2 3 

  w złotych 

1. Zryczałtowane stawki opłaty za przesyłki pocztowe: 2)  

1/ zwykła – w Polsce 5,00 

2/ zwykła – do krajów europejskich 10,00 

3/ zwykła – do krajów pozaeuropejskich 15,00 

4/ polecona, lotnicza/priorytet j.w + 5,00 

2. Zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne za użycie systemów kliringowych z wyłączeniem 
krajowych systemów rozliczeniowych: 3) 

 

1/ Stawka podstawowa 10,00 

2/ Komunikat wysyłany w trybie pilnym "urgent" 20,00 

3. Zryczałtowane opłaty za fax: 1)  

1/ Wysyłane do innych banków w Polsce:  

a za pierwszą stronę 10,00 

b za każdą następną stronę 5,00 

2/ Wysyłane do banków za granicę:  

a za pierwszą stronę 15,00 

b za każdą następną stronę 10,00 

4. Inne:  

1/ Przesyłka kurierska na zlecenie klienta zwrot kosztów poniesionych przez Bank 

 
1)  Zryczałtowane stawki mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w Zasadach Generalnych w zakresie zmian opłat i 
prowizji bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych. 
2)  Opłaty pobierane są w przypadku realizacji dyspozycji zgodnie z dodatkową instrukcją. 
3)  Opłaty są pobierane dodatkowo przy każdej czynności. 


