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 CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE NIEOSZCZĘDNOŚCIOWE I POWIERNICZE 

Tytuł prowizji/opłaty   w złotych 

1 2 3 

DZIAŁ V. ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPU  

36. 
  
  
  
  
  
  
  

Bankowość elektroniczna iPKO biznes:    

1) korzystanie z iPKO biznes do 5 zdefiniowanych użytkowników (miesięcznie)   200,00 

2) korzystanie z iPKO biznes za każdego dodatkowego użytkownika powyżej 5 użytkowników (miesięcznie) 20,00 

3) wydanie karty kodów jednorazowych  150,00 

4) wydanie czytnika 150,00 

5) wydanie karty kodów jednorazowych z cyfrowym certyfikatem klucza publicznego wraz z czytnikiem3 300,00 

6) wydanie tokena mobilnego 0,00 

7) przejęcie przez PKO Bank Polski S.A. funkcji administrowania uprawnieniami użytkowników i parametryzacji iPKO biznes, w tym 
pierwsza parametryzacja systemu 

do negocjacji 

8) zmiana na wniosek Klienta parametryzacji iPKO biznes lub uprawnień użytkowników w sytuacji, gdy uprawnieniami 
użytkowników administruje PKO Bank Polski S.A. 

do negocjacji 

9) moduł PKO Cash, moduł Wymiana plików 0,00 

10) moduł Karty, moduł Raporty, moduł Zarządzanie płynnością (miesięcznie, za każdy moduł) 20,00 

11) moduł Tracker SWIFT – śledzenie przelewów (miesięcznie)1 100,00 

12) iPKO biznes Integra ERP – rozwiązanie integracyjne z dedykowanym oprogramowaniem dostarczanym przez partnerów: 

a) udostępnienie 500,00 

b) korzystanie (miesięcznie)  100,00 

13) iPKO biznes Integra – indywidualne rozwiązania integracyjne (udostępnienie, miesięczna opłata abonamentowa pobierana od 
momentu aktywacji certyfikatów przez pierwszego z Użytkowników) 

do negocjacji 

Uwaga:  
Opłaty miesięczne określone w ppkt 1) i 12) pobierane są od każdej firmy zarejestrowanej w bankowości elektronicznej iPKO biznes. 

37. Usługa EBICS: 

1) uruchomienie usługi (jednorazowo) do negocjacji  

2) korzystanie z usługi (miesięcznie) 200,00 

Uwaga: 
Opłaty pobierane od każdej zarejestrowanej firmy.  
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38. Usługa SWIFT MT101: 

1) uruchomienie usługi, osobno dla każdego rachunku i usługi (zarówno od strony komunikatów przychodzących jak i 
wychodzących ) 

100,00 

2) przyjęcie do realizacji w PKO Banku Polskim S.A. dyspozycji płatniczej w ramach usługi SWIFT MT101 (przychodzący do PKO 
Banku Polskiego S.A. komunikat typu MT101) 

jak za przelew 

3) wysyłanie do innego banku dyspozycji płatniczej w ramach usługi SWIFT MT101 (wychodzący komunikat SWIFT MT101) złożonej 
za pośrednictwem bankowości elektronicznej iPKO biznes oraz innych elektronicznych kanałów dostępu lub na podstawie usługi 
Topping 

5,00 

4) płatność „NON-STP” – instrukcja płatnicza wymagająca interwencji manualnych (opłata dodatkowa do określonej w ppkt 2) i 3) 40,00 

39. Usługa Sweeping/ Topping – automatyczne przelewy do/ z banku w kraju lub za granicą: 

1) uruchomienie lub rejestracja w systemie bankowym zmiany warunków świadczenia usługi (za każdy Rachunek sweep) 200,00 

2) świadczenie usługi (miesięcznie, za każdy Rachunek sweep) 200,00 

3) realizacja przelewu w ramach usługi Sweeping jak za przelew 

4) wysłanie do innego banku dyspozycji płatniczej w ramach usługi Topping jak za wychodzący komunikat SWIFT MT101 
  1 Opłata obowiązuje od momentu udostępnienia usługi przez PKO Bank Polski S.A.  
  3  Dla iPKO biznes Integra oraz iPKO biznes Integra ERP.    

 


