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 DZIAŁ II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA ŻĄDANIE (RACHUNKI WALUTOWE) W WALUTACH WYMIENIALNYCH 

  
 Tytuł prowizji/opłaty 

Rachunki walutowe w walutach 
wymienialnych  

1 2 3 

  
 

w złotych (z rachunku jest pobierana 
równowartość w walucie rachunku) 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego - miesięcznie 0,00 - z wydaną kartą debetową do 
rachunku walutowego lub dla posiadaczy 
rachunków ZŁOTE KONTO i PLATINIUM lub 
z podpiętą ważną kartą z funkcją 
wielowalutową, wydaną do rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego 

6,90 – w pozostałych przypadkach 

2. Polecenie przelewu wewnętrznego 0,00 

3. Polecenie przelewu - w złotych na rachunek w innym banku w kraju lub polecenie przelewu SEPA w trybie zwykłym 4) (pozostałe przelewy zagraniczne/walutowe zgodnie z Częścią V): 

1) standardowe w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 6,00 

 2) standardowe za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 1,00 

 3) za pośrednictwem systemu SORBNET 2 (dotyczy polecenia przelewu w złotych) 30,00 

4.  
 

Zlecenia stałe:  

1) ustanowienie lub modyfikacja:  

a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 2,00 

b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0,00 

2)  realizacja – za każdą płatność 1) 1,50 

5. 
 

Przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz ustanowienia, modyfikacji lub usunięcia zlecenia płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu jednorazowego za pośrednictwem 
usługi bankowości elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej 2) 

 0,29 

6. Wypłaty gotówki w oddziałach PKO BP SA 0,00 

7. Wpłaty gotówki w walutach obcych, wnoszone w monetach - od kwoty transakcji 3) 50% 

8. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 30,00 

9. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych i przekazanie go pocztą na terenie kraju (wyciągu, zbiorczego zestawienia transakcji) częściej niż raz w miesiącu – 
każdorazowo 

6,00 

1) W przypadku zlecenia stałego do banku krajowego realizacja przelewu w złotych . 
2) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, uzależniona od liczby autoryzowanych transakcji, przy pomocy kodów jednorazowych z karty.  
3) Nie dotyczy rachunków prowadzonych w celu spłaty kredytu lub pożyczki zabezpieczonych hipotecznie i kredytów gotówkowych Aurum, Platinium z przeznaczeniem na częściową albo całkowitą spłatę kredytu.  
4) Tryb zwykły – realizacja polecenia przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE 


