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DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ – TABELA NR 3 

  

 Tytuł prowizji/opłaty 

PKO Konto za Zero 
(umowy zawarte         
od 1 marca 2020 r.) 

1 2 3 

    w złotych 

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego – miesięcznie 0,00  

2. Polecenie przelewu wewnętrznego: 

1) pomiędzy rachunkami tego samego Posiadacza rachunku, prowadzonymi w PKO BP SA oraz przez inne spółki PKO BP SA z siedzibą na terytorium RP 0,00 

2) na pozostałe rachunki prowadzone w PKO BP SA: 

a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 10,00 1) 

b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0,00 

3. Polecenie przelewu: 

1) standardowe: 

a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 10,00  

b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0,00 

   2) natychmiastowe: 

a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 11,99 

 b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 4,99 

3) na telefon BLIK 0,00 

4) za pośrednictwem systemu SORBNET 2 45,00 

4. Przelewy zagraniczne/walutowe:  

 1) polecenie przelewu SEPA w trybie zwykłym: 2) 

 a) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 10,00 

 b) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0,00 

 2)  pozostałe przelewy zagraniczne/walutowe zgodnie z Częścią V 

 

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE 



 

 

 5. 
 
 

Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia stałego: 

1) w oddziale PKO BP SA lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 2,99 1) 

2) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0,00 

 6. Realizacja – za każdą płatność: 

 1) zlecenia zmiennego lub polecenia zapłaty 1,00 

 2) zlecenia stałego 0,00 

II. KARTA DEBETOWA PKO EKSPRES 

7. Wydanie karty płatniczej ze standardowym wizerunkiem lub wznowienie karty płatniczej 0,00 

8. Obsługa karty debetowej - opłata miesięczna 0,00 - gdy dokonano 
min. 5 transakcji 
bezgotówkowych 
(z wyjątkiem przelewów) 
kartą debetową wydaną 
do rachunku lub przy 
użyciu BLIK  

10,00 - w pozostałych 
przypadkach 

9. Wydanie karty płatniczej z wizerunkiem z galerii albo zmiana standardowego wizerunku karty na wizerunek z galerii albo zmiana wizerunku karty w ramach galerii 14,90 

10. Przewalutowanie transakcji płatniczej dokonanej kartą wydaną w ramach organizacji Visa w walucie innej niż waluta polska, rozliczonych na rachunku głównym prowadzonym w 
złotych (w tym transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych oraz transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej 
do płatności gotówkowych) – od wartości transakcji płatniczej 

3,5% 

III. TRANSAKCJE GOTÓWKOWE 

11. Wpłaty gotówki w oddziałach lub w agencjach PKO BP SA 10,00 

12. Wypłaty gotówki w oddziałach lub w agencjach PKO BP SA 10,00 

13. Wypłaty gotówki przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres lub przy użyciu BLIK- za każdą transakcję, z wyjątkiem ppkt 5: 

 1) w bankomatach PKO BP SA 0,00 

2) w bankomatach innych niż PKO BP SA w kraju: 

 a) za pomocą karty debetowej  10,00 

 b) za pomocą BLIK 0,00 

 3) w bankomatach innych niż PKO BP SA za granicą (w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych) 0,00 

 4) towarzysząca transakcji bezgotówkowej (Cashback)  2,00 

 5) w oddziałach banków innych niż PKO BP SA, w urzędach pocztowych lub punktach świadczących usługi wypłaty gotówki w terminalu płatniczym (w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych) - za każdą transakcję od jej wartości 

3% nie mniej niż 10,00 

IV. USŁUGI DODATKOWE  

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

15. Przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz ustanowienia, modyfikacji lub usunięcia zlecenia płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu jednorazowego za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej 3) 

0,50 

 



 

 

 16. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych i przekazanie go pocztą na terenie kraju (wyciągu, zbiorczego zestawienia transakcji) częściej niż raz w miesiącu - każdorazowo 6,00 

17. Sporządzenie dodatkowego zestawienia transakcji płatniczych, na życzenie klienta, w oddziale PKO BP SA  - każdorazowo 2,00 

18. Powiadomienia o bieżących zdarzeniach związanych z posiadanym rachunkiem oraz wykorzystywaną usługą bankowości 
elektronicznej: 

1) pocztą elektroniczną 0,00 

2) powiadamianie SMS - opłaty pobierane w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywowania usługi: 

a) pakiet 40 SMS – miesięczna opłata abonamentowa 6,00 

b) każdy SMS ponad pakiet oraz SMS bez pakietu – opłata pobierana zbiorczo 0,30 

19. 
 
 

Wydrukowanie w bankomacie PKO BP SA, przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres, informacji o: 

1) wysokości salda rachunku/wolnych środków - za każdy wydruk 1,99 

2) ostatnich 5 transakcjach rozliczonych na rachunku - za każdy wydruk 1,99 

20. Skorzystanie z dopuszczalnego salda debetowego (Debetu na koncie) – miesięcznie 4) 5,00 

21. Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia/monitu związanego z powstaniem zadłużenia przeterminowanego 4,00 
1) Opłaty nie pobiera się w przypadku przekazania środków na: 
    1) rachunek PKO Konto Dziecka i posiadania dostępu do usług bankowości elektronicznej do rachunku PKO Konto Dziecka, 

    2) rachunek Karty PKO Junior tego samego Posiadacza, 

    3) rachunek Pierwsze Konto Oszczędnościowe dziecka z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego rodzica. 
 2)    Tryb zwykły – realizacja polecenia przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. 
 3)   Opłata pobierana miesięcznie z dołu, uzależniona od liczby autoryzowanych transakcji, przy pomocy kodów jednorazowych z karty. 
4)   Opłata pobierana pierwszego dnia, w którym Posiadacz rachunku skorzystał z dopuszczalnego salda debetowego (Debetu na koncie). Za skorzystanie z dopuszczalnego salda debetowego (Debetu na koncie)  w kwocie do 10 zł opłata nie jest pobierana. 
 


