WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH
– KARTY KREDYTOWE
ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1
Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, chyba że strony umówiły się inaczej.
Niezależnie od prowizji lub opłat, pobiera się również prowizje i opłaty na rzecz banków (krajowych
i zagranicznych) pośredniczących w wykonywaniu poleceń przelewów w obrocie dewizowym/operacji bankowej, zgodnie z
obowiązującymi taryfami tych banków lub według odrębnie zawartych porozumień.
3.
Nie pobiera się opłat i prowizji od:
1) wpłat gotówkowych na rachunki oszczędnościowe prowadzone w Banku,
2) wpłat gotówkowych związanych ze spłatą zobowiązań wobec Banku (w tym kapitału i odsetek od kredytów),
3) wpłat gotówkowych i przelewów na organizacje pożytku publicznego, na działalność charytatywną lub kościelną.
Wyłączenie, o którym mowa powyżej nie dotyczy:
- wpłat gotówkowych i przelewów na rachunki wymienione w ppkt 1 i 3 dokonywanych w Placówkach Partnerskich Banku
Pekao S.A., z tytułu których pobiera się prowizje/opłaty zgodnie z Taryfą z wyłączeniem wpłat gotówkowych na
rachunek własny Klienta pod warunkiem dokonania pozytywnej weryfikacji faktu posiadania rachunku w Banku poprzez
użycie standardowej karty płatniczej debetowej lub złotej karty płatniczej debetowej 2.
- prowizji od wpłat na rachunki oszczędnościowo-kredytowe prowadzone przez Kasę Mieszkaniową.
4.
Bank ma prawo do wprowadzania nowych opłat lub prowizji za czynności związane z realizacją umowy
w związku z wprowadzeniem nowych produktów lub usług albo związanych z dodaniem nowych rozwiązań w zakresie usług
lub produktów oferowanych w ramach zawartej z Klientem umowy. Nowa opłata lub prowizja wiąże wyłącznie Klientów,
którzy wyrażą wolę korzystania z nowych produktów, usług lub rozwiązań.
5.1. Zmiana stawek prowizji i opłat, postanowień ogólnych, opisów opłat czy trybu ich pobierania, określonych w Taryfie jest
uzależniona od zaistnienia, co najmniej jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany cen według wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie od poprzedniej zmiany określonej w
Taryfie prowizji lub opłaty o co najmniej 0,1 punktu procentowego, obliczanej zgodnie z metodologią Głównego Urzędu
Statystycznego przy wykorzystaniu miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanych
przez ten Urząd;
2) zmiany wysokości kosztów operacji i usług ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności, której dotyczy
opłata lub prowizja - o ile zmiana ta nie wynika z przesłanki określonej w pkt 1 - o co najmniej 0,1 punktu procentowego
w okresie od poprzedniej zmiany określonej w Taryfie prowizji lub opłaty;
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wydania orzeczeń sądowych, uchwał, decyzji, rekomendacji
oraz innych aktów wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów lub inne właściwe urzędy lub organy administracji publicznej, o ile w ich wyniku i w celu
dostosowania się do nich konieczna stała się zmiana poziomu prowizji lub opłat dla danej czynności o co najmniej 0,1
punktu procentowego w okresie od poprzedniej zmiany określonej w Taryfie prowizji lub opłaty;
z zastrzeżeniem, że wysokość zmiany będzie odzwierciedlać zmianę parametru wynikającego z okoliczności powyżej
wymienionych. Bank poinformuje Klientów o zmianie w trybie przewidzianym dla zmiany Taryfy określonym w umowach lub
regulaminach dotyczących poszczególnych produktów.
2. Zmiana opłaty lub prowizji w Taryfie może nastąpić każdorazowo po zaistnieniu przesłanek wskazanych:
a) w ust. 1 w pkt 1 – 2, jednakże nie częściej niż 4 razy w roku,
b) w ust. 1 w pkt 3, zgodnie z częstotliwością zmian opisanych w tym punkcie.
6.
Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Taryfie w przypadku konieczności sprostowania przez Bank
niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek, o ile nie będzie to powodowało:
zwiększenia obciążeń finansowych Klientów, zmiany terminów lub form płatności prowizji i opłat.
7. Jeżeli opłata jest należna Bankowi:
1) w złotych, a uiszczana jest w walucie obcej, dla wyliczania należnej prowizji lub opłaty stosuje się kursy kupna walut
Banku, obowiązujące w momencie dokonywania przeliczenia,
2) w walucie obcej, a uiszczana jest w złotych, dla wyliczania należnej prowizji lub opłaty stosuje się kursy sprzedaży walut
Banku, obowiązujące w momencie dokonywania przeliczenia,
3) w walucie obcej, a uiszczana jest w innej walucie obcej, dla wyliczania należnej prowizji lub opłaty stosuje się kursy
kupna/sprzedaży walut obowiązujące w Banku w momencie dokonywania przeliczenia. W takich przypadkach stosuje się
kurs kupna waluty, w której jest uiszczana prowizja lub opłata oraz kurs sprzedaży waluty, w której prowizja lub opłata jest
należna Bankowi zgodnie z Taryfą.
8.1. Nie pobiera się prowizji i opłat bankowych za czynności bankowe wykonywane przez Bank od Posiadaczy rachunku typu
oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku, którzy ukończyli 75 rok życia oraz pracowników, emerytów i rencistów Banku,
byłych pracowników Banku pobierających świadczenia przedemerytalne, z zastrzeżeniem ustępu 2.
2. Zwolnienie z pobierania opłat i prowizji, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek osoby uprawnionej.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie dotyczą:
1.
2.

a) opłat stanowiących pokrycie kosztów banków trzecich, urzędów pocztowych i telekomunikacyjnych pośredniczących w
wykonaniu operacji,
b) opłat i prowizji za czynności związane z kartami płatniczymi z wyjątkiem rocznych/miesięcznych opłat za karty kredytowe
dostępne w bieżącej ofercie Banku,

1

9.

10.

11.

12.

13.

c) opłat z tytułu realizacji przychodzących poleceń przelewów w obrocie dewizowym i z innych banków krajowych (tzn. tych
opłat, które z tego tytułu są należne wyłącznie Bankowi),
d) opłat za kody autoryzacyjne SMS, powiadomienia SMS wysyłane do współwłaściciela rachunku oraz opłaty za
użytkowanie karty dla współwłaściciela do rachunku, który nie należy do grupy Posiadaczy rachunku typu
oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku zdefiniowanych w pkt. 8.1.,
e) opłat za obsługę w Bankowości Prywatnej świadczoną na podstawie Umowy,
f) opłaty za polecenie przelewu z Konta Oszczędnościowego, Konta Oszczędnościowego Premium,
g) opłat za prowadzenie rachunku płatniczego Konto Private Banking,
h) opłat za prowadzenie rachunku płatniczego Konto Świat Premium 2,
i) opłat za najem skrytek sejfowych,
j) opłat za wpłaty/wypłaty gotówki w Oddziałach Banku – za każdą operację, bez uwzględnienia dodatkowych zwolnień
określonych w Taryfie, za wyjątkiem opłat za wpłaty/wypłaty gotówki w Oddziałach Banku realizowanych na rachunkach
płatniczych Konto Świat Premium,
k) opłat za polecenia przelewu, polecenia przelewu SEPA,
l) opłat za wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym, zaświadczenia potwierdzającego wykonanie
polecenia przelewu i innych zaświadczeń dotyczących posiadanego rachunku płatniczego,
m) opłat za dyspozycję wkładem na wypadek śmierci,
n) opłat za pełnomocnictwo (realizacja przez Bank dyspozycji ustanowienia/zmiany),
o) opłat za dyspozycję blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia umów o inne usługi bankowe i
wykonanie tej dyspozycji,
p) opłat za udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach z Centralnej Informacji prowadzonej przez Krajową Izbę
Rozliczeniową S.A. osobom/podmiotom uprawnionym,
q) opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Kasę Mieszkaniową i jednostki Banku obsługujące klientów w ramach
umów prowadzonych w Kasie Mieszkaniowej,
r) opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Placówki Partnerskie – Agencje Banku z wyłączeniem
wpłat
gotówkowych na rachunek własny Klienta pod warunkiem dokonania pozytywnej weryfikacji faktu posiadania rachunku
w Banku poprzez użycie karty płatniczej debetowej 2.
W obrocie dewizowym przez polecenie przelewu w trybie zwykłym, pilnym i ekspres rozumie się:
1) tryb zwykły:
a) do państw EOG i w walucie państw EOG – uznanie rachunku odbiorcy w następnym dniu roboczym,
b) do pozostałych państw – uznanie rachunku odbiorcy w drugim dniu roboczym,
2) tryb pilny: dotyczy tylko polecenia przelewu do państw poza EOG lub w walucie EUR, BGN, CZK, DKK, HRK, HUF, ISK,
NOK, RON, SEK, GBP, PLN, CHF, USD - uznanie rachunku odbiorcy w następnym dniu roboczym,
3) tryb ekspres: dotyczy tylko waluty EUR, PLN, USD - uznanie rachunku odbiorcy w tym samym dniu roboczym.
W obrocie dewizowym przez opcje określające, kto pokrywa opłaty i prowizje Banku oraz banków uczestniczących w
realizacji polecenia przelewu dopuszcza się następujące warianty:
1) opcja OUR - opłaty i prowizje Banku oraz banków ponosi zleceniodawca,
2) opcja SHA - opłaty i prowizje Banku ponosi zleceniodawca, opłaty i prowizje banków ponosi beneficjent,
3) opcja BEN - opłaty i prowizje Banku oraz banków ponosi beneficjent; właściwa kwota opłat i prowizji Banku jest
potrącana z kwoty polecenia przelewu. Opcja BEN może być wybrana tylko, jeżeli kwota polecenia przelewu jest wyższa
od aktualnej kwoty prowizji Banku pobieranej od beneficjenta za wykonanie wysyłanego polecenia przelewu. Jeżeli
zleceniodawca nie zaznaczy jednego z możliwych wariantów - przyjmuje się opcję SHA.
W przypadku poleceń przelewów kierowanych do banków zlokalizowanych na terenie państw EOG - Bank stosuje wyłącznie
opcję SHA.
Opłaty i prowizje są pobierane najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu wykonania transakcji płatniczej/operacji
bankowej z zastrzeżeniem, że:
1) Taryfa może określać inną częstotliwość pobierania poszczególnych opłat/prowizji,
2) dopuszcza się możliwość okresowego pobierania prowizji i opłat od stałych Klientów i powtarzalnych operacji, jeżeli
strony tak uzgodnią, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu,
3) opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, pobiera się z góry za okres, którego te opłaty dotyczą.
W przypadku rozwiązania umowy o prowadzenie rachunku lub rezygnacji z usługi świadczonej w ramach prowadzonej
umowy przed upływem okresu, za który została pobrana opłata/prowizja, Bank dokonuje zwrotu części opłaty/prowizji za
niewykorzystany okres usługi.
Na życzenie Klienta Bank może wykonać inne czynności niż wymienione w Taryfie, które nie są objęte umową zawartą z
Klientem. W takim przypadku Bank zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty/prowizji w wysokości indywidualnie
uzgodnionej z Klientem zgodnie z Rozdziałem 6. „Inne czynności bankowe nie związane z umową rachunku bankowego”
pkt.13.9.
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Rozdział 1 „Postanowienia ogólne” dotyczy umów:
1. zawartych o prowadzenie rachunków od 25.01.2018 r.: Konto Przekorzystne, Konto Świat Premium, Rachunek Podstawowy, Konto
Private Banking, Konto Oszczędnościowe, Konto Oszczędnościowe Premium, Konto Oszczędnościowe Private Banking, Eurokonto
Walutowe,
2. zawartych o prowadzenie rachunku w okresie od dnia 25.01.2018 r. do dnia 1.07.2018 r. włącznie - Eurokonto Premium,
3. zawartych o prowadzenie rachunku od 25.01.2018 r. - Mój Skarb
4. aneksowanych od 14.06.2021 r. przez klientów Idea Bank S.A. w zakresie dotyczącym zmiany treści umów rachunku oszczędnościoworozliczeniowego, rachunku oszczędnościowego, o karty płatnicze debetowe oraz o usługę bankowości elektronicznej na postanowienia
umów o odpowiadające im produkty z oferty Banku Pekao S.A.: Konto Idealne, Konto Walutowe w EUR, Rachunek Oszczędnościowy
”Dobry Zysk”, karta Mastercard Debit FX, Pekao24 oraz
5. zawartych od dnia 1.09.2021 r.
2 Postanowienia dotyczą wyłącznie umów zawartych od 1.09.2021 r. (włącznie).
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Rozdział 3. KARTY KREDYTOWE (oferta bieżąca)
Tabela A - KARTA KREDYTOWA Z ŻUBREM
LP
1.

RODZAJ CZYNNOŚCI/ USŁUGI

TRYB POBIERANIA
OPŁATY/ PROWIZJI

Pakiet Standard

Pakiet Złoty

Pakiet Platynowy

miesięcznie

0,00 zł

19,00 zł

39,00 zł

nie dotyczy

2 000 zł

3 000 zł

Obsługa karty kredytowej (karty głównej lub
dodatkowej)

Opłata wynosi 0 zł w przypadku dokonaniu w poprzednim miesiącu kalendarzowym
transakcji1 kartą na łączną kwotę minimum:
2.

Opłata za wydanie duplikatu karty

3.

Opłata za dostarczenie
karty lub PIN do karty3

każdorazowo

4.

Opłata za duplikat PIN w formie papierowej

każdorazowo
za każdą przesyłkę
kurierską
każdorazowo

5.

Prowizja za transakcje bezgotówkowe

od kwoty transakcji

6.

Wypłata gotówki

od kwoty transakcji

7,0%

5,0%

3,0%

7.

Polecenie przelewu wewnętrznego 5

od kwoty transakcji

7,0%

5,0%

3,0%

8.

Polecenie przelewu 6

od kwoty transakcji

7,0%

5,0%

3,0%

9.

Prowizja za transakcje szczególne
Sporządzenie dodatkowego (lub duplikatu)
zestawienia transakcji płatniczych za jeden cykl
rozliczeniowy w formie papierowej

od kwoty transakcji

7,0%

5,0%

3,0%

10.

przesyłką pocztową

0,00 zł pierwszy duplikat (w okresie ważności karty2) /
10,00 zł kolejny duplikat

przesyłką kurierską

7

bez opłat
zryczałtowana stawka opłaty za usługi kurierskie4
bez opłat

10,00 zł

każdorazowo

6,00 zł

11.

Sporządzenie dokumentu potwierdzającego transakcję
płatniczą na wniosek Klienta

każdorazowo

12,00 zł

12.

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku
płatniczym lub innego zaświadczenia/dokumentu na
wniosek Klienta, w tym zaświadczenia o zadłużeniu

każdorazowo

24,00 zł

Rozdział 5. POZOSTAŁE OPERACJE I CZYNNOŚCI BANKOWE (dotyczy oferty bieżącej i w administrowaniu)
Lp.

RODZAJ CZYNNOŚCI/USŁUGI (tryb pobierania)

10.

Zryczałtowane opłaty pocztowe w obrocie zagranicznym:

10.1.

WYSOKOŚĆ OPŁATY / PROWIZJI

Przesyłki listowne nierejestrowane priorytetowe:

a.

waga do 50 g (włącznie)

b.

waga ponad 50 – 100 g (włącznie)

10.2.

Przesyłki polecone priorytetowe:

8 zł
11,5 zł

a.

waga do 50 g (włącznie)

18,9 zł

b.

waga ponad 50 – 100 g (włącznie)

19,4 zł

11.

Zryczałtowane stawki opłat za usługi kurierskie:

a.

przesyłka kurierska w obrocie krajowym

36 zł

b.

przesyłka kurierska w obrocie zagranicznym

215 zł

Transakcje bezgotówkowe lub gotówkowe.
Karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca podanego na rewersie karty.
3
Dotyczy dostarczenia karty nowej lub karty wydanej po zastrzeżeniu lub duplikatu karty.
4
Wysokość zryczałtowanych opłat za usługi kurierskie jest określona w Rozdziale 5 Pozostałe operacje i czynności bankowe punkt 11.
5
Polecenie przelewu wewnętrznego w ciężar limitu kredytowego karty
6
Opłata pobierana po udostępnieniu funkcjonalności, o czym Bank poinformuje na stronie www.pekao.com.pl
7
Transakcja bezgotówkowa dokonana w punktach akceptujących kartę, oznaczonych jako kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady
bukmacherskie, loterie i totalizatory oraz zasilenia portfeli elektronicznych i transfery pieniężne.
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