TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH
(RACHUNKI BANKOWE – w bieżącej ofercie Banku )
ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, chyba że strony umówiły
się inaczej.
2. 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.
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:
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,
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 Pionie Bankowości Prywatnej świadczoną na podstawie Umowy,
f) opłaty za polecenie przelewu z Konta Oszczędnościowego, Konta Oszczędnościowego Premium..
9. 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.
10. 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 nominowanych w walucie państw EOG, kierowanych do banków
zlokalizowanych na terenie państw EOG - Bank stosuje wyłącznie opcję SHA.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
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ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

LP

RODZAJ CZYNNOŚCI/USŁUGI (tryb pobierania)

1.

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU
Prowadzenie rachunku płatniczego (opłata pobierana z góry za kolejny miesiąc)

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

Wydanie karty płatniczej debetowej, wznowienie
Wydanie duplikatu karty płatniczej debetowej8 (każdorazowo)

10.

Obsługa karty płatniczej debetowej (opłata pobierana z góry za kolejny miesiąc)

11.
a.
b.
c.

Wypłata gotówki (kartą płatniczą debetową lub PeoPay):
z bankomatów Banku (od kwoty transakcji)
za pośrednictwem usługi Cashback 9 (od każdej transakcji)
pozostałe wypłaty w kraju (od kwoty transakcji)

12.

6,00 zł
lub
0,00 zł 2

wypłaty za granicą w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu
karty debetowej do płatności gotówkowych (od kwoty transakcji)

WYSOKOŚĆ OPŁATY / PROWIZJI

0,00 zł

USŁUGA PEKAO24
Usługa bankowości telefonicznej – udostępnienie (opłata pobierana z góry za
kolejny miesiąc)
Usługa bankowości elektronicznej – udostępnienie (opłata pobierana z góry za
kolejny miesiąc)
Powiadamianie SMS 6 (stawka określona dla pojedynczego SMS; opłata
pobierana miesięcznie zbiorczo od wszystkich SMS wysłanych w poprzednim
miesiącu kalendarzowym)
Wysłanie kodu SMS do zaakceptowania zlecenia w Pekao24 7 (stawka określona
dla pojedynczego SMS, opłata pobierana miesięcznie zbiorczo od wszystkich SMS
wysłanych w poprzednim miesiącu kalendarzowym)
Korzystanie z Tokena sprzętowego 7 (opłata pobierana z góry za kolejny miesiąc)
Wydanie drugiego i kolejnych Tokenów sprzętowych 7 (każdorazowo)
KARTY PŁATNICZE DEBETOWE

d.

KONTO PRZEKORZYSTNE *)
dla posiadaczy,
dla posiadaczy,
którzy ukończyli
którzy nie ukończyli
26 lat
26 lat

KONTO ŚWIAT
PREMIUM **)

EUROKONTO WALUTOWE *)
w USD, EUR, CHF, GBP 1

50,00 zł 3
lub
0,00 zł 4

1,10 USD; 0,99 EUR; 1,39 CHF; 0,69 GBP
lub
0,00 USD; 0,00 EUR; 0,00 CHF; 0,00 GBP 5

0,00 zł

0,00 USD; 0,00 EUR; 0,00 CHF; 0,00 GBP

0,00 zł

0,00 USD; 0,00 EUR; 0,00 CHF; 0,00 GBP

0,20 zł

0,00 zł

0,20 zł

0,20 zł

0,00 zł

0,20 zł

1,00 zł
48,00 zł
Mastercard Debit Gold FX /
Mastercard Debit FX
Visa Debit Gold
0,00 zł
10,00 zł

Mastercard
Debit FX
0,00 zł
10,00 zł
3,00 zł
lub
0,00 zł 2

0,00 zł

2% min 5,00 zł
lub
0,00 zł 10
2% min 5,00 zł
lub
0,00 zł 10

Realizacja transakcji bezgotówkowych w tym transgraniczne transakcje

nie dotyczy
0,00 zł

0,99 zł

0,50 EUR; 0,50 USD; 0,50 CHF; 0,50 GBP
nie dotyczy

0,00 zł
0,00 zł

2% min 1,50 EUR;
2% min 1,50 USD;
2% min 1,50 CHF;
2% min 1,00 GBP;
lub
0,00 EUR;
0,00 USD;
0,00 CHF;
0,00 GBP 10

0,00 zł
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Mastercard
Mastercard
Debit FX
Debit Gold FX
nie dotyczy
nie dotyczy

1,50 EUR;
1,50 USD;
1,50 CHF;
1,00 GBP
przy wpływach
do 4.999,99 zł 11
lub
0,00 EUR;
0,00 USD;
0,00 CHF;
0,00 GBP
przy
wpływach na
rachunek od
5.000,00 zł 11

Visa EUR,
Visa USD
0,00 zł
10,00 zł
1,90 USD;
1,59 EUR

0,99 zł
4%
min 2,20 USD
min 1,50 EUR
4%
min 4,30 USD
min 2,90 EUR

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH
(RACHUNKI BANKOWE – w bieżącej ofercie Banku )
LP

13.
a.
b.

14.
15.
16.
17.

18.
a.
b.

c.

19.
a.
b.

c.

20.
a.
b.

RODZAJ CZYNNOŚCI/USŁUGI (tryb pobierania)

KONTO PRZEKORZYSTNE *)
dla posiadaczy,
dla posiadaczy,
którzy ukończyli
którzy nie ukończyli
26 lat
26 lat

WYSOKOŚĆ OPŁATY / PROWIZJI
KONTO ŚWIAT
PREMIUM **)

płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych
Sprawdzenie stanu dostępnych środków:
w bankomatach Banku (za każde sprawdzenie)
0,00 zł
w pozostałych bankomatach, o ile bankomat udostępnia taką usługę (za
0,99 zł
każde sprawdzenie)
WPŁATA GOTÓWKI w Oddziale Banku lub w Placówce Partnerskiej
Na rachunek osoby fizycznej prowadzony w Banku: wpłata w Oddziale Banku/
0,00 zł /
w Placówce Partnerskiej (od kwoty wpłaty)
0,50% min 2,00 zł
Na rachunek osoby fizycznej prowadzony w innym banku (od kwoty wpłaty)
0,75% min 5,00 zł
Na rachunek podmiotu gospodarczego prowadzony w Banku (od kwoty
0,5% min 4,00 zł
wpłaty)
Na rachunek podmiotu gospodarczego prowadzony w innym banku (od
1,00% min 9,00 zł
kwoty wpłaty)
POLECENIE PRZELEWU W PLN
Polecenie przelewu wewnętrznego na rachunek prowadzony w Banku w złotych:
złożone w Oddziale Banku lub w Placówce Partnerskiej 12 (jednorazowo od
10,00 zł
0,00 zł
każdego przelewu)
za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej:
 przez serwis automatyczny (miesięcznie, zbiorczo od wszystkich przelewów
wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym)
0,00 zł
Uwaga: Usługa zostanie wycofana z oferty Banku od dnia 20.12.2018 roku.
 przez konsultanta (miesięcznie, zbiorczo od wszystkich przelewów
4,00 zł
0,00 zł
wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym)
za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (PekaoInternet,
Bankowość Mobilna 13) lub PekaoSMS (miesięcznie, zbiorczo od wszystkich
0,00 zł
przelewów wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym)
Uwaga: Usługa PekaoSMS zostanie wycofana z oferty Banku od dnia 20.12.2018 roku.
Polecenie przelewu zewnętrznego w obrocie krajowym:
złożone w Oddziale Banku lub w Placówce Partnerskiej (jednorazowo od
10,00 zł
0,00 zł
każdego przelewu)
za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej:
 przez serwis automatyczny (miesięcznie, zbiorczo od wszystkich przelewów
0,00 zł
wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym)
Uwaga: Usługa zostanie wycofana z oferty Banku od dnia 20.12.2018 roku.
 przez konsultanta (miesięcznie, zbiorczo od wszystkich przelewów
4,00 zł
0,00 zł
wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym)
za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (PekaoInternet,
Bankowość Mobilna 13) lub Pekao SMS (miesięcznie, zbiorczo od wszystkich
0,00 zł
przelewów wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym)
Uwaga: Usługa PekaoSMS zostanie wycofana z oferty Banku od dnia 20.12.2018 roku.
POLECENIE PRZELEWU W WALUCIE OBCEJ, POLECENIE PRZELEWU (W OBROCIE DEWIZOWYM) – WYSYŁANE DO INNYCH BANKÓW
KRAJOWYCH LUB ZA GRANICĘ (ZWANE DALEJ POLECENIAMI PRZELEWU) ORAZ POLECENIE PRZELEWU SEPA
Polecenie przelewu wewnętrznego na rachunek prowadzony w Banku w walucie obcej:
złożone w Oddziale Banku lub w Placówce Partnerskiej 12 (jednorazowo od
2,00 zł
każdego przelewu)
za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej lub elektronicznej lub
PekaoSMS
0,00 zł
Uwaga: Usługa PekaoSMS zostanie wycofana z oferty Banku od dnia 20.12.2018 roku.
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EUROKONTO WALUTOWE *)
w USD, EUR, CHF, GBP 1

nie dotyczy

0,00 zł

nie dotyczy

0,99 zł

0,60 USD; 0,50 EUR; 0,60 CHF; 0,40 GBP

0,00 USD; 0,00 EUR; 0,00 CHF; 0,00 GBP
0,40 USD; 0,30 EUR; 0,50 CHF; 0,20 GBP

0,00 USD; 0,00 EUR; 0,00 CHF; 0,00 GBP

1,50 USD; 1,20 EUR; 1,50 CHF; 1,00 GBP

0,20 USD; 0,10 EUR; 0,20 CHF; 0,10 GBP
0,80 USD; 0,60 EUR; 1,00 CHF; 0,40 GBP

0,20 USD; 0,10 EUR; 0,20 CHF; 0,10 GBP

0,60 USD; 0,50 EUR; 0,60 CHF; 0,40 GBP
0,00 USD; 0,00 EUR; 0,00 CHF; 0,00 GBP

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH
(RACHUNKI BANKOWE – w bieżącej ofercie Banku )
KONTO PRZEKORZYSTNE *)
dla posiadaczy,
dla posiadaczy,
którzy ukończyli
którzy nie ukończyli
26 lat
26 lat

WYSOKOŚĆ OPŁATY / PROWIZJI

LP

RODZAJ CZYNNOŚCI/USŁUGI (tryb pobierania)

21.

Polecenia przelewu SEPA – tylko opcja SHA (jednorazowo od każdego
9,90 zł
polecenie przelewu)
Wysłanie polecenia przelewu do innych banków krajowych lub za granicę za pośrednictwem systemu SWIFT w walutach obcych i w złotych w obrocie dewizowym
Opłata za realizację polecenia przelewu składa się ze: stawki podstawowej (w zależności od opcji), opłaty za komunikat SWIFT oraz zryczałtowanej opłaty stanowiącej pokrycie kosztów banku zagranicznego lub
krajowego. Posiadacz może być też obciążony opłatą określoną w punkcie 22.4. w przypadkach określonych w przypisie tego punktu.
Stawka podstawowa (jednorazowo od kwoty polecenia przelewu):
tryb zwykły - opcja kosztowa SHA, BEN, OUR 14
0,50% min 30,00 zł max 250,00 zł
tryb pilny - opcja kosztowa SHA, BEN, OUR 15
0,60% min 50,00 zł max 300,00 zł
tryb ekspres - opcja kosztowa SHA, BEN, OUR 16
0,75% min 70,00 zł max 400,00 zł
Komunikat SWIFT dla opcji kosztowej SHA, OUR, BEN (jednorazowo od
22,00 zł
każdego polecenia przelewu)
Zryczałtowana opłata stanowiąca pokrycie kosztów innego banku przy realizacji polecenia przelewu (jednorazowo od kwoty polecenia przelewu):
za rozliczenie polecenia przelewu wysyłanego z opcją kosztową SHA do
państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w walucie
20,00 zł
państwa EOG 17
opłata pokrywająca koszty banku zagranicznego przy poleceniach przelewu
100,00 zł
wysyłanych w obrocie dewizowym w USD z opcją kosztową OUR
opłata pokrywająca koszty banku zagranicznego przy poleceniach przelewu
wysyłanych w obrocie dewizowym w walutach akceptowanych przez Bank za
0,20 % min 50,00 zł max 450,00 zł
wyjątkiem USD poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego z opcją
kosztową OUR
opłata pokrywająca koszty banku krajowego przy poleceniach przelewu
wysyłanych w obrocie dewizowym w walutach akceptowanych przez Bank z
0,25 % min 30,00 zł max 250,00 zł
opcją kosztową OUR
Jeżeli polecenie przelewu nie spełnia STP (dla opcji kosztowej SHA, OUR,
40,00 zł
BEN) 18 (jednorazowo od kwoty polecenia przelewu)
Wysłanie polecenia przelewu - TARGET2 w EUR do państwa należącego do EOG i poza obszar EOG – zlecenie w wersji papierowej – tylko opcja SHA:
Opłata za realizację polecenia przelewu składa się ze: stawki podstawowej, opłaty za komunikat SWIFT oraz opłaty za rozliczenie polecenia przelewu.
stawka podstawowa (jednorazowo od kwoty polecenia przelewu)
0,75% min 70,00 zł max 400,00 zł
opłata za komunikat SWIFT (jednorazowo od każdego polecenia przelewu)
22,00 zł
za rozliczenie polecenia przelewu TARGET2 (jednorazowo od każdego
20,00 zł
polecenia przelewu)
Za potwierdzenie wysłanego polecenia przelewu SEPA, SWIFT lub TARGET2
4,00 zł
19
(jednorazowo od każdego polecenia przelewu)
Za odwołanie zleconego polecenia przelewu SEPA, SWIFT lub TARGET2 20
50,00 zł
(jednorazowo od każdego polecenia przelewu)
Polecenia przelewu otrzymane w obrocie dewizowym, gdy koszty ponosi beneficjent (w tym przelew walut obcych z innych banków krajowych) – opcja kosztowa SHA, BEN z zagranicy i z innych banków
krajowych: 21 (jednorazowo od kwoty każdego polecenia przelewu)
na rachunki w Banku
0,10% min 20,00 zł max 100,00 zł
na rachunki w innych bankach
1,00% min 50,00 zł max 300,00 zł
realizacja poleceń przelewu gotówkowych
1,00% min 30,00 zł max 200,00 zł

22.

22.1
a.
b.
c.
22.2
22.3
a.

b.
c.

d.

22.4
23.
a.
b.
c.
24.
25.
26.
a.
b.
c.

KONTO ŚWIAT
PREMIUM **)

EUROKONTO WALUTOWE *)
w USD, EUR, CHF, GBP 1

POLECENIE ZAPŁATY, ZLECENIE STAŁE, PRZELEWY CYKLICZNE
27.
28.
a.

Polecenie zapłaty, w tym: Polecenie Zapłaty i Pekao Zlecenie – złożenie i
realizacja
Zlecenie stałe składane w Oddziale Banku lub w Placówce Partnerskiej:
realizacja (miesięcznie, zbiorczo od wszystkich przelewów wykonanych w danym
miesiącu kalendarzowym)

0,00 zł
1,00 zł
str. 4

nie dotyczy
0,00 zł

0,40 USD; 0,30 EUR; 0,50 CHF; 0,20 GBP

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH
(RACHUNKI BANKOWE – w bieżącej ofercie Banku )
KONTO PRZEKORZYSTNE *)
dla posiadaczy,
dla posiadaczy,
którzy ukończyli
którzy nie ukończyli
26 lat
26 lat
4,00 zł

WYSOKOŚĆ OPŁATY / PROWIZJI

LP

RODZAJ CZYNNOŚCI/USŁUGI (tryb pobierania)

b.
29.
a.

modyfikacja (jednorazowo od każdego zlecenia)
0,00 zł
0,60 USD; 0,50 EUR; 0,60 CHF; 0,40 GBP
Przelew cykliczny (Zlecenie stałe w Pekao24) – utworzenie / modyfikacja:
za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej przez konsultanta
(miesięcznie, zbiorczo od wszystkich przelewów wykonanych w danym miesiącu
2,00 zł
0,00 zł
1,50 zł
kalendarzowym)
za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (PekaoInternet,
Bankowość Mobilna 13) lub PekaoSMS (miesięcznie, zbiorczo od wszystkich
0,00 zł
przelewów wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym)
Uwaga: Usługa PekaoSMS zostanie wycofana z oferty Banku od dnia 20.12.2018 roku.
Opłata za powiadomienie o uzasadnionej odmowie wykonania: Polecenia Zapłaty, Pekao Zlecenia, zlecenia stałego (opłata będzie pobierana w pierwszym tygodniu następnego miesiąca zbiorczo za wszystkie
powiadomienia wysłane w poprzednim miesiącu)
PekaoInternet, Bankowość Mobilna 13 / e-Mail:
0,00 zł
0,00 USD, 0,00 EUR, 0,00 CHF, 0,00 GBP
SMS:
0,20 zł
0,00 zł
0,06 USD; 0,05 EUR; 0,06 CHF; 0,04 GBP
Listownie:
 na terenie kraju:
5,00 zł
1,50 USD; 1,20 EUR; 1,50 CHF; 1,00 GBP
 za granicę:
10,00 zł
3,00 USD; 2,40 EUR; 3,00 CHF; 2,00 GBP
POZOSTAŁE OPŁATY
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na życzenie Posiadacza:
w formie elektronicznej
0,00 zł
w formie papierowej – dotyczy zestawienia transakcji wykonanych: 22
 w roku bieżącym / w latach poprzednich (za każdy miesiąc)
5,00 zł / 6,00 zł
 w roku bieżącym / w latach poprzednich (za cały rok)
30,00 zł / 50,00 zł
Sporządzenie duplikatu zestawienia transakcji płatniczych (za każdy duplikat
6,00 zł
wyciągu)
Opłata za wydruk zestawienia transakcji płatniczych z bankomatu Banku
0,95 zł
(za każdy wydruk)
Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym (od każdego
15,00 zł
zaświadczenia)
Wydanie w Oddziale Banku potwierdzenia przelewu dokonanego za
0,00 zł
pośrednictwem usługi Pekao24
Przyjęcie/zmiana dyspozycji wkładem na wypadek śmierci (od każdej dyspozycji)
10,00 zł 23
Zastrzeżenie / odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości w Centralnej
10,00 zł
Bazie Danych Dokumenty Zastrzeżone (od każdego zastrzeżenia lub odwołania)
Przyjęcie dyspozycji dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym z
tytułu zabezpieczenia umów o inne usługi bankowe i wykonanie tej
10,00 zł
dyspozycji (od każdej blokady)
Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach z Centralnej Informacji
prowadzonej przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. osobom lub podmiotom
30,00 zł / 35,00 zł
uprawnionym: odbiór w Oddziale / wysyłka listem poleconym (jednorazowo
przy składaniu wniosku)
Za usługi nietypowe (nie objęte Umową) opłatę ustala Dyrektor jednostki
stawka negocjowana
Banku (za daną usługę)
KREDYT W RACHUNKU PŁATNICZYM
Pożyczka w Koncie Przekorzystnym/Pożyczka w Koncie Świat Premium
(kredyt w rachunku płatniczym) – udzielenie lub prolongowanie (od kwoty
pożyczki), podwyższenie (od kwoty podwyższenia) (roczna opłata pobierana z góry
1,8% min 50,00 zł
1,5% min 50,00 zł
nie dotyczy
od kwoty pożyczki – pobranie opłaty nastąpi w ciągu 5 dni od daty
udzielenia/rocznicy udzielenia pożyczki)
str. 5

b.

30.
a.
b.
c.

31.
a.
b.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.

41.

KONTO ŚWIAT
PREMIUM **)

EUROKONTO WALUTOWE *)
w USD, EUR, CHF, GBP 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH
(RACHUNKI BANKOWE – w bieżącej ofercie Banku )
ROZDZIAŁ 3. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE
LP RODZAJ CZYNNOŚCI/USŁUGI (tryb pobierania)
1.
2.
3.
4.

5.
a.
b.
6.
a.
b.

7.
8.
9.
10.

*)
**)
1
2

3

WYSOKOŚĆ OPŁATY/PROWIZJI
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE /
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE PREMIUM 24

Prowadzenie rachunku
Zamknięcie rachunku
Powiadamianie SMS 6 (stawka określona dla pojedynczego SMS opłata pobierana miesięcznie zbiorczo
od wszystkich SMS wysłanych w poprzednim miesiącu kalendarzowym)
Wysłanie Kodu SMS do zaakceptowania zlecenia w Pekao24 7 (stawka określona dla pojedynczego
SMS; opłata pobierana miesięcznie zbiorczo od wszystkich SMS wysłanych w poprzednim miesiącu
kalendarzowym)
Polecenie przelewu:
dokonane za pośrednictwem Bankowości Mobilnej 13 na rachunek własny Posiadacza prowadzony
w Banku
pozostałe polecenia przelewów (od każdego przelewu pobierana zbiorczo na koniec każdego miesiąca
kalendarzowego)
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na życzenie Posiadacza:
w formie elektronicznej
w formie papierowej – dotyczy zestawienia transakcji wykonanych: 22
 w roku bieżącym / w latach poprzednich (za każdy miesiąc)
 w roku bieżącym / w latach poprzednich (za cały rok)
Sporządzenie duplikatu zestawienia transakcji płatniczych (za każdy duplikat wyciągu)
Sporządzenie duplikatu potwierdzenia polecenia przelewu (za każdy duplikat)
Przyjęcie/zmiana dyspozycji wkładem na wypadek śmierci (od każdej dyspozycji)
Przyjęcie dyspozycji dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia
umów o inne usługi bankowe i wykonanie tej dyspozycji (od każdej blokady)

MÓJ SKARB
0,00 zł
0,00 zł
0,20 zł
0,20 zł

0,00 zł
7,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

10,00 zł
10,00 zł

5,00 zł / 6,00 zł
30,00 zł / 50,00 zł
6,00 zł
15,00 zł
nie dotyczy
nie dotyczy

Rachunek wprowadzony do oferty w dniu 25.01.2018 roku.
Rachunek wprowadzony do oferty w dniu 2.07.2018 roku.
Opłata pobierana jest z rachunku, w ciężar którego rozlicza się transakcja i według stawki określonej w walucie tego rachunku, chyba że postanowienia określone w Taryfie stanowią inaczej.
W przypadku wpływu na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym wynagrodzenia lub innych regularnych zasileń na kwotę jednorazowo min 500 zł (z wyłączeniem wpłat gotówkowych, wpływów z tytułu rozliczenia
depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów pomiędzy rachunkami własnymi klientów) oraz dokonania w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą
debetową wydaną przez Bank Pekao S.A. lub PeoPay, w kolejnym miesiącu kalendarzowym Bank nie pobierze opłaty.
Opłata jest pobierana w danym miesiącu, jeżeli łączna kwota aktywów Klienta w poprzednim miesiącu kalendarzowym była mniejsza niż 200.000,00 zł. Łączna kwota aktywów Klienta w określonym miesiącu oznacza średnią
arytmetyczną ustalonych w poszczególnych dniach tego miesiąca sum:
a) dziennych sald wszystkich rachunków bankowych Klienta prowadzonych w Banku,
b) dziennych wartości produktów o charakterze inwestycyjnym: funduszy inwestycyjnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, nabytych przez Klienta za pośrednictwem Banku
oraz
c) dziennych wartości aktywów na rachunku maklerskim Klienta w Domu Maklerskim Banku Pekao S.A., przy czym dzienne saldo/ wartość aktywów ww. rachunków/ produktów ustala się według ich stanu na koniec danego
dnia, a przy wyliczeniu średniej nie uwzględnia się dni, w których Klient nie miał żadnego rachunku ani produktu, o których mowa pod lit. a-c.
Salda rachunków/ produktów wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote po średnim kursie NBP z dnia, ustalenia salda/wartości aktywów.
Jeżeli Konto Świat Premium jest prowadzone tylko dla jednego Klienta, to do łącznej kwoty aktywów Klienta Bank zalicza salda oraz wartość aktywów rachunków i produktów wymienionych pod lit. a-c, których Klient ten jest
Posiadaczem lub Współposiadaczem.
Jeżeli Konto Świat Premium jest prowadzone jako konto wspólne, to do łącznej kwoty aktywów Klienta Bank zalicza tylko salda oraz wartość aktywów rachunków i produktów wymienionych pod lit. a-c, których Klient jest
jedynym Posiadaczem lub Współposiadaczem razem z drugim Współposiadaczem Konta Świat Premium i te rachunki/ produkty nie mają innych Współposiadaczy.
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(RACHUNKI BANKOWE – w bieżącej ofercie Banku )
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Opłata nie jest pobierana jeżeli łączna kwota aktywów Klienta w poprzednim miesiącu była równa lub większa niż 200.000 zł. Definicja łącznej kwoty aktywów Klienta w poprzednim miesiącu jest określona w powyższym
przypisie dotyczącym pobierania opłaty za prowadzenie rachunku Konto Świat Premium.
5
Nie pobiera się opłaty jeśli posiadaczem rachunku walutowego jest posiadacz Konta Przekorzystnego lub Konta Świat Premium. W przypadku rozwiązania odpowiednio Umowy Konta Przekorzystnego/ Konta Świat Premium
opłata za prowadzenie rachunku walutowego będzie pobierana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wskazana wyżej Umowa uległa rozwiązaniu.
6
Opłata pobierana jest z rachunku wskazanego przez Klienta w Pekao24 jako do „obciążeń”.
7
Opłata pobierana jest z rachunku wskazanego przez Klienta jako „podstawowy” w Pekao24.
8
Opłaty nie pobiera się jeżeli karta została zniszczona z przyczyn niezależnych od Klienta.
9
Opłata pobierana jest z rachunku, w ciężar którego rozlicza się transakcja i według stawki określonej w walucie tego rachunku.
10
W przypadku wpływu na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym wynagrodzenia lub innych regularnych zasileń na kwotę jednorazowo min 500 zł (z wyłączeniem wpłat gotówkowych, wpływów z tytułu rozliczenia
depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów pomiędzy rachunkami własnymi klientów) oraz dokonania w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą
debetową wydaną przez Bank Pekao S.A. lub PeoPay, w kolejnym miesiącu kalendarzowym Bank nie pobierze opłat za pierwsze 2 transakcje wypłaty gotówki z obcych bankomatów w kraju i za wszystkie wypłaty gotówki
z bankomatów za granicą. W przeciwnym przypadku pobierana jest wyższa stawka wskazana w komórce, do której odnosi się przypis.
11
Suma wpływów w danym miesiącu kalendarzowym na rachunek, do którego wydano kartę debetową (z wyłączeniem wpłat gotówkowych, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów
i pożyczek oraz przelewów pomiędzy rachunkami własnymi klientów). Wysokość należnej prowizji od wypłat gotówki jest ustalana na podstawie wpływów na rachunek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dokonanych
w poprzednim miesiącu kalendarzowym. W pierwszych 2 miesiącach kalendarzowych - począwszy od miesiąca, w którym wydano kartę debetową – pobierana jest prowizja od wypłaty gotówki w wysokości ustalonej dla
wpływów na rachunek w kwocie od 5.000,00 zł.
12
Nie dotyczy poleceń przelewów na rachunki własne osób fizycznych (z wyłączeniem rachunków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej) oraz:
- poleceń przelewów związanych z zakupem jednostek uczestnictwa Pekao TFI S.A.,
- poleceń przelewów na rachunki inwestycyjne w Domu Maklerskim Pekao / Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.,
- poleceń przelewów na nabycie instrumentów finansowych oferowanych za pośrednictwem Domu Maklerskiego Pekao / Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.
13
Bankowość Mobilna - serwis umożliwiający dostęp do rachunku za pośrednictwem urządzeń mobilnych z dostępem do Internetu poprzez serwis mobilny, PeoPay lub aplikację mobilną na tablet.
14
Do krajów EOG i w walucie EOG (w tym poleceń przelewów wysyłanych na rachunki innych banków krajowych) możliwa jest tylko opcja SHA.
15
Tryb pilny nie dotyczy poleceń przelewów do państwa EOG i w walucie państwa EOG (w tym poleceń przelewów wysyłanych na rachunki do innych banków krajowych).
16
Do krajów EOG i w walucie EOG (w tym poleceń przelewów wysyłanych na rachunki innych banków krajowych) możliwa jest tylko opcja SHA, polecenie przelewu jest możliwe tylko w walucie: PLN, EUR i USD..
17
Dotyczy tylko poleceń przelewów realizowanych za pomocą komunikatu SWIFT.
18
Polecenie przelewu niespełniające STP to polecenie przelewu, które nie może zostać rozliczone automatycznie ze względu na: brak BIC (kod SWIFT identyfikujący bank beneficjenta), niepodanie numeru rachunku w formie
IBAN (International Bank Account Number) i/lub konieczność podania dodatkowych instrukcji dotyczących polecenia przelewu.
19
Opłata pobierana w przypadku, gdy zgodnie z decyzją Klienta wystawiane jest potwierdzenie wysłanego polecenia przelewu.
20
Nie można odwołać otrzymanego przez Bank zlecenia polecenia przelewu w walucie EOG do państwa EOG.
21
Kwota opłaty/prowizji jest pobierana w formie odrębnego obciążenia następnego dnia roboczego po dniu realizacji polecenia przelewu. W przypadku poleceń przelewów nieprzekraczających 50,00 zł lub równowartości tej
kwoty w innej walucie Bank może odstąpić, od pobrania opłaty/prowizji na pisemny wniosek Klienta. Przeliczenie odbywa się według aktualnych kursów kupna walut obcych zgodnie z tabelą kursową Banku zamieszczoną na
stronie internetowej Banku (www.pekao.com.pl). W zakładce „Kursy walut” znajdują się tabele aktualna i tabele archiwalne.
22
Opłat nie pobiera się :
1. Gdy odpis sporządzony jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów.
2. Jeżeli jedyną operacją było dopisanie odsetek lub gdy informacje udzielane są na żądanie:
1) Sądu lub Prokuratora w toku postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe,
2) Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności banków do celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
3) Osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego oraz Inspektora Nadzoru Bankowego,
4) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w zakresie uregulowanym w odrębnych ustawach,
5) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących numerów rachunków bankowych płatników składek oraz danych umożliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków,
6) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej,
Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu w związku z postępowaniami sprawdzającymi prowadzonymi na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych,
7) Prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia - w zakresie informacji
przekazywanych na potrzeby tych postępowań,
8) Organu Służby Celnej wydane w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo skarbowe.
23
W przypadku Konta Przekorzystnego dla osób do 26 lat dyspozycję może wydać Posiadacz Rachunku pełnoletni i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
24
Konto Oszczędnościowe Premium jest oferowane posiadaczom Konta Świat Premium/Eurokonta Prestiżowego.

Warszawa, 2 lipiec 2018 roku

Bank Pekao S.A.
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