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ROZDZIAŁ 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. Krajowe jednostki organizacyjne Banku pobierają/potrącają prowizje i opłaty za usługi według stawek określonych w niniejszej 

Taryfie prowizji i opłat bankowych dla Klientów Detalicznych, zwanej dalej Taryfą. 
 

§ 2. Przez użyte w Taryfie określenia należy rozumieć: 

1) Bank - Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, 

2) zleceniodawca – rezydent i nierezydent w rozumieniu Prawa dewizowego wydający Bankowi zlecenie realizacji przekazu w 

obrocie dewizowym/dyspozycję w kraju, zarówno bezpośrednio jak i korespondencyjnie, 

(…) 

7) kraj – Rzeczpospolita Polska. 
 

§ 3. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, chyba że strony umówiły się inaczej.  

(…) 

§ 5. Nie pobiera się opłat i prowizji od: 

1) wpłat na rachunki oszczędnościowe prowadzone w Banku, 

2) wpłat związanych ze spłatą zobowiązań wobec Banku (w tym kapitału i odsetek od kredytów), 

(…) 

Wyłączenie, o którym mowa powyżej nie dotyczy: 

- wpłat gotówkowych i przelewów na rachunki wymienione w ppkt 1 (…) 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 karty 

płatniczej Maestro, karty MasterCard Debit lub karty MasterCard Debit FX w Placówce Partnerskiej, 

(…) 

§ 6. 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. 

(…) 

§ 8. 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, 

(…) 

§ 9.1. Kwoty prowizji i opłat pobieranych w złotych poniżej 0,5 grosza pomija się, a od 0,5 grosza podnosi się do 1 grosza. Zaokrąglenie 

następuje w ten sposób, że kwoty do 0,49 grosza pomija się, a kwoty od 0,50 grosza zaokrągla się w górę do pełnego grosza, np.: 

- kwota – 2,4249 zł po zaokrągleniu wynosi – 2,42 zł, 

- kwota – 2,4250 zł po zaokrągleniu wynosi – 2,43 zł. 

(…) 

§ 10.1. Nie pobiera się prowizji i opłat bankowych za czynności bankowe wykonywane przez Bank od Klientów posiadających rachunek 

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 za wystawienie i wysyłanie informacji o braku wymagalnej spłaty zadłużenia, 

(…) 

f) opłat za kody autoryzacyjne SMS, powiadomienia SMS wysyłane do współwłaściciela rachunku oraz opłaty za użytkowanie 

karty dla współwłaściciela do rachunku, który nie jest pracownikiem, emerytem lub rencistą Banku, byłym pracownikiem 

Banku pobierającym świadczenie przedemerytalne lub Klientem posiadającym rachunek typu oszczędnościowo-

rozliczeniowego w Banku, który ukończył 75 rok życia, 

g) opłat za obsługę w Bankowości Prywatnej świadczoną na podstawie Umowy, 

h) 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 Maestro, karty MasterCard Debit lub karty MasterCard Debit FX w Placówce Partnerskiej.  

(…) 

§ 14. Opłaty i prowizje pobierane są w dniu wykonania transakcji płatniczej/operacji bankowej, (…) 
 

(…) 

§ 17. Na życzenie Klienta Bank może wykonać inne czynności niż wymienione w Taryfie, które nie są objęte umową zawartą z 

Klientem i zastrzega sobie prawo pobrania opłaty zgodnie z Rozdziałem 7 „Pozostałe operacje i czynności bankowe” pkt. 20. 
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(…) 

ROZDZIAŁ 4.  KREDYTY/POŻYCZKI 

1. PREFERENCYJNY KREDYT STUDENCKI Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTOW STUDENCKICH 

1.1. Prowizja od każdej wypłaconej miesięcznej transzy kredytu:   

1.1.1. posiadacz dowolnego rachunku typu  oszczędnościowo-rozliczeniowego (nie dotyczy Rachunku Podstawowego)   bez prowizji 

1.1.2. dla pozostałych Klientów każdorazowo od 

wypłacanej miesięcznej 

transzy kredytu 

0,50% kwoty raty 

1.2. Prowizja od każdej wypłaconej miesięcznej transzy kredytu poręczonego przez BGK każdorazowo od 

poręczanej części 

wypłacanej miesięcznej 

transzy kredytu 

1,50% 

1.3. Opłata za wypłatę transzy kredytu na rachunek prowadzony w innym Banku każdorazowo 4,00 zł 

1.4. Prowizja za prolongatę kredytu w formie zawieszenia i/lub wydłużenia terminu spłaty każdorazowo od kwoty 

kredytu pozostałej do 

spłaty 

0,05%  min 5,00 zł 

1.5. Opłata za zmianę innych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy jednorazowo 25,00 zł 

1.6. Opłata za sporządzenie - na wniosek kredytobiorcy lub poręczyciela odpisu umowy o kredyt każdorazowo 10,00 zł 

1.7. Opłata za zaświadczenie o spłacie – historia kredytu bankowego:   

1.7.1. w roku bieżącym każdorazowo 20,00 zł 

1.7.2. w latach poprzednich każdorazowo 30,00 zł 

 

 
 

ROZDZIAŁ 7.  POZOSTAŁE OPERACJE I CZYNNOŚCI BANKOWE (DOTYCZY OFERTY BIEŻĄCEJ ORAZ 

W ADMINISTROWANIU) 

LP RODZAJ CZYNNOŚCI/ USŁUGI 
TRYB POBIERANIA 

OPŁATY/ PROWIZJI 

WYSOKOŚĆ  

OPŁATY/ PROWIZJI 

(…)    

14. Opłata za wysłanie informacji o braku spłaty wymagalnej części zadłużenia z tytułu wymuszonego debetu, nieterminowej spłaty rat kredytu i/lub odsetek oraz 

niezapłaconych opłat/prowizji. 
1
 

14.1. Wysłanie pierwszego i drugiego listu – informacja o braku spłaty – list zwykły:  
do kredytobiorcy, współkredytobiorcy, posiadacza rachunku bankowego, współposiadacza  rachunku 

bankowego, poręczyciela, innego dłużnika z tytułu zabezpieczenia 

od każdego listu według rzeczywiście 

poniesionych przez Bank 

kosztów, nie więcej niż  

2,46 zł 
2
 

14.2. Wysłanie trzeciego listu – wezwanie do dokonania spłaty wymagalnej części zadłużenia - list polecony za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru:  
do kredytobiorcy, współkredytobiorcy, posiadacza rachunku bankowego, współposiadacza  rachunku 

bankowego, poręczyciela, innego dłużnika z tytułu zabezpieczenia 

 bez opłat 

14.3. Wysłanie czwartego listu (oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy) - list polecony za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru 
 

 bez opłat 

15. Opłata za przyjęcie zastrzeżenia lub odwołania zastrzeżenia dokumentu tożsamości w Centralnej Bazie 

Danych Dokumenty Zastrzeżone. 

od każdego zastrzeganego 

dokumentu 

10,00 zł 

(…)    

19. Porozumienie się stron w zakresie kontynuacji umowy (odwołanie wypowiedzenia umowy) na wniosek 

Klienta 
3
 

jednorazowo 50,00 zł 

(…)    

21. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie opłatę ustala Dyrektor jednostki Banku za daną usługę stawka negocjowana 

 

                                                 
1 Wysłanie pierwszego listu następuje nie wcześniej niż w 7-mym dniu braku spłaty.  

Drugi list może być wysłany nie wcześniej niż w 30-tym dniu braku spłaty.  

W przypadku dalszego utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego, nie wcześniej niż w 60-tym dniu  braku  spłaty, wysyłany jest trzeci list, wezwanie do dokonania spłaty wymagalnej 

części zadłużenia wraz z informacją o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia przez kredytobiorcę i współkredytobiorcę. 

Nie wcześniej niż w 80-tym dniu braku spłaty wysyłany jest kolejny list (oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy).Opłaty pobierane są od wszystkich Klientów (nie mają zastosowania zapisy 

§10 Postanowień Ogólnych Taryfy). 

W przypadku skierowania przez Klienta do Banku korespondencji listownej w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Bank obowiązku wynikającego z umowy zawartej 

z Klientem, wówczas Bank na żądanie Klienta  zwróci poniesione przez niego rzeczywiste koszty bezpośrednio związane z  wysyłką takiej korespondencji przez Klienta, przy czym zwrot 

kosztów dotyczy dwóch pierwszych listów wysłanych do dnia ustania przyczyny kontaktu z Bankiem. 

   
2
 Opłata dotyczy wysłania listów z tytułu umów: 

a) Pożyczki Ekspresowej zabezpieczonej hipoteką, kredytów mieszkaniowych z zabezpieczeniem hipotecznym, kredytów studenckich, kart przedpłaconych oraz rachunków bankowych, 

b) Pożyczki Ekspresowej (z wyłączeniem Pożyczki Ekspresowej zabezpieczonej hipoteką), Pożyczki w Eurokoncie, Limitu w saldzie debetowym oraz kart kredytowych. Pobierana opłata nie 

będzie przekraczała wysokości określonej w Taryfie. Łączna wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu (o których mowa w Ustawie o kredycie konsumenckim) oraz odsetek za 

opóźnienie naliczonych kredytobiorcy nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej kwocie odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych przepisami ustawy Kodeks cywilny. 

Przedmiotowa opłata będzie pobierana: 

1) od dnia 11 marca 2016r. w przypadku umów zawartych od tego dnia, 

2) od dnia 31 sierpnia 2016r. w przypadku umów zawartych do dnia 10 marca 2016r. 

c)   w przypadku umów zawartych od dnia 22 lipca 2017r. opłata nie będzie pobierana.
 

3
 Dotyczy umowy pożyczki/kredytu, umowy o limit w saldzie debetowym, umowy rachunków. 


