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Załącznik do umowy Kredytu w rachunku płatniczym („limit odnawialny Inteligo”) 
Informacja o opłatach i prowizjach związanych z kartą płatniczą obowiązujących w dniu zawarcia Umowy limitu 

odnawialnego Inteligo. 

 
Dla karty płatniczej do rachunku rozliczeniowego kredytu obowiązują opłaty i prowizje wynikające z Tabeli opłat i prowizji związane z kartą 

debetową Inteligo. 

 

1. PKO Bank Polski SA informuje, że w dniu zawarcia umowy obowiązują następujące opłaty i prowizje wynikające z Tabeli opłat 

i prowizji związane z kartą debetową Inteligo (wydaną do rachunku rozliczeniowego kredytu), w przypadku Kredytobiorców, którzy 

zawarli umowę Konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r.: 

 

KREDYT W RACHUNKU PŁATNICZYM („LIMIT ODNAWIALNY INTELIGO”) OPŁATA/ PROWIZJA W PLN 

Lp Tytuł opłaty/prowizji Częstotliwość 

Usługa 

bankowości 

elektronicznej/ 

usługa 

bankowości 

telefonicznej  

i inne 

  Dla konta  

ze średnim 

miesięcznym 

saldem do 

99,99 PLN 

  Dla konta ze 

średnim 

miesięcznym 

saldem 

100,00 –  

49 999,99 

PLN 

  Dla konta  

ze średnim 

miesięcznym 

saldem od  

50 000,00 PLN 

1 Wydanie karty płatniczej, z 

wyjątkiem wydania 

pierwszej karty do 

rachunku głównego   

 

jednorazowo 

 

1,59  1,59  0  

2 Obsługa karty debetowej 

wydanej do rachunku 

głównego lub do rachunku 

dodatkowego w ramach 

konta 

 

 

miesięcznie 

 

0,99  0,99  0  

3 Usługa „Bankomaty bez 

granic”, (aktywacja usługi 

była możliwa do dnia 5 

września 2013 r.) 

 

miesięcznie 

 

4  4  4  

4 Przesłanie kolejnej karty, na 

życzenie Klienta, przesyłką 

kurierską na terenie kraju 

 

każdorazowo 

 

25,00  25,00  25,00  

5 Przewalutowanie transakcji 

płatniczej dokonanej kartą 

wydaną w ramach 

organizacji Visa w walucie 

innej niż waluta polska (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 

 

 

 

 

 

 

 

każdorazowo 

 

3,5% 3,5% 3,5% 
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6 Wypłata gotówki w oddziale 

innego banku (terminal 

POS) 

 

każdorazowo  

 

9,99  9,99  9,99  

7 Wypłata gotówki w 

bankomatach własnych 

Banku oraz bankomatach 

BZ WBK przy użyciu karty 

debetowej lub za 

pośrednictwem aplikacji 

mobilnej 

 

 

 

każdorazowo  

 

0  0  0  

8 Wypłata gotówki przy 

użyciu karty debetowej w 

innych bankomatach w 

kraju, z wyjątkiem Klientów 

korzystających z usługi 

„Bankomaty bez granic” 

 

 

każdorazowo  

 

4,50  4,50  4,50  

9 Wypłata gotówki w innych 

bankomatach w kraju za 

pośrednictwem aplikacji 

mobilnej   

 

każdorazowo  

 

4,50  4,50  4,50  

10 Wypłata gotówki przy 

użyciu karty debetowej w 

bankomatach za granicą (w 

tym transgraniczne 

transakcje płatnicze przy 

użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych), z 

wyjątkiem Klientów 

korzystających z usługi 

„Bankomaty bez granic” 

 

 

 

 

każdorazowo  

 

4,50  4,50  4,50 

11 Wypłata gotówki 

towarzysząca transakcji 

bezgotówkowej przy użyciu 

karty debetowej Inteligo lub 

za pośrednictwem aplikacji 

mobilnej  (cashback) 

 

 

każdorazowo 

 

1  1  1  

 

2. PKO Bank Polski SA informuje, że w dniu zawarcia umowy obowiązują następujące opłaty i prowizje wynikające z Tabeli opłat i 

prowizji związane z kartą debetową Inteligo (wydaną do rachunku rozliczeniowego kredytu), w przypadku Kredytobiorców, którzy 

zawarli umowę Konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe: 

 

KREDYT W RACHUNKU PŁATNICZYM („LIMIT ODNAWIALNY INTELIGO”) OPŁATA/ PROWIZJA W PLN 

Lp Tytuł opłaty/prowizji  Częstotliwość 

Dla kont ze  

średnim  

miesięcznym  

saldem do  

49 999,99 PLN 

Dla kont  

ze średnim 

miesięcznym 

saldem od   

50 000,00PLN 

1 Wydanie karty płatniczej, z wyjątkiem wydania pierwszej i każdej 

kolejnej karty wydanej do rachunku głównego 

jednorazowo 
5 5 

2 Obsługa karty debetowej wydanej do rachunku głównego lub  

do rachunku dodatkowego 

miesięcznie 0 –  jeżeli suma 

transakcji 

bezgotówko-

wych 

wykonanych tą 

kartą w 

0 –  jeżeli suma 

transakcji 

bezgotówko-

wych 

wykonanych tą 

kartą w 
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ostatnim okresie 

miesięcznym  

przekracza 

99,99 PLN1) 

4 – w 

pozostałych 

przypadkach 

ostatnim okresie 

miesięcznym  

przekracza 

99,99 PLN1) 

4- w 

pozostałych 

przypadkach 

3 Usługa „Bankomaty bez granic” (aktywacja usługi była możliwa do 

dnia 5 września 2013 r.) 

miesięcznie 
4 4 

4 Przesłanie kolejnej karty każdorazowo 0- poczta (list 

zwykły)2) 

50 – przesyłka 

kurierska3)  

0- poczta (list 

zwykły)2) 

50 – przesyłka 

kurierska3) 

5 Przewalutowanie transakcji płatniczej dokonanej kartą wydaną w 

ramach organizacji Visa w walucie innej niż waluta polska (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 

 

 

każdorazowo 
3,5% 3,5% 

4 Wypłata gotówki w oddziale innego banku lub instytucji świadczącej 

usługi wypłaty gotówki (terminal POS) 

każdorazowo 
10 10 

5 Wypłata gotówki w placówce Poczty Polskiej (terminal POS) każdorazowo 5 5 

7 Wypłata gotówki w bankomatach Banku oraz bankomatach BZ WBK 

przy użyciu karty debetowej lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej 

każdorazowo 
0 0 

8 Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w innych bankomatach 

w kraju, z wyjątkiem Klientów korzystających z usługi "Bankomaty 

bez granic" 

 

każdorazowo 
 

5 

 

5 

 Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju za pośrednictwem 

aplikacji moblinej  

każdorazowo 
5 5 

9 Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w bankomatach za 

granicą (w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 

debetowej do płatności gotówkowych), z wyjątkiem Klientów 

korzystających z usługi "Bankomaty bez granic" 

 

 

każdorazowo 
5 5 

10 Wypłata gotówki towarzysząca transakcji bezgotówkowej przy użyciu 

karty debetowej Inteligo lub za pośrednictwem aplikacji 

mobilnej(cashback) 

 

każdorazowo 1 1 

 
1) w przypadku zwrotu towaru zakupionego przy użyciu karty, anulowania transakcji zakupu, kwota transakcji zwróconej lub anulowanej 

zmniejsza sumę transakcji bezgotówkowych, 
2) opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym zostanie powiększona o 5 PLN, 
3) przesyłka dostarczana na terenie kraju. Opłata obejmuje przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta kurierem. 

 


