Załącznik do umowy Kredytu odnawialnego Inteligo
Informacja o opłatach i prowizjach związanych z kartą debetową obowiązujących w dniu zawarcia Umowy Kredytu odnawialnego 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
wydaną do rachunku rozliczeniowego kredytu, w przypadku Kredytobiorców, którzy zawarli umowę Konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r.:

KREDYT ODNAWIALNY

OPŁATA/ PROWIZJA W PLN

Lp.

Operacja

Częstotliwość

1

Wydanie pierwszej karty i każdej
kolejnej karty debetowej do
rachunku rozliczeniowego kredytu

jednorazowo

2

Obsługa karty debetowej wydanej
do rachunku rozliczeniowego kredytu

miesięcznie

3

Usługa „Bankomaty bez granic”

miesięcznie

4

Przesłanie kolejnej karty

każdorazowo

5

Wypłata gotówki w oddziale innego
banku (terminal POS)

każdorazowo

6

Wypłata gotówki w bankomatach
własnych Banku oraz bankomatach
BZ WBK

każdorazowo

Wypłata gotówki w innych
bankomatach w kraju:

każdorazowo

7

1)
2)

8

9

10

1)
2)
3)
4)
2.

Kanał dostępu
(sposób wykonania
operacji)

Poczta
Przesyłka kurierska

dla klientów korzystających z
usługi „Bankomaty bez granic”
dla klientów niekorzystających z
usługi „Bankomaty bez granic”

Wypłata gotówki w bankomatach za
granicą:
1) dla klientów korzystających z
usługi „Bankomaty bez granic”
2) dla klientów niekorzystających z
usługi „Bankomaty bez granic”

każdorazowo

Wypłata gotówki towarzysząca
transakcji bezgotówkowej przy
użyciu karty debetowej (cashback)

każdorazowo

Przygotowanie i przesłanie na
życzenie Kredytobiorcy kopii
dokumentów potwierdzających
dokonanie transakcji kartowej

każdorazowo

Opłaty dla konta
Opłaty dla konta ze
ze średnim
średnim miesięcznym
miesięcznym saldem do saldem 100,00 –
99,99 PLN
49 999,99 PLN

Opłaty dla konta
ze średnim
miesięcznym saldem
od 50 000,00 PLN

1,59 PLN

1,59 PLN

0 PLN

0,99 PLN

0,99 PLN

0 PLN

4 PLN

4 PLN

4 PLN

0 PLN
25,00 PLN

0 PLN
25,00 PLN

0 PLN
25,00 PLN

9,99 PLN

9,99 PLN

9,99 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

4,50 PLN

4,50 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

4,50 PLN

0 PLN

2% min. 8,50 PLN

2% min. 8,50 PLN

2% min. 8,50 PLN

1 PLN

1 PLN

1 PLN

9,99 PLN

9,99 PLN

Poczta/ faks
0 PLN

przesyłka kurierska, o której mowa pkt 1 Lp. 4 wysyłana na życzenie Kredytobiorcy dostarczana jest na terenie kraju,
usługa, o której mowa w pkt 1 Lp. 9 dostępna od dnia podanego na stronie inteligo.pl; wypłata gotówki towarzysząca transakcji bezgotówkowej dokonywanej
przy użyciu karty pomniejsza dostępny limit transakcji bezgotówkowych; maksymalna wysokość wypłaty gotówki towarzyszącej transakcji bezgotówkowej
dokonywanej przy użyciu karty, określona jest na stronie inteligo.pl
w przypadku operacji, o których mowa w pkt 1 Lp. 5, 8 i 9 realizowanych kartami Visa za granicą w walucie wymienialnej dla której Bank nie prowadzi tabeli
kursów pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji. Tabela kursów PKO Banku Polskiego SA
prezentowana jest na stronie inteligo.pl
Usługa „Bankomaty bez granic” jest świadczona, o ile PKO Bank Polski SA udostępnia taką funkcjonalność. Bank informuje o dostępności usługi na stronie
inteligo.pl lub poprzez elektroniczne kanały dostępu.

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
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 ODNAWIALNY

OPŁATA/ PROWIZJA W PLN

Lp.

Operacja

Częstotliwość

1

Wydanie pierwszej karty i każdej kolejnej karty debetowej do
rachunku rozliczeniowego kredytu

jednorazowo

2

Obsługa karty wydanej do rachunku głównego lub
do rachunku dodatkowego

miesięcznie

Dla kont ze średnim miesięcznym
saldem do 49 999,99 PLN

Dla kont ze średnim miesięcznym
saldem od 50 000,00 PLN
5

4 – jeżeli suma transakcji bezgotówkowych rozliczonych w ostatnim okresie
miesięcznym nie przekracza 99,99 PLN
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0 – w pozostałych przypadkach
3

Wypłata gotówki w oddziale/agencji Banku (terminal POS)

każdorazowo

4

Wypłata gotówki w oddziale innego banku lub instytucji
świadczącej usługi wypłaty gotówki (terminal POS)

każdorazowo

5

Wypłata gotówki w placówce Poczty Polskiej (terminal POS)

każdorazowo

5

6

Usługa "Bankomaty bez granic"

miesięcznie

4

7

Wypłata gotówki w bankomatach Banku oraz bankomatach BZ
WBK

każdorazowo

8

Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju:
1) dla klientów korzystających z usługi "Bankomaty bez granic"
2) dla klientów niekorzystających z usługi "Bankomaty bez
granic"

każdorazowo

Wypłata gotówki w bankomatach za granicą:
1) dla klientów korzystających z usługi "Bankomaty bez granic"
2) dla klientów niekorzystających z usługi "Bankomaty bez
granic"

każdorazowo

10

Wypłata gotówki towarzysząca transakcji bezgotówkowej przy
użyciu karty debetowej (cashback)

każdorazowo

11

Przesłanie kolejnej karty

Każdorazowo

9

1)
2)
3)
4)
5)
6)

0
10

0

0
5

0
3% min. 10
1
0
50

poczta (list zwykły)
przesyłka kurierska

w przypadku zwrotu towaru zakupionego przy użyciu karty, anulowania transakcji zakupu, kwota transakcji zwróconej lub anulowanej zmniejsza sumę transakcji
bezgotówkowych w ostatnim okresie miesięcznym, o którym mowa wpkt 2 Lp 2,
w przypadku operacji, o których mowa w pkt 2 Lp. 4, 6, 9 i 10, realizowanych kartami Visa za granicą w walucie wymienialnej dla której PKO Bank Polski SA nie
prowadzi tabeli kursów, pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji. Tabela kursów PKO Banku Polskiego
SA prezentowana jest na stronie inteligo.pl
usługa, o której mowa w pkt 2 Lp. 10, dostępna od dnia podanego na stronie inteligo.pl; wypłata gotówki towarzysząca transakcji bezgotówkowej dokonywanej
przy użyciu karty pomniejsza dostępny limit transakcji bezgotówkowych; maksymalna wysokość wypłaty gotówki towarzyszącej transakcji bezgotówkowej
dokonywanej przy użyciu karty, określona jest na stronie inteligo.pl,
opłata za list zwykły, o której mowa w pkt 2 Lp. 11, w przypadku dyspozycji Kredytobiorcy przesłania listem poleconym lub priorytetowym zostanie
powiększona o 5 PLN,
przesyłka kurierska, o której mowa pkt 2 Lp. 11, dostarczana jest na terenie kraju, opłata obejmuje przygotowanie i przesłanie na życzenie Kredytobiorcy
kurierem w trybie pilnym,
usługa „Bankomaty bez granic” jest świadczona, o ile PKO Bank Polski SA udostępnia taką funkcjonalność. PKO Bank Polski SA informuje o dostępności usługi
na stronie inteligo.pl lub poprzez elektroniczne kanały dostępu.
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