Dokument dotyczący opłat

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski Spółka Akcyjna
Nazwa rachunku: Konto Inteligo prywatne1 (indywidualne i wspólne)
dla Klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo od dnia 11.05.2010 r.
Data: 04-08-2018

•

Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych
z rachunkiem płatniczym. Umożliwi on Państwu porównanie tych opłat z opłatami za inne
rachunki.

•

Dodatkowo mogą mieć zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powiązanych z tym
rachunkiem, które nie są wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje mogą
Państwo znaleźć w Tabeli opłat i prowizji bankowych w PKO Banku Polskim SA dla osób
fizycznych oraz dla posiadaczy Kont Inteligo Prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i
firmowych, „Ogólnych warunkach prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez
Powszechna Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo”, „Regulaminie
wydawania i używania kart debetowych Inteligo”.

•

Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie.

Usługa

Opłata

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem
Prowadzenie rachunku płatniczego
[Konto Inteligo prywatne]

Prowadzenie Konta
Miesięcznie:

Sporządzenie zestawienia transakcji
płatniczych

Sporządzenie i przesłanie na
życzenie Klienta zestawienia
transakcji płatniczych
(wyciągu) z Konta
Inteligo/historii rachunku
w ramach Konta Inteligo2
Każdorazowo:
a) dla kont ze średnim
miesięcznym saldem do
49 999,99 PLN:
- e-mail
- faks/poczta (list zwykły)3
b) dla kont ze średnim
miesięcznym saldem od
50 000,00 PLN:

0,00 PLN

3,00 PLN
10,00 PLN

0,00 PLN
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Wydanie zaświadczenia o posiadanym
rachunku płatniczym

Wydanie zaświadczenia
o posiadanym rachunku
płatniczym (w tym opinii
bankowej)3
Każdorazowo:
a) dla kont ze średnim
miesięcznym saldem do
49 999,99 PLN:
b) dla kont ze średnim
miesięcznym saldem od
50 000,00 PLN:

60,00 PLN

0,00 PLN

Opłata obejmuje następujący pakiet usług:
Opłaty za usługi, które przekroczyły ustalona
liczbę usług, zostaną naliczone osobno

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)
Polecenie przelewu wewnętrznego

Polecenie przelewu

Polecenie przelewu
wewnętrznego lub polecenie
przelewu wewnętrznego
zdefiniowanego
z zastrzeżeniem polecenia
przelewu wewnętrznego
z rachunku
oszczędnościowego
Każdorazowo:
Kanały samoobsługowe
Konsultant

0,00 PLN
4,00 PLN

1. Polecenie przelewu lub
polecenie przelewu
zdefiniowanego:
1) standardowe
(z zastrzeżeniem ppkt 4)
Każdorazowo:
Kanały samoobsługowe
Konsultant

0,00 PLN
5,00 PLN

2) natychmiastowe
(z zastrzeżeniem ppkt 4)
Każdorazowo:
Kanały samoobsługowe
Konsultant

5,00 PLN
10,00 PLN

3) na telefon BLIK
Każdorazowo:
Aplikacja mobilna

0,00 PLN

4) na zakup jednostek
uczestnictwa w funduszach
PKO TFI SA
Każdorazowo:

0,00 PLN
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2. Realizacja polecenia
przelewu do banków
zagranicznych (innego niż
polecenie przelewu SEPA)
Każdorazowo:
1) w trybie zwykłym4
2) w trybie pilnym5

Polecenie przelewu SEPA

Polecenie przelewu w walucie obcej

50,00 PLN
90,00 PLN

3. Wpływ na rachunek
z tytułu polecenia przelewu
z banków zagranicznych
(innego niż polecenia
przelewu SEPA), gdy koszt
ponosi Odbiorca
Każdorazowo:

5,00 PLN

1. Realizacja polecenia
przelewu SEPA w trybie
zwykłym4
Każdorazowo:

8,00 PLN

2. Realizacja polecenia
przelewu SEPA w trybie
pilnym5
Każdorazowo:

20,00PLN

3. Wpływ na rachunek
z tytułu polecenia przelewu
SEPA, gdy koszt ponosi
Odbiorca
Każdorazowo:

5,00 PLN

1. Realizacja polecenia
przelewu w walucie obcej
(wysyłane do banków
krajowych) w trybie
zwykłym4
Każdorazowo:

50,00 PLN

2. Realizacja polecenia
przelewu w walucie obcej
(wysyłane do banków
krajowych) w trybie pilnym5
Każdorazowo:

90,00 PLN

3. Wpływ na rachunek
z tytułu polecenia przelewu
w walucie obcej (otrzymane
z banków krajowych), gdy
koszt ponosi Odbiorca
Każdorazowo:

11,00 PLN
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Polecenie zapłaty

1. Odwołanie zgody na
obciążenie rachunku w
ramach polecenia zapłaty
Każdorazowo:
a) dla kont ze średnim
miesięcznym saldem do
49 999,99 PLN:
b) dla kont ze średnim
miesięcznym saldem od
50 000,00 PLN:
2. Odwołanie pojedynczej
transakcji w ramach
polecenia zapłaty
Każdorazowo:
a) dla kont ze średnim
miesięcznym saldem do
49 999,99 PLN:
b) dla kont ze średnim
miesięcznym saldem od
50 000,00 PLN:

Zlecenie stałe

3,00 PLN

0,00 PLN

3,00 PLN

0,00 PLN

1. Ustanowienie/zmiana
a) dla kont ze średnim
miesięcznym saldem do
49 999,99 PLN
Każdorazowo:
Kanały samoobsługowe
Konsultant

0,00 PLN
4,00 PLN

b) dla kont ze średnim
miesięcznym saldem od
50 000,00 PLN
Każdorazowo:
Kanały samoobsługowe
Konsultant

0,00 PLN
0,00 PLN

2. Realizacja
Każdorazowo:

0,00 PLN

Usługa bankowości elektronicznej

Opłata nie jest pobierana

Usługa bankowości telefonicznej

Opłata nie jest pobierana

Karty i gotówka
Wydanie karty płatniczej

z wyjątkiem wydania
pierwszej i każdej kolejnej
karty wydanej do rachunku
głównego
Jednorazowo:

5,00 PLN
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Obsługa karty debetowej

wydanej do rachunku
głównego lub do rachunku
dodatkowego
Miesięcznie:
1) jeśli suma transakcji
bezgotówkowych
wykonanych tą kartą
w ostatnim okresie
miesięcznym przekracza
99,99 PLN6

0,00 PLN

2) W pozostałych
przypadkach

4,00 PLN

Obsługa karty kredytowej

Usługa nie jest dostępna

Wpłata gotówki

Opłata nie jest pobierana

Wypłata gotówki

1. Wypłata gotówki
w oddziale innego banku
lub instytucji świadczącej
usługi wypłaty gotówki
(terminal POS)
Każdorazowo:

10,00 PLN

2. Wypłata gotówki
w placówce Poczty Polskiej
(terminal POS)
Każdorazowo:

5,00 PLN

3. Wypłata gotówki
w bankomatach Banku oraz
bankomatach BZ WBK przy
użyciu karty debetowej lub
za pośrednictwem aplikacji
mobilnej
Każdorazowo:

0,00 PLN

4. Wypłata gotówki przy
użyciu karty debetowej
w innych bankomatach
w kraju, z wyjątkiem
Klientów korzystających
z usługi „Bankomaty bez
granic”
Każdorazowo:

5,00 PLN

5. Wypłata gotówki
w innych bankomatach
w kraju za pośrednictwem
aplikacji mobilnej
Każdorazowo:

5,00 PLN
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6. Wypłata gotówki
towarzysząca transakcji
bezgotówkowej przy użyciu
karty debetowej Inteligo
lub za pośrednictwem
aplikacji mobilnej
(cashback)
Każdorazowo:
7. Wypłata gotówki przy
użyciu karty debetowej
w bankomatach za granicą,
z wyjątkiem Klientów
korzystających z usługi
„Bankomaty bez granic”
Każdorazowo:
Transgraniczna transakcja płatnicza
przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych

3% nie mniej
niż 10,00 PLN

Wypłata gotówki przy
użyciu karty debetowej
w bankomatach za granicą,
z wyjątkiem Klientów
korzystających z usługi
„Bankomaty bez granic”
Każdorazowo:
Karta debetowa Inteligo
Mastercard
Karta debetowa Inteligo
Visa

Transgraniczna transakcja płatnicza
przy użyciu karty debetowej do
płatności bezgotówkowych

1,00 PLN

3% nie mniej
niż 10,00 PLN
3% nie mniej
niż 10,00 PLN
+3,50%

Każdorazowo:
Karta debetowa Inteligo
Mastercard

0,00 PLN

Każdorazowo:
Karta debetowa Inteligo
Visa

3,50 %

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane
Kredyt w rachunku płatniczym

Udzielenie kredytu w rachunku płatniczym
(od kwoty kredytu):
Każdorazowo:
1,5% min. 40,00 PLN
Przedłużenie okresu kredytowanie na
kolejne 12 miesięcy (od kwoty kredytu):
Każdorazowo:
1,5% min. 50,00 PLN
Podwyższenie kwoty Kredytu w rachunku
płatniczym (od kwoty podwyższenia):
Każdorazowo:
1,5% min. 50,00 PLN

Inne usługi
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Powiadamianie SMS

Pakiet usług

Usługa „Powiadomienia SMS”7,8
Miesięcznie:

5,00 PLN

Opłata

Opłaty za usługi, które przekroczyły wskazaną liczbę usług, zostaną naliczone osobno.
1

W przypadku Konta Inteligo prywatnego prowadzonego na rzecz Dziecka (Inteligo Konto
Dziecka), opłaty za operacje wymienione w poniższej tabeli wynoszą 0 zł, o ile Bank udostępnia
taką operację dla tego konta.
2
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - wyciąg/historia rachunku za okres powyżej
90 dni realizowane są w formie e-mail.
3
Dokumenty mogą zostać przesłane faksem lub listem zwykłym za pośrednictwem poczty.
W przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie
powiększona o 5 PLN.
4
Tryb zwykły - realizacja przelewu zagranicznego/walutowego z datą waluty „spot” za
wyjątkiem polecenia przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”.
5
Tryb pilny - realizacja przelewu zagranicznego/walutowego z datą waluty „overnight” lub
„tomnext” za wyjątkiem polecenia przelewu SEPA z datą waluty „overnight”.
6
W przypadku zwrotu towaru zakupionego przy użyciu karty, anulowania transakcji zakupu,
kwota transakcji zwróconej lub anulowanej zmniejsza sumę transakcji bezgotówkowych.
7
Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta adres e-mail lub identyfikator
komunikatora lub nr telefonu komórkowego.
Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi.
8
W przypadku Klientów, którzy w pierwszym wniosku podadzą swój numer telefonu
komórkowego, przez 2 okresy rozliczeniowe usługa świadczona jest bezpłatnie.
Opłata pobierana jest odrębnie dla każdego Konta Inteligo.
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