
  

Zmiany w ”Taryfie prowizji i opłat bankowych dla Kl ientów Biznesowych (małe i 
mikro firmy)” - od dnia 1.02.2018 r.  

 
Tytuł „Taryfy prowizji i opłat bankowych dla Klientów Biznesowych (małe i mikro firmy)” otrzymuje brzmienie „Taryfa prowizji i opłat 
bankowych dla Mikrofirm” 
 
W rozdziale I „POSTANOWIENIA OGÓLNE” paragrafy: 1, 5, 10, 11, 12, 13 otrzymują brzmienie: 

§ 1. 
Jednostki organizacyjne Banku pobierają/ potrącają  prowizje i opłaty  za usługi według stawek określonych w niniejszej Taryfie prowizji i opłat bankowych 
dla Mikrofirm, zwanej dalej Taryfą. 

§ 5. 

Nie pobiera się opłat i prowizji od: 
1) wpłat gotówkowych/ przelewów na rachunki lokat terminowych, będące rachunkami własnymi Klienta, prowadzone w Banku, 
2) wpłat gotówkowych zarówno własnych jak i obcych/ przelewów realizowanych w Oddziale na cele charytatywne dokonywane na rachunki w Banku oraz 

w innych bankach krajowych. 
 

§ 10. 
Opłaty i prowizje pobierane są w dniu wykonania transakcji płatniczej lub w następnym dniu roboczym, z zastrzeżeniem, że: 

1) dopuszcza się możliwość okresowego pobierania prowizji i opłat od powtarzalnych operacji, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu, 
2) opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, przechowywanie depozytów, itp. pobiera się za okres, którego te opłaty dotyczą.  

 
§ 11. 

Terminy realizacji dyspozycji poleceń przelewu określone są w Komunikacie „Godziny graniczne”, dostępnym w jednostkach Banku. 
 

§ 12. 
Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Taryfy w przypadku zaistnienia niektórych lub wszystkich spośród następujących przesłanek: 
1) zmiana przepisów prawa dotyczących działalności Banku, 
2) zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, 
3) zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych publikowanego przez GUS, 
4) zmiany zakresu lub formy świadczonych usług, 
5) zmiany opłat stosowanych przez inne instytucje, z których usług korzysta Bank przy wykonywaniu danej czynności, 
6) zmiany innych czynników, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na koszty wykonywanej czynności, 
7) zmiany warunków rynkowych powodujących konieczność wprowadzenia zmian do struktury prowizji i opłat, 
8) zaistnienie potrzeby dostosowania świadczonych usług do warunków  związanych z postępem technologicznym. 

 
§ 13. 

Bank podaje do publicznej wiadomości informacje o wysokości prowizji i opłat bankowych poprzez udostępnienie ich w swoich lokalach w miejscach ogólnie 
dostępnych oraz na stronie www.pekao.com.pl 

Dodaje si ę paragrafy 14 i 15:  
§14 

Bank nie będzie zawiadamiał Klientów o zmianach niniejszej Taryfy opłat i prowizji, które polegają na: 
1) wprowadzeniu nowych produktów lub usług do oferty Banku,  
2) zmianie w zakresie produktów, w przedmiocie których Klienta nie wiąże z Bankiem umowa, 
3) konieczności sprostowania omyłek pisarskich, rachunkowych, wprowadzenia zmian porządkowych, niewpływających na wzajemne stosunki umowne 

stron, w tym na wysokość opłat i prowizji,  
4) zmianie nazwy produktu lub usługi, w tym nazwy marketingowej. 
 

§15. 
Czynności wykonywane przez Bank wymienione w Taryfie, stanowią element kompleksowych usług finansowych świadczonych przez Bank, odpowiednio 
wskazanych w tytułach poszczególnych Rozdziałów Taryfy. W konsekwencji, wszelkie prowizje i opłaty bankowe przewidziane za wykonanie przez Bank 
w/w czynności są elementem kalkulacyjnym wynagrodzenia za świadczenie przez Bank usług finansowych wskazanych w tytułach poszczególnych 
Rozdziałów Taryfy i nie stanowią wynagrodzenia za odrębną usługę. W przypadku czynności odrębnych (niestanowiących elementu kompleksowej usługi 
finansowej), które nie są zwolnione z opodatkowania VAT, do opłat i prowizji wskazanych w Taryfie został doliczony podatek VAT według aktualnie 
obowiązującej stawki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
W rozdziale II. „OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH W RAMA CH PAKIETÓW MÓJ BIZNES”: 
 
Punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 
 

Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI/ 
USŁUGI 

PAKIET 
MÓJ 

BIZNES 
MOBILNY 

PAKIET 
MÓJ 

BIZNES 
AKTYWNY 

PAKIET  
MÓJ BIZNES 
HANDLOWY 

PAKIET 
MÓJ 

BIZNES 
WALUTOWY 

PAKIET MÓJ 
BIZNES 
LOKUM 

PAKIET 
MÓJ 

BIZNES  
NON-

PROFIT 

PAKIET MÓJ 
BIZNES 
AGRO 

Tryb 
pobierania 

opłat/ prowizji  dla firm o 
rocznych 

przychodach 
ze sprzeda ży 
do 1,5 mln zł  

dla wszystkich podmiotów zaliczonych do 
segmentu Mikrofirm 

dla wspólnot 
mieszkaniowych 
oraz spółdzielni 
mieszkaniowych  

dla 
organizacji 
non-profit 

dla rolników 
indywidualnych 

oraz mikro i 
małych firm z 
bran ży rolno-
spo żywczej 

1.1. 

Opłata za pakiet 
 
Uwaga:  
Cena Pakietu Mój Biznes 
Handlowy nie obejmuje opłat 
związanych z użytkowaniem 
terminala POS. W przypadku 
pakietu Mój Biznes Handlowy w 
wariancie obejmującym dodatkowo 
najem terminala POS, opłaty z 
tytułu użytkowania terminala oraz 
rozliczania transakcji pobierane są 
w kwotach i w sposób 
przewidziany w odrębnych 
umowach zawartych przez Klienta 
z Bankiem bądź w przypadku kiedy 
terminal nie jest własnością Banku, 
z dostawcą urządzenia. 

15 zł 
lub 

0 zł - jeśli 
spełnione 

zostaną łącznie 
następujące 

warunki:  
1. Wpływy na 

rachunki Klienta 
w danym 
miesiącu 

kalendarzowym 
wyniosą 

min. 2 000 zł 
(z wyłączeniem 

przelewów 
między 

rachunkami 
Klienta w 
Banku),  

2. Bank rozliczy 
transakcje 

bezgotówkowe 
kartą debetową 

MasterCard 
Business / Visa 

Business 
wydaną do 

rachunku  na 
kwotę min. 300 zł 

miesięcznie 

49 zł 
lub 

0 zł - jeśli 
spełnione zostaną 

łącznie 
następujące 

warunki:  
1. Wpływy na 

rachunki Klienta w 
danym miesiącu 
kalendarzowym 

wyniosą 
min. 40 000 zł 

(z wyłączeniem 
przelewów między 

rachunkami 
Klienta w Banku), 
2. Bank rozliczy 

transakcje 
bezgotówkowe 
kartą debetową 

MasterCard 
Business / Visa 

Business wydaną 
do rachunku  na 
kwotę min. 300 zł 

miesięcznie 

59 zł 
 

79 zł 
lub 

0 zł - jeśli w danym 
miesiącu 

kalendarzowym 
wolumen transakcji 

wymiany walut 
dokonanych w 
Banku przez 

Klienta wyniesie  
min. 50 000 zł 

10 zł 
lub 

0 zł - jeśli wpływy na 
rachunki 

Klienta wyniosą w 
danym miesiącu 
kalendarzowym 
min. 10 000 zł  
z wyłączeniem 

przelewów między 
rachunkami Klienta w 

Banku 

0 zł 

10 zł 
lub 

0 zł - jeśli wpływy na 
rachunki Klienta w 
danym miesiącu 
kalendarzowym 

wyniosą min. 1 000 zł 
z wyłączeniem 

przelewów między 
rachunkami Klienta w 

Banku 

miesięcznie z dołu 
(w przypadku 

Pakietu Mój Biznes 
Handlowy – 

miesięcznie z góry) 

 
Punkt 3. otrzymuje brzmienie: 
 

Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI/ USŁUGI 
PAKIET MÓJ  

BIZNES 
MOBILNY 

PAKIET MÓJ 
BIZNES 

AKTYWNY 

PAKIET  
MÓJ BIZNES 
HANDLOWY 

PAKIET MÓJ 
BIZNES  

WALUTOWY 

PAKIET MÓJ 
BIZNES 
LOKUM 

PAKIET MÓJ 
BIZNES  

NON-PROFIT 

PAKIET MÓJ 
BIZNES AGRO 

Tryb pobierania 
opłat/ prowizji 

3. 
Opłata za ka żdą kartę debetow ą 
MasterCard Business/ kart ę debetow ą 
VISA Business do rachunku w złotych  

7 zł 
lub 

0 zł -  w przypadku rozliczenia przez Bank transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą na kwotę min. 300 zł 
miesięcznie  

miesięcznie z dołu 

 
Punkty 6. i 7. otrzymują brzmienie: 
 

Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI/ USŁUGI 
PAKIET MÓJ 

BIZNES 
MOBILNY 

PAKIET MÓJ 
BIZNES 

AKTYWNY 

PAKIET  
MÓJ BIZNES  
HANDLOWY 

PAKIET MÓJ 
BIZNES 

WALUTOWY 

PAKIET MÓJ 
BIZNES 
LOKUM 

PAKIET MÓJ 
BIZNES  

NON-PROFIT 

PAKIET MÓJ 
BIZNES AGRO 

Tryb pobierania opłat/ 
prowizji 

6.  Wpłaty gotówkowe    

6.1. 
a) Wpłaty gotówkowe w oznaczonych 
bankomatach Banku, posiadaj ących 
funkcj ę wpłatomatu 

0,1% min. 3 zł 0,1% min. 3 zł  0 zł 0,1% min. 3 zł  0 zł  0 zł  0 zł  od każdej wpłaty 

6.2.1. 
b) Wpłaty gotówkowe w PLN w formie 
otwartej na rachunek prowadzony w 
Banku w banknotach  

0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 0,2% min. 5 zł 0,25% min. 5 zł 0,2% min. 2 zł 0 zł 0 zł od każdej wpłaty 

6.2.2. 
Wpłaty gotówkowe  w PLN w formie 
otwartej na rachunek prowadzony w 
Banku w bilonie 6) 

1% min. 10 zł  od każdej wpłaty 

6.3. 
c) Wpłaty gotówkowe w formie otwartej 
na rachunek prowadzony w innym banku 
krajowym 

2% min. 20 zł 2% min. 20 zł 2% min. 20 zł 2% min. 20 zł 2% min. 20 zł 2% min. 20 zł 2% min. 20 zł od każdej wpłaty 

6.4. d) Wpłaty gotówkowe w formie 
zamkni ętej:         

6.4.1. - wpłaty w banknotach 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 0,15% min. 5 zł 0,25% min. 5 zł 0,2% min. 2 zł 0 zł 0 zł od każdej wpłaty 

6.4.2. - wpłaty w bilonie6) 1% min 10 zł  od każdej wpłaty 



6.4.3. - za usługi związane z transportem wartości zgodnie z umową zgodnie z 
umową 

zgodnie z umową zgodnie z umową zgodnie z 
umową 

zgodnie z 
umową 

zgodnie z umową zgodnie z umową 

6.4.4. - za wydanie dodatkowego klucza/ karty do 
zamknięć wrzutni skarbca nocnego zgodnie z umową zgodnie z 

umową zgodnie z umową zgodnie z umową zgodnie z 
umową 

zgodnie z 
umową zgodnie z umową zgodnie z umową 

6.5. e) Wpłaty gotówkowe w walucie obcej  1% min. 15 zł dla walut: EUR, USD, GBP, CHF,  
1,5% min. 15 zł - pozostałe waluty od każdej wpłaty 

6.6. 
f) Ryczałt za wpłaty gotówkowe na 
rachunek podmiotu prowadzony  
w Banku 

min. 2 000 zł min. 2 000 zł min. 2 000 zł min. 2 000 zł min. 2 000 zł min. 2 000 zł min. 2 000 zł miesięcznie 

7.  Wypłaty gotówkowe   

7.1. 

a) Wypłaty gotówki dokonane kartą 
debetową MasterCard Business/ kartą 
debetową VISA Business z bankomatów 
Banku  

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł od każdej wypłaty 

7.2. 

b) Wypłaty gotówki dokonane kartą 
debetową MasterCard Business/ kartą 
debetową VISA Business z innych 
bankomatów w kraju 

0 zł za pierwsze 
dwie wypłaty z 

rachunku w 
miesiącu 

kalendarzowym, 
każda kolejna 2 

% min. 5 zł; 
niezależnie od 

liczby kart 
wydanych do 

rachunku 

4,5% min. 6 zł 4,5% min. 6 zł 4,5% min. 6 zł 4,5% min. 6 zł 4,5% min. 6 
zł 

0 zł za pierwsze 
dwie wypłaty z 

rachunku w 
miesiącu 

kalendarzowym, 
każda kolejna 2 % 

min. 5 zł; 
niezależnie od 

liczby kart 
wydanych do 

rachunku 

od każdej wypłaty 

7.3. 
c) Wypłaty gotówki dokonane kartą 
debetową MasterCard Business/ kartą 
debetową VISA Business za granicą 

2%  min. 5 zł 4,5% min. 6 zł 4,5% min. 6 zł 4,5% min. 6 zł 4,5% min. 6 zł 4,5% min. 6 
zł 2%  min. 5 zł od każdej wypłaty 

7.3. 
c) Wypłaty gotówkowe w PLN w formie 
otwartej z rachunków przedsi ębiorców 
oraz innych podmiotów 

0,5% min. 5 zł 0,4 % min. 5 zł 0,2% min. 5 zł 0,35% min. 5 zł 0,5% min. 5 zł 0 zł 0,5% min. 5 zł od każdej wypłaty 

7.4. d) Wypłaty gotówkowe formie otwartej w 
walutach obcych 

1% min. 15 zł dla walut: EUR, USD, GBP, CHF,  
1,5% min. 15 zł - pozostałe waluty od każdej wypłaty 

7.5. e) Wypłaty gotówkowe w formie 
zamkni ętej:   

7.5.1. - za przygotowanie i wydanie znaków 
pieniężnych w formie zamkniętej zgodnie z umową zgodnie z 

umową zgodnie z umową zgodnie z umową zgodnie z 
umową 

zgodnie z 
umową zgodnie z umową zgodnie z umową 

7.5.2. - za usługi związane z transportem wartości  zgodnie z umową zgodnie z 
umową zgodnie z umową zgodnie z umową zgodnie z 

umową 
zgodnie z 
umową zgodnie z umową zgodnie z umową 

7.6. f)  Nieodebranie gotówki w terminie 
awizowanej wypłaty:   

7.6.1. - w PLN 
0,25% min. 100 zł 

max. 5 000 zł 
0,25% min. 100 
zł max. 5 000 zł 

0,25% min. 100 zł 
max. 5 000 zł ł 

0,25% min. 100 
zł max. 5 000 zł  

0,25% min. 100 
zł max. 5 000 zł 

0,25% min. 100 
zł max. 5 000 zł 

0,25% min. 100 zł 
max. 5 000 zł  

od wartości niepodjętej 
kwoty  

7.6.2. - w walucie obcej 0,25% min. 300 zł 
max. 5 000 zł 

0,25% min. 300 
zł max. 5 000 zł 

0,25% min. 300 zł 
max. 5 000 zł 

0,25% min. 300 
zł max. 5 000 zł 

0,25% min. 300 
zł max. 5 000 zł 

0,25% min. 300 
zł max. 5 000 zł 

0,25% min. 300 zł 
max. 5 000 zł 

od wartości niepodjętej 
kwoty 

7.7. Wypłata gotówki przy u życiu aplikacji 
PeoPay   

7.7.1. - w bankomatach Pekao 0 zł od każdej wypłaty 

7.7.2. - pozostałe wypłaty w kraju8) 2% min. 5 zł od każdej wypłaty 

7.7.3. 

- pozostałe wypłaty za granicą8) 2% min. 5 zł dla rachunku w PLN 
2% min. 1,5 Euro dla rachunku w EUR 
2% min.1,5 USD dla rachunku w USD 
2% min.1,5 CHF dla rachunku w CHF 
2% min. 1 GBP dla rachunku w GBP 

od każdej wypłaty 

6) Opłata za wpłaty w bilonie będzie pobierana od momentu wdrożenia do systemu Banku. Do tego czasu obowiązują opłaty, jak za wpłaty w banknotach. 
8) Dostępne od momentu wdrożenia usługi 

 
W rozdziale IV. „USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁ UGI KART BANKOWYCH” 
 
Punkty 3. i 4. otrzymują brzmienie: 

Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI/ USŁUGI KARTA DEBETOWA 
MASTERCARD BUSINESS 

KARTA DEBETOWA 
MASTERCARD BUSINESS DO 

RACHUNKU W EUR 

 
KARTA DEBETOWA VISA 

BUSINESS 

KARTA  
DEBETOWA  

WIELOWALUTOWA 
MASTERCARD BUSINESS  

TRYB 
POBIERANIA 

OPŁAT/ 
PROWIZJI 

3. Opłata za kartę 

7 zł 
lub 

0 zł -  w przypadku rozliczenia 
przez Bank transakcji 

bezgotówkowych dokonanych 
kartą na kwotę min. 300 zł 

miesięcznie 

0,50 EUR 
(w przypadku Pakietu Mój 

Biznes Walutowy – 1 karta za 0 
zł) 

7 zł 
lub 

0 zł -  w przypadku rozliczenia przez 
Bank transakcji bezgotówkowych 
dokonanych kartą na kwotę min. 

300 zł miesięcznie 

 
8 zł 

 
0 zł - w przypadku rozliczenia 

prez Bank transakcji 
bezgotówkowych na kwotę min. 

1000 zł miesięcznie 

miesięcznie 

4. Wypłata gotówki z bankomatów 
Banku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł od każdej 

wypłaty 

 
 
 
 
 



 
 
Rozdział VI. „KREDYTY / PO ŻYCZKI” otrzymuje brzmienie: 
 

 

POŻYCZKA EKSPRESOWA BIZNES / PO ŻYCZKA EKSPRESO WA AGRO 

L.p.  RODZAJ CZYNNOŚCI/ USŁUGI WYSOKOŚĆ OPŁATY/ PROWIZJI  TRYB POBIERANIA OPŁAT/PROWIZJI  

1. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o pożyczkę  0,5% min. 100 zł jednorazowo od wnioskowanej kwoty pożyczki, płatna najpóźniej w dniu 
podpisania umowy 

2.  

Prowizja przygotowawcza dla pożyczki w kwocie: 
- od 80.000 zł (włącznie) 
- od 50.000 zł (włącznie) do 80.000 zł  
- od 20.000 zł (włącznie) do 50.000 zł 
- poniżej 20.000 zł 

 
 

2% 
3% 
4% 
5% 

 

jednorazowo od kwoty pożyczki płatna w dniu podpisania umowy 

3.  Prowizja rekompensacyjna 3% min. 50 zł1) jednorazowo od kwoty pożyczki spłacanej przed terminem określonym w 
umowie, płatna w dniu przedterminowej spłaty pożyczki 

4. Prowizja od zaangażowania 3,5% w skali roku1) 

miesięcznie od salda niewykorzystanej pożyczki licząc za każdy dzień 
niewykorzystania począwszy od dnia postawienia pożyczki do 

dyspozycji pożyczkobiorcy do dnia poprzedzającego wykorzystanie 
pożyczki włącznie, płatna w terminach płatności odsetek 

5. Prowizja z tytułu administrowania pożyczką 0,075% 

kwartalnie, za każdy rozpoczęty kwartał kalendarzowy, od kwoty 
wykorzystanej pożyczki wg stanu na ostatni dzień kalendarzowy 

każdego kwartału, płatna w pierwszym miesiącu  po zakończonym 
kwartale kalendarzowym 

1) Dotyczy umów zawartych od 01.02.2018 r. 
 

KREDYT W RACHUNKU BIE ŻĄCYM / LIMIT DEBETOWY 

L.p.  RODZAJ CZYNNOŚCI/ USŁUGI WYSOKOŚĆ OPŁATY/PROWIZJI   TRYB POBIERANIA OPŁAT/ PROWIZJI  

1. 

Opłata za czynno ści zwi ązane z przyj ęciem i 
rozpatrzeniem  wniosku kredytowego o: 
 
- udzielenie kredytu 
- podwy ższenie kwoty kredytu 
- przedłu żenie okresu obowi ązywania umowy 
kredytu na kolejny okres 
  

0,5% min. 300 zł. 

jednorazowo od kwoty, której dotyczy wniosek, płatna najpóźniej w 
dniu: 
- podpisania umowy kredytu  
- podpisania aneksu do umowy podwyższającego kwotę kredytu 
- przedłużenia okresu obowiązywania umowy kredytu na kolejny okres 

2. 
Prowizja przygotowawcza  /prowizja za 
przedłu żenie okresu obowi ązywania 
umowy/prowizja za podwy ższenie kwoty kredytu   

3% min. 300 zł. 

jednorazowo od kwoty kredytu/kwoty przedłużanego kredytu/kwoty 
podwyższenia kredytu, płatna najpóźniej w ciągu 3 dni po podpisaniu 
umowy/zmianie terminu obowiązywania umowy w systemie 
operacyjnym/podpisaniu aneksu do umowy 

3. Prowizja od zaanga żowania 

3,5% w skali roku miesięcznie, płatna 15-go dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc 
kalendarzowy od salda niewykorzystanej części kredytu, licząc za 
każdy dzień niewykorzystania, począwszy od dnia postawienia kredytu 
do dyspozycji kredytobiorcy do dnia poprzedzającego wykorzystanie 
kredytu włącznie 

4. Prowizja rekompensacyjna  4% min. 500 zł  
jednorazowo od kwoty kredytu spłaconego przed terminem 
określonym w umowie,  
płatna w dniu przedterminowej spłaty kredytu 

5. Prowizja za prolongat ę spłaty kredytu 2% jednorazowo od prolongowanej kwoty kredytu, płatna w dniu podpisania 
aneksu do umowy 

6. Prowizja z tytułu administrowania kredytem 0,075% 

kwartalnie, za każdy rozpoczęty kwartał kalendarzowy, od kwoty 
udzielonego kredytu wg stanu na ostatni dzień kalendarzowy 
każdego kwartału, płatna w pierwszym miesiącu po zakończonym 
kwartale kalendarzowym 

 

KREDYTY W RACHUNKU KREDYTOWYM - KREDYTY INWESTYCYJNE / KREDYT OBROTOWY / KREDYT HIP OTEKA DLA FIRM / KREDYT 
ZALICZKA 

 (z wyłączeniem preferencyjnych kredytów z dopłatami z ARiM R) 

L.p.  RODZAJ CZYNNOŚCI/ USŁUGI WYSOKOŚĆ OPŁATY/PROWIZJI  TRYB POBIERANIA OPŁAT/ PROWIZJI  

1. 

Opłata za czynno ści zwi ązane z przyj ęciem i 
rozpatrzeniem  wniosku kredytowego o: 
 
- udzielenie kredytu 
- wystawienie promesy kredytowej 
- podwy ższenie kwoty kredytu 
- przedłu żenie okresu obowi ązywania umowy 
kredytu na kolejny okres 

0,5% min. 300 zł 

jednorazowo od kwoty, której dotyczy wniosek, płatna najpóźniej w 
dniu: 
- podpisania umowy kredytu  
- wystawienia promesy 
- podpisania aneksu do umowy podwyższającego kwotę kredytu 
- przedłużenia okresu obowiązywania umowy kredytu na kolejny 
okres 

2. Opłata za wystawienie promesy kredytowej  0,5% min. 250 zł jednorazowo od kwoty kredytu wskazanej w promesie kredytowej, 
płatna  w dniu wystawienia promesy 



3. Prowizja przygotowawcza 3% min. 300 zł  jednorazowo od kwoty kredytu, płatna najpóźniej w ciągu 3 dni po 
podpisaniu umowy 

4. Prowizja za podwy ższenie kwoty kredytu 3% min. 300 zł 
jednorazowo od kwoty podwyższenia kredytu, płatna najpóźniej w 
ciągu 3 dni po podpisaniu aneksu do umowy 
 

5. 

Prowizja za  przedłu żenie okresu obowi ązywania 
umowy kredytu   

Uwaga: 
Dotyczy kredytu obrotowego odnawialnego i kredytu 
zaliczka 

3% min. 300 zł 
jednorazowo od kwoty kredytu, płatna w dniu przedłużenia okresu 
obowiązywania umowy kredytu 
 

6. Prowizja od zaanga żowania 3,5% w skali roku1) 

miesięcznie od salda niewykorzystanej części kredytu licząc za 
każdy dzień niewykorzystania począwszy od dnia postawienia 
kredytu lub jego transzy do dyspozycji kredytobiorcy do dnia 
poprzedzającego wykorzystanie kredytu lub jego transzy włącznie, 
płatna w terminach płatności odsetek 

7. Prowizja rekompensacyjna  4% min. 500 zł 
jednorazowo od kwoty kredytu spłaconego przed terminem 
określonym w umowie,  
płatna w dniu przedterminowej spłaty kredytu 

8. Prowizja z tytułu administrowania kredytem 0,075% 

kwartalnie, za każdy rozpoczęty kwartał kalendarzowy, od kwoty: 
- udzielonego kredytu - w przypadku kredytu obrotowego 
odnawialnego  
- wykorzystanego kredytu – w przypadku kredytów nieodnawialnych, 
wg stanu na ostatni dzień kalendarzowy każdego kwartału, płatna w 
pierwszym miesiącu po zakończonym kwartale kalendarzowym 

9. Prowizja za prolongat ę terminu spłaty kredytu   2% jednorazowo od prolongowanej kwoty kredytu, płatna w dniu 
podpisania aneksu do umowy 

10. Prowizja operacyjna za realizacj ę wypłaty zaliczki 
Uwaga: dotyczy kredytu zaliczka  

0,15% min. 15 zł. (lub równowartość w walucie kredytu 
wyliczona na dzień podpisania umowy/aneksu do umowy); 

 

od każdej faktury, od kwoty wypłaconej zaliczki dla danej faktury, 
naliczana i płatna za każdą przedłożoną przez Klienta fakturę 
odrębnie, płatna w momencie wypłaty kwoty zaliczki  
 

1) Dotyczy umów zawartych od 01.02.2018 r. 

 

PREFERENCYJNE KREDYTY Z DOPŁATAMI AGENCJI RESTRUKTU RYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA  

L.p.  RODZAJ CZYNNOŚCI/ USŁUGI WYSOKOŚĆ OPŁATY/PROWIZJI  TRYB POBIERANIA OPŁAT/ PROWIZJI  

1. 
Opłata za przyj ęcie i rozpatrzenie wniosku 
kredytowego  

 
 

1,35 %1) jednorazowo od wnioskowanej kwoty kredytu, płatna najpóźniej w 
dniu podpisania umowy 

2. Prowizja przygotowawcza   
 

 
 
 
 

0%1) 

jednorazowo od kwoty kredytu, płatna najpóźniej w ciągu 3 dni po 
podpisaniu umowy 
W przypadku kredytów udzielonych na okres krótszy niż 12 miesięcy 
wysokość prowizji ustalana jest proporcjonalnie do okresu 
kredytowania (tj. stawka prowizji x liczba miesięcy na jakie udzielone 
jest finansowanie/12) 

3. Prowizja od zaanga żowania 

 
0%1) 

miesięcznie od salda niewykorzystanej części kredytu licząc za 
każdy dzień niewykorzystania począwszy od dnia postawienia 
kredytu lub jego transzy do dyspozycji kredytobiorcy do dnia 
poprzedzającego wykorzystanie kredytu lub jego transzy włącznie, 
płatna w terminach płatności odsetek 

4. Prowizja rekompensacyjna  

1) 0%1) 

2) min 4% (w przypadku kredytów udzielonych od 
18.09.2012 r. do 31.12.2014 r.) 2) 

3) min. 1% (w przypadku kredytów udzielonych od 
15.02.2003 r. do 17.09.2012 r.) 3) 

jednorazowo od kwoty kredytu spłaconego przed terminem 
określonym w umowie,  
płatna w dniu przedterminowej spłaty kredytu 

5. Prowizja za prolongat ę terminu spłaty kredytu   

1) 0%2) 

2) min 2% (w przypadku kredytów udzielonych od 
18.09.2012 r. do 31.12.2014 r.) 2) 

3) 0,1% (w przypadku kredytów udzielonych od 15.02.2003 
r. do 17.09.2012 r.) 3) 

jednorazowo od prolongowanej kwoty kredytu, płatna w dniu 
podpisania aneksu do umowy 

1) Łączna kwota: wszystkich prowizji i opłat pobieranych przez Bank w okresie kredytowania nie może przekroczyć 1,35 % kwoty udzielonego kredytu zgodnie z Umową o współpracy z ARiMR nr 
4/DWK/15, z późniejszymi zmianami. 

2) Dotyczy kredytów z częściową spłatą kapitału udzielonych w okresie od 18.09.2012 r. do 31.12.2014 r 
3) Suma prowizji i opłat pobranych z tytułu preferencyjnego kredytu z dopłatami ARiMR udzielonego od 15.02.2003 r. do 17.09.2012 r. nie może przekroczyć 2% kwoty udzielonego kredytu. 
 

POŻYCZKA W EUROKONCIE BUSINESS 1) 

1. Podwy ższenie limitu po życzki w okresie trwania 
umowy  

 
min 1,5% kwoty podwyższenia  

jednorazowo od kwoty podwyższonego limitu, płatna najpóźniej w ciągu 3 
dni po podpisaniu aneksu do umowy 

 

2.  Prowizja od zaanga żowania 

min 3% w skali roku miesięcznie, płatna 15-go dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc 
kalendarzowy od salda niewykorzystanej kwoty pożyczki licząc za każdy 
dzień niewykorzystania począwszy od dnia postawienia pożyczki do 
dyspozycji pożyczkobiorcy do dnia poprzedzającego wykorzystanie 
pożyczki włącznie 



3.  Prowizja za przedłu żenie okresu obowi ązywania 
umowy 

min 3% min 300 zł  jednorazowo od kwoty przedłużanej pożyczki, płatna najpóźniej w ciągu 3 
dni po podpisaniu aneksu do umowy 

 

1) Dotyczy Posiadaczy Pakietu Eurokonto Business korzystających z pożyczki w Eurokoncie Business, na podstawie umów zawartych do dnia 23.12.2010 r.  
 
 

L.p.  RODZAJ CZYNNOŚCI/ USŁUGI OPERACJE WEKSLOWE  TRYB POBIERANIA OPŁAT/ PROWIZJI  

1. 
Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego 
limitu w ramach umowy o lini ę dyskontow ą weksli 
krajowych lub umowy o lini ę akceptacyjn ą  

min. 1,1% jednorazowo od kwoty przyznanego limitu, płatna w dniu podpisania 
umowy o linię dyskontową/ linię akceptacyjną 

2. 
Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego 
limitu w ramach umowy o lini ę dyskontow ą weksli 
zagranicznych  

min. 1,1% jednorazowo od kwoty przyznanego limitu, płatna w złotych w dniu 
podpisania umowy o linię dyskontową 

3. 
Prowizja przygotowawcza z tytułu dyskonta weksli 
krajowych i zagranicznych w formie dora źnych 
transakcji  

0,2% min. 50 zł jednorazowo od kwoty weksla składanego do dyskonta, płatna w dniu 
dyskonta weksla 

4. Prowizja akceptacyjna od udzielenia akceptu  min. 0,5% min. 200 zł kwartalnie za każdy rozpoczęty okres 3-miesięczny od kwoty akceptu, 
płatna w pierwszym dniu każdego rozpoczętego okresu 3-miesięcznego 

5. 
Prowizja od zaanga żowania z tytułu 
niewykorzystania przez podawc ę weksla kwoty 
limitu linii dyskontowej 

min. 2% w skali roku 

miesięcznie, od salda postawionej do dyspozycji podawcy weksla, a 
niewykorzystanej przez niego kwoty linii dyskontowej licząc za każdy 
dzień niewykorzystania, począwszy od dnia udostępnienia podawcy 

weksla limitu linii dyskontowej do dnia poprzedzającego wykorzystanie 
limitu włącznie, płatna na koniec każdego miesięcznego okresu 

obrachunkowego 

 

L.p. RODZAJ CZYNNOŚCI/ USŁUGI POZOSTAŁE OPERACJE  TRYB POBIERANIA OPŁAT/ PROWIZJI  

1. 
Za sporz ądzenie – na wniosek 
kredytobiorcy/po życzkobiorcy lub por ęczyciela – 
odpisu umowy kredytu/umowy po życzki  

50 zł jednorazowo, płatna w dniu odbioru odpisu umowy 

2. 

Za zmian ę warunków umowy kredytowej/ umowy 
pożyczki 
(z wyjątkiem zmian polegających na: podwyższeniu 
kwoty kredytu, zmianie harmonogramu spłaty kredytu 
wynikającej z prolongaty, przedłużeniu okresu 
obowiązywania umowy, zmianie waluty kredytu)  

a) min. 250 zł 
b) 0,1% min 250 zł (w przypadku preferencyjnych kredytów 

z dopłatami ARiMR) 
c) 0,1% (w przypadku preferencyjnych kredytów z 
dopłatami ARiMR udzielonych od 15.02.2003 r. do 

17.09.2012 r.) 
d) 0% (w przypadku preferencyjnych kredytów z dopłatami 

ARiMR udzielonych od 08.04.2015 r.) 

a) jednorazowo, płatna w dniu podpisania aneksu do umowy 
b), c) jednorazowo od kwoty kredytu, płatna w dniu podpisania aneksu do 

umowy 
 

3. 

Za przewalutowanie:  
a)  kredytu złotowego na kredyt w walucie 
wymienialnej i odwrotnie  
b) kredytu w walucie wymienialnej na kredyt w innej 
walucie wymienialnej  

 
a) min. 0,2% 
b) min. 0,5% 

jednorazowo od wykorzystanej kwoty kredytu, płatna w dniu podpisania 
aneksu 

4. 
Prowizja za udzielenie/ prolongat ę/ podwy ższenie 
kredytu na zakup papierów warto ściowych dla 
posiadaczy rachunków inwestycyjnych w CDM   

min. 1,1% 
jednorazowo od kwoty przyznanego limitu/ kwoty prolongowanego limitu/ 
kwoty podwyższenia limitu, płatna w dniu podpisania umowy/ aneksu do 

umowy 

5. Wydanie Klientowi  zaświadczenia o stanie jego 
zadłu żenia 50 zł jednorazowo, płatna w dniu wydania zaświadczenia 

6. 
Uzyskanie przez Bank odpisu z Ksi ęgi Wieczystej, 
na potrzeby rozpatrzenia wniosku kredytowego 
złożonego w Banku 

50 zł jednorazowo, płatna w dniu uzyskania odpisu 

7. 

Opłata za niedotrzymanie terminu dostarczenia 
dokumentów niezb ędnych do prawidłowego 
monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej 
Klienta, wynikaj ącego z Umowy  ustalaj ącej 
ogólne zasady kredytowania/Regulaminu/Umowy 
lub na żądanie banku 
 
Uwaga: nie dotyczy preferencyjnych kredytów z 
dopłatami z Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

100 zł 

płatna w terminie 14 dni po upływie terminu wskazanego w Umowie 
ustalającej ogólne zasady kredytowania/Regulaminie/Umowie lub 
piśmie banku wzywającym Klienta do dostarczenia dokumentu, a 
następnie w okresach miesięcznych do momentu wykonania 
zobowiązania 

8. 

Opłata za niedotrzymanie terminu  dostarczenia 
dokumentów zwi ązanych z zabezpieczeniem 
transakcji (w tym za niedostarczenie aktualnej 
polisy ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia 
transakcji), wynikaj ącego z Umowy ustalaj ącej 
ogólne zasady kredytowania/Regulaminu/Umowy, 
lub na żądanie banku 
 
Uwaga: nie dotyczy preferencyjnych kredytów z 
dopłatami z Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

100 zł 

płatna w terminie 14 dni po upływie terminu ważności 
zabezpieczenia lub terminu wskazanego w piśmie banku 
wzywającym Klienta do dostarczenia dokumentu, a następnie w 
okresach miesięcznych do momentu wykonania zobowiązania  

9. 

Opłata za wizyt ę u kl ienta w ramach monitoringu, 
w trakcie trwania umowy 1) 

 

Uwaga: nie dotyczy preferencyjnych kredytów z 
dopłatami z Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

200 zł płatna każdorazowo w ciągu 3 dni od dnia przeprowadzenia wizyty 

1) Wizyta u klienta przeprowadzana jest  każdorazowo w przypadku pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta lub stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie prawnego zabezpieczenia, 
jednakże nie rzadziej niż raz na rok 

 
 



 
 
 
 
 
W rozdziale IX. „GWARANCJE / POR ĘCZENIA” 
 
Punkty 8-11 otrzymują brzmienie: 
 
L.p.  RODZAJ CZYNNOŚCI/ USŁUGI WYSOKOŚĆ OPŁATY/ PROWIZJI  TRYB POBIERANIA OPŁAT/ PROWIZJI  

 GWARANCJE UDZIELANE PRZEZ BANK (NOSTRO)  

8. Prowizja z tytułu administrowania lini ą gwarancji 
/ lini ą por ęczeń wadialnych 0,075% w walucie linii 

kwartalnie, za każdy rozpoczęty kwartał kalendarzowy, od kwoty otwartej 
linii gwarancji i linii poręczeń wadialnych wg stanu na ostatni dzień 
kalendarzowy każdego kwartału, płatna w pierwszym miesiącu po 
zakończonym kwartale kalendarzowym 

9. 

Opłata za niedotrzymanie terminu dostarczenia 
dokumentów niezb ędnych do prawidłowego 
monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej 
Klienta, w terminie wynikaj ącym z 
Regulaminu/Umowy lub na żądanie banku 

100 zł 

płatna w terminie 14 dni po upływie terminu wskazanego w 
Regulaminie/Umowie lub piśmie banku wzywającym Klienta do 
dostarczenia dokumentu, a następnie w okresach miesięcznych do 
momentu wykonania zobowiązania 

10. 

Opłata za niedotrzymanie terminu  dostarczenia 
dokumentów zwi ązanych z zabezpieczeniem 
transakcji (w tym za niedostarczenie aktualnej 
polisy ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia 
transakcji) wynikaj ącego z Regulaminu/Umowy 
lub na żądanie banku 

100 zł 

płatna w terminie 14 dni po upływie terminu ważności zabezpieczenia lub 
terminu wskazanego w piśmie banku wzywającym Klienta do 
dostarczenia dokumentu, a następnie w okresach miesięcznych do 
momentu wykonania zobowiązania  

11. Opłata za wizyt ę u klienta w ramach monitoringu, 
w trakcie trwania umowy 2) 

200 zł płatna każdorazowo w ciągu 3 dni od dnia przeprowadzenia wizyty 

2) Wizyta u klienta przeprowadzana jest  każdorozowo w przypadku pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta lub swierdzenia nieprawidłowości w zakresie prawnego zabezpieczenia, jednakże nie 
rzadziej niż raz na rok 

 
W Rozdziale X. „PAKIETY MÓJ BIZNES WYCOFANE Z OFERT Y BANKU” 

Punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 

Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI/ 
USŁUGI PAKIET MÓJ BIZNES NET Tryb pobierania 

opłat/ prowizji  

1.1. Opłata za pakiet 

9 zł 
lub 

0 zł - jeśli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:  
1. Wpływy na rachunki Klienta w danym miesiącu kalendarzowym wyniosą 

min. 2 000 zł 
(z wyłączeniem przelewów między rachunkami Klienta w Banku),  

2. Bank rozliczy transakcje bezgotówkowe kartą debetową MasterCard Business / Visa Business wydaną do rachunku  
na kwotę min. 300 zł miesięcznie  

miesięcznie 

 
Punkty 3 i 4.1.1. otrzymują brzmienie: 
 

Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI/ USŁUGI 
PAKIET MÓJ 
BIZNES NET 

PAKIET MÓJ 
BIZNES 

STARTOWY 

PAKIET  
MÓJ BIZNES 

PAKIET MÓJ 
BIZNES 

DYNAMICZNY 

PAKIET MÓJ 
BIZNES 

PŁATNICZY 

PAKIET MÓJ 
BIZNES FX 

PAKIET MÓJ 
BIZNES 

PREMIUM 

Tryb pobierania 
opłat/ prowizji  

3.1. Opłata za każdą kartę debetową MasterCard 
Business/ kartę debetową VISA Business 

7 zł 
lub 

0 zł -  w przypadku rozliczenia przez Bank transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą na kwotę min. 300 zł 
miesięcznie  

miesięcznie z 
dołu 

4. Przelewy krajowe   

4.1. Przelewy na rachunki prowadzone w Banku 
(w złotych i w walucie):   

4.1.1. a) poprzez bankowo ść internetow ą/ telefoniczn ą / 
mobiln ą PekaoBiznes24/ Pekao24 dla firm:    

4.1.1.1. - na rachunek innego Klienta w Banku w PLN 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł od każdego 
przelewu 

4.1.1.2. - na rachunek innego Klienta w Banku w walucie 
obcej 

0,5 zł 
 

0,5 zł 
 

0,5 zł 
 

0,5 zł 
 

0,5 zł 
 

0,5 zł 
 

0,5 zł 
 

od każdego 
przelewu 

4.1.1.3. - na własny rachunek 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł od każdego 
przelewu 

 
Punkty 6. i 7. otrzymują brzmienie: 
 

6.  Wpłaty gotówkowe   

6.1. 
a) Wpłaty gotówkowe w oznaczonych 
bankomatach Banku, posiadaj ących funkcj ę 
wpłatomatu 

0,3% min. 5 zł 0,2% min. 3 zł  0,15% min. 3 
zł  0,1% min. 3 zł  0 zł  0,2% min. 3 zł  0,1% min. 3 zł  od każdej wpłaty 



6.2. 
b) Wpłaty gotówkowe w PLN w formie 
otwartej na rachunek prowadzony w Banku w 
banknotach  

0,5% min. 15 zł 0,5% min. 15 zł 
0,5% min. 15 

zł 0,5% min. 15 zł 0,2% min. 5 zł 0,5% min. 15 zł 0,5% min. 15 zł od każdej wpłaty 

6.3. c) Wpłata gotówki w PLN w formie otwartej 
na rachunek prowadzony w Banku w bilonie 7) 1% min. 10 zł    od każdej wpłaty 

6.4. 
d) Wpłaty gotówkowe w formie otwartej na 
rachunek prowadzony w innym banku 
krajowym 

2% min. 20 zł 2% min. 20 zł 2% min. 20 zł 2% min. 20 zł 2% min. 20 zł 2% min. 20 zł 2% min. 20 zł od każdej wpłaty 

6.6. f) Wpłaty gotówkowe w formie zamkni ętej:          

6.6.1. - wpłaty w banknotach 0,5% min. 15 zł 0,5% min. 15 zł 0,5% min. 15 
zł 0,5% min. 15 zł 0,15% min. 5 zł 0,5% min. 15 zł 0,5% min. 15 zł od każdej wpłaty 

6.6.2 - wpłaty w bilonie7)  1% min. 10 zł  od każdej wpłaty 

6.6.3. - za usługi związane z transportem wartości 
zgodnie z 
umową zgodnie z umową 

zgodnie z 
umową zgodnie z umową zgodnie z umową 

zgodnie z 
umową 

zgodnie z 
umową zgodnie z umową 

6.6.4. - za wydanie dodatkowego klucza/ karty do 
zamknięć wrzutni skarbca nocnego 

zgodnie z 
umową zgodnie z umową zgodnie z 

umową zgodnie z umową zgodnie z umową zgodnie z 
umową 

zgodnie z 
umową zgodnie z umową 

6.5. e) Wpłata gotówkowa w walucie obcej 1% min. 15 zł dla walut: EUR, USD, GBP, CHF,  
1,5% min. 15 zł - pozostałe waluty od każdej wpłaty 

6.6. 
f) Ryczałt za wpłaty gotówkowe na rachunek 
podmiotu prowadzony  
w Banku 

min. 2 000 zł min. 2 000 zł min. 2 000 zł min. 2 000 zł min. 2 000 zł min. 2 000 zł min. 2 000 zł miesięcznie 

7.  Wypłaty gotówkowe    

7.1. 
a) Wypłata gotówki dokonane kartą debetową 
MasterCard Business/ kartą debetową VISA 
Business z bankomatów Banku  

0 zł  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł od każdej wypłaty 

7.2. 
b) Pozostałe wypłaty gotówki dokonane kartą 
debetową MasterCard Business/ kartą debetową 
VISA Business 

4,5% min. 6 zł 4,5% min. 6 zł  4,5% min. 6 zł 4,5% min. 6 zł  4,5% min. 6 zł  4,5% min. 6 zł  4,5% min. 6 zł  od każdej wypłaty 

7.3. 
c) Wypłaty gotówkowe w PLN w formie 
otwartej z rachunków przedsi ębiorców oraz 
innych podmiotów 

0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 
zł 

0,5% min. 10 zł 0,2% min. 5 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł od każdej wypłaty 

7.4. d) Wypłaty gotówkowe formie otwartej w 
walutach obcych 

1% min. 15 zł dla walut: EUR, USD, GBP, CHF,  
1,5% min. 15 zł - pozostałe waluty 

od każdej wypłaty 

7.5. e) Wypłaty gotówkowe w formie zamkni ętej:          

7.5.1. - za przygotowanie i wydanie znaków 
pieniężnych w formie zamkniętej 

zgodnie z 
umową zgodnie z umową zgodnie z 

umową zgodnie z umową zgodnie z umową zgodnie z 
umową 

zgodnie z 
umową zgodnie z umową 

7.5.2. - za usługi związane z transportem wartości  zgodnie z 
umową zgodnie z umową zgodnie z 

umową zgodnie z umową zgodnie z umową zgodnie z 
umową 

zgodnie z 
umową zgodnie z umową 

7.6. f) Nieodebranie gotówki w terminie 
awizowanej wypłaty:         

7.6.1. - w PLN 
0,25% min. 100 
zł max. 5 000 zł 

0,25% min. 100 
zł max. 5 000 zł  

0,25% min. 
100 zł max. 

5 000 zł ł 

0,25% min. 100 zł 
max. 5 000 zł  

0,25% min. 100 zł 
max. 5 000 zł  

0,25% min. 100 
zł max. 5 000 zł 

0,25% min. 100 
zł max. 5 000 zł  

od wartości 
niepodjętej kwoty  

7.6.2. - w walucie obcej 
0,25% min. 300 
zł max. 5 000 zł 

0,25% min. 300 
zł max. 5 000 zł 

0,25% min. 
300 zł max. 

5 000 zł 

0,25% min. 300 zł 
max. 5 000 zł 

0,25% min. 300 zł 
max. 5 000 zł 

0,25% min. 300 
zł max. 5 000 zł 

0,25% min. 300 
zł max. 5 000 zł 

od wartości 
niepodjętej kwoty 

7.7. Wypłata gotówki przy u życiu aplikacji 
PeoPay   

7.7.1. - w bankomatach Pekao 0 zł od każdej wypłaty 

7.7.2. - pozostałe wypłaty w kraju8) 2% min. 5 zł od każdej wypłaty 

7.7.3. 

- pozostałe wypłaty za granicą8) 2% min. 5 zł dla rachunku w PLN 
2% min. 1,5 Euro dla rachunku w EUR 
2% min.1,5 USD dla rachunku w USD 
2% min.1,5 CHF dla rachunku w CHF 
2% min. 1 GBP dla rachunku w GBP 

od każdej wypłaty 

7) Opłata za wpłaty w bilonie będzie pobierana od momentu wdrożenia do systemu Banku. Do tego czasu obowiązują opłaty, jak za wpłaty w banknotach. 
8) Dostępne od momentu wdrożenia usługi 

 
Punkt 9.1.1.1. otrzymuje brzmienie: 
 

Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI/ USŁUGI 
PAKIET MÓJ 
BIZNES NET 

PAKIET MÓJ 
BIZNES 

STARTOWY 

PAKIET  
MÓJ BIZNES 

PAKIET MÓJ 
BIZNES 

DYNAMICZNY 

PAKIET MÓJ 
BIZNES 

PŁATNICZY 

PAKIET MÓJ 
BIZNES FX 

PAKIET MÓJ 
BIZNES 

PREMIUM 

Tryb pobierania 
opłat/ prowizji 

9.  Zlecenia stałe   

9.1. a) Zlecenia stałe realizowane w systemie 
Bankowo ści Internetowej PekaoBiznes24: 

  

9.1.1. - wykonanie zleceń stałych na podstawie 
dyspozycji posiadacza rachunku:   

9.1.1.1. * realizacja zlecenia stałego na rachunki w 
Banku 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł od każdej operacji 

 
 
 



 
 
 
 
 
W Rozdziale XI. „RACHUNKI / PAKIETY WYCOFANE Z OFER TY BANKU” 
 
Punkt 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. otrzymują brzmienie: 
 

Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI/ USŁUGI RACHUNEK 
BIEŻĄCY 

PAKIET 
EUROKONTO 

BUSINESS 

PAKIET BUSINESS 
LIDER 

PAKIET LIDER 
FARMACJI PAKIET FIRMA I JA  PAKIET 

SAMORZĄD 

PAKIETY 
PEKAO 

OPTIMUM 

Tryb pobierania 
opłat/ prowizji 

2. Przelewy krajowe    

2.1. 
Przelewy na rachunki 
prowadzone w Banku (w złotych 
i w walucie): 

  

2.1.1. 
a) realizowane poprzez bankowo ść 
internetow ą/ telefoniczn ą/ mobiln ą 
PekaoBiznes24: 

  

2.1.1.1. - na rachunek innego Klienta w Banku 
w PLN  0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł od każdego 

przelewu 

2.1.1.2. - na rachunek innego Klienta w Banku 
w walucie obcej 

0,5 zł 
 

0,5 zł 
 

0,5 zł 
 

0,5 zł 
 

0,5 zł 
 

0,5 zł 
 

0,5 zł 
 

od każdego 
przelewu 

2.1.1.3. - na własny rachunek 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
od każdego 

przelewu 

2.1.2. 
b) realizowane poprzez Bankowo ść 
Internetow ą Pekao24 dla firm: 
 

  

2.1.2.1. - na rachunek innego Klienta w Banku 
w PLN 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł od każdego 

przelewu 

2.1.2.2. - na rachunek innego Klienta w Banku 
w walucie obcej 

0,5 zł 
 

0,5 zł 
 

0,5 zł 
 

0,5 zł 
 

0,5 zł 
 

0,5 zł 
 0,5 zł od każdego 

przelewu 

2.1.2.3 - na własny rachunek 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł od każdego 
przelewu 

2.1.3. 
c) realizowane poprzez Bankowo ść 
Elektroniczn ą PROFFICE:   

2.1.3.1. - na rachunek innego Klienta w Banku 
w PLN  0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł od każdego 

przelewu 

2.1.3.2. 
- na rachunek innego Klienta w Banku 
w walucie obcej 
 

0,5 zł 
 

0,5 zł 
 

0,5 zł 
 

0,5 zł 
 

0,5 zł 
 

0,5 zł 
 0,5 zł od każdego 

przelewu 

2.1.3.3. - na własny rachunek 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł  od każdego 
przelewu 

 
Punkt 4. otrzymuje brzmienie: 
 

Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI/ USŁUGI RACHUNEK 
BIEŻĄCY 

PAKIET 
EUROKONTO 

BUSINESS 

PAKIET BUSINESS 
LIDER 

PAKIET LIDER 
FARMACJI PAKIET FIRMA I JA  PAKIET 

SAMORZĄD 

PAKIETY 
PEKAO 

OPTIMUM 

Tryb pobierania 
opłat/ prowizji 

4.  Wpłaty gotówkowe    

4.1. 
a) Wpłaty gotówkowe w 
oznaczonych bankomatach Banku, 
posiadaj ących funkcj ę wpłatomatu  

0,3% min 3 zł  0,25% min 3 zł  0,25% min 3 zł  0,1% min 3 zł  0,3% min 3 zł 0,3% min 3 zł  0,25% min 3 zł od każdej wpłaty  

4.2. 

b) Wpłaty gotówko we w PLN w 
formie otwartej na rachunek 
prowadzony w Banku 8) w 
banknotach  

0,5% min. 15 zł 0,3% min. 3 zł 0,5% min. 3 zł 0,1% min. 3 zł 0,5% min. 3 zł 0,5% min. 15 zł od 0,25% do 
1% min. 5 zł 

od każdej wpłaty 

4.3. 
c) Wpłaty gotówkowe w PLN w 
formie otwartej na rachunek 
prowadzony w Banku w bilonie 12) 

1% min. 10 zł   od każdej wpłaty  

4.4. 
d) Wpłaty gotówkowe w walucie 
obcej w formie otwartej na 
rachunek prowadzony w Banku 

1% min. 15 zł dla walut: EUR, USD, GBP, CHF,  
1,5% min. 15 zł - pozostałe waluty od każdej wpłaty 

4.5. 
e) Wpłaty gotówkowe w formie 
otwartej na rachunek prowadzony 
w innym banku krajowym 

2% min. 20 zł 1% min. 5 zł 1% min. 5 zł 0,2% min. 5 zł 1% min. 5 zł 2% min. 20 zł 2% min. 20 zł od każdej wpłaty 

4.6. f) Wpłaty gotówkowe w formie 
zamkni ętej: 

  

4.6.1. - wpłaty w banknotach  0,5% min. 15 zł 0,5% min. 15 zł 0,5% min. 15 zł 0,5% min. 15 zł 0,5% min. 15 zł 0,5% min. 15 zł 0,5% min. 15 zł od każdej wpłaty 

4.6.2. - wpłaty w bilonie12)  1% min. 10 zł   od każdej wpłaty 

4.6.3. - za usługi związane z transportem 
wartości zgodnie z umową zgodnie z umową zgodnie z umową zgodnie z umową zgodnie z umową zgodnie z umową zgodnie z 

umową zgodnie z umową 



4.6.4. 
- za wydanie dodatkowego klucza/ 
karty do zamknięć wrzutni skarbca 
nocnego 

zgodnie z umową zgodnie z umową zgodnie z umową zgodnie z umową zgodnie z umową zgodnie z umową zgodnie z 
umową zgodnie z umową 

4.7. 
e) Ryczałt za wpłaty gotówkowe na 
rachunek podmiotu prowadzony w 
Banku 

min. 2 000 zł min. 2 000 zł min. 2 000 zł min. 2 000 zł min. 2 000 zł min. 2 000 zł min. 2 000 zł miesięcznie 

12) Opłata za wpłaty w bilonie będzie pobierana od momentu wdrożenia do systemu Banku. Do tego czasu obowiązują opłaty, jak za wpłaty w banknotach. 

 
Dodaje się punkty 5.5. oraz 5.8.: 
 

Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI/ USŁUGI RACHUNEK 
BIEŻĄCY 

PAKIET 
EUROKONTO 

BUSINESS 

PAKIET BUSINESS 
LIDER 

PAKIET LIDER 
FARMACJI PAKIET FIRMA I JA  PAKIET 

SAMORZĄD 

PAKIETY 
PEKAO 

OPTIMUM 

Tryb pobierania 
opłat/ prowizji 

5.5. d) Wypłaty gotówkowe formie 
otwartej w walutach obcych 

1% min 15 zł dla walut: EUR, USD, GBP, CHF,  
1,5% min 15 zł - pozostałe waluty od każdej wypłaty 

5.8. 
Wypłata gotówki przy u życiu 
aplikacji PeoPay   

5.8.1. - w bankomatach Pekao 0 zł od każdej wypłaty 

5.8.2. - pozostałe wypłaty w kraju13) 2% min. 5 zł od każdej wypłaty 

5.8.3. 

- pozostałe wypłaty za granicą13) 2% min. 5 zł dla rachunku w PLN 
2% min. 1,5 Euro dla rachunku w EUR 
2% min.1,5 USD dla rachunku w USD 
2% min.1,5 CHF dla rachunku w CHF 
2% min. 1 GBP dla rachunku w GBP 

od każdej wypłaty 

13) Dostępne od momentu wdrożenia usługi 

 
Punkt 7.1. otrzymuje brzmienie: 
 
7.  Zlecenia stałe  

 
  

7.1. 
a) Zlecenia stałe realizowane w 
systemie Bankowo ści Internetowej 
PekaoBiznes24: 

  

7.1.1. 
- wykonanie zleceń stałych na 
podstawie dyspozycji posiadacza 
rachunku: 

  

7.1.1.1. * realizacja zlecenia stałego na 
rachunki w Banku 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 0,5 zł od każdego zlecenia 

7.1.1.2. * realizacja zlecenia stałego na 
rachunki w innych bankach 3,5 zł 3,5 zł 3,5 zł 3,5 zł 3,5 zł 3,5 zł 

a) do 100 
zleceń 

miesięcznie – 2 
zł 

b) powyżej 100 
zleceń 

miesięcznie – 1 
zł 

od każdego zlecenia 

7.1.2. - modyfikacja dyspozycji, kwoty, 
terminu 0 zł 0 zł  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł od każdej 

modyfikacji 

7.1.3. - odwołanie zlecenia stałego 0 zł  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł od każdego zlecenia 

 
W rozdziale XII. „OBSŁUGA KART BANKOWYCH WYCOFANYCH  Z OFERTY BANKU” 
 
Punkty 1. i 2.1. otrzymują brzmienie: 
 

Lp. 
RODZAJ 

CZYNNOŚCI/ 
USŁUGI 

KARTA 
MAESTRO 
BUSINESS 

KARTA VISA 
BUSINESS 

LIDER 

KARTA 
DEBETOWA 

MASTERCARD 
BUSINESS 

UNEMBOSSED 
PEKAO 

MASTERCAR
D BUSINESS 

PEKAO 
(OBCIĄŻENIO

WA) 

MASTERCARD 
BUSINESS 

GOLD PEKAO 
(OBCIĄŻENIOW

A) 

VISA 
BUSINESS 

GOLD 
PEKAO 

(OBCIĄŻENIO
WA) 

KARTA 
MAESTRO 

DO PAKIETU 
EUROKONTO 

BUSINESS  

KARTA 
MASTERCARD 

PRELUDIUM 
DO  

PAKIETU 
EUROKONTO 

BUSINESS 

TRYB 
POBIERA

NIA 
OPŁAT/ 

PROWIZJ
I 

1. Opłata za kart ę  

7 zł 
lub 

0 zł -  w przypadku 
rozliczenia przez 
Bank transakcji 

bezgotówkowych 
dokonanych kartą 
na kwotę min. 300 

zł miesięcznie 

120 zł1)  

7 zł 
lub 

0 zł -  w przypadku 
rozliczenia przez Bank 

transakcji 
bezgotówkowych 

dokonanych kartą na 
kwotę min. 300 zł 

miesięcznie 

100 zł2) 150 zł3) 150 zł4)  w cenie pakietu  50 zł  

rocznie; 
miesięczni

e 
(w 

przypadku 
karty 

debetowej 
MCB 

Unemboss
ed Pekao) 

2. Wypłata 
gotówki:   

2.1. 
a) z 
bankomatów 
Banku  

0 zł 4,5% min. 6 zł 0 zł 4,5% min. 6 zł 4,5% min. 6 zł 4,5% min. 6 zł 0 zł 4,5% min. 6 zł od każdej 
wypłaty 

 



 
 
 
 
 
W rozdziale XIV. „POZOSTAŁE OPERACJE I USŁUGI BANKO WE (DOTYCZY OFERTY BIEŻĄCEJ ORAZ OBSŁUGI PRODUKTÓW I 
USŁUG WYCOFANYCH Z OFERTY BANKU)” 
 
Punkt 8. w dziale „Pozostałe czynności” otrzymuje brzmienie: 
  

POZOSTAŁE CZYNNOŚCI 

8. 
Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotycz ącej blokady środków 
na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia umów 
zawieranych przez posiadacza rachunku 

500 zł za każdą dyspozycję 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacje na temat zmian oraz wszystkich oferowanych przez Bank produktów uzyskają Państwo w Oddziałach Banku pod numerem 
infolinii 801 666 555 (opłata wg cennika operatora) oraz na stronie internetowej www.pekao.com.pl 
 
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału 
zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł. 


