Opłaty i prowizje
OPŁATA ZA:

PROWADZENIE KONTA - OPŁATA
MIESIĘCZNA

WARUNKI ZWOLNIENIA Z OPŁAT

0 zł/ 9 zł

0 zł po spełnieniu jednego z warunków:
• wpływy min. 2 000 zł z wyłączeniem wpływów z
tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub
udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów
między rachunkami klienta,
• przelewu do ZUS/US,
• 1 wpływu z terminala wydanego przez bank,
• 1 transakcji wymiany walut w banku,
• opłacenia 1 raty leasingu w Pekao Leasing.

9 zł gdy nie zostanie spełniony żaden ze wskazanych
warunków.
OBSŁUGA KARTY DEBETOWEJ
0 zł/ 7 zł
0 zł jeśli bank rozliczy transakcje bezgotówkowe kartą
debetową wydaną do rachunku na kwotę 300 zł
miesięcznie,
7 zł, gdy suma rozliczonych transakcji nie przekroczy 300
zł.
PRZELEW WEWNĘTRZNY ZWYKŁY NA RACHUNEK W PEKAO S.A.
-w bankowości elektronicznej
0 zł
-w oddziale
12 zł
PRZELEW ZEWNĘTRZNY ZWYKŁY W OBROCIE KRAJOWYM
-w bankowości elektronicznej

0 zł/ 1,5 zł

-w oddziale
Przelew do ZUS / US
PRZELEW SEPA
-w bankowości elektronicznej

12 zł
0 zł

-w oddziale
WYPŁATY GOTÓWKI
-z bankomatów banku
-z pozostałych bankomatów w
kraju
-z oddziału w formie otwartej

30 zł

WPŁATY GOTÓWKI
-we wpłatomatach banku

0 zł/ 5zł

0 zł
0 zł/ 2% min. 5 zł
0 zł/ 0,3% min. 5
zł
0 zł/ 0,2%

-w oddziale w formie otwartej
0,3% min. 5 zł
Zobacz Tabelę opłat i prowizji

0 zł jeśli przelew złożony jest w aplikacji mobilnej
PeoPay,
0 zł pierwsze 15 przelewów złożonych w Pekao24 dla
firm albo Pekao Biznes24,
1,5 zł kolejne przelewy złożone w Pekao24 dla firm albo
Pekao Biznes24.

0 zł pierwsze 5 przelewów w miesiącu,
5 zł kolejne przelewy.

0 zł pierwsze dwie pierwsze wypłaty w miesiącu
2% min. 5 zł kolejne wypłaty
0 zł wypłaty do sumy 10 000zł miesięcznie
0,3% min. 5 zł kolejne wypłaty
0 zł wpłaty do sumy 100 000 zł miesięcznie
0,2% kolejne wpłaty

