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Dokument dotyczący opłat 

 

 

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. 

Nazwa rachunku: Konto Xelion 

Data: …………….. 

 

 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 „Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych”.  

 Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie. 

 

Usługa Opłata 

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem 
Prowadzenie rachunku płatniczego  
[Konto Xelion] 
Usługa bankowości telefonicznej 
[Bankowa usługa telekomunikacyjna Serwis] 
Usługa bankowości elektronicznej 
[Bankowa usługa telekomunikacyjna Serwis] 
Powiadamianie SMS 
 
 
 
 
Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku 
płatniczym 
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 

miesięcznie pobierana z góry           0,00 zł 
Opłata roczna ogółem               0,00 zł 
Opłata za korzystanie z Serwisu         0,00 zł 
Opłata roczna ogółem               0,00 zł 
Opłata za korzystanie z Serwisu        0,00 zł 
Opłata roczna ogółem               0,00 zł 
stawka dla pojedynczego SMS         0,20 zł 
opłata będzie pobierana w pierwszym tygodniu 
następnego miesiąca zbiorczo za wszystkie 
powiadomienia SMS wysłane w poprzednim 
miesiącu 
                                       15,00 zł 
 
                                       10,00 zł           

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych) 

Polecenie przelewu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polecenie przelewu zewnętrznego (na rachunki 
prowadzone w innych bankach na terenie 
Polski) w złotych wykonywane z rachunku o 
charakterze bieżącym w złotych: 
- na rachunki podmiotów gospodarczych i 
jednostek budżetowych prowadzone w innych 
bankach                                6,00 zł 
Opłaty nie pobiera się w przypadku przelewów 
dokonywanych z rachunków klientów 
obsługiwanych przez Dom Inwestycyjny Xelion 
sp. z o.o. na kwotę min 25.000,00 zł , o ile 
przelew realizowany jest na rachunek instytucji 
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Polecenie przelewu wewnętrznego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

finansowej współpracującej z Domem 
Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. 
- na rachunki osób fizycznych prowadzone w 
innych bankach                         6,00 zł 
Polecenie przelewu zewnętrznego (na rachunki 
prowadzone w innych bankach na terenie 
Polski) w złotych wykonywane z rachunku o 
charakterze bieżącym w złotych za 
pośrednictwem Serwisu                 0,00 zł 
Polecenie przelewu w walucie obcej, w obrocie 
dewizowym - wysyłane za granicę  
Stawka podstawowa, przekaz za pośrednictwem 
systemu SWIFT, opcja kosztowa SHA, BEN, 
OUR:  
tryb zwykły  0,50% min 30,00 zł max 250,00 zł   
tryb pilny    0,60% min 50,00 zł max 300,00 zł 
tryb ekspres 0,75% min 70,00 zł max 400,00 zł   
Opłata za komunikat SWIFT dla opcji kosztowej 
SHA, OUR, BEN                      22,00 zł 
Opłata za rozliczenie przekazu wysyłanego z 
opcją kosztową SHA do kraju należącego do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w 
walucie EOG                          20,00 zł 
Opłata pokrywająca koszty banku 
zagranicznego przy przekazach wysyłanych w 
obrocie dewizowym  w USD z opcją kosztową 
OUR                                 100,00 zł 
Opłata pokrywająca koszty banku 
zagranicznego przy przekazach wysyłanych w 
obrocie dewizowym w walutach akceptowanych 
przez Bank za wyjątkiem USD poza teren 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego z 
opcją kosztową OUR 

 0,20 % min 50,00 zł max 450,00 zł 
Jeżeli przekaz nie spełnia STP (dla opcji 
kosztowej SHA, OUR, BEN)           40,00 zł 
Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunki 
prowadzone w Banku) w złotych – w obrocie 
krajowym: 
- na rachunki podmiotów gospodarczych i 
jednostek budżetowych prowadzone w Banku 

2,99 zł 
- na rachunki osób fizycznych prowadzone w 
Banku                                  2,00 zł 
Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunki 
prowadzone w Banku) w walucie obcej – w 
obrocie krajowym (zwane dalej przelewem), 
złożone: 
- na rachunki podmiotów gospodarczych i 
jednostek budżetowych prowadzone w Banku 
składane za pośrednictwem Doradcy 
Finansowego                           5,00 zł 
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Polecenie przelewu SEPA 
Polecenie przelewu w walucie obcej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polecenie zapłaty  
[Polecenie zapłaty, Pekao Zlecenie] 
Zlecenie stałe 

- na rachunki osób fizycznych prowadzone w 
Banku składane za pośrednictwem Doradcy 
Finansowego                           5,00 zł 
- na rachunki podmiotów gospodarczych i 
jednostek budżetowych prowadzone w Banku 
składane za pośrednictwem Serwisu    0,00 zł 
- na rachunki osób fizycznych prowadzone w 
Banku składane za pośrednictwem Serwisu 

0,00 zł 
9,90 zł 

Polecenie przelewu w walucie obcej, polecenie 
przelewu w obrocie dewizowym - wysyłane - na 
rachunki innych banków krajowych: 
Stawka podstawowa, przekaz za 
pośrednictwem systemu SWIFT:  
tryb zwykły – przekaz składany za 
pośrednictwem Doradcy Finansowego  oraz 
Serwisu opcja kosztowa SHA, BEN, OUR 

     0,50% min 30,00 zł max 250,00 zł 
W przypadku przekazów w obrocie dewizowym 
– wysłanych – na rachunki banków krajowych 
za pośrednictwem systemu SWIFT – tryb 
zwykły dokonywanych z rachunków klientów 
obsługiwanych przez Dom Inwestycyjny Xelion 
sp. z o.o. stosowana  jest stawka prowizyjna 
0,25%, o ile przekaz realizowany jest na 
rachunek instytucji finansowej współpracującej 
z Domem Inwestycyjnym Xelion  sp. z o.o.   
tryb pilny - przekaz składany za pośrednictwem 
Serwisu opcja kosztowa SHA, BEN, OUR 

      0,60% min 50,00 zł max 300,00 zł 
Tryb pilny nie dotyczy przekazów w walucie 
EOG wysyłanych na rachunki innych banków 
krajowych. 
tryb ekspres - przekaz składany za 
pośrednictwem Serwisu opcja kosztowa SHA, 
0,75% min 70,00 zł max 400,00 zł 
Tryb ekspres przekazów wysyłanych na 
rachunki innych banków krajowych możliwy jest 
tylko w walucie USD.   
Opłata za komunikat SWIFT dla opcji kosztowej 
SHA, OUR, BEN                      22,00 zł 
Opłata pokrywająca koszty banku krajowego 
przy przekazach wysyłanych w obrocie 
dewizowym w walutach akceptowanych przez 
Bank z opcją kosztową OUR  

             0,25 % min 30,00 zł max 250,00 zł 
Jeżeli przekaz nie spełnia STP (dla opcji 
kosztowej SHA, OUR, BEN)           40,00 zł 
Polecenie zapłaty: 
- realizacja                            0,00 zł 
Usługa nie jest dostępna 
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[Zlecenie stałe, Przelew cykliczny] 
 

 

Karty i gotówka 
Wydanie karty płatniczej [Maestro]         
Obsługa karty debetowej [Maestro] 
 
Wypłata gotówki  
 
 
 
 
 
 
 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu 
karty debetowej do płatności bezgotówkowych 
 
 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu 
karty debetowej do płatności gotówkowych 
Wpłata gotówki  
 
Obsługa karty kredytowej 

0,00 zł 
Opłata za zabezpieczenie transakcji 
dokonanych Kartą Maestro              0,00 zł 
wypłata gotówki z konta Xelion w złotych lub 
w walucie wymienialnej                 0,00 zł 
wypłata gotówki przy użyciu Karty Maestro z 
bankomatów Banku, krajowej i europejskiej 
sieci bankomatów banków Grupy Uni Credit 

0,00 zł 
Pozostałe wypłaty gotówki przy użyciu Karty 
Maestro                        4% min. 4,50 zł 
Realizacja transakcji bezgotówkowych w tym 
transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności bezgotówkowych 
                                        0,00 zł 
Pozostałe wypłaty gotówki przy użyciu Karty 
Maestro                        4% min. 4,50 zł 
wpłata gotówki na konto Xelion w złotych  lub 
w  walucie wymienialnej                0,00 zł 
Usługa nie jest dostępna 

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane 

Kredyt w rachunku płatniczym [Pożyczka w 
Rachunku] 

Usługa nie jest dostępna 

Inne usługi 

 

 

 

  


