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     jest inny, każdy ma inne 

   zainteresowania i każdy może mieć kartę 

PKO Banku Polskiego

Specjalnie dla naszych Klientów przygotowaliśmy 

galerię wyjątkowych kart. Teraz to właśnie do Ciebie 

należy decyzja, którą z naszych wyjątkowych kart 

będziesz nosić

Szczegóły oferty, w tym Taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku oraz na www.pkobp.pl.

Każdy z nas

dopasowaną do siebie.

Którą kartę PKO Banku Polskiego
 wybierasz?

w portfelu.



Nie płacą oni za wydanie karty debetowej oraz 

za prowadzenie konta pod warunkiem określonych 

systematycznych wpływów. Dodatkowo krajowe 

przelewy internetowe i wypłaty z bankomatów 

PKO Banku Polskiego, eService i BZ WBK

PKO Konta za Zero.

mają gratis.

Posiadaczami tej karty mogą zostać właściciele





Wszyscy seniorzy po 60. roku życia w ramach 

miesięcznej opłaty za prowadzenie konta zyskują 

dodatkowo ubezpieczenie, czyli w razie potrzeby 

pomoc medyczną i domową oraz możliwość wypłat 

ze wszystkich bankomatów w Polsce bez dodatkowych 

opłat. Przyszłość zapowiada się

Posiadaczami tej karty mogą zostać właściciele

PKO Konta Pogodnego.

pogodnie!





Posiadaczami tej karty mogą zostać właściciele

PKO Konta dla Młodych.

Dzięki niej mogą oni wypłacać środki ze wszystkich 

bankomatów w Polsce i na świecie. Mają również 

dostęp do bankowości internetowej iPKO.

Konkretne korzyści!





W ramach jednej opłaty mogą oni korzystać 

ze wszystkich możliwości konta, nie ponosząc 

dodatkowych kosztów. Wypłaty gotówki ze wszystkich

bankomatów w Polsce i na świecie oraz przelewy 

krajowe i zlecenia stałe mają bez opłat. 

Posiadaczami tej karty mogą zostać właściciele

PKO Konta bez Granic.

Wartościowe rozwiązania!





Najmłodsi posiadacze konta nie płacą 

za jego prowadzenie i za krajowe przelewy 

internetowe. Bez opłat mają także wypłaty 

ze wszystkich bankomatów na świecie 

i dostęp do iPKO.  

Posiadaczami tej karty mogą zostać właściciele

PKO Konta Pierwszego.

Na dobry początek!





Posiadaczami tej karty mogą zostać właściciele

SUPERKONTA Oszczędnego.

W ramach konta Klienci otrzymują dostęp do usług 

bankowości elektronicznej oraz mogą bez opłat  

wypłacać gotówkę ze wszystkich bankomatów 

w Polsce.  

 

Wygodne wyjście!





Ekskluzywne
PKO Banku Polskiego

karty zaprojektowane specjalnie

dla Klientów 



Ekskluzywna karta do Konta Platinium II 
stworzona z myślą o 

Konto zapewnia indywidualnego doradcę, 

obsługę w wydzielonych pomieszczeniach banku 

i indywidualne uzgadnianie warunków transakcji. 

Po prostu czysty profesjonalizm.

naszych Klientach.





Karta dla posiadaczy

Konto zapewnia indywidualnego doradcę 

oraz spersonalizowany dobór produktów i usług. 

Gwarantujemy wygodę i oszczędność czasu 

Konta Aurum.

– profesjonalnie.





Kolekcja niepowtarzalnych kart 
PKO Banku Polskiego

zaprojektowanych 

z myślą o Klientach



Tę wyjątkową kartę przygotowaliśmy specjalnie

dla wszystkich miłośników podróży nie tylko do miejsc odległych.





Mamy również idealną propozycję dla wszystkich

miłośników zwierząt.





Nieważne, czy kupujesz nowy zestaw kijów do golfa,

czy kosiarkę do trawy.





Dla wszystkich, którzy cenią moc, zawrotną prędkość

i szczyptę adrenaliny.





Na wakacjach, a może wśród znajomych...

co to wolność.
Wcale nie musisz być surferem, by poczuć,





Kiedy pada lub gdy żar leje się z nieba

– parasol zawsze się przydaje.





sprzyjająDla wszystkich, którym

pomyślne wiatry.





aksamitnie gładka,Delikatna,

skroplona rosą poranka.





Czy trzeba wybrać swój  ulubiony kolor?
Przecież można  lubić je wszystkie.





Idealna karta dla tych,

którzy są w ciągłym ruchu.





Dla tych, którzy lubią  ciekawy design
i nowoczesną sztukę.





Poczuj przestrzeń, bądź wolny, leć z wiatrem

w nieznane.





Karta z nietypową grafi ką,
 która spodoba się wszystkim szukającym

niestandardowych rozwiązań.





Wielbiciele wspaniałej polskiej przyrody
z pewnością docenią ten wzór.





Wielbiciele zwierząt z pewnością zwrócą uwagę

na tę kartę.





Każda podróż w dalekie zakątki świata

wymaga przygotowania.





Zieleń uspokaja i odstresowuje.





lubisz pejzaże,Robisz zdjęcia,

zachwycasz się pięknem przyrody?
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