
PKO KONTO BEZ GRANIC  
Z APLIKACJĄ MOBILNĄ IKO 
W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

W PKO Banku Polskim możesz założyć PKO Konto bez Granic 
i mieć dostęp do stanu swoich środków i historii operacji. 
 
Do otwarcia konta nie musisz mieć polskiego numeru telefonu komórkowego. Jednak w przypadku zagranicznego numeru, 
nie będzie możliwe aktywowanie i korzystanie z aplikacji IKO. 
 

Konto bez Granic jest rachunkiem płatniczym dla osób od 18 roku życia. 
Propozycja skierowana jest wyłącznie do nowych klientów, którzy są obywatelami Ukrainy.

www.pkobp.pl, infolinia: 800 302 302 brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach opłata zgodna z taryfą operatora, 
+48 81 535 60 60 opłata zgodna z taryfą operatora.

Skorzystaj z propozycji do 31.05.2022 r.

Zalety PKO Konta bez Granic, o których warto pamiętać:

0 zł za wszystkie standardowe przelewy, krajowe i zagraniczne, 
zlecenia stałe i polecenia zapłaty.

0 zł za wpłaty i wypłaty w placówkach naszego banku.

0 zł za szybki przelew do Kredobanku
(do 31.05.2022, po tym czasie 10 zł).

0 zł za zlecenie przelewu zagranicznego 
do każdego banku w Ukrainie 
(do 31.05.2022, po tym czasie opłaty zgodnie 
z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat).

 0 zł za prowadzenie konta przez 12 miesięcy 
od otwarcia konta, potem 17,99 zł za mies. 

0 zł za wypłaty kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie
(za wypłaty gotówki z bankomatów za granicą ich operatorzy mogą pobierać opłaty).

Wygodna aplikacja IKO z możliwością płatności, wpłat i wypłat BLIK.
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PKO РАХУНОК БЕЗ МЕЖ
З МОБІЛЬНИМ ДОДАТКОМ IKO 
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

У PKO Bank Polski ви можете відкрити PKO Рахунок 
без Меж і мати доступ до своїх коштів та історії операцій.

Для відкриття рахунку вам не потрібно мати польський номер мобільного телефону.
Однак у випадку іноземного номера активування та використання додатка IKO буде неможливим.

www.pkobp.pl, гаряча лінія: 800 302 302 без оплати за внутрішні номери в країні; в інших випадках оплата відповідає тарифу оператора, 
+48 81 535 60 60 оплата згідно з тарифом оператора.

Скористайтеся пропозицією до 31 травня 2022 року:

. 

Переваги PKO Рахунку без Меж, про які варто пам'ятати:

PKO Рахунок без Меж — платіжний рахунок для осіб віком від 18 років. 
Пропозиція спрямована тільки для нових клієнтів, які є громадянами України.

 0 злотих за швидкий переказ в Kredobank 
(до 31 травня 2022 року, після цього 10 злотих).

 0 злотих за іноземне платіжне доручення в будь-який 
банк України (до 31 травня 2022 року, після цього 
комісія згідно з чинним Тарифом комісій).

 0 злотих за обслуговування рахунку протягом 12 місяців 
з моменту відкриття рахунку, потім 17,90 злотих на місяць.
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0 злотих за всі стандартні перекази, внутрішні та іноземні 
постійні доручення та пряме дебетування

0 злотих за депозити та зняття коштів у відділеннях нашого банку

0 злотих за зняття готівки з картки з усіх банкоматів у Польщі та в усьому світі 
(Оператори банкоматів можуть стягувати комісію за зняття готівки в банкоматах за кордоном)

Зручний додаток IKO з можливістю BLIK платежів, депозитів і зняття коштів
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