Tabela porównawcza podstawowych opłat za konto dla seniora w bankach
Zestawienie powstało na podstawie ankiet przeprowadzonych przez „Gazetę Senior” / gazetasenior.pl wśród banków na przełomie XII/I 2022 r.
Bank Pekao S.A. Bank Pocztowy

BNP Paribas
Bank Polska

Getin Bank

ING Bank Śląski

Konto dla Ciebie EKOkonto bez
kosztów

Konto
Przekorzystne

Konto w
Porządku Plus

Konto Otwarte
na Ciebie

Konto Proste
Zasady

Konto Komfort PKO Konto za
lub Konto Direct Zero

Konto Jakie
Chcę

10 zł

7 zł

6 zł

0 zł

7,99 zł

0 zł

9 zł

6 zł

0 zł jeśli w
miesiącu na
konto wpłynie
jednorazowo
min. 1500 zł

0 zł jeśli w
miesiącu na
konto wpłynie
min. 1000 zł
oraz zostanie
dokonana min.
1 transakcja
bezgotówkowa
kartą lub
transakcja BLIK
12 zł

0 zł- jeśli w
miesiącu na
konto wpłynie
min. 1000 zł

nd.

0 zł - jeśli w
nd.
miesiącu na
konto wpłynie
świadczenie z
ZUS lub zostanie
wydana karta
debetowa do
konta

0 zł jeśli w
miesiącu
zostanie
dokonanych
min. 5 transakcji
kartą lub BLIK

15 PLN - konto
0 zł
Komfort
0 PLN – konto
Direct
Opłata jest stała nd.

8 zł

10 zł

5 zł

10 zł

Konto Komfort - 10 zł
9 zł (0 zł - dla
pierwszego
przelewu
krajowego w
okresie
miesiąca)
Konto Direct - 9
PLN

10 zł

Alior Bank

Bank Credit
Agricole

Nazwa konta.

Konto Jakże
Osobiste

Opłata
standardowa za
konto
(miesięczna).
Opłata obniżona
za konto
(miesięczna)
przy spełnieniu
określonych
warunków.

Opłata za
8 zł
standardowy
przelew krajowy
za
pośrednictwem
placówki
bankowej na
konto w innym
banku.

Bank Ochrony
Środowiska

12 zł

PKO Bank Polski Santander Bank
Polska

0 zł jeśli w
miesiącu na
konto wpłynie
min. 500 zł oraz
zostanie
dokonana min.
1 płatność kartą
lub BLIK

Bank Pekao S.A. Bank Pocztowy

BNP Paribas
Bank Polska

Getin Bank

ING Bank Śląski

Konto dla Ciebie EKOkonto bez
kosztów

Konto
Przekorzystne

Konto w
Porządku Plus

Konto Otwarte
na Ciebie

Konto Proste
Zasady

Konto Komfort PKO Konto za
lub Konto Direct Zero

Konto Jakie
Chcę

Opłata za
0 zł
przelew krajowy
za
pośrednictwem
e-bankowości
na konto w
innym banku.

0 zł

0,10 zł / 0 zł
opłata nie jest
pobierana jeżeli
Klient poda
adres email i
wyrazi zgodę na
komunikację z
banku o
zmianach
regulacji na
adres email

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Opłata za
wpłatę gotówki
w placówce
bankowej na
rachunek
własny.

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł -w
0 zł
urządzeniach
samoobsługowy
ch
8 zł - w kasie

10 zł / 0 zł gdy w 0 zł za pierwszą
oddziale nie ma wpłatę (każda
bankomatu lub kolejna 10 zł).
wpłatomatu

0 zł – konto
Komfort
10 zł – konto
Direct

10 zł

0 zł

Opłata za
0 zł
wypłatę gotówki
w placówce
bankowej.

0 zł

0 zł

0 zł - w
0 zł
urządzeniach
samoobsługowy
ch
8 zł - w kasie

10 ł / / 0 zł gdy
w oddziale nie
ma bankomatu
lub wpłatomatu

0 PLN – konto
Komfort
10 PLN – konto
Direct

10 zł

0 zł

Nazwa konta.

Alior Bank

Bank Credit
Agricole

Konto Jakże
Osobiste

Bank Ochrony
Środowiska

0 zł za pierwszą
wypłatę (każda
kolejna 10 zł).

PKO Bank Polski Santander Bank
Polska

Bank Pekao S.A. Bank Pocztowy

BNP Paribas
Bank Polska

Getin Bank

ING Bank Śląski

Konto dla Ciebie EKOkonto bez
kosztów

Konto
Przekorzystne

Konto w
Porządku Plus

Konto Otwarte
na Ciebie

Konto Proste
Zasady

Konto Komfort PKO Konto za
lub Konto Direct Zero

Konto Jakie
Chcę

0 zł za
bankomaty
własne
0 zł za
bankomaty
obce pod
warunkiem min.
1000 zł wpływu
w miesiącu oraz
min. 1
transakcja
bezgotówkowa
kartą lub
transakcja BLIK.
W innym
przypadku 6 zł

0 zł za
bankomaty
własne / 0 zł za
2 pierwsze
wypłaty w
przypadku
wpływu na
rachunek w
miesiącu na
kwotę
jednorazowo
min. 500 zł oraz
dokonania min.
1 transakcji
bezgotówkowej
kartą; w
przeciwnym
razie 2,3% min.
5 zł

0 zł za
Bankomaty sieci
PKO BP i Planet
Casch
2 zł w
pozostałych
przypadkach

0 zł za
bankomaty w
oddziale Banku i
Planet Cash / 5
zł za pozostałe
bankomaty

0 zł za
bankomaty sieci
Planet Cash /
3,5% min. 5 zł za
pozostałe
bankomaty

0 zł – konto
Komfort
0 zł konto Direct
- bankomaty
własne i sieci
Planet Cash oraz
jedna wypłata z
bankomatów
obcych w
miesiącu; w
pozostałych
przypadkach 5 zł

0 zł bankomaty
własne
5 zł bankomaty
obce - można
wybrać pakiet
bankomatowy
za 7 zł
miesięcznie i
wypłacać
pieniądze za 0 zł
ze wszystkich
bankomatów

Alior Bank

Bank Credit
Agricole

Nazwa konta.

Konto Jakże
Osobiste

Warunki
bezpłatnej
wypłaty gotówki
z bankomatów,
odpowiednio
własnych i
obcych w kraju.

0 zł za
bankomaty
własne, 0 zł za
bankomaty
obce w
przypadku
aktywacji
korzyści do
Konta Jakże
Osobistego; w
przeciwnym
wypadku 2,5 zł

Bank Ochrony
Środowiska

0 zł za wypłaty
powyżej 100 zł/
2,50 zł za
wypłaty poniżej
100 zł

PKO Bank Polski Santander Bank
Polska

0 zł bankomaty
własne
10 zł bankomaty
obce

Bank Pekao S.A. Bank Pocztowy

BNP Paribas
Bank Polska

Getin Bank

ING Bank Śląski

Konto dla Ciebie EKOkonto bez
kosztów

Konto
Przekorzystne

Konto w
Porządku Plus

Konto Otwarte
na Ciebie

Konto Proste
Zasady

Konto Komfort PKO Konto za
lub Konto Direct Zero

Konto Jakie
Chcę

5 zł

9 zł

7 zł

4 zł

6,99 zł

5 zł

5 zł

7 zł

10 zł

8 zł

0 zł jeśli w
miesiącu
dokonamy
kartą
transakcje
bezgotówkow
e na łącznie
min. 300 zł

0 zł jeśli w
miesiącu na
konto wpłynie
min. 1000 zł
oraz zostanie
dokonana min.
1 transakcja
bezgotówkow
a kartą lub
transakcja BLIK

0 zł jeśli w
miesiącu
dokonamy
kartą
transakcje
bezgotówkow
e na łącznie
min. 500 zł

0 zł w
przypadku
wpływu w
miesiącu na
konto
jednorazowo
min. 500 zł
oraz
dokonania
min. 1
transakcji
bezgotówkow
ej kartą

0 zł jeśli
dokonamy
transakcji
bezgotówkowy
ch na łączną
kwotę 300 zł w
miesiącu

0 zł jeśli
dokonamy w
miesiącu
kalendarzowy
m
poprzedzający
m pobranie
opłaty co
najmniej 3
transakcji
bezgotówkowy
ch tą kartą

0 zł jeśli
dokonamy w
miesiącu min.
5 transakcji
kartą /
BLIKIEM

0 zł jeśli w
miesiącu
dokonamy
transakcje
bezgotówkow
e na łączną
kwotę min.
300 zł

0 zł jeśli
dokonamy w
miesiącu min.
5 transakcji
bezgotówkowy
ch kartą
debetową lub
BLIKIEM

0 zł jeśli klient
zapewni w
miesiącu
wpływ na
konto, do
którego
została
wydana karta,
co najmniej
500 zł oraz
wykona co
najmniej 1
płatność kartą
lub BLIKIEM

Alior Bank

Bank Credit
Agricole

Nazwa konta.

Konto Jakże
Osobiste

Opłata
standardowa
za
użytkowanie
karty
płatniczej.
Opłata
obniżona za
użytkowanie
karty
płatniczej przy
spełnieniu
określonych
warunków.

Bank Ochrony
Środowiska

PKO Bank Polski Santander Bank
Polska

