
Wykaz usług reprezentatywnych 

 

Aplikacja (mobilna) IKO 
to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do 
rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, 
zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty 
debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.  
 
 

Infolinia banku 
to określenie na usługę bankowości telefonicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do 
rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w 
szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do 
rachunku.  
 

Konto | Prowadzenie konta 
to określenie na prowadzenie rachunku płatniczego. Jest to usługa polegająca na prowadzeniu 
rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych 
konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia 
rachunku płatniczego konsumenta.  
 

Płatność kartą za granicą 
to określenie na transgraniczną transakcję płatniczą przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych. Jest to usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji 
płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z 
fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.  
 

Powiadomienia SMS 
to określenie na powiadomienie SMS. Jest to usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów 
dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS.  
 

Przelew (standardowy) 
to określenie na polecenie przelewu. Jest to usługa płatnicza polegająca na uznaniu rachunku 
płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest 
dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na 
podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, 
polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.  
 

Serwis (internetowy) iPKO 
to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do 
rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, 
zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty 
debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.  
 

Wypłata z bankomatu 
to określenie na wypłatę gotówki. Jest to usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku 
płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce 
dostawcy.  
 

Wypłata z bankomatu za granicą 
to określenie na transgraniczną transakcję płatniczą przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych. Jest to usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku 
płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia 
umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.  
 

 


