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Warunki �wiadczenia przez Bank Pocztowy S.A.
us³ug bankowo�ci elektronicznej

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

1. BanknawniosekU¿ytkownikaudostêpniawskazanyprzez niegokana³dostêpu bankowo�ci elektronicznej:
1) Pocztowy24,
2) PocztowySMS,
3) Telekonto.

2. U¿ytkownik po z³o¿eniu wniosku i podpisaniu Umowy mo¿e korzystaæ ze wszystkich lub wybranych kana³ów bankowo�ci
elektronicznej, októrychmowawust.1.

3. Dostêp do kana³u Pocztowy24 mo¿liwy jest poprzez udostêpniony na stronie internetowej Banku link pod adresem
.

4. Dostêp do kana³u PocztowySMS mo¿liwy jest dla U¿ytkownika posiadaj¹cego telefon komórkowy w sieci operatorów
krajowych GSM. Warunek, o którym mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym dotyczy tak¿e Pocztowy24 w przypadku, gdy
sposobemautoryzacji s¹kody SMS.

5. Dostêp do kana³u Telekonto mo¿liwy jest z telefonu posiadaj¹cego opcjê wybierania tonowego. Bank mo¿e stosowaæ
rozwi¹zania technologiczne umo¿liwiaj¹ce automatyczne przekierowanie po³¹czenia z IVR do Konsultanta i odwrotnie.
Przekierowanie takiemo¿enast¹piæ tak¿enawniosekU¿ytkownika lubnapodstawiedecyzjiKonsultanta.

1. W ramach us³ug bankowo�ci elektronicznej Bank udostêpnia produkty i us³ugi zgodnie z informacj¹ dostêpn¹ na stronie
internetowejBanku.

2. Wykaz czynno�ci i dyspozycji mo¿liwych do realizacji w ramach poszczególnych kana³ów dostêpu okre�lony jest na stronie
internetowejBanku lubwRegulaminie danegoproduktu lubus³ugi.

1. Banku udostêpnia us³ugi bankowo�ci elektronicznej na podstawie umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 19)
z zastrze¿eniem, i¿ U¿ytkownik bêd¹cy Posiadaczem rachunku lub Kredytobiorc¹ mo¿e na podstawie pe³nomocnictwa lub
upowa¿nieniaudostêpniæwskazanejosobiebankowo�æelektroniczn¹doposiadanychproduktówi us³ug.

2. WramachUmowyBankwszczególno�ciumo¿liwiadostêp donastêpuj¹cychproduktów:
1) rachunkibankowedlaosóbfizycznych,
2) rachunkibankowedlaosóbfizycznychprowadz¹cychdzia³alno�æ gospodarcz¹,
3) lokatyterminowe,
4) bankoweproduktykredytowe,
5) karty p³atnicze.

3. Bankudostêpniatak¿e informacjêous³ugachpowi¹zanych zproduktami, októrychmowawust. 2.
4. U¿ytkownik us³ug bankowo�ci elektronicznej, korzystaj¹cy w Banku jednocze�nie z wiêcej ni¿ jednego produktu lub us³ugi,

októrychmowawust. 2posiadadostêp dowszystkichposiadanychproduktów lubus³ugwramachtegosamegoNIK.
5. Postanowienia, o których mowa w ust. 4 maj¹ zastosowanie w przypadku produktów i us³ug do których U¿ytkownik jest

pe³nomocnikiem lub osob¹ upowa¿nion¹, a tak¿e w stosunku do produktów i us³ug przeznaczonych dla osób fizycznych
prowadz¹cychdzia³alno�ægospodarcz¹.

6. Bank udostêpnia w Pocztowy24 zbiorcz¹ informacjê o saldzie i �rodkach dostêpnych na wszystkich rachunkach
udostêpnionychwPocztowy24.

7. W przypadku, gdy U¿ytkownik posiada rachunki w innej walucie ni¿ z³oty polski, przeliczenie salda i dostêpnych �rodków
prezentowane w Pocztowy24, nastêpuje po kursie �rednim NBP z poprzedniego dnia roboczego, dla odpowiedniej waluty.
Informacjao�rednimkursieNBPdanejwaluty, dostêpna jestna stronie internetowejBanku, atak¿e na stroniewww.nbp.pl.

1. Bankudostêpnianastêpuj¹cemetodyautoryzacji:
1) autoryzacjaza pomoc¹koduSMS,
2) autoryzacjaza pomoc¹certyfikatu.

2. Zmiany sposobu autoryzacji U¿ytkownik mo¿e dokonaæ bezpo�rednio w Pocztowy24, za po�rednictwem Infolinii lub
bezpo�redniowplacówkachBanku lub placówkachPocztyPolskiej.

3. Warunkiem korzystania z autoryzacji, o której mowa w ust. 1 pkt. 1) jest posiadanie zarejestrowanego w danych
U¿ytkownika telefonukomórkowegoz uwzglêdnieniem§6 ust. 4.

1. Warunkiem aktywacji sposobu autoryzacji za pomoc¹ certyfikatu, jest posiadanie przez U¿ytkownika aktualnej wersji
oprogramowania Javawprzegl¹darce internetowej.

2. Przy generowaniu nowego certyfikatu nale¿y zdefiniowaæ has³o certyfikatu, które stosowane jest ka¿dorazowo podczas
autoryzacji zapomoc¹certyfikatu.

3. Po zapisaniu i wygenerowaniu certyfikatu, nale¿y go aktywowaæ. Aktywacji mo¿na dokonaæ na etapie generowania
certyfikatu, a tak¿e wpó�niejszym terminie wPocztowy24 w zak³adce do obs³ugi certyfikatuwybieraj¹c odpowiedni¹ opcjê
zuwzglêdnieniempostanowieñ§11ust.2.

4. Certyfikatmo¿naaktywowaæ:
1) bezpo�redniowPocztowy24,
2) zapo�rednictwemKonsultantawus³udzeTelekonto,
3) wplacówceBanku.

5. Certyfikatwa¿ny jest rok. Przed up³ywem terminuwa¿no�ci certyfikatu, system automatyczniewygenerujepowiadomienie
wPocztowy24.

6. Szczegó³owy trybaktywacjicertyfikatu dostêpny jestna stronie internetowejBanku.

3) zmianahas³apowinnanast¹piæbez udzia³uosób trzecich,
4) dodatkowo nale¿y zweryfikowaæ czy zmiana has³a nastêpuje w bezpiecznym po³¹czeniu internetowym zgodnie

z zasadami, októrychmowaw§45.
5. Has³o wydane do obs³ugi kana³u dostêpu Telekonto otrzymane w sposób, o którym mowa w ust. 2 nale¿y zmieniæ przy

pierwszymlogowaniunaw³asnehas³o wgnastêpuj¹cychzasad:
1) has³o powinno sk³adaæsiêz6 cyfr,
2) powinnozostaæ zmienione zawsze gdywymaga tegosystemIVR,
3) zmiany nale¿y dokonaæ wy³¹cznie w udostêpnionej dla tych celów opcji w IVR dostêpnym pod numerem telefonu

wskazanymprzezBank,
4) zmianahas³apowinnanast¹piæbez udzia³uosób trzecich.

6. Has³o jednorazowe -pierwszego logowania-wa¿ne jestprzezokre�lony terminwskazanywKomunikacie.
7. Po up³ywie terminu, o którym mowa w ust. 6, w celu zalogowania siê do us³ug bankowo�ci elektronicznej wymagane jest

uzyskanienowegohas³a jednorazowego.
8. W przypadku, gdy U¿ytkownik przy pierwszym logowaniu do Pocztowy24 z przyczyn technicznych (np. utrata po³¹czenia

internetowego)nie dokonazmianyhas³a jednorazowego, has³o tomo¿e zostaæ wykorzystaneponownie przy kolejnejpróbie
logowaniadoPocztowy24.

https://www.pocztowy24.pl

§ 11

§ 12

1. U¿ytkownik mo¿e posiadaæ jeden aktywny certyfikat. Wygenerowanie i aktywacja nowego certyfikatu skutkuje
zablokowaniemdotychczasowegoaktywnegocertyfikatu.

2. Aktywacjê certyfikatu w Pocztowy24 U¿ytkownik zatwierdza dotychczasow¹ metod¹ autoryzacji lub w sposób, o którym
mowaw§10ust.4 pkt2) i3).

3. Powybraniu ¿¹danego certyfikatu, U¿ytkownikmo¿e dokonaæ jego zablokowania. Zablokowany certyfikat niemo¿e zostaæ
odblokowany;nale¿ywygenerowaænowycertyfikat lubzmieniæmetodêautoryzacjinakodySMS.

1. Do pierwszego logowania do Pocztowy24 i Telekonto Bank udostêpnia U¿ytkownikowi has³a jednorazowe. Has³o
jednorazowedopierwszego logowania przypisane jest do konkretnego kana³u dla którego zosta³o wydane:Pocztowy24 lub
Telekonto.

2. Has³o jednorazoweBankudostêpniazgodniezdyspozycj¹U¿ytkownikawjeden znastêpuj¹cychsposobów:
1) poprzez wys³anie has³a w formie wiadomo�ci tekstowej SMS na podany przez U¿ytkownika numer telefonu

komórkowego,
2) poprzezwys³anienaadresdokorespondencji U¿ytkownikakoperty zawieraj¹cejhas³o jednorazowe.

3. Postanowienia, októrychmowawzakresiehas³a jednorazowegomaj¹ zastosowanie dohas³a jednorazowegowydawanego
w celu pierwszego zalogowania siê do us³ug bankowo�ci elektronicznej jak i w przypadku, gdy U¿ytkownik z³o¿y wniosek
oponownewygenerowaniehas³a jednorazowego.

4. Has³odo Pocztowy24otrzymanewsposób,októrymmowawust. 2obowi¹zkowonale¿y zmieniæprzypierwszymlogowaniu
naw³asnehas³owgnastêpuj¹cychzasad:
1) has³o powinno sk³adaæsiêz conajmniej8 znaków,
2) has³o powinno zawieraæ znaki z conajmniej trzechni¿ej podanych grup:

a) ma³e litery,
b) wielkie litery,
c) cyfry,
d) znaki specjalne (wykaz znaków specjalnychdostêpny jestnastronie internetowej Banku),

Rozdzia³ 1. Postanowienia ogólne
§ 1

§ 2
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§ 3

§ 4

Rozdzia³ 2. Udostêpnienie us³ug bankowo�ci elektronicznej
§ 5

1. Niniejsze �Warunki �wiadczenia przez Bank Pocztowy S.A. us³ug bankowo�ci elektronicznej� zwane dalej �Warunkami�,
okre�laj¹zasady �wiadczeniaprzezBankus³ugbankowo�ci elektronicznej.

2. Przezus³ugi bankowo�ci elektronicznej rozumiesiêus³ugi �wiadczonewramach:
1) kana³uinternetowegozwanegodalej�Pocztowy24�,
2) kana³uSMSzwanegodalej�PocztowySMS�,
3) kana³utelefonicznegozwanegodalej�Telekonto�.

1. U¿ytewniniejszychWarunkachokre�leniaoznaczaj¹:
1) - Bank Pocztowy Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Bydgoszczy ul. Jagielloñska 17, 85-959 Bydgoszcz, wpisana do

rejestru przedsiêbiorcóww S¹dzie Rejonowymw Bydgoszczy XIII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego,
pod numerem KRS 0000010821, o kapitale zak³adowym97 290 400 z³ w ca³o�ci op³aconym, numer NIP 554-03-14-271,
bêd¹ca dostawc¹ us³ug p³atniczych, dzia³aj¹ca na podstawie decyzji nr 18 Prezesa NBP z dnia 5 kwietnia 1990 r.,
nadzorowana przez Komisjê Nadzoru Finansowego, kod SWIFT: POCZPLP4, adres e-mail do kontaktu:
informacja@pocztowy.pl,

2) - narzêdzie umo¿liwiaj¹ce za pomoc¹ odpowiednich �rodków technicznych identyfikacjê i weryfikacjê
autentyczno�ci z³o¿onej przez U¿ytkownikawPocztowy24 dyspozycji; certyfikat dodatkowo zabezpieczony jest has³em
certyfikatu,

3) - us³uga udostêpniona U¿ytkownikowi Pocztowy24, umo¿liwiaj¹ca realizacjê transakcji
p³atniczej na rzecz sprzedaj¹cego towar lubus³ugi realizowanabezpo�redniowsieci Internet,

4) - odpowiednio, zgodnie zkontekstemdanegozdania wktórym zosta³ookre�lenieu¿yte:
a) - przekazywane przez Bank has³o niezbêdne do uzyskania pierwszego dostêpu do us³ug

bankowo�ci elektronicznej,w trakcie pierwszego u¿ycia musi zostaæ zmienione przez U¿ytkownika naw³asne has³o,
has³o jednorazowemo¿ezostaæ równie¿wydane,gdyU¿ytkownik z³o¿y tak¹ dyspozycjê, has³o traciwa¿no�æ po jego
jednorazowymwykorzystaniu lubpoup³ywie terminuwa¿no�ci,

b) - has³o definiowane przez U¿ytkownika przy pierwszym logowaniu do us³ug bankowo�ci
elektronicznej,

c) has³o definiowane przez U¿ytkownika w momencie generowania nowego certyfikatu,
stosowanetak¿eka¿dorazowoprzyautoryzacji zapomoc¹certyfikatu,

5) - identyfikator produktu definiowany przez U¿ytkownika w ramach kana³u PocztowySMS ci¹g
maksymalnie 9 liter, cyfr i znaku specjalnego (dla do³adowañ telefonów komórkowych), lub 12 liter, cyfr i znaku
specjalnego (dlapozosta³ychoperacji);dopuszczalnymznakiemspecjalnym jestmy�lnik,

6) - narzêdzie umo¿liwiaj¹ce dostêp do kana³u telefonicznego zarówno w opcji obs³ugi w automatycznym
systemie samoobs³ugowym(IVR) jakibezpo�rednioprzezKonsultanta,

7) - skrót od ang. Interactive Voice Response; automatyczny samoobs³ugowy system obs³ugi zapytañ i dyspozycji
U¿ytkowników,

8) osoba fizyczna dokonuj¹ca czynno�ci prawnej niezwi¹zanej bezpo�rednio z jej dzia³alno�ci¹gospodarcz¹
lubzawodow¹,

9) - sze�ciocyfrowy kod wysy³any przez Bank na wskazany przez U¿ytkownika numer telefonu komórkowego
wceluautoryzacji operacji lub innychdyspozycji sk³adanychzapo�rednictwemus³ugiPocztowy24,

10) -operatorus³ugi Telekonto,
11) indywidualny Numer Identyfikacyjny Klienta, ci¹g znaków sk³adaj¹cy siê z o�miu cyfr nadawanych przez Bank,

którywraz zhas³em s³u¿ydoidentyfikacjiU¿ytkownikawus³ugachbankowo�ci elektronicznej,
12) - pula wiadomo�ci SMS w us³udze PocztowySMS, któr¹ U¿ytkownik mo¿e wykorzystaæ w miesi¹cu

kalendarzowymnazapytaniaw ramach tejus³ugi,
13) - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1376

zpó�n. Zm.),
14) - w³a�ciwe dla danego produktu lub us³ugi regulacje charakteryzuj¹ce dany produkt lub us³ugê oraz

warunki i tryb ich wykonywania w stosunkach z Klientami Banku, a w przypadku braku Regulaminu postanowienia
umowy tegoproduktu lubus³ugi,

15) - strona internetowao adresie www.pocztowy.pl zawieraj¹cawszczególno�ci informacje
o aktualnej ofercie, jak i zasadach obowi¹zuj¹cych przy realizacji us³ug p³atniczych, a tak¿e umo¿liwiaj¹ca dostêp do
kana³uinternetowego,

16) - nieprzewidziane zdarzenie niezale¿ne od stron Umowy spowodowane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, któremu
niemo¿na by³o zapobiec,wtym dzia³aniew³adzpañstwowych,zamieszki,wojna,atak terrorystyczny,katastrofa,

17) - us³uga �wiadczona przez Bank polegaj¹ca na dostêpie do produktów i us³ug bankowych poprzez kontakt
z Infolini¹,

18) - osoba bêd¹ca konsumentem lub niekonsumentem, której Bank udostêpni³ us³ugi bankowo�ci
elektronicznejnapodstawiezawartejUmowy,pe³nomocnictwalubupowa¿nienia.Wszczególno�cimo¿etobyæ:
a) Posiadacz rachunku - osoba która zawar³a z Bankiem umowê o produkt, który udostêpniany jest w us³ugach

bankowo�cielektronicznej,
b) Pe³nomocnik -osobaupowa¿nionadodanego produktu lubus³ugi, o ile takwynikazdokumentu pe³nomocnictwa,
c) Kredytobiorca lubPorêczyciel,
d) U¿ytkownikkarty.

19) umowa na podstawie której Bank udostêpnia i �wiadczy U¿ytkownikowi us³ugi bankowo�ci elektronicznej;
w szczególno�ci mo¿e byæ to umowa ramowa danego produktu lub us³ugi, je¿eli posiada ona odpowiednie
postanowienia lubodrêbnaumowao�wiadczenie us³ugbankowo�ci elektronicznej,

20) us³ugi zapewniaj¹ce U¿ytkownikowi - za po�rednictwem urz¹dzeñ ³¹czno�ci
przewodowej lub bezprzewodowej dostêp do jego �rodków na rachunku lub udostêpnionego kredytu, a w przypadku
kart p³atniczych do wykonywania operacji (lub innych czynno�ci zleconych) na rachunku i innych produktach
udostêpnionychU¿ytkownikowi, których jestw³a�cicielem lubw stosunku doktórychnapodstawieupowa¿nieniamo¿e
sk³adaædyspozycje, zapo�rednictwem:
a) -us³ugibankowo�ci elektronicznej, dostêpnejzapo�rednictwemsieci Internet iprzegl¹darki www,
b) - us³ugi bankowo�ci elektronicznej, dostêpnej za po�rednictwem telefonu komórkowego i krótkich

wiadomo�citekstowychSMS,
c) -us³ugibankowo�cielektronicznej, dostêpnejpoprzez kontakt telefoniczny z infolini¹ Banku.

2. Pozosta³e okre�lenia u¿yte w niniejszychWarunkach zdefiniowane s¹w odpowiednim regulaminie produktu lub us³ugi, do
którego zosta³y udostêpnione us³ugi bankowo�ci elektronicznej. W przypadku jednoczesnego, odmiennego zdefiniowania
okre�lenia w niniejszych Warunkach, jak i w regulaminie w³a�ciwego produktu lub us³ugi, na potrzeby niniejszych
Warunkówzastosowaniemadefinicja zawartawWarunkach.

1. Do tre�ci niniejszych Warunków - w zakresie Umów zawartych z osobami, które nie s¹ konsumentami - nie stosuje siê
przepisówDzia³u II oraz art. 34-37, art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 47, art. 48, art. 51 oraz art. 144-146Ustawy z dnia 19 sierpnia
2011r. ous³ugachp³atniczych (Dz.U. z2011r.,Nr199,poz. 1175z po�. zm.).

2. Wzwi¹zku z powy¿szymw stosunku do osób, którenie s¹ konsumentami niemaj¹ zastosowania postanowieniaWarunków
bêd¹cewykonaniemwskazanychwust. 1przepisówUstawyous³ugachp³atniczych.

3. U¿ytkownik, przy wykorzystaniu rozwi¹zañ technologicznych udostêpnianych wraz z bankowo�ci¹ elektroniczn¹ nie mo¿e
rozpowszechniaæ tre�cio charakterzebezprawnym.

1. Po aktywacji us³ug bankowo�ci elektronicznej, Bank bez dodatkowej dyspozycji udostêpnia U¿ytkownikowi w ramach
bankowo�ci elektronicznejprodukty ius³ugi posiadanewmomencie aktywacjius³ugi jak iudostêpnionew przysz³o�ci.

2. Umowazawierana jestnaczasnieokre�lony z zastrze¿eniempostanowieñ§ 48.
3. Udostêpnienie us³ug bankowo�ci elektronicznej osobie, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 18 lit. b), c) i d), która nie zawar³a

zBankiemumowydanegoproduktu lubus³ugiwymagazawarcia przeztêosobêodrêbnejUmowy.
4. Wprzypadku, gdy dostêpdoproduktówi us³ug otrzyma zawiedz¹ i zgod¹ Posiadacza rachunku/innegoU¿ytkownika osoba,

która nie jest zwi¹zana umow¹ danego produktu, Posiadacz rachunku/inny U¿ytkownik zobowi¹zany jest udostêpniæ tej
osobie obowi¹zuj¹ce regulaminy danego produktu, a odpowiedzialno�æ za zlecenia i dyspozycje, które sk³ada taka osoba
ponosi U¿ytkownik,bêd¹cyposiadaczemdanegoproduktu.

1. Wniosekoudostêpnienieus³ugbankowo�ci elektronicznejmo¿e z³o¿yæuprawnionado tegoosoba:
1) wplacówceBankui placówcepocztowej wprzypadkuudostêpnieniakana³ów,októrychmowaw§6ust. 1,
2) wkanalePocztowy24-wprzypadkuudostêpnienia kana³ów,októrychmowaw§6ust.1pkt2),
3) zapo�rednictwemstrony internetowejBanku,
4) zapo�rednictwemus³ugiTelekonto.

2. Warunkiem korzystania z us³ug PocztowySMS jest prawid³owa aktywacja tej us³ugi i posiadanie przez U¿ytkownika
zarejestrowanegowBankukontaktowegonumerutelefonukomórkowego.
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9. W sytuacji, o której mowa w ust. 8 has³o jednorazowe blokowane jest po 3 próbach nieudanego logowania. Wówczas
U¿ytkownikpowinienwyst¹piæowydanienowegohas³a jednorazowego.

10. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia koperty zawieraj¹cej has³o jednorazowe, U¿ytkownik powinien niezw³ocznie
telefonicznie powiadomiæ Bank lub zg³osiæ ten fakt w dowolnej placówce Banku lub placówce pocztowej. W takiej sytuacji
Bank ponowniewydaje has³o jednorazowe; odpowiednio zastosowaniemaj¹postanowieniaust. 6.

1. W ramach us³ugi PocztowySMS, U¿ytkownik mo¿e realizowaæ okre�lone dyspozycje. Wykaz dyspozycji mo¿liwych do
realizacji okre�lony jestna stronie internetowejBanku.

2. Wceluzrealizowaniawybranej dyspozycji,U¿ytkownik z zarejestrowanegowPocztowySMSnumerutelefonukomórkowego
wysy³awiadomo�ænaw³a�ciwydla us³ugi PocztowySMSnumer telefonu.

3. Wiadomo�æ, o której mowa w ust. 2 musi zawieraæ wszystkie niezbêdne informacje, a tak¿e posiadaæ w³a�ciw¹ tre�æ
zapytania.

4. Numer telefonu na który nale¿y wys³aæ zapytanie, wykaz niezbêdnych informacji, a tak¿e schemat budowy zapytania w
wiadomo�ci SMS,októrychmowaodpowiedniowust. 2 i3dostêpne s¹nastronieinternetowej Banku.

5. U¿ytkownik PocztowySMS wybiera odpowiedni pakiet SMS zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ Taryf¹ op³at i prowizji. Pula SMS'óww
ramachdanegopakietu SMS obowi¹zujedo koñcamiesi¹cakalendarzowegowktórym zosta³ on aktywowany; zasada tama
zastosowanie tak¿e w przypadku zmiany pakietu SMS w trakcie miesi¹ca kalendarzowego z zastrze¿eniem, i¿ nowy pakiet
zostanie aktywowany z pocz¹tkiem kolejnegomiesi¹ca kalendarzowego. NiewykorzystaneSMS'y nieprzechodz¹ na kolejny
miesi¹c.

6. P³atny pakiet SMS jest automatycznie odnawiany na kolejne okresy, do momentu z³o¿enia odmiennej dyspozycji w tym
zakresie przez U¿ytkownika lub do momentu kiedy op³ata niemog³a zostaæ prawid³owo pobrana z rachunku z przyczyn nie
le¿¹cychpostronieBanku.Brakpobraniaop³atyzapakietwdanymmiesi¹cu, skutkujewy³¹czeniemp³atnegopakietuSMS.

7. Bezp³atnypakiet SMS jest odnawiany domomentuwy³¹czenia - przezBank lub nawniosekU¿ytkownika - produktu z us³ugi
PocztowySMS,dla któregoprzys³ugujebezp³atnypakietSMS.

8. Powykorzystaniu puli bezp³atnych SMS,Bankpobiera op³atê za ka¿d¹wiadomo�æ SMS, zgodnie zobowi¹zuj¹c¹Taryf¹ op³at
iprowizji.

9. W przypadku o którymmowa w ust. 8 i braku wskazania w us³udze PocztowySMS rachunku do pobierania op³at i prowizji,
mo¿liwe s¹jedyniedo realizacjidyspozycjebezp³atne.

10. U¿ytkownik w Pocztowy24 mo¿e sprawdziæ historiê wys³anych i otrzymanych wiadomo�ci SMS w ramach us³ugi
PocztowySMS za okres ostatnich dwóch miesiêcy kalendarzowych. Pe³na informacja o wys³anych i otrzymanych
wiadomo�ciachSMSdostêpnajestwplacówkachBanku.

1. Po wys³aniu zapytania z zarejestrowanego w us³udze PocztowySMS numeru telefonu komórkowego, U¿ytkownik
ka¿dorazowootrzymazwrotn¹wiadomo�æSMSnanumer telefonukomórkowego, zktóregozosta³owys³anezapytanie.

2. Zwrotna wiadomo�æ SMS ka¿dorazowo bêdzie zawiera³a nag³ówek Bank Pocztowy, informacje z zapytania lub informacje
o b³êdzie (np. brak zdefiniowanego rachunku, nieprawid³owe zapytanie, niezidentyfikowany u¿ytkownik), a tak¿e
informacjeodp³atno�ci zaotrzymanySMS,zgodniezpostanowieniamiust. 3.

3. Wtre�ciwys³anejwiadomo�ciwramachPocztowySMS,Bankbêdzieudziela³dodatkowoinformacji o:
1) sposobiepobraniaop³aty zaotrzymanySMSwprzypadkukorzystaniaz pakietup³atnychSMS'ów, lub
2) liczbie wykorzystanych ju¿ SMS z puli posiadanego pakietu SMS - gdy U¿ytkownik korzysta z puli p³atnego lub

bezp³atnegopakietu SMS.

1. Wiadomo�æ SMS, zawieraj¹ca kod SMS s³u¿¹cy potwierdzeniu /autoryzacji operacji, transakcji lub dyspozycji z³o¿onej przez
U¿ytkownika, Bankwysy³ana zarejestrowanywsystemieBankunumertelefonukomórkowego U¿ytkownika.

2. Wiadomo�æSMSbêdzie ka¿dorazowozawiera³anag³ówekBankPocztowy oraznastêpuj¹ce informacje:
1) numerkolejnyoperacji realizowanejwdanymdniu przezdanegoU¿ytkownika,
2) datêoraz czaszleceniawykonaniaoperacji,
3) informacjêo rodzaju transakcji,
4) rachunek na rzecz, którego realizowana jest transakcja p³atnicza w formacie 2 pierwsze oraz 4 ostatnie cyfry NRB

(wszczególnychprzypadkach numerrachunkumo¿ebyæwformiemaskowanej),
5) kwotê-wprzypadku transakcjip³atniczej,
6) kodSMSdoautoryzacji transakcji.

3. Je¿eli kod SMS bêdzie s³u¿y³ autoryzacji dyspozycji innej ni¿ transakcja p³atnicza, wówczas wiadomo�æ bêdzie zawiera³a
tak¿e informacjêotej konkretnejdyspozycji.

4. Przypadki,októrychmowawust. 2 pkt. 4okre�lones¹nastronie internetowejBanku.

§13

§14

§ 15

§ 16

Rozdzia³ 3. Zawieranie umów i sk³adanie o�wiadczeñwoli
§ 17

Rozdzia³ 4.Identyfikacja U¿ytkownika us³ug bankowo�ci elektronicznej
§ 18

§ 19

Rozdzia³ 5. Realizacja i autoryzacja dyspozycji za po�rednictwemus³ug bankowo�ci elektronicznej
§ 20

§ 21

1. Bank nie udostêpnia us³ug bankowo�ci elektronicznej osobom, które nie ukoñczy³y 13 roku ¿ycia oraz osobom ca³kowicie
ubezw³asnowolnionym, a tak¿e osobom o ograniczonej zdolno�ci do czynno�ci prawnej, które nie uzyska³y zgody
przedstawiciela ustawowego na zawarcie w tym zakresie Umowy, a tak¿e na sk³adanie t¹ drog¹ dyspozycji i operacji
finansowych w okre�lonym przez przedstawiciela ustawowego zakresie nie stanowi¹cym wed³ug jego o�wiadczenia
czynno�ciprzekraczaj¹cychzakres zwyk³ego zarz¹du ,naktór¹wymagana jest zgoda s¹duopiekuñczego.

2. Bank zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy. W takim przypadku Bank informuje U¿ytkownika o przyczynach
odmowyzawarciaUmowy.

1. U¿ytkownik za po�rednictwem us³ug bankowo�ci elektronicznej mo¿e sk³adaæ Bankowi o�wiadczenia woli w postaci
elektronicznejwzakresiewjakimBankudostêpniatak¹ funkcjonalno�æzuwzglêdnieniempostanowieñust. 5.

2. Informacja o zakresie i rodzaju umów, które mog¹ byæ zawierane lub zmieniane za po�rednictwem bankowo�ci
elektronicznej dostêpna jestwKomunikacie oraznastronie internetowejBanku.

3. Z³o¿enie o�wiadczenia woli ka¿dorazowo wymaga autoryzacji takiego o�wiadczenia w sposób i na zasadach okre�lonych
wniniejszychWarunkach. Bankmo¿e ¿¹daæ spe³nienia przezU¿ytkownika dodatkowychwarunkówwzakresiedostarczenia
dokumentów niezbêdnych do prawid³owej realizacji o�wiadczenia woli; w takiej sytuacji Bank informuje U¿ytkownika
okonieczno�ci spe³nieniadodatkowychwarunków.

4. Szczegó³owewarunki zawierania umówwoparciuo o�wiadczenie woli w formie elektronicznej zawarte s¹ w regulaminach
poszczególnych produktówwstosunkudoktórychBankudostêpni³ tak¹ funkcjonalno�æ.

5. O�wiadczenia woli sk³adane za po�rednictwem bankowo�ci elektronicznej spe³niaj¹ wymagania formy pisemnej, tak¿e
wtedygdyprzepisyprawazastrzegaj¹ formêpisemn¹pod rygoremniewa¿no�ci zuwzglêdnieniempostanowieñust.3.

1. IdentyfikacjaU¿ytkownikawbankowo�ci elektronicznej nastêpujepoprzez:
1) prawid³owepodanie NIKoraz has³a lubhas³a jednorazowego,wprzypadkuPocztowy24lub Telekonto,
2) wys³aniew³a�ciwego komunikatu z identyfikatoremproduktu lub us³ugiwraz z pozytywnymzweryfikowaniem numeru

telefonukomórkowegodladanegoU¿ytkownikawprzypadkuPocztowySMS.
2. Dodatkowow sytuacji korzystania zus³ugi Telekontow celu jednoznacznejweryfikacji to¿samo�ci, Bankmo¿e ¿¹daæpodania

przezU¿ytkownikadodatkowychdanych.

1. Kolejne trzykrotne, b³êdne podanie przez U¿ytkownika danych identyfikacyjnych w us³udze Pocztowy24 lub Telekonto,
powodujezablokowanie kana³uw którymnast¹pi³ob³êdne logowanie.

2. Licznikpróbb³êdnej identyfikacji jestkasowanypopoprawnymzalogowaniusiêprzezU¿ytkownika.

1. Autoryzacjadyspozycji sk³adanych przezU¿ytkownika obejmuje:
1) wus³udze Pocztowy24:

a) akceptacjê z³o¿onej dyspozycji i wprowadzenie otrzymanego kodu SMS lub podania has³a i wskazania lokalizacji
pliku z certyfikatem,

b) akceptacjê z³o¿onejdyspozycjiwprzypadkuoktórymmowawust. 2,
2) wus³udze Telekonto:

a) dladyspozycji sk³adanych zapo�rednictwemserwisuautomatycznegoIVR-poprawne logowanie siêzapomoc¹NIK
ihas³a oraz zatwierdzenie dyspozycji poprzezwybórwskazanegoklawiszana klawiaturze telefonu.

b) dladyspozycji sk³adanych zapo�rednictwemKonsultanta - zaakceptowaniedanychodczytanych przezKonsultanta.
2. Realizacja okre�lonych przez Bank dyspozycji niewymaga autoryzacji za pomoc¹kodu SMS lub certyfikatu.W takiej sytuacji

autoryzacjanastêpujewy³¹cznienapodstawie identyfikacjiU¿ytkownika, o którejmowaw§18.
3. Prawid³owaautoryzacja przezU¿ytkownika dyspozycji lubtransakcjip³atniczejoznaczazgodênajej realizacjê.

1. Bankweryfikujeprawid³owo�æautoryzacji z³o¿onejdyspozycji lub transakcji p³atniczejpoprzez:
1) weryfikacjêdanychwprowadzonychpodczas logowaniasiêU¿ytkownikadous³ugbankowo�ci elektronicznejw zakresie

zgodno�ci poni¿szychdanych:
a) numeruNIKU¿ytkownika,
b) has³adostêpu lubhas³a jednorazowego,

2) weryfikacjê zgodno�ciwprowadzonego przez U¿ytkownika koduSMS z kodemSMSwys³anymprzez Bankdo autoryzacji
konkretnejdyspozycji lub transakcjip³atniczej,o ile takaautoryzacja jestwymagana,

3) weryfikacjê telefonu komórkowegozktóregowys³anozapytanie znumeremtelefonukomórkowego, któryzapisany jest
wdanychU¿ytkownika-wprzypadkuPocztowySMS,

4) weryfikacjê aktywacjiprzezU¿ytkownika danejus³ugi, a tak¿epoprawno�æ z³o¿onegozapytania.

§ 22

§ 23

§ 24

§ 25

§ 26

§ 30

§ 31

Rozdzia³ 6. Limity kwotowe transakcji p³atniczychwus³ugach bankowo�ci elektronicznej
§32

1. Kod SMSwys³anyprzez Banknapodany przez U¿ytkownikanumer telefonu komórkowegowa¿ny jest przez3minuty liczone
odmomentuwys³aniakoduSMSprzezBank.

2. Wraz z kodem SMS U¿ytkownik otrzymuje informacje o szczegó³ach dyspozycji, która zostanie zautoryzowana za pomoc¹
tego kodu zgodnie z postanowieniami § 15. Kod SMS mo¿e zostaæ u¿yty tylko do autoryzacji dyspozycji lub transakcji dla
której zosta³wygenerowany.

1. W przypadku wprowadzenia b³êdnego kodu SMS i zatwierdzenia autoryzacji dyspozycji, ponowna próba autoryzacji tej
dyspozycjiwymagawygenerowanianowego koduSMS.

2. B³êdnepodanie koduSMSdoautoryzacji transakcjip³atniczej lub dyspozycjiwPocztowy24nie powoduje zablokowania tego
dostêpu.

1. Po zleceniu realizacji dyspozycji za po�rednictwem us³ug bankowo�ci elektronicznej, U¿ytkownik zobowi¹zany jest
zweryfikowaæ prawid³owo�æ jej realizacjiprzezBank.

2. W przypadku realizacji transakcji p³atniczej weryfikacja prawid³owo�ci realizacji dyspozycji polega na stwierdzeniu przez
U¿ytkownika faktu zaksiêgowania transakcji p³atniczej. Odpowiednio w przypadku transakcji p³atniczej z przysz³¹ dat¹
realizacji,weryfikacjapoleganastwierdzeniu faktuwystêpowaniatej transakcjip³atniczejwoperacjachzaplanowanych.

3. W przypadku realizacji p³atno�ci na zdefiniowanego odbiorcê U¿ytkownik zobowi¹zany jest ka¿dorazowo weryfikowaæ
poprawno�ædanychodbiorcywtym jegonumerrachunkubankowego.

1. ZamomentotrzymaniaprzezBank zleceniap³atniczegouznajesiê:
1) wprzypadkuus³ugi Telekonto:

a) w dniu roboczym lub w sobotê do godziny okre�lonej w Komunikacie - moment dokonania przez U¿ytkownika
autoryzacji zgodniezpostanowieniamininiejszychWarunków,

b) wdniu roboczym pogodzinieokre�lonejwKomunikacie, wsobotê lubwdniu ustawowowolnym odpracy uznaje siê
pierwszydzieñ roboczynastêpuj¹cy podniuw którymzlecenie zosta³oz³o¿one,

2) wprzypadkuPocztowySMS-otrzymanie przezBankpoprawnegozapytaniaSMS,
3) wprzypadkuPocztowy24autoryzacjê iodpowiedniowys³anieprzezU¿ytkownika dyspozycjido realizacji.

1. U¿ytkownikmo¿eodwo³aæzleceniep³atniczedomomentu jegootrzymania przezBank.
2. W przypadku zlecenia p³atniczego z przysz³¹ dat¹ realizacji zlecenie mo¿e zostaæ odwo³ane nie pó�niej, ni¿ do koñca dnia

roboczegopoprzedzaj¹cyuzgodnionydzieñ realizacji.

1. Zmianynumeru telefonu komórkowegonaktórywysy³ane s¹kodySMS,U¿ytkownikmo¿edokonaæ:
1) bezpo�redniowus³udzePocztowy24zuwzglêdnieniempostanowieñust.2,
2) bezpo�redniowus³udzePocztowy24gdyaktywna jestautoryzacja zapomoc¹certyfikatu,
3) poprzezdyspozycjê z³o¿on¹wplacówce Banku lub placówce pocztowej,
4) telefonicznie.

2. Zmiana numeru telefonu, o której mowa w ust. 1 pkt. 1) przy aktywnej metodzie autoryzacji za pomoc¹ kodów SMS, mo¿e
zostaæ dokonana za po�rednictwem Pocztowy24 pod warunkiem jednoczesnego posiadania przez U¿ytkownika
zarówno dotychczasowego jak i nowego numeru telefonu. Kod SMS do autoryzacji tej zmiany wysy³any jest na
dotychczasowy numer telefonu, oraz po wpisaniu kodu SMS z dotychczasowego numeru w Pocztowy24 na nowy numer
telefonu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2)-4) wymóg posiadania dotychczasowego numeru telefonu nie znajduje
zastosowania.

4. Zmiana numeru telefonu komórkowego w danych U¿ytkownika skutkuje zmian¹ numeru telefonu komórkowego do
kontaktu zBankiem,do autoryzacji zapomoc¹kodówSMSidozapytañSMSwprzypadkuaktywnejus³ugi PocztowySMS.

1. Transakcje p³atnicze realizowane za po�rednictwem us³ug bankowo�ci elektronicznej Bank realizuje na podstawie
unikatowego identyfikatoraodpowiedniop³atnika lub odbiorcy p³atno�ci.

2. Wprzypadkuodmowy realizacji transakcji p³atniczej,U¿ytkownikotrzyma odBanku informacjê o takiej odmowie, a ponadto
je¿eli jest to mo¿liwe informacjê o przyczynach odmowy wykonania tej transakcji p³atniczej lub procedurze sprostowania
b³êdów,które spowodowa³yodmowê, chyba ¿etakiepowiadomienie jestniedopuszczalnenapodstawie przepisów prawa.

1. Na wniosek U¿ytkownika us³ug bankowo�ci elektronicznej z uwzglêdnieniem postanowieñ ust. 4, Bank mo¿e wprowadziæ
dladanegoU¿ytkownikanastêpuj¹ce limity kwotowe transakcji p³atniczychwPocztowy24:
1) dzienny limittransakcjip³atniczejwwysoko�ciwskazanej przezU¿ytkownika,
2) jednorazowy limit transakcji p³atniczej w wysoko�ci wskazanej przez U¿ytkownika z zastrze¿eniem, ¿e nie mo¿e on

przekroczyæ limitudziennego.
2. W przypadku U¿ytkownika bêd¹cego osob¹ uprawnion¹ do sk³adania zleceñ p³atniczych w imieniu i na rzecz Posiadacza

rachunkuzwnioskiemowprowadzenie limitukwotowegotransakcjimo¿ewyst¹piæ tak¿ePosiadacz rachunku.
3. Realizacja transakcjip³atniczychnastêpuje z uwzglêdnieniemlimitówwskazanychwust. 1oraz dostêpnych�rodków.
4. Limity,októrychmowawust.1dotycz¹ transakcjinawszystkich rachunkachU¿ytkownika jakoosobyfizycznej i osoby

fizycznejprowadz¹cejdzia³alno�æ gospodarcz¹.

§ 27

§ 28

§ 29

1. Bankpotwierdzaprzyjêciedyspozycjiz³o¿onejzapo�rednictwemus³ugbankowo�ci elektronicznej:
1) wprzypadkuus³ugi Pocztowy24:

a) poprzez odpowiedni komunikat informuj¹cy o przyjêciu dyspozycji do realizacji lub natychmiastow¹ zmianê
wPocztowy24zgodnieze z³o¿on¹dyspozycj¹,

2) wprzypadkukana³u us³ugiTelekonto:
a) wformiekomunikatug³osowegodla dyspozycji z³o¿onej przez serwisautomatyczny IVR,
b) poprzezustnepotwierdzeniedla dyspozycji sk³adaneju Konsultanta,

3) wprzypadkukana³u PocztowySMSpoprzezpozytywn¹zwrotn¹odpowied�wformiewiadomo�ci tekstowej SMS.

1. Informacja o zrealizowanych transakcjach p³atniczych dostêpna jest w historii operacji dla danego produktu, którego
transakcjadotyczy.

2. Bank realizuje dyspozycjep³atnicze nazasadachokre�lonychwRegulaminachw³a�ciwegoproduktu, z którymdyspozycja siê
wi¹¿e.

1. U¿ytkownik korzystaj¹cy z us³ugi Pocztowy24 na podstawie udostêpnionej funkcjonalno�ci e-transfer Pocztowy24, mo¿e
dokonaæ zap³aty na rzecz sprzedaj¹cego za wybrane w sieci Internet towary lub us³ugi poprzez wykonanie zdefiniowanej
w sposób automatyczny p³atno�ci za po�rednictwem Pocztowy24. Realizacja takiej p³atno�ci jest mo¿liwa, o ile zosta³a
udostêpniona funkcjonalno�æ e-transfer Pocztowy24 na stronie internetowej na której U¿ytkownik bêdzie chcia³ dokonaæ
p³atno�ci.

2. U¿ytkownik w celu dokonania p³atno�ci poprzez us³ugê e-transfer Pocztowy24, wybiera logo us³ugi - znak graficzny
p³atno�ci zdefiniowany dla Banku. Wybór metody p³atno�ci skutkuje prezentacj¹ danych dotycz¹cych tej transakcji
p³atniczej; po zaakceptowaniu jejU¿ytkownikzostanie przekierowanydostrony logowaniado Pocztowy24.

3. Po wpisaniu identyfikatora i has³a dostêpu do Pocztowy24 nastêpuje zalogowanie U¿ytkownika, a jednocze�nie
prezentowany bêdzie formularz p³atno�ci z tytu³u zakupionych towarów lub us³ug bez mo¿liwo�ci edycji parametrów tej
p³atno�ci.

4. P³atno�æ, o której mowa w ust. 3 bêdzie uzupe³niona o dane i rachunek agenta rozliczeniowego prowadzony w Banku
Pocztowymdo celów zwi¹zanych z obs³ug¹ p³atno�ci e-transfer Pocztowy24, tytu³ p³atno�ci, kwotê p³atno�ci wraz z walut¹
oraz bie¿¹c¹dat¹p³atno�ci.P³atno�æ zapo�rednictwemAgentarozliczeniowegoprzekazywana jestdoodbiorcyp³atno�ci.

5. U¿ytkownik w przypadku posiadania kilku rachunków bêdzie móg³wskazaæ z którego rachunku chce zrealizowaæ p³atno�æ.
P³atno�æmo¿e zostaæ zrealizowanawy³¹czniezrachunkówwz³otychpolskich.

6. W przypadku, gdy zrealizowanie p³atno�ci nie bêdzie mo¿liwe lub p³atno�æ realizowana bêdzie w innej walucie ni¿ z³oty
polski, system na etapie, o którym mowa w ust. 2 zaprezentuje U¿ytkownikowi komunikat o niedostêpno�ci systemu i/lub
brakumo¿liwo�ci zrealizowaniap³atno�ci.

7. Brak autoryzacji wystawionej p³atno�ci lub brak mo¿liwo�ci zrealizowania p³atno�ci w Pocztowy24, bêdzie skutkowa³
prezentacj¹ komunikatu o odrzuceniu p³atno�ci, wylogowaniem U¿ytkownika i automatycznym przeniesieniem na stronê
internetow¹naktórejU¿ytkownik zainicjowa³p³atno�æ.

8. Dokonanie p³atno�ci, o której mowa w niniejszym paragrafie, mo¿liwe jest w okre�lonych godzinach z uwzglêdnieniem
postanowieñ ust. 1. Godziny dostêpno�ci p³atno�ci podane s¹ w Komunikacie. Odpowiednie zastosowanie maj¹
postanowienia ust. 6.

9. Po prawid³owej autoryzacji p³atno�ci nastêpuje automatyczne wylogowanie z Pocztowy24 i przeniesienie U¿ytkownika na
stronênaktórejp³atno�æ zosta³azainicjowana.

10. Przekroczenie czasu okre�lonego w Komunikacie, na realizacjê p³atno�ci, liczonego od momentu o którymmowa w ust. 3
bêdzie skutkowa³ brakiem mo¿liwo�ci dokonania takiej p³atno�ci. W takiej sytuacji U¿ytkownik otrzyma stosowny
komunikatoprzekroczeniuczasuna realizacjêp³atno�ci.
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5. W przypadku realizacji transakcji w innej walucie ni¿ PLN w celu wyliczenia kwoty wykorzystanego limitu Bank przelicza
kwotê transakcji wg kursu �redniego NBP z dnia poprzedzaj¹cego dzieñ, na który nastêpuje wyliczenie kwoty
wykorzystanego limitu, dla walutyw której zosta³a zrealizowana transakcja. Informacja o �rednim kursie NBP dostêpna jest
na stronie internetowejBanku, atak¿enastroniewww.nbp.pl.

6. Transakcje z dat¹ przysz³¹ oraz transakcje p³atnicze, które zosta³y odrzucone, pomniejszaj¹ kwotê limitu dziennego
odpowiednio w dniuw którym zosta³y zlecone. Odwo³anie przez U¿ytkownika transakcji z dat¹ przysz³¹ w dniu w którym
zosta³aonaustanowiona,bêdzieskutkowa³oprzywróceniem limituwwysoko�ci kwotyodwo³anej transakcjip³atniczej.

7. Wprzypadkubrakuwniosku,o którymmowawust. 1 i 2ograniczeniemrealizacji transakcjip³atniczychs¹ �rodkidostêpnena
rachunku.

8. Transakcje p³atnicze realizowanew ramach zleceñ sta³ych, na rachunki w³asne U¿ytkownikaw Banku w tym z tytu³u sp³aty
kredytu czy te¿ za³o¿enia lokaty terminowej na rzecz U¿ytkownika nie bêd¹ wp³ywa³y na wysoko�æ wykorzystanego limitu
októrymmowawust. 1.

9. Bank mo¿e zdefiniowaæ dla pojedynczego U¿ytkownika limity kwotowe. W takim przypadku Bank informuje U¿ytkownika
oobowi¹zuj¹cychgo limitach.

1. W przypadku, gdy zlecenie p³atnicze zainicjowane zosta³o przez U¿ytkownika, Bank odpowiada wobec odbiorcy
zaprawid³oweprzekazanie zleceniap³atniczegodobankuodbiorcy.

2. Pootrzymaniukwotytransakcjip³atniczej,Bankniezw³ocznieudostêpniaU¿ytkownikowikwotêtej transakcjip³atniczej.

Rozdzia³ 7. Blokowanie i odblokowanie dostêpu do kana³u bankowo�ci elektronicznej
§ 33

§ 34

§ 35

§ 36

§ 37

Rozdzia³ 8. Odpowiedzialno�æ
§ 38

§ 39

§ 40

§ 42

§ 43

Rozdzia³ 9. Zasady bezpieczeñstwa us³ug bankowo�ci elektronicznej
§ 44

§ 45

1. U¿ytkownikmo¿e zablokowaædostêpdoPocztowy24zapo�rednictwemPocztowySMS, z zastrze¿eniempostanowieñust.2.
2. Opcjê blokady Pocztowy24 za po�rednictwem PocztowySMS U¿ytkownik mo¿e uaktywniæ w sposób, o którym mowa

wust.3.
3. AktywacjaopcjiblokowaniaPocztowy24 zapo�rednictwemPocztowySMSmo¿liwa jest:

1) bezpo�redniowPocztowym24,
2) telefonicznieza po�rednictwemTelekonta,
3) bezpo�redniowplacówceBankuiplacówcePoczty.

1. Postanowienia, októrychmowaw§33maj¹odpowiednio zastosowaniedoblokowaniadostêpudoTelekonta.

Odblokowaniedostêpudous³ugbankowo�cielektronicznej jestmo¿liwe:
1) wplacówceBanku,
2) wplacówcePoczty,
3) zapo�rednictwemus³ugi Telekonto, o ileniezosta³aona zablokowana.

Przyjêcie zlecenia zablokowania kana³u Pocztowy24 lub kana³u Telekonto poprzez us³ugê PocztowySMS potwierdzane jest
wys³aniemprzezBankwiadomo�ci SMSorealizacji takiegozleceniananumertelefonu, z któregowys³anozlecenie.

1. Odblokowaniedostêpuus³ugi bankowo�ci elektronicznejmo¿enast¹piæ:
1) bezwydanianowegohas³a-U¿ytkownikkorzystazdotychczasowegohas³a,
2) zwydaniemnowegohas³adostêpu.

2. Wydanienowegohas³adostêpunastêpuje zgodniezdyspozycj¹U¿ytkownikawsposóbokre�lonyw§12ust.2.

1. U¿ytkownik ponosi odpowiedzialno�æ za dyspozycje i transakcje realizowane za po�rednictwem us³ug bankowo�ci
elektronicznej na zasadach okre�lonych w niniejszych Warunkach, a tak¿e w regulaminie danego produktu lub us³ugi,
któregodyspozycja dotyczy.

2. Wprzypadkuwyst¹pienia nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienale¿ycie wykonanej transakcji p³atniczej, Bank zwraca
niezw³oczniena rachunekU¿ytkownika, kwotê tej transakcji p³atniczej.

3. W przypadku wyst¹pienia nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienale¿ycie wykonanej transakcji p³atniczej i braku
powiadomieniaBankuwterminie13miesiêcyoddniaobci¹¿enia rachunku, roszczeniaU¿ytkownika ztego tytu³uwygasaj¹.

4. Postanowienia o których mowa w ust. 3 nie maj¹ zastosowania w przypadku, gdy Bank nie udostêpni³ informacji
o nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienale¿ycie wykonanej transakcji p³atniczej na zasadach okre�lonych
we w³a�ciwych regulaminach.

1. Bankzobowi¹zujesiêdo:
1) zachowania poufno�ci wszystkich danych s³u¿¹cych do identyfikacji U¿ytkownika w us³ugach bankowo�ci

elektronicznej,
2) zachowania poufno�ci danych s³u¿¹cych do autoryzacji dyspozycji sk³adanych z wykorzystaniem poszczególnych us³ug

bankowo�ci elektronicznej,
3) zapewnienia U¿ytkownikowi dostêpu do bie¿¹cej informacji o rachunkach i produktach udostêpnionych

zapo�rednictwembankowo�ci elektronicznej zuwzglêdnieniempostanowieñ§50ust. 2.
2. Bank odpowiada za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie transakcji p³atniczej zainicjowanej przez U¿ytkownika

z zastrze¿eniempostanowieñ § 38. Odpowiedzialno�æ Banku jestwy³¹czonawprzypadku, gdy Bank udowodni, ¿e rachunek
bankuodbiorcyzosta³uznany niepó�niejni¿dokoñcanastêpnegodniaroboczegopootrzymaniuzlecenia.

3. W przypadku, gdy Bank otrzyma³ zlecenie w postaci papierowej termin, o którymmowa w ust. 2 mo¿e zostaæ przed³u¿ony
ojedendzieñ roboczy.

1. Bankniezw³ocznie zwracaU¿ytkownikowikwotê niewykonanej lubnienale¿yciewykonanej transakcjip³atniczej,w zwi¹zku
zpostanowieniami§39 albowprzypadku,gdyU¿ytkownik korzystaz rachunkup³atniczego, przywracaobci¹¿ony rachunek
dostanu, jaki istnia³by,gdyby niemia³omiejscaniewykonanie lubnienale¿ytewykonanietransakcji p³atniczej.

2. Po otrzymaniu przez Bank kwoty transakcji p³atniczej, Bank niezw³ocznie przekazuje do dyspozycji U¿ytkownika kwotê tej
transakcji p³atniczej.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 Bank odpowiada za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie transakcji p³atniczej
i odpowiednio uznaje rachunek U¿ytkownika kwot¹ tej transakcji p³atniczej albo w przypadku, gdy U¿ytkownik korzysta
z rachunku p³atniczego doprowadza rachunek U¿ytkownika do stanu jaki istnia³by, gdyby nie mia³o miejsca niewykonanie
lubnienale¿ytewykonanie transakcji p³atniczej.

1. W przypadku niewykonanej lub nienale¿ycie wykonanej transakcji p³atniczej Bank, na wniosek U¿ytkownika podejmuje
niezw³oczniedzia³aniawcelu prze�ledzeniatransakcjip³atniczej.O rezultacieBankpowiadamiaU¿ytkownika.

2. Odpowiedzialno�æ o której mowa w § 40 i 41 obejmuje tak¿e op³aty oraz odsetki, o ile U¿ytkownik zosta³ nimi obci¹¿ony
w rezultacieniewykonania lubnienale¿ytegowykonaniatransakcjip³atniczej.

3. Odpowiedzialno�æokre�lonaw§40 i41 niewy³¹czaroszczeñwynikaj¹cychz zawartej zU¿ytkownikiemumowy.

1. Odpowiedzialno�æ zaniewykonanie lub nienale¿ytewykonanie transakcji p³atniczej jestwy³¹czonawprzypadku si³ywy¿szej
lubwsytuacji,gdyniewykonanie lubnienale¿ytewykonaniewynika zprzepisówprawa.

2. Bank nie ponosi odpowiedzialno�ci za niezrealizowane transakcje p³atnicze na skutekpodania przez U¿ytkownika b³êdnego
unikatowegoidentyfikatora.

1. Szczegó³owe rekomendacjew zakresie zasadbezpieczeñstwaprzykorzystaniu z us³ug bankowo�ci elektronicznej zawartes¹
na stronie internetowejBanku.

2. U¿ytkownik jest zobowi¹zany doprzestrzegania zasad, o którychmowawust. 1 oraz wszelkich innych zasad i komunikatów
prezentowanychwew³a�ciwymkanale us³ugibankowo�ci elektronicznej.

3. U¿ytkownikzobowi¹zany jest doniezw³ocznegopowiadomieniaBanku:
1) o stwierdzeniu utraty, kradzie¿y, przyw³aszczenia lub nieuprawnionego u¿ycia danych s³u¿¹cych do identyfikacji

i autoryzacji transakcji za po�rednictwem us³ug bankowo�ci elektronicznej na zasadach okre�lonych we w³a�ciwym
regulaminiedanegoproduktu lubus³ugi,

2) o wyst¹pieniu awarii zwi¹zanej z korzystaniem z us³ug bankowo�ci elektronicznej, która to awaria mo¿e wp³yn¹æ na
poziombezpieczeñstwakorzystania z tejus³ugi.

4. U¿ytkownik zobowi¹zany jest kontrolowaæ informacje prezentowane przez Pocztowy24 w zakresie daty ostatniego
logowania, zarównoprawid³owego jak inieprawid³owego.

5. Wprzypadku, o którymmowawust. 4 i stwierdzenia próby logowania siê przez osoby trzecie, U¿ytkownik zobowi¹zany jest
zablokowaædostêp dous³ugbankowo�cielektronicznej ipowiadomiæ o takiej sytuacjiBank.

1. U¿ytkownik zobowi¹zany jest do zapamiêtania lub przechowywania danych umo¿liwiaj¹cych dostêp do systemu
zzachowaniemnale¿ytej staranno�ci.

2. U¿ytkownik zobowi¹zany jest do okresowej zmiany has³a dostêpu do us³ug bankowo�ci elektronicznej. Bank zaleca zmianê
has³a conajmniej razwmiesi¹cu.

3. W celu weryfikacji czy po³¹czenie z us³ug¹Pocztowy24 jest bezpieczne, U¿ytkownik zobowi¹zany jest przed podaniem
danych uwierzytelniaj¹cych sprawdziæ certyfikat serwera w szczególno�ci jego wa¿no�æ oraz na czyj¹ rzecz zosta³
wystawiony.

§ 41

4. Sposóbweryfikacji bezpiecznego po³¹czenia oraz informacje o których mowaw ust. 3 dostêpne s¹ na stronie internetowej
Banku.

5. Urz¹dzenie na którym U¿ytkownik korzysta z us³ug bankowo�ci elektronicznej powinno posiadaæ aktualne i legalne
oprogramowanieantywirusoweorazwykrywaj¹ce oprogramowanieszpieguj¹ce.

6. Telefon komórkowy wykorzystywany w us³ugach bankowo�ci elektronicznej musi byæ zabezpieczony kodem PIN oraz
posiadaæ legalneoprogramowanie.

7. Sprzêt elektroniczny za po�rednictwem którego U¿ytkownik korzysta z us³ug bankowo�ci elektronicznej nie mo¿e posiadaæ
ingerencjiw celuominiêciazabezpieczeñurz¹dzeñ telekomunikacyjnych.

8. Nieprzestrzeganie zasad okre�lonych w niniejszych Warunkach jest podstaw¹ do stwierdzenia przez Bank niezachowania
przezU¿ytkownikanale¿ytej staranno�ci.

1. Bank zastrzega sobie prawodokonania blokadydostêpu dla U¿ytkownika do us³ug bankowo�ci elektronicznej ze wzglêdów
bezpieczeñstwa.

2. Przez wzglêdy bezpieczeñstwa nale¿y rozumieæ sytuacje nieuprawnionego dostêpu osób trzecich do produktów lub us³ug
bankowychzapo�rednictwem bankowo�ci elektronicznej lubte¿prawdopodobieñstwotakiegozagro¿enia.

3. O fakciedokonania blokady, Bank informuje niezw³ocznieU¿ytkownika, któremu zablokowanodostêpdous³ug bankowo�ci
elektronicznej.

1. U¿ytkownik, który zawar³ zBankiemUmowê,mo¿e j¹ rozwi¹zaæ poprzez z³o¿enie odpowiedniej dyspozycji na pi�miew tym
zakresie.

2. W takimprzypadku, dostêp do us³ugbankowo�ci elektronicznej dezaktywowany jest poz³o¿eniuw Banku dyspozycjiw tym
zakresie.

1. Bankmo¿ewypowiedzieæUmowêwzakresie�wiadczeniaus³ugbankowo�ci elektronicznej:
1) z zachowaniem dwumiesiêcznegookresuwypowiedzeniawodniesieniudoU¿ytkownikabêd¹cegokonsumentem,
2) z zachowaniem jednomiesiêcznego okresuwypowiedzeniawodniesieniudo U¿ytkownikaniebêd¹cegokonsumentem.

2. Bankmaprawodo rozwi¹zaniaUmowyz którejkolwiekzni¿ejwymienionychprzyczyn:
1) nieprzestrzeganiaprzezU¿ytkownika zasadbezpieczeñstwa,októrychmowawniniejszychWarunkach,
2) podejrzeniapope³nieniaprzezU¿ytkownikaprzestêpstwazwykorzystaniemus³ugbankowo�ci elektronicznej,
3) podaniaprzezU¿ytkownikadanych lub informacjinieprawdziwych lubniezgodnychze stanemfaktycznym,
4) rezygnacji ze �wiadczenia przez Bank us³ug bankowo�ci elektronicznej lub braku mo¿liwo�ci �wiadczenia przez Bank

us³ugi zgodniez przepisamiprawa.
3. Umowaulega rozwi¹zaniu:

1) wraz z rozwi¹zaniem umowy ostatniego produktu, który by³ udostêpniony w ramach Umowy o us³ugi bankowo�ci
elektronicznej lub zdniemwktórymU¿ytkownikutraci³ prawododysponowaniaproduktemlub us³ug¹,

2) z chwil¹up³ywuokresuwypowiedzenia umowyous³ugi bankowo�ci elektronicznej,
3) z chwil¹powziêciaprzezBankpotwierdzonej informacji o �mierciU¿ytkownika.

4. W przypadku rozwi¹zania Umowy, wszelkie dyspozycje z³o¿one przez U¿ytkownika za po�rednictwem us³ug bankowo�ci
elektronicznejzodroczon¹dat¹ realizacji, zostan¹ zrealizowanezgodniez t¹dyspozycj¹.

1. AdministratoremdanychosobowychU¿ytkownika jestBank.
2. DaneosoboweU¿ytkownika s¹ zbieranewceluzawarcia i realizacjiUmowy.
3. Odbiorcamidanych osobowychU¿ytkownikamog¹byæpodmiotyokre�lonewart. 105Prawabankowego.
4. U¿ytkownikowi przys³ugujeprawodostêpudo tre�ci swoichdanychoraz ichpoprawiania.
5. Obowi¹zekpodania przezU¿ytkownika danychosobowychwynika zprzepisówPrawabankowego.

1. Bankzapo�rednictwemus³ugibankowo�ci elektronicznejmo¿ewysy³aæwiadomo�cidoU¿ytkownika.
2. U¿ytkownik zobowi¹zany jest co najmniej raz w miesi¹cu do odbierania wiadomo�ci wysy³anych przez Bank za

po�rednictwemus³ugiPocztowy24.

1. Za czynno�ci realizowanewramachus³ugbankowo�ci elektronicznej, Bankpobieraop³aty i prowizje zgodniez obowi¹zuj¹c¹
wtymzakresieTaryf¹op³at i prowizji.

2. Zmiana op³at i prowizji za czynno�ci realizowane w ramach us³ug bankowo�ci elektronicznej nastêpuje na zasadach
iwarunkachokre�lonychwregulaminie danegoproduktuw stosunkudoktórego danaop³ata czyprowizjamazastosowanie.

1. System bankowo�ci elektronicznej dostêpny jest przez 24 godziny na dobê, przez 7 dni w tygodniu z zastrze¿eniem
postanowieñust.3.

2. Czasemw³a�ciwym dlawykonaniadyspozycji p³atniczychsk³adanych zapo�rednictwembankowo�ci elektronicznej jest czas
�rodkowoeuropejski (CET).

3. Bank ma prawo czasowo ograniczyæ lub ca³kowicie uniemo¿liwiæ korzystanie z us³ug bankowo�ci elektronicznej. W takiej
sytuacji Bank informuje U¿ytkownika za po�rednictwem strony internetowej Banku lub bezpo�rednio w bankowo�ci
Pocztowy24.

1. Reklamacje zwi¹zane z korzystaniem z us³ug i produktów dostêpnych za po�rednictwem bankowo�ci elektronicznej
U¿ytkownik sk³adanazasadachokre�lonychwregulaminachposzczególnychproduktów, którychreklamacjadotyczy.

2. Bankmo¿ewymagaæpotwierdzenianapi�miereklamacjiz³o¿onejzapo�rednictwembankowo�cielektronicznej.
3. Owynikupostêpowania reklamacyjnego Bank informujepisemnie lubw innyuzgodniony z U¿ytkownikiemsposób.

1. Wtrakcie trwaniaUmowystronyporozumiewaj¹ siêw jêzyku polskim. Prawemw³a�ciwym dozawarcia iwykonaniaUmowy
jest prawopolskie.

2. S¹demw³a�ciwym dla rozstrzygania sporów zwi¹zanych z wykonywaniem Umowy jest s¹d w³a�ciwy miejscowo, ustalony
zgodniez przepisamikodeksu postêpowania cywilnego.

3. Powykorzystaniu trybu, o którymmowa w§54, sporywynikaj¹ce zUmowymog¹ byæ rozstrzygane w trybiepozas¹dowym,
zgodnie z regulaminem bankowego arbitra¿u konsumenckiego, przez arbitra bankowego dzia³aj¹cego przy Zwi¹zku
BankówPolskich.

4. Regulaminbankowegoarbitra¿ukonsumenckiego dostêpny jestnastroniewww.zbp.pl.

1. Zmiananiniejszychwarunkówmo¿enast¹piæ zwa¿nychprzyczyn.
2. Zawa¿ne przyczyny uznajesiê:

1) wprowadzenie nowych lub modyfikacja dotychczasowych przepisów prawa, które bezpo�rednio lub po�rednio
wp³ywaj¹napostanowienianiniejszychwarunkówinazakres �wiadczonych us³ug,

2) wszelkie rekomendacje i zalecenia instytucjinadzorufinansowego lub innychw³a�ciwychurzêdówi organów,
3) rozszerzeniefunkcjonalno�cius³ugbankowo�ci elektronicznej,
4) wprowadzenie nowych lub rezygnacjê z prowadzenia dotychczasowych us³ug i produktów �wiadczonych w ramach

zawartej zU¿ytkownikiem Umowy.

1. Bank zawiadamia U¿ytkownika o zmianie Warunków poprzez wys³anie wiadomo�ci za po�rednictwem Pocztowy24
z uwzglêdnieniem postanowieñ ust. 2, nie pó�niej ni¿ dwa miesi¹ce przed proponowan¹ dat¹ wej�cia w ¿ycie zmian
Warunków, chyba ¿e Strony inaczej postanowi³y w Umowie. Dodatkowo, Bank udostêpnia odpowiedni Komunikat
ozmianieWarunkównastronie internetowejBanku.

2. Wprzypadku,gdyU¿ytkownik korzystawy³¹cznie zus³ugi:
1) PocztowySMS - informacja o zmianie Warunków wysy³ana jest w wiadomo�ci SMS na numer telefonu komórkowego

zdefiniowanyw tejus³udze,
2) Telekonto - informacjao zmianieWarunkówudostêpniana jest za po�rednictwemus³ugiTelekonta.

3. Je¿eli przed proponowan¹ dat¹ wej�cia w ¿ycie zmianU¿ytkownik nie z³o¿y pisemnegosprzeciwuwobec tych zmian,uwa¿a
siê je zaprzyjête.

4. U¿ytkownik ma prawo przed proponowan¹ dat¹ wej�cia w ¿ycie zmian wypowiedzieæ Umowê ze skutkiem
natychmiastowym bez ponoszenia op³at. W przypadku, gdy U¿ytkownik zg³osi sprzeciw wobec zaproponowanych zmian,
aleniedokonawypowiedzenia Umowy,wygasaonazdniem poprzedzaj¹cymdzieñwej�ciaw¿ycie tychzmian.

Zmiana postanowieñ niniejszych Warunków spowodowana rozszerzeniem funkcjonalno�ci bankowo�ci elektronicznej nie
powoduje konieczno�ci ich wypowiedzenia, o ile zmiany nie wp³yn¹ na zakres dotychczasowych us³ug �wiadczonych
U¿ytkownikowi za po�rednictwem bankowo�ci elektronicznej lub wysoko�æ ponoszonych przez U¿ytkownika op³at i prowizji
z tegotytu³u.

§ 46

Rozdzia³ 10. Rozwi¹zanie Umowy o us³ugi bankowo�ci elektronicznej
§47

§ 48

Rozdzia³ 11. Dane osobowe
§ 49

§ 51

§ 52

§ 53

§ 54

§ 55

§ 56

§ 57

§ 58

Rozdzia³ 12. Postanowienia koñcowe
§ 50

1. U¿ytkownik korzystaj¹cy z us³ugi udostêpniania wyci¹gów za po�rednictwem Pocztowy24 zobowi¹zany jest do
archiwizowaniawyci¹gówna trwa³ymno�niku informacji.

2. W przypadku zamkniêcia danego rachunku lub produktu wyci¹gi z tego rachunku nie bêd¹ dostêpne w Pocztowym24.
Wtakimprzypadku U¿ytkownikmo¿eotrzymaæwyci¹gwplacówceBanku.
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Wyci¹g
z�Taryfy op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A.
dla Klientów detalicznych�w zakresie us³ug bankowo�ci elektronicznej

L.p.
Rodzaj

Czynno�ci /Us³ugi
Tryb pobierania
op³aty /prowizji

Pocztowe
Konto Standard

Pocztowe
Konto Plus

Pocztowe
Konto Nestor

RACHUNKI BANKOWE - Pocztowe Konto Standard, Pocztowe Konto Nestor, Pocztowe Konto Plus

US£UGI BANKOWO�CI ELEKTRONICZNEJ TELEKONTO/POCZTOWY24 / POCZTOWY SMS:

PRZELEWYWZ£

Nadanie dostêpu do us³ugi TELEKONTO/Pocztowy24/ PocztowySMS

Wys³anie kodu SMS

Do³adowanie telefonu pre-paid

Wygenerowanie i dostarczenie has³a do us³ugi TELEKONTO lub Pocztowy24
listem na adres korespondencyjny

Wygenerowanie i dostarczenie has³a do us³ugi TELEKONTO lub Pocztowy24 SMS-em

Zdefiniowanie / modyfikacja kontrahenta na li�cie kontrahentów
w Deklaracji TELEKONTA lub us³udze Pocztowy24

Zapytanie przez PocztowySMS bez pakietu lub po wykorzystaniu pakietu

Pakiet 4 zapytañ przez PocztowySMS

Pakiet 20 zapytañ przez PocztowySMS

Pakiet 50 zapytañ przez PocztowySMS

Przelew wewnêtrzny (pomiêdzy rachunkami prowadzonymi w Banku)

c) zlecony telefonicznie za po�rednictwem serwisu automatycznego IVR

jednorazowo

jednorazowo

Jednorazowo

od ka¿dego przelewu

za ka¿de wys³anie

za ka¿de do³adowanie

za ka¿de
zdefiniowanie/modyfikacjê

za ka¿de zapytanie

za ka¿dy pakiet

0 z³

0 z³

0 z³

0 z³

5 z³

0 z³

0 z³

4 zapytania 0 z³, ka¿de kolejne 0,50 z³

1 z³

4 z³

8 z³

1.

2.

2.1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1)

1)

2)

0 z³od ka¿dego przelewud) zlecony za po�rednictwem us³ugi Pocztowy24

STA£E ZLECENIE P£ATNICZE

Zdefiniowanie /modyfikacja /odwo³anie zlecenia:

b) za po�rednictwem us³ugi Pocztowy24

Realizacja zlecenia
od ka¿dego zlecenia

0 z³

0 z³

3.

3.1.

3.2.

Przelew zewnêtrzny (na rachunek prowadzony w innymbanku):2.2.

c) zlecony telefonicznie za po�rednictwem serwisu automatycznego IVR

d) zlecony za po�rednictwem us³ugi Pocztowy24 od ka¿dego przelewu

0 z³

0 z³

04

0 z³

0 z³

0 z³ / 5 z³ 3)

5 z³

od przes³anego wyci¹gu

od przes³anego wyci¹gu

za ka¿dy wyci¹g

Sporz¹dzenie i przes³anie wyci¹gu miesiêcznego w formie papierowej, z zastrze¿eniem Lp. 4.2

Sporz¹dzenie i przes³anie wyci¹gumiesiêcznego w formie papierowej
- dotyczy rachunków objêtych us³ug¹ Pocztowy24

Sporz¹dzenie i przes³anie wyci¹gumiesiêcznego w formie elektronicznej

WYCI¥GI Z RACHUNKU, ODPISY, POTWIERDZENIA I INNE

Wygenerowanie wyci¹gu w Pocztowy24

4.

4.1.

4.3.

4.4.

4.2.

1)

2)

3)

Rachunek wycofany ze sprzeda¿y z dniem 1 stycznia 2010 r.
Op³aty nie pobiera siê za zapytania dotycz¹ce: sprawdzenie salda karty przedp³aconej, zablokowanie dostêpu do kana³u Pocztowy24, zablokowanie dostêpu do kana³u TELEKONTO.
Obowi¹zuje dla rachunków: w przypadku Pocztowych Kont Standard otwieranych od 1 marca 2011 r.; w przypadku Pocztowych Kont Nestor otwieranych od 1 wrze�nia 2013 r.

Pocztowe Konto Oszczêdno�ciowe

1przelewwm-cu0 z³,ka¿dykolejny10z³

4 zapytania wm-cu 0 z³, ka¿de kolejne 0,50 z³

10 z³

10 z³

0 z³

1przelewwm-cu0z³, ka¿dykolejny5z³

1 przelewwm-cu0z³, ka¿dykolejny5z³

0 z³

5 z³

8 z³

4 z³

1 z³

10 z³

Nowe Konto Oszczêdno�ciowe

5 z³

Tryb pobierania op³aty /prowizji

za ka¿de wykonane zlecenie
/polecenie

za ka¿dy przelew

za ka¿dy przelew

za ka¿dy przelew

za ka¿de zapytanie

za ka¿dy pakiet

miesiêcznie

jednorazowo

jednorazowo

RACHUNKI BANKOWE - Nowe KontoOszczêdno�ciowe i Pocztowe Konto Oszczêdno�ciowe

Wygenerowanie i dostarczenie has³a do us³ugi TELEKONTO lub Pocztowy24 SMS-em

Udostêpnienie i korzystanie z us³ugi TELEKONTO/Pocztowy24/PocztowySMS

Wygenerowanie i dostarczenie has³a do us³ugi TELEKONTO lub Pocztowy24
listem na adres korespondencyjny

2)

1)

Zapytanie przez PocztowySMS bez pakietu lub po wykorzystaniu pakietu

Przelew wewnêtrzny (pomiêdzy rachunkami prowadzonymi w Banku)
1)Przelew zewnêtrzny na rachunek prowadzony w innym banku

(za wyj¹tkiem przelewu do ZUS lub US)

Rodzaj Czynno�ci /Us³ugi

Sta³e zlecenie p³atnicze/polecenie zap³aty

Pakiet 4 zapytañ przez PocztowySMS

Pakiet 20 zapytañ przez PocztowySMS

Pakiet 50 zapytañ przez PocztowySMS

Przelew na rachunek ZUS lub US

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

0 z³

0 z³

od przes³anego wyci¹gu

za ka¿dy wyci¹g

Sporz¹dzenie i przes³anie wyci¹gumiesiêcznego w formie elektronicznej

Wygenerowanie wyci¹gu w Pocztowy24

Wewszystkich kana³ach, z zastrze¿eniem, ¿e przez Konsultanta lub IVR us³uga dostêpna tylko dla Klientów posiadaj¹cych has³o do us³ugi TELEKONTO dla ROR, Pocztowego Konta Firmowego,
1)

Nowego Konta Oszczêdno�ciowego lub Pocztowego Konta Oszczêdno�ciowego.
2)
Op³aty nie pobiera siê za zapytania dotycz¹ce: sprawdzenie salda karty przedp³aconej, zablokowanie dostêpu do kana³u Pocztowy24, zablokowanie dostêpu do kana³u TELEKONTO.

Obowi¹zuje od 1 lipca 2014 r.
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