Umowa

www.pocztowy.pl
informacja@pocztowy.pl
tel. 52 34 99 499
infolinia 801 100 500*

o œwiadczenie us³ug
bankowoœci elektronicznej
nr

z dnia

zwana dalej „Umow¹”, pomiêdzy: Bankiem Pocztowym S.A. z siedzib¹ w Bydgoszczy, ul. Jagielloñska 17, 85-959 Bydgoszcz
Nazwa Oddzia³u/Placówki Banku
Adres
wpisan¹ do rejestru przedsiêbiorców w S¹dzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego, pod numerem KRS 0000010821, o kapitale zak³adowym 97 290 400 z³
w ca³oœci op³aconym, numer NIP 554-03-14-271, dzia³aj¹c¹ na podstawie decyzji nr 18 Prezesa NBP z dnia 5 kwietnia 1990 r., nadzorowan¹ przez Komisjê Nadzoru Finansowego,
kod SWIFT: POCZPLP4, adres e-mail: informacja@pocztowy.pl reprezentowan¹ przez:

zwan¹ dalej „Bankiem”, a

Dane U¿ytkownika
Nazwisko

PESEL
Rodzaj dokumentu to¿samoœci

Seria i nr dokumentu to¿sam.

Adres zamieszkania:
Miejscowoœæ

Kod pocztowy
Ulica

Nr domu/Nr mieszkania

Telefon kontaktowy
zwanym dalej „U¿ytkownikiem”

Parametry us³ug bankowoœci elektronicznej
Na podstawie niniejszej Umowy zostaj¹ aktywowane us³ugi bankowoœci elektronicznej:
Numer Identyfikacyjny Klienta (NIK)

x

Pocztowy24
Metoda autoryzacji

x
x

Kod SMS

Numer telefonu do autoryzacji

Certyfikat
Sposób udostêpnienia has³a pierwszego logowania

x
x
x

Wys³anie w wiadomoœci SMS

Numer telefonu do wys³ania has³a

Wydanie koperty z has³em

Numer wydanej koperty

Wys³anie koperty z has³em na adres do korespondencji

x

U¿ytkownik bêdzie korzysta³ z dotychczasowego has³a

(Dotyczy sytuacji, gdy U¿ytkownik posiada ju¿ dostêp do Pocztowy24 na podstawie odrêbnej umowy)

Limity kwotowe transakcji p³atniczych w Pocztowy24 (w PLN)
Limit dzienny
Limit jednorazowy

x

x
x

brak
brak

x
x

Kwota
Kwota

Telekonto
Sposób udostêpnienia has³a pierwszego logowania

x
x
x
1.

2.

Wys³anie w wiadomoœci SMS

Numer telefonu do wys³ania has³a

Wydanie koperty z has³em

Numer wydanej koperty

Wys³anie koperty z has³em na adres do korespondencji
zosta³a zawarta Umowa o nastêpuj¹cej treœci:
§1
Na podstawie niniejszej Umowy oraz na zasadach okreœlonych w Warunkach, Bank:
1) zobowi¹zuje siê do zapewnienia U¿ytkownikowi dostêpu do us³ug bankowoœci
elektronicznej w zakresie:
a) kana³u internetowego zwanego dalej „Pocztowy24”, który dostêpny jest pod
adresem https://www.pocztowy24.pl,
b) kana³u SMS zwanego dalej „PocztowySMS” dostêpnego pod numerem
+48 661 100 500,
c) kana³u telefonicznego zwanego dalej „Telekonto”, który dostêpny jest pod
numerem telefonu 801 100 500 (lub z telefonu komórkowego +48 52 34 99 499),
2) umo¿liwia U¿ytkownikowi, przy wykorzystaniu us³ug bankowoœci elektronicznej,
o których mowa w pkt. 1) wykonywanie transakcji p³atniczych i sk³adanie dyspozycji na
zasadach okreœlonych w Warunkach.
Niniejsza Umowa nie zobowi¹zuje U¿ytkownika do zawarcia umów o produkty i us³ugi
bankowe, które zgodnie z ofert¹ Banku mog¹ zostaæ udostêpnione za poœrednictwem us³ug
bankowoœci elektronicznej.

1.

2.
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§2
U¿ytkownik na zasadach okreœlonych w Warunkach:
1) upowa¿nia Bank do realizacji transakcji p³atniczych i dyspozycji sk³adanych za poœrednictwem
us³ug bankowoœci elektronicznej,
2) upowa¿nia Bank do udostêpniania w bankowoœci elektronicznej kolejnych produktów i us³ug
z których U¿ytkownik bêdzie korzysta³ na podstawie odrêbnych umów,
3) jest zobowi¹zany:
a) do nieudostêpniania osobom nieupowa¿nionym na podstawie niniejszej Umowy
w szczególnoœci Numeru Identyfikacyjnego Klienta, has³a, kodów SMS,
b) do nieujawniania wszelkich informacji o dzia³aniu us³ug bankowoœci elektronicznej,
których ujawnienie mo¿e spowodowaæ brak skutecznoœci mechanizmów zapewniaj¹cych
bezpieczeñstwo zlecanych transakcji p³atniczych i sk³adanych dyspozycji,
c) do przestrzegania zasad korzystania z us³ug bankowoœci elektronicznej,
d) do przechowywania Numeru Identyfikacyjnego Klienta, has³a oraz telefonu komórkowego
wraz z kart¹ SIM z zachowaniem nale¿ytej starannoœci i zachowywania zasad
bezpieczeñstwa.
U¿ytkownik za poœrednictwem us³ug bankowoœci elektronicznej nie mo¿e rozpowszechniaæ treœci o
charakterze bezprawnym.

* op³ata zgodnie z taryf¹ operatora

Wype³niæ pismem drukowanym - kolorem czarnym lub niebieskim - znakiem X zaznaczyæ w³aœciwe pole

Imiona

§3
Integraln¹ czêœci¹ Umowy s¹ „Warunki œwiadczenia przez Bank Pocztowy S.A. us³ug bankowoœci
elektronicznej” zwane „Warunkami”, bêd¹ce za³¹cznikiem do niniejszej Umowy.
2. Warunki maj¹ charakter regulaminu, o którym mowa w art. 8, ust. 1 ustawy o œwiadczeniu us³ug drog¹
elektroniczn¹ z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
§4
1. Parametry us³ug bankowoœci elektronicznej w tym limity kwotowe oraz sposób udostêpnienia has³a
jednorazowego okreœlone s¹ w niniejszej Umowie w czêœci „Parametry us³ug bankowoœci
elektronicznej” lub odpowiednio na odrêbnym dokumencie wskazuj¹cym te parametry.
2. Zmiana parametrów, o których mowa w ust. 1 mo¿e zostaæ dokonana na piœmie w ka¿dym czasie,
z zastrze¿eniem mo¿liwoœci wprowadzenia takich zmian bezpoœrednio przez U¿ytkownika w ramach
us³ug bankowoœci elektronicznej o ile Bank udostêpni³ tak¹ funkcjonalnoœæ.
§5
1. Strony akceptuj¹ sk³adanie oœwiadczeñ woli za poœrednictwem us³ug bankowoœci elektronicznej, które
bêdzie autoryzowane:
1) kodem SMS lub certyfikatem w ramach us³ug bankowoœci elektronicznej w zale¿noœci od metody
autoryzacji, któr¹ U¿ytkownik stosuje,
2) numerem NIK U¿ytkownika i has³em dostêpu,
3) numerem telefonu komórkowego U¿ytkownika i w³aœciw¹ treœci¹ zapytania w przypadku
PocztowySMS.
2. Strony zgodnie postanawiaj¹, ¿e oœwiadczenia woli zwi¹zane z dokonywaniem czynnoœci bankowych
z³o¿one drog¹ elektroniczn¹, przy u¿yciu us³ug bankowoœci elektronicznej, spe³niaj¹ wymagania formy
pisemnej zgodnie z postanowieniami art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
(tekst jedn. DzU z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z póŸn. zm.).
3. Z³o¿enie oœwiadczenia woli mo¿e równie¿ przebiegaæ w innym, uzgodnionym przez strony trybie.
§6
Po zawarciu Umowy, Bank udostêpnia w us³ugach bankowoœci elektronicznej rachunki i produkty posiadane
przez U¿ytkownika zarówno w momencie zawarcia niniejszej Umowy, jak i otwarte w przysz³oœci
na podstawie odrêbnych umów o te produkty i us³ugi. Udostêpnienie produktu lub us³ugi w ramach us³ug
bankowoœci elektronicznej nastêpuje automatycznie, bez odrêbnej dyspozycji U¿ytkownika zgodnie
z obowi¹zuj¹c¹ ofert¹ Banku.
§7
1. Transakcje p³atnicze realizowane za poœrednictwem us³ug bankowoœci elektronicznej Bank realizuje
niezw³ocznie z uwzglêdnieniem postanowieñ zawartych w Warunkach w tym zakresie.
2. O ile nie okreœlono zasad realizacji transakcji p³atniczych w Warunkach tryb sk³adania takich transakcji
z wykorzystaniem us³ug bankowoœci elektronicznej okreœlony jest w regulaminie danego produktu
lub us³ugi.
§8
1. Ograniczeniem transakcji p³atniczych realizowanych za poœrednictwem us³ug bankowoœci
elektronicznej jest:
1) saldo dostêpnych œrodków na rachunku udostêpnionym w us³udze bankowoœci elektronicznej,
2) limity kwotowe w Pocztowy24:
a) jednorazowy,
b) dzienny,
3) brak wskazanego rachunku z którego mo¿na pobraæ op³atê w przypadku PocztowySMS.
2. Limity, o których mowa w ust. 1, pkt. 2) okreœla U¿ytkownik. Bank w Umowie z U¿ytkownikiem mo¿e
zdefiniowaæ dla danego U¿ytkownika limity kwotowe, o których mowa w ust. 1, pkt. 2).
3. Szczegó³owe zasady w zakresie ustanawiania i obowi¹zywania limitów kwotowych okreœlone s¹
w Warunkach.
§9
1. Zablokowanie dostêpu do us³ug bankowoœci elektronicznej mo¿e nast¹piæ na podstawie wniosku
U¿ytkownika lub na podstawie decyzji Banku. W przypadku decyzji Banku, zablokowanie mo¿e
nast¹piæ na podstawie warunków, o których mowa w ust. 3.
2. U¿ytkownik mo¿e zablokowaæ us³ugi bankowoœci elektronicznej we wskazanym przez siebie zakresie,
bezpoœrednio wykorzystuj¹c funkcjonalnoœæ okreœlonego kana³u dostêpu o ile Bank udostêpni³ tak¹
funkcjonalnoœæ i dany kana³ dostêpu jest aktywny dla U¿ytkownika, na piœmie lub bezpoœrednio
w placówce Banku i placówce Poczty.
3. Bank mo¿e zablokowaæ dostêp do us³ug bankowoœci elektronicznej:
1) w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowieñ § 2 ust. 2,
2) naruszenia przez U¿ytkownika postanowieñ Umowy lub Warunków (w szczególnoœci zasad
bezpieczeñstwa),
3) zaleg³oœci w uiszczaniu op³at lub prowizji z tytu³u korzystania z us³ugi bankowoœci elektronicznej,
4) awarii lub usterki systemów informatycznych Banku spowodowanych si³¹ wy¿sz¹ lub
stwierdzenia przez Bank zagro¿enia bezpieczeñstwa tych systemów lub informacji
przetwarzanych w Banku.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Bank informuje U¿ytkownika o fakcie dokonania takiej blokady,
chyba ¿e poinformowania o takiej blokadzie zabraniaj¹ przepisy prawa lub orzeczenia uprawnionych
do tego organów.
5. U¿ytkownik wyra¿a zgodê na stosowanie przez Bank funkcjonalnoœci plików cookies na zasadach
okreœlonych w Warunkach i na stronie internetowej Banku.
§ 10
1. Za realizacjê transakcji p³atniczych i dyspozycji zwi¹zanych ze œwiadczeniem przez Bank us³ug
bankowoœci elektronicznej, Bank pobiera op³aty i prowizje okreœlone w Taryfie op³at i prowizji. Wyci¹g
z Taryfy op³at i prowizji za czynnoœci i dyspozycje zwi¹zane z realizacj¹ niniejszej Umowy stanowi
za³¹cznik do Umowy.
2. Op³aty i prowizje zwi¹zane z produktem lub us³ug¹ udostêpnion¹ w us³ugach bankowoœci
elektronicznej okreœlone s¹ we w³aœciwej umowie, która dotyczy danego produktu lub us³ugi.
3. Z tytu³u realizacji transakcji p³atniczej, Bank w dniu jej wykonania obci¹¿a kwot¹ nale¿nej op³aty
rachunek, z którego zosta³a ona wykonana z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 4.
1.

Data

4.

W przypadku us³ugi PocztowySMS brak zdefiniowania przez U¿ytkownika rachunku, z którego bêdzie
mo¿na pobraæ op³atê, skutkuje brakiem mo¿liwoœci korzystania z p³atnego pakietu SMS, a tak¿e
brakiem realizacji p³atnych poleceñ SMS. Szczegó³owy zasady w tym zakresie okreœlone s¹
w Warunkach.
5. Za wysy³anie w ramach us³ugi PocztowySMS, komunikatów SMS do Banku, U¿ytkownik ponosi op³aty,
zgodne z cennikiem operatora telefonii komórkowej, z którego wysy³a do Banku wiadomoœæ.
§ 11
1. U¿ytkownik mo¿e zg³aszaæ reklamacje: na piœmie, za pomoc¹ poczty elektronicznej, telefonicznie lub
osobiœcie w Banku, nie póŸniej ni¿ w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyci¹gu, zlecenia operacji lub
innej czynnoœci lub planowanej daty wykonania operacji.
2. Bank ma prawo ¿¹daæ potwierdzenia reklamacji na piœmie, jeœli zosta³a ona z³o¿ona z wykorzystaniem
us³ug bankowoœci elektronicznej.
3. Bank rozpatruje reklamacje niezw³ocznie po ich otrzymaniu, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni
liczonych od dnia przyjêcia zg³oszenia przez Bank lub przyjêcia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2.
4. Informacje o innych, ni¿ okreœlone w niniejszym paragrafie pozas¹dowych procedurach wnoszenia
skarg i pozas¹dowych procedurach rozstrzygania sporów dostêpnych dla U¿ytkownika, a tak¿e
szczegó³owy tryb w zakresie sk³adania i rozpatrywania reklamacji okreœla regulamin w³aœciwego
produktu lub us³ugi, którego dotyczy reklamacja.
§ 12
Na postawie art. 12a Ustawy o us³ugach p³atniczych z dnia 19 sierpnia 2011 roku (Dz.U. Nr 199 poz. 1175,
z póŸn. zm.) Bank mo¿e wymieniaæ z innymi wydawcami instrumentów p³atniczych informacje
o U¿ytkownikach, z którymi umowa o wydanie instrumentu p³atniczego zosta³a rozwi¹zana z powodu jej
nienale¿ytego wykonania przez U¿ytkownika.
§ 13
1. Wyci¹gi z rachunku udostêpnionego U¿ytkownikowi w ramach Pocztowy24, Bank udostêpnia w formie
elektronicznej bezpoœrednio w Pocztowy24 z uwzglêdnieniem postanowieñ ust. 2.
2. U¿ytkownik i Bank uzgadniaj¹, i¿ w przypadku udostêpnienia us³ugi Pocztowy24 i wyra¿enia odrêbnej
zgody przez U¿ytkownika, Bank dokonuje zmiany sposobu wysy³ania wyci¹gów z posiadanych przez
U¿ytkownika rachunków na udostêpnianie wyci¹gów w Pocztowy24.
3. Posiadacz oœwiadcza, ¿e otrzyma³ Taryfê stanowi¹c¹ integraln¹ czêœæ Umowy i zna oraz akceptuje jej
postanowienia oraz zobowi¹zuje siê do jej przestrzegania.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejsz¹ Umow¹ stosuje siê postanowienia umów rachunków
i produktów, do których zosta³y udostêpnione us³ugi bankowoœci elektronicznej.
§ 14
1. Wypowiedzenie, rozwi¹zanie lub wygaœniêcie niniejszej Umowy nie wp³ywa na wa¿noœæ umów
o produkty i us³ugi bankowe, które udostêpniane s¹ za poœrednictwem us³ug bankowoœci
elektronicznej.
2. U¿ytkownik bêd¹cy konsumentem mo¿e odst¹piæ od niniejszej Umowy bez ponoszenia op³at z tego
tytu³u w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia lub spe³nienia obowi¹zku, o którym mowa w § 16 ust. 2;
je¿eli jest to termin póŸniejszy.
3. Odst¹pienie o którym mowa w ust. 2 nie wymaga podania przyczyny i nastêpuje na podstawie
oœwiadczenia, którego wzór stanowi za³¹cznik do niniejszej Umowy.
§ 15
1. Umowê zawiera siê na czas nieokreœlony z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 4.
2. Umowa mo¿e zostaæ rozwi¹zana na podstawie porozumienia Stron lub w drodze jej wypowiedzenia
przez jedn¹ ze Stron:
1) z zachowaniem przez Bank dwumiesiêcznego okresu wypowiedzenia w odniesieniu
do U¿ytkownika bêd¹cego konsumentem,
2) z zachowaniem przez Bank jednomiesiêcznego okresu wypowiedzenia w odniesieniu
do U¿ytkownika niebêd¹cego konsumentem.
3. Bank mo¿e rozwi¹zaæ Umowê bez zachowania terminu wypowiedzenia tylko w przypadku:
1) nieprzestrzegania przez U¿ytkownika postanowieñ Umowy,
2) nieprzestrzegania przez U¿ytkownika postanowieñ umowy lub regulaminu produktu lub us³ugi,
który zosta³ udostêpniony w us³ugach bankowoœci elektronicznej,
3) podania przez U¿ytkownika nieprawdziwych danych w Umowie,
4) wyst¹pienia zaleg³oœci finansowych z tytu³u korzystania z produktu lub us³ugi wobec Banku
z tytu³u okreœlonych w Umowie op³at i prowizji.
4. Umowa ulega rozwi¹zaniu:
1) wraz z rozwi¹zaniem lub wygaœniêciem umowy ostatniego produktu lub us³ugi, który
udostêpniony by³ w us³udze bankowoœci elektronicznej,
2) z chwil¹ up³ywu okresu wypowiedzenia niniejszej umowy,
3) z chwil¹ powziêcia przez Bank potwierdzonej informacji o œmierci U¿ytkownika.
5. Zmiany niniejszej Umowy wymagaj¹ zachowania formy Aneksu pod rygorem niewa¿noœci
z wy³¹czeniem zmian w zakresie parametrów œwiadczenia us³ug bankowoœci elektronicznej oraz zmian
danych osobowych, adresu oraz cech dokumentu to¿samoœci U¿ytkownika, które wymagaj¹ formy
pisemnej.
6. Zmiana adresu internetowego pod którym œwiadczona jest us³uga Pocztowy24, a tak¿e numerów
telefonów pod którymi œwiadczona jest us³uga PocztowySMS i Telekonto, o których mowa w § 1 ust. 1
pkt.1 nie wymaga Aneksu. W przypadku ich zmiany Bank informuje U¿ytkownika za poœrednictwem
us³ug bankowoœci elektronicznej.
§ 16
1. W czasie trwania Umowy, U¿ytkownik bêd¹cy konsumentem ma prawo w ka¿dym czasie ¿¹daæ
dorêczenia postanowieñ niniejszej Umowy w trakcie jej obowi¹zywania w postaci papierowej lub na
trwa³ym noœniku informacji, a tak¿e za swoj¹ zgod¹ poczt¹ elektroniczn¹.
2. Je¿eli ze wzglêdu na sposób zawarcia Umowy, dorêczenie jej postanowieñ wraz z w³aœciwymi
za³¹cznikami nie jest mo¿liwe przed jej zawarciem, Bank spe³nia ten obowi¹zek niezw³ocznie po jej
zawarciu.
§17
1. Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreœlony i mo¿e byæ wypowiedziana przez ka¿d¹ ze stron.
2. Rozwi¹zanie umowy pozostaje bez wp³ywu na skutecznoœæ zawartych umów o produkty i us³ugi
bankowe.
3. W momencie rozwi¹zania niniejszej umowy, Klient traci mo¿liwoœæ korzystania z us³ug bankowoœci
elektronicznej.

Potwierdza siê autentycznoœæ danych osobowych i podpisów

Podpis POSIADACZA

Data

datownik

Podpis Pracownika
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Podpis osoby reprezentuj¹cej Bank

