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tel. 52 34 99 499
infolinia 801 100 500*

*) op³ata za po³¹czenie jak za 1 impuls w rozmowie lokalnej

Warunki �wiadczenia us³ug
bankowo�ci elektronicznej

Rozdzia³ I Postanowienia ogólne
§ 1

§ 2

1) Bank
2) do³adowanie telefonu przedp³aconego

3) has³o

4) identyfikator www

5) identyfikatorSMS

6) inne czynno�ci

7) karta kodów

8) kod SMS

9) Nowe Konto Oszczêdno�ciowe, Pocztowe

10) operacje

11) placówkaBanku
12) placówka pocztowa

13) Pocztowy24

14) PocztowySMS

15) Posiadacz
16) Rachunek
17) ROR
18) Regulamin

19) Taryfa

20) TELEKONTO

21) Umowa

22) Us³uga

§ 3

Niniejsze �Warunki �wiadczenia us³ug bankowo�ci elektronicznej� zwane dalej Warunkami, okre�laj¹ zasady
�wiadczeniaprzezBankPocztowyS.A.us³ugbankowo�ci elektronicznej.

U¿ytewWarunkachokre�leniaoznaczaj¹:
-BankPocztowyS.A. zsiedzib¹wBydgoszczy,

- �wiadczona Posiadaczom przez Inteligo, na podstawie
odrêbnego regulaminu us³uga do³adowywania wskazanych przez Posiadacza kont telefonów
przedp³aconych; Bank zajmuje siê wy³¹cznie finansow¹ obs³ug¹ us³ugi; aktualny regulamin
�wiadczeniaus³ugi jestdostêpnyna stronach internetowychBanku,

- przekazywane przez Bank has³o niezbêdne do uzyskania pierwszego dostêpu do us³ugi
Pocztowy24, w trakcie pierwszego u¿ycia powinno zostaæ zmienione przez Posiadacza na jego w³asne
has³o,has³odostêpumo¿ebyæ równie¿wydane,gdyPosiadaczzapomnia³ swojegohas³a,

- unikalny, udostêpniany Posiadaczowi numer niezbêdny do uzyskania dostêpu
dous³ugiPocztowy24,

- definiowany przez Posiadaczaw ramach us³ugi PocztowySMS ci¹g maksymalnie
8 liter lub cyfr, które jednoznacznie w ramach tej us³ugi identyfikuj¹ rachunek Posiadacza lub telefon
przedp³acony,

- czynno�ci dostêpne w ramach us³ugi Pocztowy24 nie dotycz¹ce bezpo�rednio
realizacji operacji na rachunkach, szczegó³owy wykaz tych czynno�ci jest dostêpny na stronach
internetowychBanku,

- karta zawieraj¹ca ponumerowaneunikalne sze�ciocyfrowe ci¹gi cyfr (kody) s³u¿¹ce do
autoryzacji operacji i innychczynno�ci zlecanychnastronach internetowych,

- sze�ciocyfrowy kod wysy³any przez Bank na wskazany przez Posiadacza numer telefonu
komórkowego w celu autoryzacji operacji lub innych czynno�ci sk³adanych za po�rednictwem us³ugi
Pocztowy24,

- oprocentowany rachunek
prowadzony w z³otych, z podstawow¹ funkcj¹ przechowywania �rodków pieniê¿nych Posiadacza,
z mo¿liwo�ci¹ przeprowadzania rozliczeñ oraz korzystania z dodatkowych us³ug Banku oferowanych
wraz zKontem

- czynno�ci powoduj¹ce obci¹¿enie lub uznanie rachunków Posiadacza udostêpnionych
wramachus³ugiPocztowy24,

- jednostkaorganizacyjnaBankuwykonuj¹caczynno�ci bankowe,
- jednostka organizacyjna Poczty Polskiej wykonuj¹ca, na zlecenie Banku,

czynno�cizwi¹zane zzawarciemumówiobs³ug¹ rachunków,
- us³uga bankowo�ci elektronicznej, umo¿liwiaj¹ca Posiadaczowi zapo�rednictwemsieci

Internet i przegl¹darkiWWWzlecanieBankowidowykonaniaoperacji lub innychczynno�ci,
- us³uga bankowo�ci elektronicznej, umo¿liwiaj¹ca Posiadaczowi za po�rednictwem

telefonu komórkowego i krótkich wiadomo�ci tekstowych �SMS� sk³adanie do Banku zapytañ o saldo i
stan wolnych �rodków na wybranym rachunku Posiadacza oraz zlecanie realizacji us³ugi do³adowania
telefonuprzedp³aconego,

-osoba fizyczna, z któr¹ Bankzawar³umowêoprowadzenie rachunku lub rachunków,
-ROR i/lubNoweKontoOszczêdno�ciowe i/lubPocztoweKontoOszczêdno�ciowe

-rachunekoszczêdno�ciowo-rozliczeniowyprowadzonywz³otych,
- �Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku

PocztowymS.A.�,
- �Taryfa op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A.� dla Klientów

detalicznych,
- us³uga zapewniaj¹ca Posiadaczowi mo¿liwo�æ telefonicznego zlecania Bankowi

wykonaniadyspozycji dotycz¹cych rachunku,
- �Umowa oprowadzenie rachunków bankowych, o kartê p³atnicz¹ oraz o �wiadczenie us³ug

drog¹elektroniczn¹dlaosób fizycznych�, której integraln¹czê�ci¹ s¹niniejszeWarunki,
- us³ugaPocztowy24lubPocztowySMS.

1. Us³ugi bankowo�ci elektronicznej umo¿liwiaj¹ sk³adanie w formie elektronicznej o�wiadczeñ woli
zwi¹zanych z dokonywaniem czynno�ci bankowych, zgodnie z art. 7 Ustawy Prawo bankowe. O�wiadczenia
sk³adane w formie elektronicznej, wywo³uj¹ skutki prawne to¿same ze skutkami w³a�ciwymi dla formy
pisemnej z chwil¹zarejestrowaniao�wiadczeniawoliPosiadaczawBanku.

2. O�wiadczenia oraz dyspozycje dotycz¹ce korzystania z Us³ug, Posiadacz mo¿e sk³adaæ w nastêpuj¹cy
sposób:
1) poprzez us³ugê TELEKONTA, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 7:30 - 22:00, oraz w sobotê

wgodzinach8:00-16:00,
2) poprzezus³ugê Pocztowy24,
3) pisemnienaadresBanku,
4) wplacówkachBanku,
5) wplacówkachpocztowych.

Konto Oszczêdno�ciowe

Rozdzia³ II Rozpoczêcie i zakoñczenie �wiadczenia Us³ug
§ 4

§ 5

Rozdzia³ III Rodzaje i zakres Us³ug
§ 6

,

1. Posiadacz mo¿e z³o¿yæ dyspozycjê udostêpnienia us³ugi Pocztowy24 wraz z zawarciem Umowy lub
wtrakcie jej trwania telefonicznie lubwplacówkachBanku.

2. Posiadacz mo¿e z³o¿yæ dyspozycjê udostêpnienia us³ugi PocztowySMS telefonicznie lub
wplacówceBanku.

3. Wzakresie nieuregulowanymwUmowie stosujesiê niniejszeWarunki, a tak¿ezapisyRegulaminu.
4. Bankzastrzegasobie prawoodmowyudostêpnieniaUs³ugibezpodaniaprzyczyny.

1. Bank mo¿e rozwi¹zaæ Umowê w zakresie dotycz¹cym �wiadczenia Us³ugi w przypadkach okre�lonych
wUmowieorazRegulaminie.

2. Posiadacz ma prawo zrezygnowaæ z Us³ugi sk³adaj¹c stosowne o�wiadczenie woli telefonicznie,
w placówce Banku lub korespondencyjnie na adres Banku. Rezygnacja z Us³ugi jest równoznaczna
zwypowiedzeniemUmowywzakresie dotycz¹cym �wiadczenia tejus³ugi.

3. Umowa w zakresie dotycz¹cym �wiadczenia Us³ugi ulega rozwi¹zaniu z chwil¹ rozwi¹zania lub
wyga�niêcia umów wszystkich rachunków bankowych, do których udostêpniono us³ugi Pocztowy24 lub
PocztowySMS.

1. Wramach us³ugiPocztowy24Posiadaczmo¿e zlecaænastêpuj¹ceoperacje:
1) wykonanie przelewu na rachunki w Banku lub innych bankach (z bie¿¹c¹ lub przysz³¹ dat¹ realizacji),

wtym:
a) wykonanie przelewu do ZUS z tytu³u regulowania sk³adek ZUS zwi¹zanych z prowadzon¹

dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹, którychodbiorc¹s¹ jednostki Zak³aduUbezpieczeñSpo³ecznych,
b) wykonanie przelewu do US z tytu³u regulowania zobowi¹zañ podatkowych zwi¹zanych

zprowadzon¹dzia³alno�ci¹gospodarcz¹, którychodbiorcami s¹UrzêdySkarbowe,
c) szybkie wykonanie, bez wype³niania danych i u¿ycia kodu, przelewu zdefiniowanego

na li�cie �Mojep³atno�ci�,

2) zdefiniowanie,modyfikacjê i odwo³aniezlecenia sta³ego(realizowanegookresowo),
3) do³adowanie dowolnego (z listy dostêpnych operatorów) telefonu przedp³aconego. W ramach us³ugi

do³adowywaniatelefonówprzedp³aconychPosiadaczaobowi¹zuje:
a) dzienny limitdo³adowañwwysoko�ci 500z³,
b) miesiêczny limitdo³adowañwwysoko�ci2 000z³.

1. Wramachus³ugiPocztowy24Posiadaczmo¿e realizowaæ inne czynno�ci:
1) sprawdzenie salda i informacji dotycz¹cych rachunku,
2) przegl¹daniehistorii rachunku i szczegó³ówoperacji,
3) sprawdzenie stanuzleconychoperacji,
4) zdefiniowanie zaufanychp³atno�cina li�cie�Mojep³atno�ci�,
5) zapamiêtanie i wykorzystanie podczas wprowadzania p³atno�ci, danych odbiorców na �Li�cie

odbiorców�,
6) dokonanie zmianyustawieñ,w tym:

a) sposobu autoryzacji operacji z autoryzacji za pomoc¹ karty kodów na autoryzacjê za pomoc¹
kodówSMS iodwrotnie,

b) aktywacjai zablokowanie kartykodów,
c) zmianahas³adostêpu,
d) zmianadanychkorespondencyjnychPosiadacza lubrachunku,
e) zmiananumeru telefonukomórkowego,naktórywysy³ane s¹kodySMS.

W ramach us³ugi PocztowySMS Posiadacz mo¿e dokonaæ sprawdzenia stanu wolnych �rodków na wybranym
rachunku, sprawdzenia numeru NRB swojego rachunku oraz zleciæ wykonanie operacji do³adowania wcze�niej
zdefiniowanegonumeru telefonuprzedp³aconego.

1. W przypadku operacji o warto�ci przekraczaj¹cej 5 000 z³, Bank ma prawo skontaktowaæ siê z Posiadaczem
wcelu potwierdzeniazleceniaoperacji.

2. W ramach us³ugi Pocztowy24 ograniczeniem kwoty realizowanych operacji, z zastrze¿eniem §6 ust.1
pkt 3) jest kwota wolnych �rodków pozostaj¹ca do dyspozycji Posiadacza na rachunkach udostêpnionych
wramachUs³ugi.

3. O odmowie lub braku mo¿liwo�ci realizacji operacji lub innej czynno�ci, Bank informuje za po�rednictwem
Pocztowy24.

4. Bank bêdzie udostêpnia³ mo¿liwo�æ realizacji kolejnych operacji i innych czynno�ci w ramach Pocztowy24 i
PocztowySMS.

5. Aktualna lista obs³ugiwanych w ramach us³ug Pocztowy24 i PocztowySMS operacji jest dostêpna na
stronach internetowychBanku.

6. Numer telefonu komórkowego wykorzystywany w Pocztowy24 i Pocztowy SMS musi znajdowaæ siê w
krajowymplanienumeracji telefonicznej.

1. Bank przekazuje Posiadaczowi pierwsze has³o dostêpu, które powinno zostaæ przez niego zmienione
podczas pierwszego skorzystania z Us³ugi. Dodatkowym mechanizmem identyfikacyjnym jest karta kodów
lub kody sms - zlecanie wykonania operacji przelewu, do³adowanie telefonu komórkowego, zdefiniowanie
zlecenia sta³ego lub dodanie pozycji do listy �Moje p³atno�ci� wymaga podania odpowiednio kolejnego
sze�ciocyfrowegokoduzkartykodów lubkodu SMS

2. Bank mo¿e wdro¿yæ inne mechanizmy identyfikacji Posiadaczy. O ich zastosowaniu Bank
poinformujenastronach internetowychBanku.

1. Posiadacz jest zobowi¹zanystosowaænastêpuj¹ce zasadybezpieczeñstwa:
1) nigdy nie udostêpniaæ innym osobom swojego identyfikatora www, has³a i karty kodów oraz telefonu

wraz zkart¹SIMwykorzystywanegodoautoryzacji zapomoc¹koduSMS,
2) przed ka¿dym zalogowaniem do serwisu internetowego sprawdziæ czy po³¹czenie jest szyfrowane i czy

wykorzystywany certyfikat jest wa¿ny i zosta³ wystawiony dla Banku Pocztowego (symbol �OU�
wcertyfikacie), dla stronywww.pocztowy24.pl (symbol �CN�w certyfikacie),wprzypadkuw¹tpliwo�ci
codoautentyczno�ci certyfikatunale¿yskontaktowaæsiê telefonicznie zBankiem.

3) Bank, z wyj¹tkiem samego serwisu internetowego Pocztowy24, nigdy i w ¿adnych okoliczno�ciach nie
bêdzie ¿¹da³ od Posiadacza przes³ania poczt¹ elektroniczn¹, faksem lub za pomoc¹ formularzy
udostêpnianych na stronach internetowych informacji, które stanowi¹ elementy mechanizmów
bezpieczeñstwa (identyfikatora www, kodu SMS, has³a czy numerów kodów), dlatego na ¿adnych
stronach (poza serwisem Pocztowy24) nie nale¿y udostêpniaæ takich informacji, a ka¿d¹ próbê
pozyskania takich informacji nale¿yzg³osiæ doBanku,

4) komputery, na których korzysta siê z us³ugi Pocztowy24, powinny byæ wyposa¿one w aktualizowane
oprogramowanie antywirusoweoraz firewall,

5) telefon komórkowy oraz karta SIM, u¿ywane do korzystania z us³ugi PocztowySMS powinny byæ
zabezpieczoneprzezPosiadaczakodemPIN,

6) nie korzystaæ z us³ugi Pocztowy24 zmiejsc publicznego dostêpu do sieci Internet (kawiarenek, pubów
internetowych, itp.) orazkomputerów,naktórychmo¿ebyæzainstalowane z³o�liweoprogramowanie,

7) zmieniaæ has³o przynajmniej raz na trzy miesi¹ce, nowe has³o powinno byæ trudne do odgadniêcia
i sk³adaæ siê z kombinacji wielkich i ma³ych liter oraz cyfr i powinno mieæ d³ugo�æ przynajmniej sze�ciu
znaków,

8) niezapisywaæ inieprzechowywaæ razem identyfikatorawwwihas³a,
9) je¿eli istniej¹ w¹tpliwo�ci dotycz¹ce bezpieczeñstwa korzystania z Us³ugi, przed zalogowaniem lub

dokonaniemoperacji zawszemo¿naskontaktowaæ siê telefoniczniezBankiem.

1. Posiadacz ma obowi¹zek niezw³ocznego zg³oszenia Bankowi utraty lub ujawnienia osobom
nieuprawnionym informacji o dzia³aniu us³ug Pocztowy24 lub PocztowySMS, których utrata lub ujawnienie
mo¿e spowodowaæ obni¿enie skuteczno�ci mechanizmów zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo zlecanych
operacji. Informacjami takimi s¹ w szczególno�ci: identyfikator www, has³o dostêpu, numery na kartach
kodów.

2. W przypadku utraty karty kodów Posiadacz powinien j¹ niezw³ocznie zablokowaæ w serwisie
Pocztowy24.

3. W przypadku ujawnienia has³a Posiadacz powinien je niezw³ocznie zmieniæ w serwisie
Pocztowy24.

4. W przypadku utraty telefonu komórkowego, którego numer jest wykorzystywany w ramach
us³ugi PocztowySMS i Pocztowy24, Posiadacz powinien niezw³ocznie zg³osiæ do Banku konieczno�æ
zablokowaniadostêpudous³ugiPocztowySMS iPocztowy24z tego telefonu.

5. Po dokonaniu zg³oszenia, o którym mowa w ust. 1 i 4, Bank dokona blokady wskazanych Us³ug,
zastrze¿eniawskazanychkart kodów lubblokadyautoryzacji zapomoc¹koduSMS.

§ 7

§ 8

§ 9

Rozdzia³ IV IdentyfikacjaPosiadacza oraz zasady bezpieczeñstwa
§ 10

.

§ 11

§ 12
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§ 13
1. W przypadku, gdy w terminie 14 dni od zamówienia hase³ lub kart kodów, Posiadacz nie otrzyma³

zamówionychmateria³ów,powinienfakt tenniezw³ocznietelefonicznie zg³osiædo Banku.
2. Zg³oszenia, o którymmowawust. 1,mo¿nadokonaæ telefonicznieorazbezpo�redniowplacówceBanku.
3. W trakcie zg³oszenia nale¿y podaæ swoje dane personalne (imiê, nazwisko, numer klienta) oraz udzieliæ

pracownikowiBanku dok³adnej informacji o zdarzeniu.
4. W przypadku jakichkolwiek w¹tpliwo�ci dotycz¹cych bezpieczeñstwa korzystania z Us³ug Posiadacz mo¿e

skontaktowaæsiêtelefonicznie zBankiem.

ust.1 pkt. 6

ust.1 pkt. 6

Rozdzia³ V Zasady zlecania przez Posiadacza operacji i dokonywania innych czynno�ci
§ 14

§ 15

§ 16

§ 17

§ 18

§ 19

Rozdzia³ VI Zasady realizacji przez Bank operacji i dokonywania innych czynno�ci
§ 20

1. Do zlecaniaBankowiwykonywaniaoperacji i innych czynno�ci jestupowa¿nionywy³¹czniePosiadacz.
2. Wceluzleceniaoperacji lubinnej czynno�ciw ramachus³ugiPocztowy24,Posiadaczpowinien:

1) zalogowaæsiê do serwisuhttps://www.pocztowy24.pl,
2) wybraæzmenu opcjêodpowiadaj¹c¹ czynno�ci, któr¹zamierzazleciæ,
3) ewentualnieuzupe³niæ formularzowymaganedane,
4) zakoñczyæedycjêdanych,
5) zatwierdziæ ca³o�æ operacji (dla niektórych operacji lub czynno�ci wymagane jest podanie kodu z karty

kodów lubkoduSMS).
3. W celu wys³ania zapytania o saldo rachunku w ramach us³ugi PocztowySMS, Posiadacz powinien wys³aæ

SMS na numer +48 661 100 500 o tre �ci zbudowanej wg nastêpuj¹cego schematu:
<polecenie><przerwa><identyfikatorSMS rachunku>,gdzie:
1) ci¹g znaków<polecenie>nale¿yzast¹piæ liter¹ �s� lubci¹giem�saldo�,
2) ci¹g znaków<przerwa>nale¿yzast¹piæpustympolem ��,
3) ci¹g znaków <identyfikatorSMS rachunku> nale¿y zast¹piæ nazw¹, która zosta³a zdefiniowana przez

Posiadaczadlawybranego rachunku.
4. W celu dokonania do³adowania telefonu w ramach us³ugi PocztowySMS, Posiadacz powinien wys³aæ SMS

nanumer+48661100500o tre�ci zbudowanejwgnastêpuj¹cegoschematu:
<polecenie><przerwa><identyfikatorSMS telefonu><przerwa><kwota>,gdzie:
1) ci¹g znaków<polecenie>nale¿yzast¹piæ liter¹ �d� lub ci¹giemznaków�doladuj�,
2) ci¹g znaków<przerwa>nale¿yzast¹piæpustympolem ��,
3) ci¹g znaków <identyfikatorSMS telefonu> nale¿y zast¹piæ nazw¹, która zosta³a zdefiniowana przez

Posiadacza dla wybranego numeru telefonu lub podaæ ten numer telefonu (w postaci dziewiêciu
ostatnichcyfr numerutelefonubez �0� i prefiksukraju),

4) ci¹g znaków<przerwa>nale¿yzast¹piæpustympolem ��,
5) ci¹g znaków <kwota> nale¿y zast¹piæ ¿¹dan¹ kwot¹ do³adowania (liczba ca³kowita, o warto�ci

akceptowanej przezoperatoraGSM).
5. W celuwys³ania zapytaniao numer NRBw ramach us³ugiPocztowySMS, Posiadacz powinien wys³aæ SMS na

numer+48661100500o tre�cizbudowanejwgnastêpuj¹cego schematu:
<polecenie><przerwa><identyfikatorSMS rachunku>,gdzie:
1) ci¹g znaków<polecenie>nale¿yzast¹piæ �NRB�,
2) ci¹g znaków<przerwa>nale¿yzast¹piæpustympolem ��,
3) ci¹g znaków <identyfikatorSMS rachunku> nale¿y zast¹piæ nazw¹, która zosta³a zdefiniowana przez

Posiadaczadlawybranego rachunku.

1. Autoryzacja za pomoc¹ kodu SMS dotyczy operacji i innych czynno�ci sk³adanych za po�rednictwem
Pocztowy24.

2. Posiadacz rachunkunawskazanynumer telefonukomórkowegobêdzie otrzymywa³kodSMS.
3. Wiadomo�æ ka¿dorazowo bêdzie zawiera³a nag³ówek: Bank Pocztowy. Wraz z kodem SMS Posiadacz

rachunkuotrzymaodpowiednionastêpuj¹ce informacje:
1) codorodzajuautoryzowanej transakcji,
2) datê oraz czas zleceniawykonaniaoperacji,
3) rachunek,z którego realizowana jest transakcjaw formacie3pierwszeoraz3 ostatniecyfryNRB,
4) rachunek na rzecz, którego realizowana jest transakcja p³atnicza w formacie 6 pierwszych oraz

8ostatnichcyfrNRB,
5) numer telefonu,którymazostaæ do³adowanywprzypadkuus³ugi do³adowania telefonu,
6) kwotê transakcji p³atniczej.

4. Wceluautoryzacji operacjiPosiadaczzobowi¹zany jestwprowadziæwPocztowy24 otrzymanykodSMS.

1. Przes³any przezBank kodSMS jest kodem jednorazowym imo¿e zostaæwykorzystanywy³¹czniedoautoryzacji
operacji wskazanej w przes³anym SMS. Posiadacz zobowi¹zany jest ka¿dorazowo sprawdzaæ zgodno�æ
realizowanejoperacji z informacjamizawartymiwtre�ciwiadomo�ci SMS.

2. Trzykrotne podanie nieprawid³owego kodu SMS zablokuje us³ugê autoryzacji kodem SMS. Informacja
ozablokowaniudostêpna jestwserwisiePocztowy24.

3. Wprzypadku,o którymmowawust.2,w celuodblokowaniazablokowanegosposobu autoryzacji, Posiadacz
powinienskontaktowaæsiê zBankiem.

4. Poprawnewprowadzenie koduSMS,kasuje licznikb³êdniepodanychwcze�niejkodów.

1. Zmiana sposobu autoryzacji, o której mowa w § 7 ust.1 pkt. 6, lit. a) mo¿e zostaæ zrealizowana pod
warunkiem, i¿ ¿aden sposób autoryzacji nie jest aktualnie zablokowany. W takim przypadku, Posiadacz
rachunku dokonuje autoryzacji za pomoc¹ dotychczasowego i nowego sposobu autoryzacji z zastrze¿eniem
postanowieñ§18.

2. Zmiana numeru telefonu, o której mowa w § 7 , lit. e) mo¿e zostaæ dokonana za po�rednictwem
Pocztowy24 pod warunkiem jednoczesnego posiadania przez Posiadacza rachunku zarówno
dotychczasowego jak i nowego numeru telefonu z zastrze¿eniem ust. 3. Kod SMS do autoryzacji tej zmiany
wysy³any jest na dotychczasowy numer telefonu, oraz powpisaniu kodu SMS z dotychczasowego numeru w
Pocztowym24-nanowynumer telefonu.

3. Posiadacz rachunkumo¿edokonaæ zmiany numeru telefonuw zakresie, o którejmowaw§7 , lit. e)
tak¿e wplacówce Banku lub telefonicznie.W takim przypadkuwymóg posiadania dotychczasowego numeru
telefonunieznajduje zastosowania.

1. Zmiana dotychczasowego numeru telefonu Posiadacza, na który wysy³ane s¹ kody SMSw sposób, o którym
mowa w § 17 ust. 2, nie skutkuje zmian¹ danych osobowych w zakresie kontaktowego numeru telefonu
Posiadacza rachunku.

2. Postanowienia ust. 1 nie maj¹ zastosowania w przypadku, gdy Posiadacz rachunku dotychczas
niepoda³ ¿adnegonumerutelefonu komórkowego.

Podanie kodu SMS, nie jest wymagane w przypadku zablokowania za po�rednictwem Pocztowy24 mo¿liwo�ci
autoryzacji kodemSMS.

1. Bank realizuje operacje i inne czynno�ci niezw³ocznie, jednak nie pó�niej ni¿ nastêpnego dnia roboczego po
dniuzlecenia operacji chyba, ¿e Posiadaczwskaza³ inny termin realizacji.

2. W przypadku otrzymania przez Bank zleceñ realizacji operacji z dat¹ inn¹, ni¿ data przes³ania zlecenia do
Banku, Bank ksiêguje operacjê w dniu wskazanym w zleceniu chyba, ¿e dzieñ ten jest sobot¹ lub dniem
ustawowo wolnym od pracy. W takim wypadku zlecenia zostan¹ zaksiêgowane na rachunku Posiadacza
wpierwszymdniu roboczymnastêpuj¹cympodniu z³o¿eniadyspozycji.

§ 21

Rozdzia³ VII Zamawianie has³a lub kolejnych kart kodów, zmiana parametrów Us³ug
§ 22

Rozdzia³ VIII Dostêpno�æ Us³ug, ograniczenia i limity
§ 23

§ 24

Rozdzia³ IX Op³aty i prowizje
§ 25

Rozdzia³ X Tryb zmianWarunków
§ 26

Rozdzia³ XI Postanowienia koñcowe
§ 27

1. Przed wykonaniem operacji Bank weryfikuje ich poprawno�æ pod wzglêdem formalnym (weryfikacja kodu z
karty kodów lub kodu SMS) i merytorycznym (prawid³owo�æ rachunku, z którego dokonywana jest operacja,
poprawno�æNRBrachunkuodbiorcy,wysoko�ædostêpnych �rodków).

2. Po zleceniu w ramach us³ugi Pocztowy24 operacji przelewów Posiadacz w opcji �Stan operacji� mo¿e
sprawdziæ ich status:
1) w opcji �Do realizacji� widoczna jest lista przelewów, których próbê realizacji Bank podejmie

w przysz³o�ci; w toku pó�niejszych prób wykonania operacje te mog¹ zostaæ zrealizowane
lubniezrealizowane,

2) w opcji �W trakcie realizacji� widoczna jest lista operacji, które s¹ przyjête do realizacji, ale w danym
momencie nie zosta³y jeszcze wykonane; w toku pó�niejszych próbwykonaniaoperacje te mog¹ zostaæ
zrealizowane lub niezrealizowane,

3) w opcji �Niezrealizowane� widoczna jest lista operacji niewykonanych, dla których Bank nie bêdzie
ponawia³próbywykonania,

4) w opcji �Historia rachunku� widoczna jest listaoperacjiwykonanych oraz pobranych op³at i prowizji za
realizacjêprzelewów.

3. Listê aktualnie zdefiniowanych na rachunkach zleceñ sta³ych (okresowych) Posiadacz mo¿e sprawdziæ
wopcji �Zleceniasta³e�.Wykonanie zleceniasta³egomo¿nasprawdziæwopcji �Historia rachunku�.

4. Wykonanie przelewów na podstawie zleconych operacji Bank potwierdza odpowiedni¹ informacj¹
owykonaniuoperacjidostêpn¹wopcji�Historia rachunku�.

5. Przyjêcie zlecenia do³adowania telefonu przedp³aconego w ramach us³ugi PocztowySMS jest
potwierdzane wys³aniem (przez Bank lub w³a�ciwego operatora) na telefon, z którego wys³ano zlecenie,
wiadomo�ciSMSoprzyjêciudo realizacji lubzrealizowaniudo³adowania.

6. W przypadku niemo¿liwo�ci realizacji us³ugi PocztowySMS Bank na telefon, z którego wys³ano zapytanie
lub zlecenieoperacji,przekazujewiadomo�æ SMSobrakumo¿liwo�ci realizacji dyspozycji.

1. W przypadku utraty has³a lub zamawiania karty kodów do us³ugi Pocztowy24 Posiadacz jest zobowi¹zany
wyst¹piæ doBankuzwnioskiemowydanienowegohas³a lubkarty kodów.

2. Posiadaczmo¿ewyst¹piæ zwnioskiemozmianêparametrówus³ugiPocztowy24lubPocztowySMS.
3. Wniosek, o którymmowawust. 1 i2,mo¿naz³o¿yæ telefonicznielubbezpo�redniowplacówceBanku.
4. Przed dokonaniem zmian na podstawie wniosku z³o¿onego telefonicznie Bank dokonuje identyfikacji

Posiadaczazgodnie z zasadamiokre�lonymiwRegulaminie.
5. Has³a lub karty kodów wydane na podstawie wniosku z³o¿onego w placówce Banku Posiadacz odbiera

osobi�ciew tejplacówce.
6. PootrzymaniuwnioskuBankprze�lehas³o lubkartykodównaadreskorespondencyjnyPosiadacza.
7. Bank mo¿e ograniczyæ liczbê wydanych a jeszcze nie wykorzystanych kart kodów, po przekroczeniu

ustalonego przez Bank limitu liczby wydanych i jeszcze nie wykorzystanych kart, kolejne zamówienia nie
bêd¹realizowanedo czasuwykorzystaniaposiadanych kart.

8. Bank mo¿e wdro¿yæ inne ni¿ opisane w ust. 3 sposoby zamawiania hase³ i kart kodów. Aktualna informacja
osposobachsk³adaniazamówienia jestdostêpnana stronach internetowychBanku.

1. Us³ugi, z wyj¹tkiem planowych przerw w dostêpie, umo¿liwiaj¹ zlecanie przez Posiadacza operacji i innych
czynno�ciwtrybie24hnadobê,przezsiedemdniwtygodniu.

2. Aktualne informacje o planowych przerwach w dostêpie do Us³ug s¹ dostêpne na stronach internetowych
Banku.

1. Bankmo¿ezablokowaædostêpdoUs³ugi,wprzypadku:
1) naruszenia przez Posiadacza postanowieñ Umowy lub Warunków (w szczególno�ci zasad

bezpieczeñstwa),
2) zaleg³o�ciwuiszczaniu op³at lubprowizji z tytu³u korzystaniazUs³ug,
3) stwierdzenianaruszeniaprzezPosiadaczaobowi¹zuj¹cychprzepisówprawa,
4) rozwi¹zania lubwyga�niêciaUmowy,wca³o�ci lubwczê�ci dotycz¹cej �wiadczeniaUs³ug,
5) awarii lub usterki systemów informatycznych Banku lub stwierdzenia przez Bank zagro¿enia

bezpieczeñstwatychsystemów lub informacji przetwarzanychwBanku.
2. Odblokowanie Us³ugi, z wyj¹tkiem zdjêcia blokady dokonanej z powodów okre�lonych w ust. 1 pkt. 5), jest

realizowane przez Bank na wniosek Posiadacza z³o¿ony po ustaniu przyczyny, która by³a powodem jej
zablokowania.

1. Za wykonanie czynno�ci zwi¹zanych ze �wiadczeniem przez Bank Us³ug, Bank pobiera op³aty i prowizje
zgodniezobowi¹zuj¹c¹wBankuTaryf¹.

2. Posiadacz zobowi¹zany jest do zapewnienia na rachunku, do którego udostêpniono Us³ugê, �rodków
wwysoko�ciumo¿liwiaj¹cejBankowipobranie op³at iprowizji.

3. Op³aty za udostêpnianie Us³ug s¹ pobierane do dziesi¹tego dnia miesi¹ca, za aktualny okres rozliczeniowy,
wciê¿ar rachunkuwskazanegoprzezKlienta.

4. Z tytu³u realizacji operacji i innych czynno�ci Bank w dniu ich wykonania obci¹¿a kwot¹ nale¿nej op³aty
rachunek,z któregozosta³a onawykonana.

5. Posiadacz mo¿e telefonicznie lub osobi�cie w placówce Banku zmieniæ sposób pobierania op³aty i prowizji
nainnyaktualnie obowi¹zuj¹cywTaryfie.

1. Bankmaprawozmieniæ postanowieniaWarunkówzwa¿nychprzyczynobejmuj¹cych:
1) uchylenie, zmianê lub wprowadzenie przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa, powoduj¹ce

uniemo¿liwienie albo utrudnienie �wiadczenia Us³ugi lub znacz¹ce zwiêkszenie kosztów ich
�wiadczenia,

2) wprowadzenie przez Bankzmian technologicznych,wp³ywaj¹cych na obs³ugê Klientówkorzystaj¹cych
zUs³ugnazasadachokre�lonychwniniejszychWarunkach,

3) wprowadzenie,zmianê lubwycofanie zofertyBankuniektórychproduktów lubus³ug.
2. Bank zawiadamia Posiadacza owprowadzonych zmianach poprzez dorêczenie zmienionych Warunków lub

wykazu zmian w formie elektronicznej na adres e-mail Posiadacza. Ponadto tre�æ wprowadzonych zmian
Bank udostêpnia Posiadaczom w placówkach Banku, placówkach pocztowych oraz na stronie internetowej
Banku.

3. Brak przekazania przez Posiadacza do Banku o�wiadczenia woli o odmowie przyjêcia zmian, o których
mowawust.1,w terminie14dnioddatyzawiadomieniao zmianach, oznacza ichakceptacjê.

4. Otrzymane przez Bank o�wiadczenie woli Posiadacza o odmowie przyjêcia zmian jest równoznaczne
zrozwi¹zaniemprzezPosiadaczaUmowywzakresiedotycz¹cym�wiadczeniaUs³ugzawypowiedzeniem.

5. Zmiana Warunków z powodu wprowadzenia przez Bank nowych us³ug bankowo�ci elektronicznej lub
nowej funkcjonalno�ci Us³ug nie jest traktowana jako zmiana tre�ci Umowy. Zmieniona w tym zakresie tre�æ
Warunkówpublikowana jestnastronie internetowejBanku.

6. Rozpoczêcie przez Posiadacza korzystania z nowych us³ug lub funkcjonalno�ci, o których mowa w ust. 5 jest
równoznaczna zakceptacj¹ stosownychpostanowieñWarunków.

Tryb sk³adania i rozpatrywania reklamacji okre�laRegulamin.
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