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

Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne
§ 1

§ 2
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§ 3

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

U¿ytewWarunkachokre�leniaoznaczaj¹:
1. -BankPocztowySpó³kaAkcyjnazsiedzib¹wBydgoszczy bêd¹cydostawc¹us³ugp³atniczych,
2. - �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 �wiadczenia us³ugi jest dostêpny na stronach internetowych
Bankuwww.pocztowy.pl,

3. - 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, has³o dostêpu mo¿e byæ równie¿
wydane,gdyPosiadacz zapomnia³ swojegohas³a,

4. - oprocentowany rachunek prowadzony w z³otych, z podstawow¹ funkcj¹
przechowywania �rodkówpieniê¿nych Posiadacza zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ oraz korzystania
z dodatkowychus³ug Bankuoferowanychwrazztymkontem,

5. Numer Identyfikacyjny Klienta, indywidualny dla Posiadacza rachunku korzystaj¹cego
z bankowo�ci elektronicznej ci¹g znaków, sk³adaj¹cy siê z o�miu cyfr nadawanych w sposób losowy przez Bank podczas
udostêpniania bankowo�ci elektronicznej, którywraz z has³em s³u¿y do identyfikacji Posiadacza rachunkuwbankowo�ci
elektronicznej,

6. - Inteligo Financial Services Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ wWarszawie przy ul. Pu³awskiej 15, wpisana do rejestru
przedsiêbiorców prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla miasta sto³ecznego Warszawy XII Wydzia³ Gospodarczy
Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem KRS 0000012622, o kapitale zak³adowym 99.528.069,00 z³, (op³aconym
w ca³o�ci),numerNIP 525-21-53-450,

7. - definiowany przez Posiadacza w ramach us³ugi PocztowySMS ci¹g maksymalnie 8 liter lub cyfr,
które jednoznaczniew ramachtejus³ugi identyfikuj¹ rachunekPosiadacza lubtelefonprzedp³acony,

8. - czynno�ci dostêpne w ramach us³ugi Pocztowy24 nie dotycz¹ce bezpo�rednio realizacji operacji na
rachunkach, szczegó³owywykaz tychczynno�ci jest dostêpny na stronach internetowychBanku,

9. - karta zawieraj¹ca ponumerowane unikalne sze�ciocyfrowe ci¹gi cyfr (kody) s³u¿¹ce do autoryzacji
operacji i innychczynno�ci zlecanychnastronachinternetowych,

10. - sze�ciocyfrowy kodwysy³any przez Bank nawskazany przez Posiadacza numer telefonu komórkowegow celu
autoryzacji operacji lub innychczynno�ci sk³adanych zapo�rednictwemus³ugiPocztowy24,

11. rachunek bie¿¹cy prowadzony w z³otych, przeznaczony do gromadzenia �rodków
pieniê¿nych orazdoprzeprowadzaniarozliczeñpieniê¿nychzwi¹zanych zprowadzeniemdzia³alno�ci gospodarczej,

12. - czynno�ci powoduj¹ce obci¹¿enie lub uznanie rachunków Posiadacza udostêpnionych w ramach us³ugi
Pocztowy24,

13. - oddzia³ Banku lub inna placówka operacyjna Banku, obs³uguj¹ca u¿ytkowników, a tak¿e placówka
innegopo�rednikani¿ PocztaPolskaS.A.�wiadcz¹cegowimieniu i narzeczBankuus³ugiobjêteniniejszymiWarunkami,

14. - jednostka organizacyjna Poczty Polskiej wykonuj¹ca na zlecenie Banku, czynno�ci zwi¹zane
z zawarciemUmówiobs³ug¹ rachunków,

15. - osoba fizyczna,osoba fizycznaprowadz¹cadzia³alno�ægospodarcz¹, z któr¹Bankzawar³Umowê,
16. - ROR,Nowe Konto Oszczêdno�ciowe, Pocztowe Konto Oszczêdno�ciowe, PocztoweKonto Firmowe, Firmowe

KontoOszczêdno�ciowe,
17. rachunekoszczêdno�ciowo-rozliczeniowyprowadzonywz³otych,
18. - odpowiednio �Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku

Pocztowym S.A.� lub �Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych
prowadz¹cychdzia³alno�ægospodarcz¹�,

19. - strona internetowa o adresie www.pocztowy.pl zawieraj¹ca w szczególno�ci informacje
o aktualnej ofercie, rachunkach, Bankujak i zasadachobowi¹zuj¹cychprzyrealizacji us³ugp³atniczych,

20. �rodki, któremog¹ byæwykorzystane do zawarciaUmowy jak i realizacji jej
postanowieñ, któreniewymagaj¹ jednoczesnej fizycznej obecno�ci PosiadaczarachunkuiBanku,

21. - odpowiednio �Taryfa op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów
detalicznych�wprzypadku osób fizycznych lub �Taryfaop³at i prowizji bankowych stosowanychprzez BankPocztowy S.A.
dla Klientów instytucjonalnych� w czê�ci dotycz¹cej op³at i prowizji za czynno�ci �wiadczone w ramach odpowiedniej
Umowydla osób fizycznychprowadz¹cych dzia³alno�ægospodarcz¹,

22. - us³uga zapewniaj¹ca Posiadaczowi mo¿liwo�æ telefonicznego zlecania Bankowi wykonania dyspozycji
dotycz¹cych rachunku,

23. - Umowao prowadzenie rachunkówbankowycho kartê p³atnicz¹ oraz o �wiadczenie us³ug drog¹ elektroniczn¹
dla osób fizycznych, a tak¿e inna umowa o prowadzenie rachunku, która wraz z niniejszymi Warunkami stanowi umowê
o charakterzeramowym wrozumieniuustawyous³ugachp³atniczych- zawartapomiêdzyPosiadaczemaBankiem,

24. - kana³ internetowy bankowo�ci elektronicznej, umo¿liwiaj¹cy Posiadaczowi za po�rednictwem
sieci Internet i przegl¹darki WWW zlecanie Bankowi do wykonania transakcji i dyspozycji okre�lonych w odrêbnych
regulacjachwskazanychwUmowie,

25. - kana³ SMS bankowo�ci elektronicznej, umo¿liwiaj¹cy Posiadaczowi za po�rednictwem telefonu
komórkowego i krótkich wiadomo�ci tekstowych �SMS� sk³adanie do Banku zapytañ o saldo na wybranym rachunku
Posiadacza oraz zlecanie realizacji us³ugi do³adowania telefonu przedp³aconego lub innych czynno�ci okre�lonych
w odrêbnych regulacjachwskazanychwUmowie,

26. us³ugi umo¿liwiaj¹cePosiadaczowi lubPe³nomocnikowiwgranicachudzielonego
pe³nomocnictwa, dostêp do informacji dotycz¹cych rachunków i innych produktów zwi¹zanych z rachunkiem oraz
sk³adanie wniosków i dyspozycji okre�lonych w Umowie i odrêbnych regulacjach dotycz¹cych tych produktów
za po�rednictwemkana³ów:
a) internetowego zwanego dalej �Pocztowy24� us³ugi bankowo�ci elektronicznej, dostêpnej za po�rednictwem sieci

Internet iprzegl¹darkiWWW,
b) SMS zwanego dalej �PocztowySMS� - us³ugi bankowo�ci elektronicznej, dostêpnej za po�rednictwem telefonu

komórkowego i krótkichwiadomo�ci tekstowych �SMS�,
27. - Posiadacz rachunku posiadaj¹cy dostêp do bankowo�ci elektronicznej za po�rednictwem przyznanego

pakietuuwierzytelniaj¹cego,
28. -Warunki �wiadczeniaprzezBankPocztowyS.A.us³ugbankowo�ci elektronicznej.

1. Bank zobowi¹zuje siê do zapewnienia Posiadaczowi dostêpu do wskazanych przez niego rachunków
za po�rednictwemus³ugbankowo�ci elektronicznej z zastrze¿eniempostanowieñ ust. 2.

2. Dostêp do rachunków mo¿liwy jest po dokonaniu prawid³owej identyfikacji Posiadacza rachunku, zale¿nie od rodzaju
kana³unawarunkach okre�lonychwniniejszychWarunkach.

3. Strony wspólnie uzgadniaj¹, i¿ za po�rednictwem bankowo�ci elektronicznej, na zasadach okre�lonych w Warunkach
mog¹ sk³adaæ nawzajem o�wiadczenia woli w postaci elektronicznej zwi¹zane z dokonywaniem czynno�ci
bankowych oraz z zawieraniem umów o us³ugi i produkty oferowane przez Bank, ich wykonywaniem,
zmian¹, rozwi¹zaniem iodst¹pieniemodnich, o ileBankudostêpni³Posiadaczowi tak¹funkcjonalno�æ.

4. Do tre�ci niniejszych Warunków w zakresie Umów zawartych z osobami fizycznymi prowadz¹cymi dzia³alno�æ
gospodarcz¹ -niestosuje siêprzepisówDzia³u II oraz art. 34-37, art. 40ust. 3 i4, art. 45, art. 47, art. 48, art. 51oraz art. 144-
146 Ustawy z dnia19 sierpnia 2011 r. o us³ugachp³atniczych (Dz.U. z 2011 r., Nr 199, poz. 1175).Wzwi¹zkuz powy¿szym
w stosunku do osób fizycznych prowadz¹cychdzia³alno�ægospodarcz¹ niemaj¹ zastosowania postanowieniaWarunków
bêd¹cewykonaniemwskazanychwzdaniupoprzednimprzepisówUstawyous³ugachp³atniczych.

Rozdzia³ II. Udostêpnienie us³ug bankowo�ci elektronicznej
§ 4

1. Bank udostêpnia U¿ytkownikowi us³ugi bankowo�ci elektronicznej na podstawie zawartej Umowy lub
w pó�niejszymterminienapodstawiez³o¿onegowniosku.

2. Posiadacz rachunku mo¿e z³o¿yæ wniosek o udostêpnienie wy³¹cznie jednego kana³u bankowo�ci elektronicznej lub
wszystkich kana³ów jednocze�nie.

3. Posiadacz rachunku mo¿e z³o¿yæ wniosek o udostêpnienie us³ug bankowo�ci elektronicznej za po�rednictwem:
1) strony internetowejBankuwww.pocztowy.pl,
2) telefonicznie zapo�rednictwemus³ugiTelekonto,
3) bezpo�redniowplacówceBanku lubplacówcepocztowej.

4. IdentyfikacjaPosiadaczarachunkunastêpujenapodstawie:
1) Identyfikatorawww/NIK i has³adostêpuwprzypadkuPocztowy24,
2) numeru telefonu komórkowego z którego Bank otrzymuje SMS, a który zosta³ wskazany przez Posiadacza, jako

numer telefonuwus³udzePocztowySMS.

Rozdzia³ III. Podstawowe zasady bezpieczeñstwa. Zablokowanie i odblokowanie bankowo�ci elektronicznej
§ 5

Rozdzia³ IV. Elektroniczne kana³y komunikacji. �rodki porozumiewania siê na odleg³o�æ
§ 6

§ 7

§ 8

Rozdzia³ V. Rodzaje i zakres Us³ug
§ 9

§ 10

§ 11

§ 12

Rozdzia³ VI. Identyfikacja u¿ytkownika oraz zasady bezpieczeñstwa
§ 13

.

§ 14

1. Korzystaj¹c z bankowo�ci elektronicznej U¿ytkownik zobowi¹zany jest przestrzegaæ podstawowych zasad
bezpieczeñstwa,októrychmowawust. 2.

2. Korzystaj¹c zus³ugi bankowo�ci elektronicznejPocztowy24, nale¿ykorzystaæ zurz¹dzeñ, które:
1) posiadaj¹zainstalowane legalneoprogramowaniew tymoprogramowanieantywirusowei firewall,
2) maj¹ na bie¿¹co aktualizowane systemy operacyjne, przegl¹darki internetowe oraz oprogramowanie

antywirusowe,
3) maj¹ustawieniepoziomuzabezpieczeñ,na conajmniej �rednimpoziomie.

3. Nie nale¿y korzystaæ z us³ug bankowo�ci elektronicznej z urz¹dzeñ ogólnie dostêpnych, np. w kawiarenkach
internetowych.

4. Do serwisu Pocztowy24 nale¿y logowaæ siê wy³¹cznie poprzez wybór ikony logowania na stronie internetowej Banku
lubpoprzezwpisaniewpoleadresuwprzegl¹darcehttps://www.pocztowy24.pl/.

5. Przedzalogowaniem siê (wpisaniem identyfikatora i has³a)U¿ytkownikzobowi¹zany jest ka¿dorazowosprawdziæ czy
adres strony logowania zaczyna siê od "https" i czy w obrêbie okna znajduje siê k³ódka oznaczaj¹ca po³¹czenie
szyfrowane.Umiejscowieniesymboluk³ódkiuzale¿nione jestod rodzajuprzegl¹darki i jejwersji.

6. Informacjao szczegó³owychzasadachbezpieczeñstwadostêpnajestna stronie internetowejBanku.

1. Wramachus³ugbankowo�ci elektronicznejwBankudostêpne s¹nastêpuj¹cekana³y komunikacji:
1) Pocztowy24,
2) PocztowySMS.

2. Ponadto, o ile zosta³a udostêpniona taka funkcjonalno�æ, Bank umo¿liwia sk³adanie dyspozycji za po�rednictwem
nastêpuj¹cych �rodkówporozumiewania siênaodleg³o�æ:
1) Telekonta,
2) korespondencyjnie,
3) zapo�rednictwemfaksu.

3. Bankmo¿e ¿¹daæpotwierdzenianapi�mie,dyspozycji z³o¿onejwsposób,októrymmowawust.2.

1. WzakresienieuregulowanymwUmowiestosujesiêniniejszeWarunki, a tak¿ezapisyRegulaminu rachunków.
2. BankzastrzegasobieprawoodmowyudostêpnieniaUs³ugibezpodaniaprzyczyny.

1. Bankmo¿e rozwi¹zaæ Umowêw zakresie dotycz¹cym �wiadczenia Us³ugiw przypadkach okre�lonychwUmowie oraz
Regulaminie.

2. U¿ytkownikma prawo zrezygnowaæ zUs³ugi sk³adaj¹c stosowne o�wiadczeniewoli telefonicznie, w placówce Banku
lub korespondencyjniena adresBanku.Rezygnacja z Us³ugi jest równoznacznazwypowiedzeniemUmowywzakresie
dotycz¹cym�wiadczeniatejUs³ugi.

3. Umowa w zakresie dotycz¹cym �wiadczenia Us³ugi ulega rozwi¹zaniu z chwil¹ rozwi¹zania lub wyga�niêcia
umówwszystkich rachunkówbankowych,doktórychudostêpnionous³ugiPocztowy24 lub PocztowySMS.

Wramachus³ugi Pocztowy24Posiadaczmo¿ezlecaænastêpuj¹ceoperacje:
1) wykonanieprzelewuna rachunki wBanku lub innychbankach (z bie¿¹c¹ lubprzysz³¹ dat¹realizacji),
2) wykonanie przelewu do ZUS z tytu³u regulowania sk³adek ZUS zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alno�ci¹

gospodarcz¹, którychodbiorc¹ s¹ jednostki Zak³aduUbezpieczeñSpo³ecznych,
3) wykonanie przelewu do US z tytu³u regulowania zobowi¹zañ podatkowych zwi¹zanych z prowadzon¹

dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹,którychodbiorcamis¹UrzêdySkarbowe,
4) szybkiewykonanie, bezwype³nianiadanych iu¿ycia kodu,przelewuzdefiniowanegonali�cie �Mojep³atno�ci�,
5) zdefiniowanie,modyfikacjê iodwo³anie zleceniasta³ego(realizowanegookresowo),
6) do³adowanie dowolnego (z listy dostêpnych operatorów) telefonu przedp³aconego. W ramach us³ugi

do³adowywania telefonówprzedp³aconychPosiadaczaobowi¹zuje:
a) dzienny limitdo³adowañwwysoko�ci500z³,
b) miesiêczny limit do³adowañwwysoko�ci2000 z³.

1. Wramachus³ugiPocztowy24Posiadaczmo¿e realizowaæ inneczynno�ci:
1) sprawdzenie salda i informacjidotycz¹cych rachunku,
2) przegl¹danie historii rachunku i szczegó³ówoperacji,
3) sprawdzenie stanuzleconychoperacji,
4) zdefiniowanie zaufanychp³atno�cina li�cie �Mojep³atno�ci�,
5) zapamiêtanie iwykorzystaniepodczaswprowadzaniap³atno�ci,danychodbiorcówna�Li�cieodbiorców�,
6) dokonaniezmianyustawieñ,w tym:

a) sposobuautoryzacji operacji zautoryzacji zapomoc¹kartykodównaautoryzacjê zapomoc¹kodówSMS,
b) aktywacja i zablokowanie karty kodów,
c) zmianahas³adostêpu,
d) zmianadanychkorespondencyjnychPosiadacza lubrachunku,
e) zmiananumeru telefonukomórkowego,naktórywysy³ane s¹kodySMS.

W ramach us³ugi PocztowySMS U¿ytkownik mo¿e dokonaæ sprawdzenia stanu wolnych �rodków na wybranym rachunku,
sprawdzenia numeru NRB swojego rachunku oraz zleciæ wykonanie operacji do³adowania wcze�niej zdefiniowanego
numeru telefonu przedp³aconego.

1. W przypadku operacji o warto�ci przekraczaj¹cej 5 000 z³, Bank ma prawo skontaktowaæ siê z U¿ytkownikiem
wcelupotwierdzeniazlecenia operacji.

2. W ramach us³ugi Pocztowy24 ograniczeniem kwoty realizowanych operacji, z zastrze¿eniem § 9 ust.1 pkt 6), jest
kwotawolnych �rodkówpozostaj¹cadodyspozycjiU¿ytkownikana rachunkachudostêpnionychwramachus³ugi.

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
iPocztowySMS.

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 krajowym
planienumeracji 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�ciocyfrowego kodu z karty
kodów lubkoduSMS

2. Bankmo¿ewdro¿yæ innemechanizmy identyfikacji U¿ytkowników.O ich zastosowaniuBankpoinformujena stronach
internetowychBanku.

1. U¿ytkownik jest zobowi¹zany stosowaænastêpuj¹cezasadybezpieczeñstwa:
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�
w certyfikacie), dla strony www.pocztowy24.pl (symbol �CN�w certyfikacie), w przypadku w¹tpliwo�ci co do
autentyczno�ci certyfikatunale¿y skontaktowaæsiê telefoniczniezBankiem,

3) Bank, z wyj¹tkiem samego serwisu internetowego Pocztowy24, nigdy i w ¿adnych okoliczno�ciach nie bêdzie
¿¹da³ od U¿ytkownika 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¿yudostêpniaætakich informacji, a ka¿d¹próbêpozyskania takich informacjinale¿y zg³osiædoBanku,

4) komputery, na których korzysta siê z us³ugi Pocztowy24, powinny byæ wyposa¿one w aktualizowane
oprogramowanieantywirusoweoraz firewall,
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5) telefon komórkowy oraz karta SIM, u¿ywane do korzystania z us³ugi PocztowySMS powinny byæ zabezpieczone
przez U¿ytkownikakodemPIN,

6) nie korzystaæ z us³ugi Pocztowy24 z miejsc publicznego dostêpu do sieci Internet (kawiarenek, pubów
internetowych, itp.)oraz komputerów,naktórychmo¿e byæzainstalowane z³o�liweoprogramowanie,

7) zmieniaæ has³o przynajmniej raz na trzy miesi¹ce, nowe has³o powinno byæ trudne do odgadniêcia i sk³adaæ siê
zkombinacjiwielkichima³ychliter orazcyfr i powinnomieæd³ugo�æprzynajmniej sze�ciuznaków,

8) niezapisywaæ i nieprzechowywaæ razemidentyfikatora wwwihas³a,
9) je¿eli istniej¹ w¹tpliwo�ci dotycz¹ce bezpieczeñstwa korzystania z Us³ugi, przed zalogowaniem lub dokonaniem

operacji zawszemo¿na skontaktowaæsiêtelefonicznie z Bankiem.

1. U¿ytkownik 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�cimechanizmówzapewniaj¹cychbezpieczeñstwo zlecanych operacji. Informacjami takimi s¹wszczególno�ci:
identyfikatorwww,has³odostêpu,numerynakartachkodów.

2. W przypadkuutraty karty kodów,U¿ytkownikpowinien j¹niezw³ocznie zablokowaæwserwisiePocztowy24.
3. W przypadkuujawnieniahas³a, U¿ytkownikpowinien jeniezw³oczniezmieniæwserwisiePocztowy24.
4. W przypadku utraty telefonu komórkowego, którego numer jest wykorzystywany w ramach us³ugi PocztowySMS

i Pocztowy24, U¿ytkownik powinien niezw³ocznie zg³osiæ do Banku konieczno�æ zablokowania dostêpu do us³ugi
PocztowySMSiPocztowy24ztego telefonu.

5. Po dokonaniu zg³oszenia, októrymmowa w ust. 1 i 4, Bank dokona blokadywskazanychUs³ug, zastrze¿eniawskazanych
kart kodów lubblokadyautoryzacji zapomoc¹kodu SMS.

1. W przypadku, gdy w terminie 14 dni od zamówienia hase³ lub kart kodów, U¿ytkownik nie otrzyma³ zamówionych
materia³ów,powinien fakt tenniezw³ocznie telefoniczniezg³osiædoBanku.

2. Zg³oszenia, októrymmowawust. 1,mo¿nadokonaæ telefonicznieorazbezpo�redniowplacówceBanku.
3. W trakcie zg³oszenia nale¿y podaæ swoje dane personalne (imiê, nazwisko, numer Klienta) oraz udzieliæ pracownikowi

Bankudok³adnej informacjio zdarzeniu.
4. W przypadku jakichkolwiek w¹tpliwo�ci dotycz¹cych bezpieczeñstwa korzystania z Us³ug U¿ytkownik mo¿e

skontaktowaæsiê telefonicznie zBankiem.

1. Dozlecania Bankowiwykonywaniaoperacji i innych czynno�ci jestupowa¿nionywy³¹cznieU¿ytkownik.
2. W celu zleceniaoperacji lub innej czynno�ciwramachus³ugiPocztowy24,U¿ytkownikpowinien:

1) zalogowaæsiêdoserwisu https://www.pocztowy24.pl,
2) wybraæzmenu opcjêodpowiadaj¹c¹ czynno�ci,któr¹ zamierza zleciæ,
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, U¿ytkownik powinien wys³aæ SMS

nanumer+48661100500otre�ci zbudowanejwgnastêpuj¹cego schematu:
<polecenie><przerwa><identyfikatorSMS rachunku>,gdzie:
1) ci¹g znaków<polecenie>nale¿y zast¹piæ liter¹ �s� lub ci¹giem�saldo�,
2) ci¹g znaków<przerwa>nale¿yzast¹piæpustympolem � �,
3) ci¹g znaków<identyfikatorSMS rachunku> nale¿y zast¹piæ nazw¹, która zosta³azdefiniowana przezU¿ytkownika

dlawybranego rachunku.
4. W celu dokonania do³adowania telefonu w ramach us³ugi PocztowySMS, U¿ytkownik powinien wys³aæ SMS na

numer+48 661 100 500o tre�ci zbudowanejwgnastêpuj¹cego schematu:<polecenie><przerwa><identyfikatorSMS
telefonu><przerwa><kwota>,gdzie:
1) ci¹g znaków<polecenie>nale¿y zast¹piæ liter¹ �d� lub ci¹giemznaków�doladuj�,
2) ci¹g znaków<przerwa>nale¿yzast¹piæpustympolem � �,
3) ci¹g znaków <identyfikatorSMS telefonu> nale¿y zast¹piæ nazw¹, która zosta³a zdefiniowana przez

U¿ytkownika dla wybranego numeru telefonu lub podaæ ten numer telefonu (w postaci dziewiêciu ostatnich
cyfrnumeru telefonubez �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

przez operatoraGSM).
5. W celu wys³ania zapytania o numer NRB w ramach us³ugi PocztowySMS, U¿ytkownik powinien wys³aæ SMS na

numer+48661100500otre�ci zbudowanejwgnastêpuj¹cego schematu:
<polecenie><przerwa><identyfikatorSMS rachunku>,gdzie:
ci¹gznaków<polecenie>nale¿yzast¹piæ �NRB�, ci¹g znaków<przerwa>nale¿y zast¹piæpustympolem � �,
ci¹g znaków <identyfikatorSMS rachunku> nale¿y zast¹piæ nazw¹, która zosta³a zdefiniowana przez U¿ytkownika dla
wybranego rachunku.

1. Autoryzacja zapomoc¹koduSMSdotyczy operacji i innychczynno�cisk³adanychza po�rednictwemPocztowy24.
2. U¿ytkownik rachunku nawskazanynumer telefonu komórkowegobêdzieotrzymywa³kodSMS.
3. Wiadomo�æ ka¿dorazowobêdzie zawiera³anag³ówek:BankPocztowy.Wraz zkodemSMSU¿ytkownik rachunku otrzyma³

odpowiednionastêpuj¹ce informacje:
1) codo rodzajuautoryzowanej transakcji,
2) datê oraz czas zleceniawykonaniaoperacji,
3) rachunek, zktóregorealizowanajest transakcjaw formacie3pierwszeoraz 3ostatnie cyfryNRB,
4) rachunekna rzecz, którego realizowanajest transakcjap³atniczaw formacie 6pierwszychoraz8 ostatnich cyfrNRB,
5) numer telefonu, któryma zostaædo³adowanywprzypadkuus³ugi do³adowaniatelefonu,
6) kwotê transakcjip³atniczej.

4. W celuautoryzacjioperacjiU¿ytkownikzobowi¹zany jestwprowadziæwPocztowy24otrzymanykodSMS.

1. Przes³any przez Bank kod SMS jest kodem jednorazowym i mo¿e zostaæ wykorzystany wy³¹cznie do autoryzacji operacji
wskazanej w przes³anym SMS. U¿ytkownik zobowi¹zany jest ka¿dorazowo sprawdzaæ zgodno�æ realizowanej
operacji z informacjamizawartymiwtre�ciwiadomo�ci SMS.

2. Trzykrotne podanie nieprawid³owego kodu SMS zablokuje us³ugê autoryzacji kodem SMS. Informacja o zablokowaniu
dostêpnajestwserwisiePocztowy24.

3. W przypadku, o którymmowaw ust. 2,w celu odblokowania zablokowanegosposobu autoryzacji, U¿ytkownik powinien
skontaktowaæsiêzBankiem.

4. Poprawnewprowadzenie kodu SMS,kasuje licznikb³êdniepodanychwcze�niejkodów.

1. Zmiana sposobu autoryzacji, o której mowaw §10 ust. 1 pkt 6, lit. a)mo¿e zostaæ zrealizowana podwarunkiem, i¿ ¿aden
sposób autoryzacji nie jest aktualnie zablokowany. W takim przypadku, U¿ytkownik dokonuje autoryzacji za pomoc¹
dotychczasowegoinowegosposobuautoryzacjizzastrze¿eniempostanowieñ§18.

2. Zmiana numeru telefonu, o której mowa w § 10ust. 1 pkt 6, lit. e) mo¿e zostaæ dokonana za po�rednictwemPocztowy24
podwarunkiem jednoczesnego posiadania przez U¿ytkownika zarówno dotychczasowego jak i nowegonumeru telefonu
z zastrze¿eniem ust. 3. Kod SMS do autoryzacji tej zmiany wysy³any jest na dotychczasowy numer telefonu, oraz po
wpisaniukoduSMSz dotychczasowegonumeruwPocztowym24 nanowynumer telefonu.

3. U¿ytkownik mo¿edokonaæ zmiany numeru telefonu wzakresie, o której mowaw§ 10 ust. 1 pkt 6, lit. e) tak¿ew placówce
Banku lub telefonicznie. W takim przypadku wymóg posiadania dotychczasowego numeru telefonu nie znajduje
zastosowania.

1. Zmiana dotychczasowego numeru telefonu u¿ytkownika, na który wysy³ane s¹ kody SMS w sposób, o którym
mowa w § 20 ust. 2, nie skutkuje zmian¹ danych osobowych w zakresie kontaktowego numeru telefonu Posiadacza
rachunku.

2. Postanowieniaust. 1 niemaj¹ zastosowaniawprzypadku,gdy Posiadacz rachunku dotychczasniepoda³ ¿adnegonumeru
telefonukomórkowego.

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¿ nastêpnegodnia roboczego podniu zlecenia
operacji chyba¿ePosiadaczwskaza³ innyterminrealizacji.

2. W przypadku otrzymania przez Bank zleceñ realizacji operacji z dat¹ inn¹, ni¿ data przes³ania zlecenia do Banku, Bank
ksiêguje operacjê w dniu wskazanymw zleceniu chyba, ¿e dzieñ ten jest sobot¹ lub dniem ustawowo wolnym od pracy.
W takimwypadkuzlecenia zostan¹ zaksiêgowane na rachunkuPosiadaczawpierwszymdniu roboczymnastêpuj¹cympo
dniuz³o¿eniadyspozycji.
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§ 16

Rozdzia³ VII. Zasady zlecania przez U¿ytkownika operacji i dokonywania innych czynno�ci
§ 17

§ 18

§ 19

§ 20

§21

§ 22

Rozdzia³ VIII. Zasady realizacji przez Bank operacji i dokonywania innych czynno�ci
§ 23

§ 24

Rozdzia³ IX. Zamawianie has³a lub kolejnych kart kodów, zmiana parametrów Us³ug
§ 25

Rozdzia³ X. Dostêpno�æ Us³ug, ograniczenia i limity
§ 26

Rozdzia³ XI. Informowanie o niezrealizowanych transakcjach p³atniczych i zdarzeniach finansowych
§ 27

Rozdzia³ XII. Op³aty i prowizje
§ 28

Rozdzia³ XIII. Tryb zmianWarunków
§ 29

§ 30

§ 31

Rozdzia³ XIV. Postanowienia koñcowe
§ 32

1. Przed wykonaniem operacji Bankweryfikuje ich poprawno�æ podwzglêdem formalnym (weryfikacja kodu z karty kodów
lub kodu SMS) i merytorycznym (prawid³owo�æ rachunku, z którego dokonywana jest operacja, poprawno�æ NRB
rachunkuodbiorcy,wysoko�ædostêpnych �rodków).

2. Pozleceniuwramachus³ugiPocztowy24operacjiprzelewówPosiadaczwopcji�Stanoperacji�mo¿e sprawdziæ ich status:
1) w opcji �Do realizacji� - widoczna jest lista przelewów, których próbê realizacji Bank podejmie w przysz³o�ci;

wtokupó�niejszychpróbwykonaniaoperacje temog¹zostaæzrealizowanelubniezrealizowane,
2) wopcji �W trakcie realizacji� - widoczna jest listaoperacji, które s¹przyjêtedo realizacji, alewdanymmomencienie

zosta³y jeszcze wykonane; w toku pó�niejszych prób wykonania operacje te mog¹ zostaæ zrealizowane lub
niezrealizowane,

3) w opcji �Niezrealizowane� - widoczna jest lista operacji niewykonanych, dla których Bank nie bêdzie ponawia³
próbywykonania,

4) w opcji �Historia rachunku� - widoczna jest lista operacji wykonanych oraz pobranych op³at i prowizji za realizacjê
przelewów.

3. Listê aktualnie zdefiniowanych na rachunkach zleceñ sta³ych (okresowych) Posiadacz mo¿e sprawdziæ w opcji
�Zleceniasta³e�.Wykonaniezlecenia sta³egomo¿nasprawdziæwopcji�Historia rachunku�.

4. Wykonanie przelewówna podstawie zleconych operacji Bank potwierdza odpowiedni¹ informacj¹ owykonaniu operacji
dostêpn¹wopcji�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�ci SMS o przyjêciu do realizacji
lub zrealizowaniudo³adowania.

6. W przypadku niemo¿liwo�ci realizacji us³ugi PocztowySMS Bank na telefon, z którego wys³ano zapytanie lub zlecenie
operacji, przekazuje wiadomo�æ SMS o braku mo¿liwo�ci realizacji dyspozycji. W takiej sytuacji Posiadacz powinien
skontaktowaæsiêbezpo�rednio lubtelefoniczniezBankiem.

1. W przypadku utraty has³a lub zamawiania karty kodów do Us³ugi Pocztowy24 Posiadacz jest zobowi¹zany wyst¹piæ do
Banku zwnioskiemowydanienowegohas³a lubkarty kodów.

2. Posiadaczmo¿ewyst¹piæ zwnioskiemozmianêparametrówUs³ugiPocztowy24 lubPocztowySMS.
3. Wniosek, októrymmowawust. 1 i2,mo¿naz³o¿yæ telefonicznie lubbezpo�redniowplacówceBanku.
4. Przed dokonaniemzmiannapodstawiewniosku z³o¿onegotelefonicznie,Bankdokonuje identyfikacjiPosiadaczazgodnie

z zasadamiokre�lonymiwRegulaminie rachunków.
5. Has³a lub karty kodów wydane na podstawie wniosku z³o¿onego w placówce Banku, Posiadacz odbiera osobi�cie w tej

placówce.
6. Po otrzymaniuwnioskuw innym trybieni¿okre�lonywust. 5 niniejszego paragrafu Bankprze�le has³o lub karty kodówna

adres korespondencyjnyPosiadacza.
7. Bankmo¿eograniczyæ liczbêwydanycha jeszczeniewykorzystanychkart kodów,po przekroczeniuustalonegoprzez Bank

limitu liczby wydanych i jeszcze nie wykorzystanych kart, kolejne zamówienia nie bêd¹ realizowane do czasu
wykorzystaniaposiadanychkart.

8. Bankmo¿e wdro¿yæ inne ni¿ opisane w ust. 3 sposoby zamawiania hase³ i kart kodów. Aktualna informacja o sposobach
sk³adaniazamówienia jest dostêpna nastronach internetowychBanku.

1. Us³ugi, z wyj¹tkiem planowych przerw w dostêpie, umo¿liwiaj¹ zlecanie przez Posiadacza operacji i innych czynno�ci w
trybie 24godzin nadobê, przez siedemdniwtygodniu.

2. Aktualne informacjeoplanowychprzerwachwdostêpie doUs³ugs¹dostêpnenastronach internetowychBanku.
3. Bankmo¿e zablokowaædostêpdoUs³ugi,wprzypadku:

1) naruszeniaprzezPosiadaczapostanowieñUmowylubWarunków(wszczególno�ci zasadbezpieczeñstwa),
2) zaleg³o�ciwuiszczaniuop³at lubprowizji z tytu³ukorzystaniazUs³ug,
3) stwierdzenianaruszeniaprzezPosiadaczaobowi¹zuj¹cychprzepisówprawa,
4) rozwi¹zania lubwyga�niêcia Umowy,w ca³o�ci lubwczê�ci dotycz¹cej�wiadczeniaUs³ug,
5) awarii lub usterki systemów informatycznych Banku spowodowanych si³¹ wy¿sz¹ lub stwierdzenia przez Bank

zagro¿eniabezpieczeñstwatychsystemówlub informacjiprzetwarzanychwBanku.
4. Odblokowanie Us³ugi, z wyj¹tkiem zdjêcia blokady dokonanej z powodów okre�lonych w ust. 3 pkt. 5), jest realizowane

przez BanknawniosekPosiadaczaz³o¿onypoustaniuprzyczyny, któraby³apowodemjej zablokowania.

1. Postanowienia niniejszego rozdzia³umaj¹ zastosowanie w sytuacji, gdy Bank udostêpni³ opisan¹ poni¿ej funkcjonalno�æ.
Oudostêpnieniu funkcjonalno�ci Bankpoinformujenastronie internetowejBanku.

2. Zapo�rednictwemUs³ugi Pocztowy 24,Bankinformujeo niezrealizowanych transakcjachp³atniczych.
3. Szczegó³owezasady informowaniao niezrealizowanych transakcjachp³atniczychzawarte s¹wRegulaminie rachunków.
4. Bank informuje o nastêpuj¹cych zdarzeniach niefinansowych poprzez informacjê dostêpn¹ bezpo�rednio w Us³udze

Pocztowy24:
1) zablokowaniekartyp³atniczej,
2) dodanie, usuniêcie imodyfikacji kontrahenta,
3) modyfikacjadanychPosiadaczarachunku,
4) dodanie, usuniêcie imodyfikacjidyspozycjinawypadek �mierci.

1. Za wykonanie czynno�ci zwi¹zanych ze �wiadczeniem przez Bank Us³ug, Bank pobiera op³aty i prowizje zgodnie
zobowi¹zuj¹c¹wBankuTaryf¹.

2. Posiadacz zobowi¹zany jest do zapewnienia na rachunku, do którego udostêpniono Us³ugê, �rodków w wysoko�ci
umo¿liwiaj¹cej Bankowipobranieop³at i prowizji.

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

4. Z tytu³u realizacji operacji i innych czynno�ci Bank w dniu ich wykonania obci¹¿a kwot¹ nale¿nej op³aty rachunek, z
któregozosta³aonawykonana.

5. Posiadacz mo¿e telefonicznie lub osobi�cie w placówce Banku zmieniæ sposób pobierania op³aty i prowizji na inny
aktualnieobowi¹zuj¹cywTaryfie.

1. Bankmaprawo zmieniæpostanowieniaWarunkówznastêpuj¹cychwa¿nych przyczyn:
1) uchylenia, zmiany lub wprowadzenia przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa, powoduj¹cych

uniemo¿liwieniealboutrudnienie �wiadczeniaUs³ugi lub znacz¹cezwiêkszenie kosztówich �wiadczenia,
2) wprowadzenie przez Bank zmian technologicznych, wp³ywaj¹cych na obs³ugê Posiadaczy korzystaj¹cych z Us³ug

nazasadachokre�lonychwniniejszychWarunkach,
3) wprowadzenia,zmiany lubwycofaniaz ofertyBankuniektórychproduktówlub us³ug,
4) innychprzyczynwskazanychwodpowiednimRegulaminie rachunków.

2. BankzawiadamiaPosiadaczarachunkuozmianachWarunków,odnosz¹cych siêdous³ug iproduktów, zktórychPosiadacz
rachunkukorzystawramachUmowynazasadachokre�lonychw§30 i§31Warunków.

3. Zmiana Warunków wynikaj¹ca z wprowadzenia przez Bank nowych dodatkowych us³ug bankowo�ci elektronicznej lub
nowej dodatkowej funkcjonalno�ci Us³ug nie jest traktowana jako zmiana tre�ci Umowy. Zmienionaw tym zakresie tre�æ
Warunkówpublikowanajestnastronie internetowejBanku.

4. RozpoczêcieprzezPosiadaczakorzystania znowychus³ug lub funkcjonalno�ci, o którychmowawust. 3 jest równoznaczna
zakceptacj¹postanowieñWarunkówwtymzakresie.

1. Bank zawiadamia Posiadacza rachunku bêd¹cego konsumentem o zmianachWarunków nie pó�niej ni¿ na dwamiesi¹ce
przed proponowan¹dat¹ wej�cia ichw¿yciew sposóbokre�lonywUmowie .

2. Brak sprzeciwuPosiadaczawobec proponowanych zmian jest równoznaczny zwyra¿eniem zgody na ichobowi¹zywanie.
Zg³oszenie sprzeciwu wobec proponowanych zmian skutkuje wyga�niêciem Umowy w czê�ci dotycz¹cej us³ug
bankowo�ci elektronicznej z dniempoprzedzaj¹cymdzieñwej�cia w¿ycie proponowanych zmian, bezponoszenia op³at z
tegotytu³u.

3. Posiadacz rachunku ma prawo przed dat¹ proponowanego wej�cia w ¿ycie zmian wypowiedzieæ Umowê ze skutkiem
natychmiastowymbezponoszeniaop³atz tego tytu³u.

4. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku z³o¿y sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy ze skutkiem
natychmiastowym, Umowawygasa w czê�ci dotycz¹cej us³ug bankowo�ci elektronicznej z dniem poprzedzaj¹cym dzieñ
wej�ciaw¿ycieproponowanychzmian,bezponoszeniaop³at z tego tytu³u.

W przypadku Posiadacza rachunku nie bêd¹cego konsumentem zmienioneWarunki Bankudostêpnia w sposób umo¿liwiaj¹cy
Posiadaczowi zapoznanie siê z ich tre�ci¹ w placówkach Banku, placówkach pocztowych oraz na stronie internetowej Banku na
40 dniprzedproponowan¹dat¹wej�cia ichw¿ycie.

Tryb sk³adania i rozpatrywania reklamacjiokre�laRegulamin rachunków.
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