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Rozdzia³ 1. Postanowienia ogólne
§1
Niniejsze „Warunki œwiadczenia przez Bank Pocztowy S.A. us³ug bankowoœci elektronicznej” zwane dalej „Warunkami”,
okreœlaj¹ zasady œwiadczenia przez Bank us³ug bankowoœci elektronicznej.
Przez us³ugi bankowoœci elektronicznej rozumie siê us³ugi œwiadczone w ramach:
1) kana³u internetowego zwanego dalej „Pocztowy24”,
2) kana³u SMS zwanego dalej „PocztowySMS”,
3) kana³u telefonicznego zwanego dalej „Telekonto”.
§2
U¿yte w niniejszych Warunkach okreœlenia oznaczaj¹:
1) Bank - Bank Pocztowy Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Bydgoszczy ul. Jagielloñska 17, 85-959 Bydgoszcz, wpisana 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,
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) certyfikat - narzêdzie umo¿liwiaj¹ce za pomoc¹ odpowiednich œrodków technicznych identyfikacjê i weryfikacjê
autentycznoœci z³o¿onej przez U¿ytkownika w Pocztowy24 dyspozycji; certyfikat dodatkowo zabezpieczony jest has³em
certyfikatu,
3) e-transfer Pocztowy24 - us³uga udostêpniona U¿ytkownikowi Pocztowy24, umo¿liwiaj¹ca realizacjê transakcji
p³atniczej na rzecz sprzedaj¹cego towar lub us³ugi realizowana bezpoœrednio w sieci Internet,
4) Has³o - odpowiednio, zgodnie z kontekstem danego zdania w którym zosta³o okreœlenie u¿yte:
a) has³o jednorazowe - przekazywane przez Bank has³o niezbêdne do uzyskania pierwszego dostêpu do us³ug
bankowoœci elektronicznej, w trakcie pierwszego u¿ycia musi zostaæ zmienione przez U¿ytkownika na w³asne has³o,
has³o jednorazowe mo¿e zostaæ równie¿ wydane, gdy U¿ytkownik z³o¿y tak¹ dyspozycjê, has³o traci wa¿noœæ po jego
jednorazowym wykorzystaniu lub po up³ywie terminu wa¿noœci,
b) has³o dostêpu - has³o definiowane przez U¿ytkownika przy pierwszym logowaniu do us³ug bankowoœci
elektronicznej,
c) has³o certyfikatu - has³o definiowane przez U¿ytkownika w momencie generowania nowego certyfikatu,
stosowane tak¿e ka¿dorazowo przy autoryzacji za pomoc¹ certyfikatu,
5) identyfikator SMS - 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 (dla pozosta³ych operacji); dopuszczalnym znakiem specjalnym jest myœlnik,
6) Infolinia - narzêdzie umo¿liwiaj¹ce dostêp do kana³u telefonicznego zarówno w opcji obs³ugi w automatycznym
systemie samoobs³ugowym (IVR) jak i bezpoœrednio przez Konsultanta,
7) IVR - skrót od ang. Interactive Voice Response; automatyczny samoobs³ugowy system obs³ugi zapytañ i dyspozycji
U¿ytkowników,
8) Konsument - osoba fizyczna dokonuj¹ca czynnoœci prawnej niezwi¹zanej bezpoœrednio z jej dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹
lub zawodow¹,
9) kod SMS - szeœciocyfrowy kod wysy³any przez Bank na wskazany przez U¿ytkownika numer telefonu komórkowego
w celu autoryzacji operacji lub innych dyspozycji sk³adanych za poœrednictwem us³ugi Pocztowy24,
10) Konsultant - operator us³ugi Telekonto,
11) NIK - indywidualny Numer Identyfikacyjny Klienta, ci¹g znaków sk³adaj¹cy siê z oœmiu cyfr nadawanych przez Bank,
który wraz z has³em s³u¿y do identyfikacji U¿ytkownika w us³ugach bankowoœci elektronicznej,
12) pakiet SMS- pula wiadomoœci SMS w us³udze PocztowySMS, któr¹ U¿ytkownik mo¿e wykorzystaæ w miesi¹cu
kalendarzowym na zapytania w ramach tej us³ugi,
13) Prawo bankowe - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1376
z póŸn. Zm.),
14) Regulamin - w³aœciwe 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 tego produktu lub us³ugi,
15) strona internetowa Banku - strona internetowa o adresie www.pocztowy.pl zawieraj¹ca w szczególnoœci informacje
o aktualnej ofercie, jak i zasadach obowi¹zuj¹cych przy realizacji us³ug p³atniczych, a tak¿e umo¿liwiaj¹ca dostêp do
kana³u internetowego,
16) si³a wy¿sza - nieprzewidziane zdarzenie niezale¿ne od stron Umowy spowodowane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, któremu
nie mo¿na by³o zapobiec, w tym dzia³anie w³adz pañstwowych, zamieszki, wojna, atak terrorystyczny, katastrofa,
17) Telekonto - us³uga œwiadczona przez Bank polegaj¹ca na dostêpie do produktów i us³ug bankowych poprzez kontakt
z Infolini¹,
18) U¿ytkownik - osoba bêd¹ca konsumentem lub niekonsumentem, której Bank udostêpni³ us³ugi bankowoœci
elektronicznej na podstawie zawartej Umowy, pe³nomocnictwa lub upowa¿nienia. W szczególnoœci mo¿e to byæ:
a) Posiadacz rachunku - osoba która zawar³a z Bankiem umowê o produkt, który udostêpniany jest w us³ugach
bankowoœci elektronicznej,
b) Pe³nomocnik - osoba upowa¿niona do danego produktu lub us³ugi, o ile tak wynika z dokumentu pe³nomocnictwa,
c) Kredytobiorca lub Porêczyciel,
d) U¿ytkownik karty.
19) Umowa - umowa na podstawie której Bank udostêpnia i œwiadczy U¿ytkownikowi us³ugi bankowoœci elektronicznej;
w szczególnoœci mo¿e byæ to umowa ramowa danego produktu lub us³ugi, je¿eli posiada ona odpowiednie
postanowienia lub odrêbna umowa o œwiadczenie us³ug bankowoœci elektronicznej,
20) us³ugi bankowoœci elektronicznej - us³ugi zapewniaj¹ce U¿ytkownikowi - za poœrednictwem urz¹dzeñ ³¹cznoœci
przewodowej lub bezprzewodowej dostêp do jego œrodków na rachunku lub udostêpnionego kredytu, a w przypadku
kart p³atniczych do wykonywania operacji (lub innych czynnoœci zleconych) na rachunku i innych produktach
udostêpnionych U¿ytkownikowi, których jest w³aœcicielem lub w stosunku do których na podstawie upowa¿nienia mo¿e
sk³adaæ dyspozycje, za poœrednictwem:
a) Pocztowy24 - us³ugi bankowoœci elektronicznej, dostêpnej za poœrednictwem sieci Internet i przegl¹darki www,
b) PocztowySMS - us³ugi bankowoœci elektronicznej, dostêpnej za poœrednictwem telefonu komórkowego i krótkich
wiadomoœci tekstowych SMS,
c) Telekonta - us³ugi bankowoœci elektronicznej, dostêpnej poprzez kontakt telefoniczny z infolini¹ Banku.
Pozosta³e okreœlenia u¿yte w niniejszych Warunkach zdefiniowane s¹ w odpowiednim regulaminie produktu lub us³ugi, do
którego zosta³y udostêpnione us³ugi bankowoœci elektronicznej. W przypadku jednoczesnego, odmiennego zdefiniowania
okreœlenia w niniejszych Warunkach, jak i w regulaminie w³aœciwego produktu lub us³ugi, na potrzeby niniejszych
Warunków zastosowanie ma definicja zawarta w Warunkach.
§3
Do treœci niniejszych Warunków - w zakresie Umów zawartych z osobami, które nie s¹ konsumentami - nie stosuje siê
przepisów Dzia³u II oraz art. 34-37, art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 47, art. 48, art. 51 oraz art. 144-146 Ustawy z dnia 19 sierpnia
2011r. o us³ugach p³atniczych (Dz.U. z 2011r., Nr 199, poz. 1175 z poŸ. zm.).
W zwi¹zku z powy¿szym w stosunku do osób, które nie s¹ konsumentami nie maj¹ zastosowania postanowienia Warunków
bêd¹ce wykonaniem wskazanych w ust. 1 przepisów Ustawy o us³ugach p³atniczych.
U¿ytkownik, przy wykorzystaniu rozwi¹zañ technologicznych udostêpnianych wraz z bankowoœci¹ elektroniczn¹ nie mo¿e
rozpowszechniaæ treœci o charakterze bezprawnym.
§4
Po aktywacji us³ug bankowoœci elektronicznej, Bank bez dodatkowej dyspozycji udostêpnia U¿ytkownikowi w ramach
bankowoœci elektronicznej produkty i us³ugi posiadane w momencie aktywacji us³ugi jak i udostêpnione w przysz³oœci.
Umowa zawierana jest na czas nieokreœlony z zastrze¿eniem postanowieñ § 48.
Udostêpnienie us³ug bankowoœci elektronicznej osobie, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 18 lit. b), c) i d), która nie zawar³a
z Bankiem umowy danego produktu lub us³ugi wymaga zawarcia przez tê osobê odrêbnej Umowy.
W przypadku, gdy dostêp do produktów i us³ug otrzyma za wiedz¹ i zgod¹ Posiadacza rachunku/innego U¿ytkownika osoba,
która nie jest zwi¹zana umow¹ danego produktu, Posiadacz rachunku/inny U¿ytkownik zobowi¹zany jest udostêpniæ tej
osobie obowi¹zuj¹ce regulaminy danego produktu, a odpowiedzialnoœæ za zlecenia i dyspozycje, które sk³ada taka osoba
ponosi U¿ytkownik, bêd¹cy posiadaczem danego produktu.
Rozdzia³ 2. Udostêpnienie us³ug bankowoœci elektronicznej
§5
Wniosek o udostêpnienie us³ug bankowoœci elektronicznej mo¿e z³o¿yæ uprawniona do tego osoba:
1) w placówce Banku i placówce pocztowej w przypadku udostêpnienia kana³ów, o których mowa w § 6 ust. 1,
2) w kanale Pocztowy24 - w przypadku udostêpnienia kana³ów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2),
3) za poœrednictwem strony internetowej Banku,
4) za poœrednictwem us³ugi Telekonto.
Warunkiem korzystania z us³ug PocztowySMS jest prawid³owa aktywacja tej us³ugi i posiadanie przez U¿ytkownika
zarejestrowanego w Banku kontaktowego numeru telefonu komórkowego.

www.pocztowy.pl
informacja@pocztowy.pl
tel. 52 34 99 499
infolinia 801 100 500*
§6
1. Bank na wniosek U¿ytkownika udostêpnia wskazany przez niego kana³ dostêpu bankowoœci 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 bankowoœci
elektronicznej, o których mowa w ust. 1.
3. Dostêp do kana³u Pocztowy24 mo¿liwy jest poprzez udostêpniony na stronie internetowej Banku link pod adresem
https://www.pocztowy24.pl.
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
sposobem autoryzacji s¹ kody 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 takie mo¿e nast¹piæ tak¿e na wniosek U¿ytkownika lub na podstawie decyzji Konsultanta.
§7
1. W ramach us³ug bankowoœci elektronicznej Bank udostêpnia produkty i us³ugi zgodnie z informacj¹ dostêpn¹ na stronie
internetowej Banku.
2. Wykaz czynnoœci i dyspozycji mo¿liwych do realizacji w ramach poszczególnych kana³ów dostêpu okreœlony jest na stronie
internetowej Banku lub w Regulaminie danego produktu lub us³ugi.
§8
1. Bank udostêpnia us³ugi bankowoœci 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¿nienia udostêpniæ wskazanej osobie bankowoœæ elektroniczn¹ do posiadanych produktów i us³ug.
2. W ramach Umowy Bank w szczególnoœci umo¿liwia dostêp do nastêpuj¹cych produktów:
1) rachunki bankowe dla osób fizycznych,
2) rachunki bankowe dla osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
3) lokaty terminowe,
4) bankowe produkty kredytowe,
5) karty p³atnicze.
3. Bank udostêpnia tak¿e informacjê o us³ugach powi¹zanych z produktami, o których mowa w ust. 2.
4. U¿ytkownik us³ug bankowoœci elektronicznej, korzystaj¹cy w Banku jednoczeœnie z wiêcej ni¿ jednego produktu lub us³ugi,
o których mowa w ust. 2 posiada dostêp do wszystkich posiadanych produktów lub us³ug w ramach tego samego NIK.
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
prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
6. Bank udostêpnia w Pocztowy24 zbiorcz¹ informacjê o saldzie i œrodkach dostêpnych na wszystkich rachunkach
udostêpnionych w Pocztowy24.
7. W przypadku, gdy U¿ytkownik posiada rachunki w innej walucie ni¿ z³oty polski, przeliczenie salda i dostêpnych œrodków
prezentowane w Pocztowy24, nastêpuje po kursie œrednim NBP z poprzedniego dnia roboczego, dla odpowiedniej waluty.
Informacja o œrednim kursie NBP danej waluty, dostêpna jest na stronie internetowej Banku, a tak¿e na stronie www.nbp.pl.
§9
1. Bank udostêpnia nastêpuj¹ce metody autoryzacji:
1) autoryzacja za pomoc¹ kodu SMS,
2) autoryzacja za pomoc¹ certyfikatu.
2. Zmiany sposobu autoryzacji U¿ytkownik mo¿e dokonaæ bezpoœrednio w Pocztowy24, za poœrednictwem Infolinii lub
bezpoœrednio w placówkach Banku lub placówkach Poczty Polskiej.
3. Warunkiem korzystania z autoryzacji, o której mowa w ust. 1 pkt. 1) jest posiadanie zarejestrowanego w danych
U¿ytkownika telefonu komórkowego z uwzglêdnieniem § 6 ust. 4.
§ 10
1. Warunkiem aktywacji sposobu autoryzacji za pomoc¹ certyfikatu, jest posiadanie przez U¿ytkownika aktualnej wersji
oprogramowania Java w przegl¹darce internetowej.
2. Przy generowaniu nowego certyfikatu nale¿y zdefiniowaæ has³o certyfikatu, które stosowane jest ka¿dorazowo podczas
autoryzacji za pomoc¹ certyfikatu.
3. Po zapisaniu i wygenerowaniu certyfikatu, nale¿y go aktywowaæ. Aktywacji mo¿na dokonaæ na etapie generowania
certyfikatu, a tak¿e w póŸniejszym terminie w Pocztowy24 w zak³adce do obs³ugi certyfikatu wybieraj¹c odpowiedni¹ opcjê
z uwzglêdnieniem postanowieñ §11ust.2.
4. Certyfikat mo¿na aktywowaæ:
1) bezpoœrednio w Pocztowy24,
2) za poœrednictwem Konsultanta w us³udze Telekonto,
3) w placówce Banku.
5. Certyfikat wa¿ny jest rok. Przed up³ywem terminu wa¿noœci certyfikatu, system automatycznie wygeneruje powiadomienie
w Pocztowy24.
6. Szczegó³owy tryb aktywacji certyfikatu dostêpny jest na stronie internetowej Banku.
§ 11
1. U¿ytkownik mo¿e posiadaæ jeden aktywny certyfikat. Wygenerowanie i aktywacja nowego certyfikatu skutkuje
zablokowaniem dotychczasowego aktywnego certyfikatu.
2. Aktywacjê certyfikatu w Pocztowy24 U¿ytkownik zatwierdza dotychczasow¹ metod¹ autoryzacji lub w sposób, o którym
mowa w § 10 ust. 4 pkt 2) i 3).
3. Po wybraniu ¿¹danego certyfikatu, U¿ytkownik mo¿e dokonaæ jego zablokowania. Zablokowany certyfikat nie mo¿e zostaæ
odblokowany; nale¿y wygenerowaæ nowy certyfikat lub zmieniæ metodê autoryzacji na kody SMS.
§ 12
1. Do pierwszego logowania do Pocztowy24 i Telekonto Bank udostêpnia U¿ytkownikowi has³a jednorazowe. Has³o
jednorazowe do pierwszego logowania przypisane jest do konkretnego kana³u dla którego zosta³o wydane: Pocztowy24 lub
Telekonto.
2. Has³o jednorazowe Bank udostêpnia zgodnie z dyspozycj¹ U¿ytkownika w jeden z nastêpuj¹cych sposobów:
1) poprzez wys³anie has³a w formie wiadomoœci tekstowej SMS na podany przez U¿ytkownika numer telefonu
komórkowego,
2) poprzez wys³anie na adres do korespondencji U¿ytkownika koperty zawieraj¹cej has³o jednorazowe.
3. Postanowienia, o których mowa w zakresie has³a jednorazowego maj¹ zastosowanie do has³a jednorazowego wydawanego
w celu pierwszego zalogowania siê do us³ug bankowoœci elektronicznej jak i w przypadku, gdy U¿ytkownik z³o¿y wniosek
o ponowne wygenerowanie has³a jednorazowego.
4. Has³o do Pocztowy24 otrzymane w sposób, o którym mowa w ust. 2 obowi¹zkowo nale¿y zmieniæ przy pierwszym logowaniu
na w³asne has³o wg nastêpuj¹cych zasad:
1) has³o powinno sk³adaæ siê z co najmniej 8 znaków,
2) has³o powinno zawieraæ znaki z co najmniej trzech ni¿ej podanych grup:
a) ma³e litery,
b) wielkie litery,
c) cyfry,
d) znaki specjalne (wykaz znaków specjalnych dostêpny jest na stronie internetowej Banku),
3) zmiana has³a powinna nast¹piæ bez udzia³u osób trzecich,
4) dodatkowo nale¿y zweryfikowaæ czy zmiana has³a nastêpuje w bezpiecznym po³¹czeniu internetowym zgodnie
z zasadami, o których mowa w § 45.
5. Has³o wydane do obs³ugi kana³u dostêpu Telekonto otrzymane w sposób, o którym mowa w ust. 2 nale¿y zmieniæ przy
pierwszym logowaniu na w³asne has³o wg nastêpuj¹cych zasad:
1) has³o powinno sk³adaæ siê z 6 cyfr,
2) powinno zostaæ zmienione zawsze gdy wymaga tego system IVR,
3) zmiany nale¿y dokonaæ wy³¹cznie w udostêpnionej dla tych celów opcji w IVR dostêpnym pod numerem telefonu
wskazanym przez Bank,
4) zmiana has³a powinna nast¹piæ bez udzia³u osób trzecich.
6. Has³o jednorazowe - pierwszego logowania - wa¿ne jest przez okreœlony termin wskazany w Komunikacie.
7. Po up³ywie terminu, o którym mowa w ust. 6, w celu zalogowania siê do us³ug bankowoœci elektronicznej wymagane jest
uzyskanie nowego has³a jednorazowego.
8. W przypadku, gdy U¿ytkownik przy pierwszym logowaniu do Pocztowy24 z przyczyn technicznych (np. utrata po³¹czenia
internetowego) nie dokona zmiany has³a jednorazowego, has³o to mo¿e zostaæ wykorzystane ponownie przy kolejnej próbie
logowania do Pocztowy24.
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*) op³ata za po³¹czenie jak za 1 impuls w rozmowie lokalnej

Warunki œwiadczenia przez Bank Pocztowy S.A.
us³ug bankowoœci elektronicznej

9. W sytuacji, o której mowa w ust. 8 has³o jednorazowe blokowane jest po 3 próbach nieudanego logowania. Wówczas
U¿ytkownik powinien wyst¹piæ o wydanie nowego has³a 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 ponownie wydaje has³o jednorazowe; odpowiednio zastosowanie maj¹ postanowienia ust. 6.
§13
1. W ramach us³ugi PocztowySMS, U¿ytkownik mo¿e realizowaæ okreœlone dyspozycje. Wykaz dyspozycji mo¿liwych do
realizacji okreœlony jest na stronie internetowej Banku.
2. W celu zrealizowania wybranej dyspozycji, U¿ytkownik z zarejestrowanego w PocztowySMS numeru telefonu komórkowego
wysy³a wiadomoœæ na w³aœciwy dla us³ugi PocztowySMS numer telefonu.
3. Wiadomoœæ, o której mowa w ust. 2 musi zawieraæ wszystkie niezbêdne informacje, a tak¿e posiadaæ w³aœciw¹ treœæ
zapytania.
4. Numer telefonu na który nale¿y wys³aæ zapytanie, wykaz niezbêdnych informacji, a tak¿e schemat budowy zapytania w
wiadomoœci SMS, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 3 dostêpne s¹ na stronie internetowej Banku.
5. U¿ytkownik PocztowySMS wybiera odpowiedni pakiet SMS zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ Taryf¹ op³at i prowizji. Pula SMS'ów w
ramach danego pakietu SMS obowi¹zuje do koñca miesi¹ca kalendarzowego w którym zosta³ on aktywowany; zasada ta ma
zastosowanie tak¿e w przypadku zmiany pakietu SMS w trakcie miesi¹ca kalendarzowego z zastrze¿eniem, i¿ nowy pakiet
zostanie aktywowany z pocz¹tkiem kolejnego miesi¹ca kalendarzowego. Niewykorzystane SMS'y nie przechodz¹ 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 nie mog³a zostaæ prawid³owo pobrana z rachunku z przyczyn nie
le¿¹cych po stronie Banku. Brak pobrania op³aty za pakiet w danym miesi¹cu, skutkuje wy³¹czeniem p³atnego pakietu SMS.
7. Bezp³atny pakiet SMS jest odnawiany do momentu wy³¹czenia - przez Bank lub na wniosek U¿ytkownika - produktu z us³ugi
PocztowySMS, dla którego przys³uguje bezp³atny pakiet SMS.
8. Po wykorzystaniu puli bezp³atnych SMS, Bank pobiera op³atê za ka¿d¹ wiadomoœæ SMS, zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ Taryf¹ op³at
i prowizji.
9. W przypadku o którym mowa w ust. 8 i braku wskazania w us³udze PocztowySMS rachunku do pobierania op³at i prowizji,
mo¿liwe s¹ jedynie do realizacji dyspozycje bezp³atne.
10. U¿ytkownik w Pocztowy24 mo¿e sprawdziæ historiê wys³anych i otrzymanych wiadomoœci SMS w ramach us³ugi
PocztowySMS za okres ostatnich dwóch miesiêcy kalendarzowych. Pe³na informacja o wys³anych i otrzymanych
wiadomoœciach SMS dostêpna jest w placówkach Banku.
§14
1. Po wys³aniu zapytania z zarejestrowanego w us³udze PocztowySMS numeru telefonu komórkowego, U¿ytkownik
ka¿dorazowo otrzyma zwrotn¹ wiadomoœæ SMS na numer telefonu komórkowego, z którego zosta³o wys³ane zapytanie.
2. Zwrotna wiadomoœæ 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
informacje odp³atnoœci za otrzymany SMS, zgodnie z postanowieniami ust. 3.
3. W treœci wys³anej wiadomoœci w ramach PocztowySMS, Bank bêdzie udziela³ dodatkowo informacji o:
1) sposobie pobrania op³aty za otrzymany SMS w przypadku korzystania z pakietu p³atnych SMS'ów, lub
2) liczbie wykorzystanych ju¿ SMS z puli posiadanego pakietu SMS - gdy U¿ytkownik korzysta z puli p³atnego lub
bezp³atnego pakietu SMS.
§ 15
1. Wiadomoœæ SMS, zawieraj¹ca kod SMS s³u¿¹cy potwierdzeniu /autoryzacji operacji, transakcji lub dyspozycji z³o¿onej przez
U¿ytkownika, Bank wysy³a na zarejestrowany w systemie Banku numer telefonu komórkowego U¿ytkownika.
2. Wiadomoœæ SMS bêdzie ka¿dorazowo zawiera³a nag³ówek Bank Pocztowy oraz nastêpuj¹ce informacje:
1) numer kolejny operacji realizowanej w danym dniu przez danego U¿ytkownika,
2) datê oraz czas zlecenia wykonania operacji,
3) informacjê o rodzaju transakcji,
4) rachunek na rzecz, którego realizowana jest transakcja p³atnicza w formacie 2 pierwsze oraz 4 ostatnie cyfry NRB
(w szczególnych przypadkach numer rachunku mo¿e byæ w formie maskowanej),
5) kwotê - w przypadku transakcji p³atniczej,
6) kod SMS do autoryzacji transakcji.
3. Je¿eli kod SMS bêdzie s³u¿y³ autoryzacji dyspozycji innej ni¿ transakcja p³atnicza, wówczas wiadomoœæ bêdzie zawiera³a
tak¿e informacjê o tej konkretnej dyspozycji.
4. Przypadki, o których mowa w ust. 2 pkt. 4 okreœlone s¹ na stronie internetowej Banku.
§ 16
1. Bank nie udostêpnia us³ug bankowoœci elektronicznej osobom, które nie ukoñczy³y 13 roku ¿ycia oraz osobom ca³kowicie
ubezw³asnowolnionym, a tak¿e osobom o ograniczonej zdolnoœci do czynnoœci 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 okreœlonym przez przedstawiciela ustawowego zakresie nie stanowi¹cym wed³ug jego oœwiadczenia
czynnoœci przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du , na któr¹ wymagana jest zgoda s¹du opiekuñczego.
2. Bank zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy. W takim przypadku Bank informuje U¿ytkownika o przyczynach
odmowy zawarcia Umowy.
Rozdzia³ 3. Zawieranie umów i sk³adanie oœwiadczeñ woli
§ 17
1. U¿ytkownik za poœrednictwem us³ug bankowoœci elektronicznej mo¿e sk³adaæ Bankowi oœwiadczenia woli w postaci
elektronicznej w zakresie w jakim Bank udostêpnia tak¹ funkcjonalnoœæ z uwzglêdnieniem postanowieñ ust. 5.
2. Informacja o zakresie i rodzaju umów, które mog¹ byæ zawierane lub zmieniane za poœrednictwem bankowoœci
elektronicznej dostêpna jest w Komunikacie oraz na stronie internetowej Banku.
3. Z³o¿enie oœwiadczenia woli ka¿dorazowo wymaga autoryzacji takiego oœwiadczenia w sposób i na zasadach okreœlonych
w niniejszych Warunkach. Bank mo¿e ¿¹daæ spe³nienia przez U¿ytkownika dodatkowych warunków w zakresie dostarczenia
dokumentów niezbêdnych do prawid³owej realizacji oœwiadczenia woli; w takiej sytuacji Bank informuje U¿ytkownika
o koniecznoœci spe³nienia dodatkowych warunków.
4. Szczegó³owe warunki zawierania umów w oparciu o oœwiadczenie woli w formie elektronicznej zawarte s¹ w regulaminach
poszczególnych produktów w stosunku do których Bank udostêpni³ tak¹ funkcjonalnoœæ.
5. Oœwiadczenia woli sk³adane za poœrednictwem bankowoœci elektronicznej spe³niaj¹ wymagania formy pisemnej, tak¿e
wtedy gdy przepisy prawa zastrzegaj¹ formê pisemn¹ pod rygorem niewa¿noœci z uwzglêdnieniem postanowieñ ust. 3.
Rozdzia³ 4.Identyfikacja U¿ytkownika us³ug bankowoœci elektronicznej
§ 18
1. Identyfikacja U¿ytkownika w bankowoœci elektronicznej nastêpuje poprzez:
1) prawid³owe podanie NIK oraz has³a lub has³a jednorazowego, w przypadku Pocztowy24 lub Telekonto,
2) wys³anie w³aœciwego komunikatu z identyfikatorem produktu lub us³ugi wraz z pozytywnym zweryfikowaniem numeru
telefonu komórkowego dla danego U¿ytkownika w przypadku PocztowySMS.
2. Dodatkowo w sytuacji korzystania z us³ugi Telekonto w celu jednoznacznej weryfikacji to¿samoœci, Bank mo¿e ¿¹daæ podania
przez U¿ytkownika dodatkowych danych.
§ 19
1. Kolejne trzykrotne, b³êdne podanie przez U¿ytkownika danych identyfikacyjnych w us³udze Pocztowy24 lub Telekonto,
powoduje zablokowanie kana³u w którym nast¹pi³o b³êdne logowanie.
2. Licznik prób b³êdnej identyfikacji jest kasowany po poprawnym zalogowaniu siê przez U¿ytkownika.
Rozdzia³ 5. Realizacja i autoryzacja dyspozycji za poœrednictwem us³ug bankowoœci elektronicznej
§ 20
1. Autoryzacja dyspozycji sk³adanych przez U¿ytkownika obejmuje:
1) w us³udze Pocztowy24:
a) akceptacjê z³o¿onej dyspozycji i wprowadzenie otrzymanego kodu SMS lub podania has³a i wskazania lokalizacji
pliku z certyfikatem,
b) akceptacjê z³o¿onej dyspozycji w przypadku o którym mowa w ust. 2,
2) w us³udze Telekonto:
a) dla dyspozycji sk³adanych za poœrednictwem serwisu automatycznego IVR - poprawne logowanie siê za pomoc¹ NIK
i has³a oraz zatwierdzenie dyspozycji poprzez wybór wskazanego klawisza na klawiaturze telefonu.
b) dla dyspozycji sk³adanych za poœrednictwem Konsultanta - zaakceptowanie danych odczytanych przez Konsultanta.
2. Realizacja okreœlonych przez Bank dyspozycji nie wymaga autoryzacji za pomoc¹ kodu SMS lub certyfikatu. W takiej sytuacji
autoryzacja nastêpuje wy³¹cznie na podstawie identyfikacji U¿ytkownika, o której mowa w § 18.
3. Prawid³owa autoryzacja przez U¿ytkownika dyspozycji lub transakcji p³atniczej oznacza zgodê na jej realizacjê.
§ 21
1. Bank weryfikuje prawid³owoœæ autoryzacji z³o¿onej dyspozycji lub transakcji p³atniczej poprzez:
1) weryfikacjê danych wprowadzonych podczas logowania siê U¿ytkownika do us³ug bankowoœci elektronicznej w zakresie
zgodnoœci poni¿szych danych:
a) numeru NIK U¿ytkownika,
b) has³a dostêpu lub has³a jednorazowego,
2) weryfikacjê zgodnoœci wprowadzonego przez U¿ytkownika kodu SMS z kodem SMS wys³anym przez Bank do autoryzacji
konkretnej dyspozycji lub transakcji p³atniczej, o ile taka autoryzacja jest wymagana,
3) weryfikacjê telefonu komórkowego z którego wys³ano zapytanie z numerem telefonu komórkowego, który zapisany jest
w danych U¿ytkownika - w przypadku PocztowySMS,
4) weryfikacjê aktywacji przez U¿ytkownika danej us³ugi, a tak¿e poprawnoœæ z³o¿onego zapytania.

§ 22
1. Kod SMS wys³any przez Bank na podany przez U¿ytkownika numer telefonu komórkowego wa¿ny jest przez 3 minuty liczone
od momentu wys³ania kodu SMS przez Bank.
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 zosta³ wygenerowany.
§ 23
1. W przypadku wprowadzenia b³êdnego kodu SMS i zatwierdzenia autoryzacji dyspozycji, ponowna próba autoryzacji tej
dyspozycji wymaga wygenerowania nowego kodu SMS.
2. B³êdne podanie kodu SMS do autoryzacji transakcji p³atniczej lub dyspozycji w Pocztowy24 nie powoduje zablokowania tego
dostêpu.
§ 24
1. Po zleceniu realizacji dyspozycji za poœrednictwem us³ug bankowoœci elektronicznej, U¿ytkownik zobowi¹zany jest
zweryfikowaæ prawid³owoœæ jej realizacji przez Bank.
2. W przypadku realizacji transakcji p³atniczej weryfikacja prawid³owoœci realizacji dyspozycji polega na stwierdzeniu przez
U¿ytkownika faktu zaksiêgowania transakcji p³atniczej. Odpowiednio w przypadku transakcji p³atniczej z przysz³¹ dat¹
realizacji, weryfikacja polega na stwierdzeniu faktu wystêpowania tej transakcji p³atniczej w operacjach zaplanowanych.
3. W przypadku realizacji p³atnoœci na zdefiniowanego odbiorcê U¿ytkownik zobowi¹zany jest ka¿dorazowo weryfikowaæ
poprawnoœæ danych odbiorcy w tym jego numer rachunku bankowego.
§ 25
1. Za moment otrzymania przez Bank zlecenia p³atniczego uznaje siê:
1) w przypadku us³ugi Telekonto:
a) w dniu roboczym lub w sobotê do godziny okreœlonej w Komunikacie - moment dokonania przez U¿ytkownika
autoryzacji zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków,
b) w dniu roboczym po godzinie okreœlonej w Komunikacie, w sobotê lub w dniu ustawowo wolnym od pracy uznaje siê
pierwszy dzieñ roboczy nastêpuj¹cy po dniu w którym zlecenie zosta³o z³o¿one,
2) w przypadku PocztowySMS - otrzymanie przez Bank poprawnego zapytania SMS,
3) w przypadku Pocztowy24 autoryzacjê i odpowiednio wys³anie przez U¿ytkownika dyspozycji do realizacji.
§ 26
1. U¿ytkownik mo¿e odwo³aæ zlecenie p³atnicze do momentu jego otrzymania przez Bank.
2. W przypadku zlecenia p³atniczego z przysz³¹ dat¹ realizacji zlecenie mo¿e zostaæ odwo³ane nie póŸniej, ni¿ do koñca dnia
roboczego poprzedzaj¹cy uzgodniony dzieñ realizacji.
§ 27
1. Bank potwierdza przyjêcie dyspozycji z³o¿onej za poœrednictwem us³ug bankowoœci elektronicznej:
1) w przypadku us³ugi Pocztowy24:
a) poprzez odpowiedni komunikat informuj¹cy o przyjêciu dyspozycji do realizacji lub natychmiastow¹ zmianê
w Pocztowy24 zgodnie ze z³o¿on¹ dyspozycj¹,
2) w przypadku kana³u us³ugi Telekonto:
a) w formie komunikatu g³osowego dla dyspozycji z³o¿onej przez serwis automatyczny IVR,
b) poprzez ustne potwierdzenie dla dyspozycji sk³adanej u Konsultanta,
3) w przypadku kana³u PocztowySMS poprzez pozytywn¹ zwrotn¹ odpowiedŸ w formie wiadomoœci tekstowej SMS.
§ 28
1. Informacja o zrealizowanych transakcjach p³atniczych dostêpna jest w historii operacji dla danego produktu, którego
transakcja dotyczy.
2. Bank realizuje dyspozycje p³atnicze na zasadach okreœlonych w Regulaminach w³aœciwego produktu, z którym dyspozycja siê
wi¹¿e.
§ 29
1. U¿ytkownik korzystaj¹cy z us³ugi Pocztowy24 na podstawie udostêpnionej funkcjonalnoœci e-transfer Pocztowy24, mo¿e
dokonaæ zap³aty na rzecz sprzedaj¹cego za wybrane w sieci Internet towary lub us³ugi poprzez wykonanie zdefiniowanej
w sposób automatyczny p³atnoœci za poœrednictwem Pocztowy24. Realizacja takiej p³atnoœci jest mo¿liwa, o ile zosta³a
udostêpniona funkcjonalnoœæ e-transfer Pocztowy24 na stronie internetowej na której U¿ytkownik bêdzie chcia³ dokonaæ
p³atnoœci.
2. U¿ytkownik w celu dokonania p³atnoœci poprzez us³ugê e-transfer Pocztowy24, wybiera logo us³ugi - znak graficzny
p³atnoœci zdefiniowany dla Banku. Wybór metody p³atnoœci skutkuje prezentacj¹ danych dotycz¹cych tej transakcji
p³atniczej; po zaakceptowaniu jej U¿ytkownik zostanie przekierowany do strony logowania do Pocztowy24.
3. Po wpisaniu identyfikatora i has³a dostêpu do Pocztowy24 nastêpuje zalogowanie U¿ytkownika, a jednoczeœnie
prezentowany bêdzie formularz p³atnoœci z tytu³u zakupionych towarów lub us³ug bez mo¿liwoœci edycji parametrów tej
p³atnoœci.
4. P³atnoœæ, o której mowa w ust. 3 bêdzie uzupe³niona o dane i rachunek agenta rozliczeniowego prowadzony w Banku
Pocztowym do celów zwi¹zanych z obs³ug¹ p³atnoœci e-transfer Pocztowy24, tytu³ p³atnoœci, kwotê p³atnoœci wraz z walut¹
oraz bie¿¹c¹ dat¹ p³atnoœci. P³atnoœæ za poœrednictwem Agenta rozliczeniowego przekazywana jest do odbiorcy p³atnoœci.
5. U¿ytkownik w przypadku posiadania kilku rachunków bêdzie móg³ wskazaæ z którego rachunku chce zrealizowaæ p³atnoœæ.
P³atnoœæ mo¿e zostaæ zrealizowana wy³¹cznie z rachunków w z³otych polskich.
6. W przypadku, gdy zrealizowanie p³atnoœci nie bêdzie mo¿liwe lub p³atnoœæ realizowana bêdzie w innej walucie ni¿ z³oty
polski, system na etapie, o którym mowa w ust. 2 zaprezentuje U¿ytkownikowi komunikat o niedostêpnoœci systemu i/lub
braku mo¿liwoœci zrealizowania p³atnoœci.
7. Brak autoryzacji wystawionej p³atnoœci lub brak mo¿liwoœci zrealizowania p³atnoœci w Pocztowy24, bêdzie skutkowa³
prezentacj¹ komunikatu o odrzuceniu p³atnoœci, wylogowaniem U¿ytkownika i automatycznym przeniesieniem na stronê
internetow¹ na której U¿ytkownik zainicjowa³ p³atnoœæ.
8. Dokonanie p³atnoœci, o której mowa w niniejszym paragrafie, mo¿liwe jest w okreœlonych godzinach z uwzglêdnieniem
postanowieñ ust. 1. Godziny dostêpnoœci p³atnoœci podane s¹ w Komunikacie. Odpowiednie zastosowanie maj¹
postanowienia ust. 6.
9. Po prawid³owej autoryzacji p³atnoœci nastêpuje automatyczne wylogowanie z Pocztowy24 i przeniesienie U¿ytkownika na
stronê na której p³atnoœæ zosta³a zainicjowana.
10. Przekroczenie czasu okreœlonego w Komunikacie, na realizacjê p³atnoœci, liczonego od momentu o którym mowa w ust. 3
bêdzie skutkowa³ brakiem mo¿liwoœci dokonania takiej p³atnoœci. W takiej sytuacji U¿ytkownik otrzyma stosowny
komunikat o przekroczeniu czasu na realizacjê p³atnoœci.
§ 30
1. Zmiany numeru telefonu komórkowego na który wysy³ane s¹ kody SMS, U¿ytkownik mo¿e dokonaæ:
1) bezpoœrednio w us³udze Pocztowy24 z uwzglêdnieniem postanowieñ ust. 2,
2) bezpoœrednio w us³udze Pocztowy24 gdy aktywna jest autoryzacja za pomoc¹ certyfikatu,
3) poprzez dyspozycjê z³o¿on¹ w placówce 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 poœrednictwem 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 z Bankiem, do autoryzacji za pomoc¹ kodów SMS i do zapytañ SMS w przypadku aktywnej us³ugi PocztowySMS.
§ 31
1. Transakcje p³atnicze realizowane za poœrednictwem us³ug bankowoœci elektronicznej Bank realizuje na podstawie
unikatowego identyfikatora odpowiednio p³atnika lub odbiorcy p³atnoœci.
2. W przypadku odmowy realizacji transakcji p³atniczej, U¿ytkownik otrzyma od Banku 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 spowodowa³y odmowê, chyba ¿e takie powiadomienie jest niedopuszczalne na podstawie przepisów prawa.
Rozdzia³ 6. Limity kwotowe transakcji p³atniczych w us³ugach bankowoœci elektronicznej
§32
1. Na wniosek U¿ytkownika us³ug bankowoœci elektronicznej z uwzglêdnieniem postanowieñ ust. 4, Bank mo¿e wprowadziæ
dla danego U¿ytkownika nastêpuj¹ce limity kwotowe transakcji p³atniczych w Pocztowy24:
1) dzienny limit transakcji p³atniczej w wysokoœci wskazanej przez U¿ytkownika,
2) jednorazowy limit transakcji p³atniczej w wysokoœci wskazanej przez U¿ytkownika z zastrze¿eniem, ¿e nie mo¿e on
przekroczyæ limitu dziennego.
2. W przypadku U¿ytkownika bêd¹cego osob¹ uprawnion¹ do sk³adania zleceñ p³atniczych w imieniu i na rzecz Posiadacza
rachunku z wnioskiem o wprowadzenie limitu kwotowego transakcji mo¿e wyst¹piæ tak¿e Posiadacz rachunku.
3. Realizacja transakcji p³atniczych nastêpuje z uwzglêdnieniem limitów wskazanych w ust. 1 oraz dostêpnych œrodków.
4. Limity, o których mowa w ust.1 dotycz¹ transakcji na wszystkich rachunkach U¿ytkownika jako osoby fizycznej i osoby
fizycznej prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
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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 œredniego NBP z dnia poprzedzaj¹cego dzieñ, na który nastêpuje wyliczenie kwoty
wykorzystanego limitu, dla waluty w której zosta³a zrealizowana transakcja. Informacja o œrednim kursie NBP dostêpna jest
na stronie internetowej Banku, a tak¿e na stronie www.nbp.pl.
6. Transakcje z dat¹ przysz³¹ oraz transakcje p³atnicze, które zosta³y odrzucone, pomniejszaj¹ kwotê limitu dziennego
odpowiednio w dniu w którym zosta³y zlecone. Odwo³anie przez U¿ytkownika transakcji z dat¹ przysz³¹ w dniu w którym
zosta³a ona ustanowiona, bêdzie skutkowa³o przywróceniem limitu w wysokoœci kwoty odwo³anej transakcji p³atniczej.
7. W przypadku braku wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 ograniczeniem realizacji transakcji p³atniczych s¹ œrodki dostêpne na
rachunku.
8. Transakcje p³atnicze realizowane w ramach zleceñ sta³ych, na rachunki w³asne U¿ytkownika w Banku w tym z tytu³u sp³aty
kredytu czy te¿ za³o¿enia lokaty terminowej na rzecz U¿ytkownika nie bêd¹ wp³ywa³y na wysokoœæ wykorzystanego limitu
o którym mowa w ust. 1.
9. Bank mo¿e zdefiniowaæ dla pojedynczego U¿ytkownika limity kwotowe. W takim przypadku Bank informuje U¿ytkownika
o obowi¹zuj¹cych go limitach.
Rozdzia³ 7. Blokowanie i odblokowanie dostêpu do kana³u bankowoœci elektronicznej
§ 33
1. U¿ytkownik mo¿e zablokowaæ dostêp do Pocztowy24 za poœrednictwem PocztowySMS, z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 2.
2. Opcjê blokady Pocztowy24 za poœrednictwem PocztowySMS U¿ytkownik mo¿e uaktywniæ w sposób, o którym mowa
w ust. 3.
3. Aktywacja opcji blokowania Pocztowy24 za poœrednictwem PocztowySMS mo¿liwa jest:
1) bezpoœrednio w Pocztowym24,
2) telefonicznie za poœrednictwem Telekonta,
3) bezpoœrednio w placówce Banku i placówce Poczty.
§ 34
1. Postanowienia, o których mowa w § 33 maj¹ odpowiednio zastosowanie do blokowania dostêpu do Telekonta.
§ 35
Odblokowanie dostêpu do us³ug bankowoœci elektronicznej jest mo¿liwe:
1) w placówce Banku,
2) w placówce Poczty,
3) za poœrednictwem us³ugi Telekonto, o ile nie zosta³a ona zablokowana.
§ 36
Przyjêcie zlecenia zablokowania kana³u Pocztowy24 lub kana³u Telekonto poprzez us³ugê PocztowySMS potwierdzane jest
wys³aniem przez Bank wiadomoœci SMS o realizacji takiego zlecenia na numer telefonu, z którego wys³ano zlecenie.
§ 37
1. Odblokowanie dostêpu us³ugi bankowoœci elektronicznej mo¿e nast¹piæ:
1) bez wydania nowego has³a - U¿ytkownik korzysta z dotychczasowego has³a,
2) z wydaniem nowego has³a dostêpu.
2. Wydanie nowego has³a dostêpu nastêpuje zgodnie z dyspozycj¹ U¿ytkownika w sposób okreœlony w § 12 ust. 2.
Rozdzia³ 8. Odpowiedzialnoœæ
§ 38
1. U¿ytkownik ponosi odpowiedzialnoœæ za dyspozycje i transakcje realizowane za poœrednictwem us³ug bankowoœci
elektronicznej na zasadach okreœlonych w niniejszych Warunkach, a tak¿e w regulaminie danego produktu lub us³ugi,
którego dyspozycja dotyczy.
2. W przypadku wyst¹pienia nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienale¿ycie wykonanej transakcji p³atniczej, Bank zwraca
niezw³ocznie na rachunek U¿ytkownika, kwotê tej transakcji p³atniczej.
3. W przypadku wyst¹pienia nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienale¿ycie wykonanej transakcji p³atniczej i braku
powiadomienia Banku w terminie 13 miesiêcy od dnia obci¹¿enia rachunku, roszczenia U¿ytkownika z tego tytu³u wygasaj¹.
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 okreœlonych
we w³aœciwych regulaminach.
§ 39
1. Bank zobowi¹zuje siê do:
1) zachowania poufnoœci wszystkich danych s³u¿¹cych do identyfikacji U¿ytkownika w us³ugach bankowoœci
elektronicznej,
2) zachowania poufnoœci danych s³u¿¹cych do autoryzacji dyspozycji sk³adanych z wykorzystaniem poszczególnych us³ug
bankowoœci elektronicznej,
3) zapewnienia U¿ytkownikowi dostêpu do bie¿¹cej informacji o rachunkach i produktach udostêpnionych
zapoœrednictwem bankowoœci elektronicznej z uwzglêdnieniem postanowieñ § 50 ust. 2.
2. Bank odpowiada za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie transakcji p³atniczej zainicjowanej przez U¿ytkownika
z zastrze¿eniem postanowieñ § 38. Odpowiedzialnoœæ Banku jest wy³¹czona w przypadku, gdy Bank udowodni, ¿e rachunek
banku odbiorcy zosta³ uznany nie póŸniej ni¿ do koñca nastêpnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia.
3. W przypadku, gdy Bank otrzyma³ zlecenie w postaci papierowej termin, o którym mowa w ust. 2 mo¿e zostaæ przed³u¿ony
o jeden dzieñ roboczy.
§ 40
1. Bank niezw³ocznie zwraca U¿ytkownikowi kwotê niewykonanej lub nienale¿ycie wykonanej transakcji p³atniczej, w zwi¹zku
z postanowieniami § 39 albo w przypadku, gdy U¿ytkownik korzysta z rachunku p³atniczego, przywraca obci¹¿ony rachunek
do stanu, jaki istnia³by, gdyby nie mia³o miejsca niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie transakcji 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
lub nienale¿yte wykonanie transakcji p³atniczej.
§ 41
1. W przypadku, gdy zlecenie p³atnicze zainicjowane zosta³o przez U¿ytkownika, Bank odpowiada wobec odbiorcy
za prawid³owe przekazanie zlecenia p³atniczego do banku odbiorcy.
2. Po otrzymaniu kwoty transakcji p³atniczej, Bank niezw³ocznie udostêpnia U¿ytkownikowi kwotê tej transakcji p³atniczej.
§ 42
1. W przypadku niewykonanej lub nienale¿ycie wykonanej transakcji p³atniczej Bank, na wniosek U¿ytkownika podejmuje
niezw³ocznie dzia³ania w celu przeœledzenia transakcji p³atniczej. O rezultacie Bank powiadamia U¿ytkownika.
2. Odpowiedzialnoœæ o której mowa w § 40 i 41 obejmuje tak¿e op³aty oraz odsetki, o ile U¿ytkownik zosta³ nimi obci¹¿ony
w rezultacie niewykonania lub nienale¿ytego wykonania transakcji p³atniczej.
3. Odpowiedzialnoœæ okreœlona w § 40 i 41 nie wy³¹cza roszczeñ wynikaj¹cych z zawartej z U¿ytkownikiem umowy.
§ 43
1. Odpowiedzialnoœæ za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie transakcji p³atniczej jest wy³¹czona w przypadku si³y wy¿szej
lub w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie wynika z przepisów prawa.
2. Bank nie ponosi odpowiedzialnoœci za niezrealizowane transakcje p³atnicze na skutek podania przez U¿ytkownika b³êdnego
unikatowego identyfikatora.
Rozdzia³ 9. Zasady bezpieczeñstwa us³ug bankowoœci elektronicznej
§ 44
1. Szczegó³owe rekomendacje w zakresie zasad bezpieczeñstwa przy korzystaniu z us³ug bankowoœci elektronicznej zawarte s¹
na stronie internetowej Banku.
2. U¿ytkownik jest zobowi¹zany do przestrzegania zasad, o których mowa w ust. 1 oraz wszelkich innych zasad i komunikatów
prezentowanych we w³aœciwym kanale us³ugi bankowoœci elektronicznej.
3. U¿ytkownik zobowi¹zany jest do niezw³ocznego powiadomienia Banku:
1) o stwierdzeniu utraty, kradzie¿y, przyw³aszczenia lub nieuprawnionego u¿ycia danych s³u¿¹cych do identyfikacji
i autoryzacji transakcji za poœrednictwem us³ug bankowoœci elektronicznej na zasadach okreœlonych we w³aœciwym
regulaminie danego produktu lub us³ugi,
2) o wyst¹pieniu awarii zwi¹zanej z korzystaniem z us³ug bankowoœci elektronicznej, która to awaria mo¿e wp³yn¹æ na
poziom bezpieczeñstwa korzystania z tej us³ugi.
4. U¿ytkownik zobowi¹zany jest kontrolowaæ informacje prezentowane przez Pocztowy24 w zakresie daty ostatniego
logowania, zarówno prawid³owego jak i nieprawid³owego.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i stwierdzenia próby logowania siê przez osoby trzecie, U¿ytkownik zobowi¹zany jest
zablokowaæ dostêp do us³ug bankowoœci elektronicznej i powiadomiæ o takiej sytuacji Bank.
§ 45
1. U¿ytkownik zobowi¹zany jest do zapamiêtania lub przechowywania danych umo¿liwiaj¹cych dostêp do systemu
z zachowaniem nale¿ytej starannoœci.
2. U¿ytkownik zobowi¹zany jest do okresowej zmiany has³a dostêpu do us³ug bankowoœci elektronicznej. Bank zaleca zmianê
has³a co najmniej raz w miesi¹cu.
3. W celu weryfikacji czy po³¹czenie z us³ug¹Pocztowy24 jest bezpieczne, U¿ytkownik zobowi¹zany jest przed podaniem
danych uwierzytelniaj¹cych sprawdziæ certyfikat serwera w szczególnoœci jego wa¿noœæ oraz na czyj¹ rzecz zosta³
wystawiony.
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4. Sposób weryfikacji bezpiecznego po³¹czenia oraz informacje o których mowa w ust. 3 dostêpne s¹ na stronie internetowej
Banku.
5. Urz¹dzenie na którym U¿ytkownik korzysta z us³ug bankowoœci elektronicznej powinno posiadaæ aktualne i legalne
oprogramowanie antywirusowe oraz wykrywaj¹ce oprogramowanie szpieguj¹ce.
6. Telefon komórkowy wykorzystywany w us³ugach bankowoœci elektronicznej musi byæ zabezpieczony kodem PIN oraz
posiadaæ legalne oprogramowanie.
7. Sprzêt elektroniczny za poœrednictwem którego U¿ytkownik korzysta z us³ug bankowoœci elektronicznej nie mo¿e posiadaæ
ingerencji w celu ominiêcia zabezpieczeñ urz¹dzeñ telekomunikacyjnych.
8. Nieprzestrzeganie zasad okreœlonych w niniejszych Warunkach jest podstaw¹ do stwierdzenia przez Bank niezachowania
przez U¿ytkownika nale¿ytej starannoœci.
§ 46
1. Bank zastrzega sobie prawo dokonania blokady dostêpu dla U¿ytkownika do us³ug bankowoœci elektronicznej ze wzglêdów
bezpieczeñstwa.
2. Przez wzglêdy bezpieczeñstwa nale¿y rozumieæ sytuacje nieuprawnionego dostêpu osób trzecich do produktów lub us³ug
bankowych za poœrednictwem bankowoœci elektronicznej lub te¿ prawdopodobieñstwo takiego zagro¿enia.
3. O fakcie dokonania blokady, Bank informuje niezw³ocznie U¿ytkownika, któremu zablokowano dostêp do us³ug bankowoœci
elektronicznej.
Rozdzia³ 10. Rozwi¹zanie Umowy o us³ugi bankowoœci elektronicznej
§47
1. U¿ytkownik, który zawar³ z Bankiem Umowê, mo¿e j¹ rozwi¹zaæ poprzez z³o¿enie odpowiedniej dyspozycji na piœmie w tym
zakresie.
2. W takim przypadku, dostêp do us³ug bankowoœci elektronicznej dezaktywowany jest po z³o¿eniu w Banku dyspozycji w tym
zakresie.
§ 48
1. Bank mo¿e wypowiedzieæ Umowê w zakresie œwiadczenia us³ug bankowoœci elektronicznej:
1) z zachowaniem dwumiesiêcznego okresu wypowiedzenia w odniesieniu do U¿ytkownika bêd¹cego konsumentem,
2) z zachowaniem jednomiesiêcznego okresu wypowiedzenia w odniesieniu do U¿ytkownika niebêd¹cego konsumentem.
2. Bank ma prawo do rozwi¹zania Umowy z którejkolwiek z ni¿ej wymienionych przyczyn:
1) nieprzestrzegania przez U¿ytkownika zasad bezpieczeñstwa, o których mowa w niniejszych Warunkach,
2) podejrzenia pope³nienia przez U¿ytkownika przestêpstwa z wykorzystaniem us³ug bankowoœci elektronicznej,
3) podania przez U¿ytkownika danych lub informacji nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem faktycznym,
4) rezygnacji ze œwiadczenia przez Bank us³ug bankowoœci elektronicznej lub braku mo¿liwoœci œwiadczenia przez Bank
us³ugi zgodnie z przepisami prawa.
3. Umowa ulega rozwi¹zaniu:
1) wraz z rozwi¹zaniem umowy ostatniego produktu, który by³ udostêpniony w ramach Umowy o us³ugi bankowoœci
elektronicznej lub z dniem w którym U¿ytkownik utraci³ prawo do dysponowania produktem lub us³ug¹,
2) z chwil¹ up³ywu okresu wypowiedzenia umowy o us³ugi bankowoœci elektronicznej,
3) z chwil¹ powziêcia przez Bank potwierdzonej informacji o œmierci U¿ytkownika.
4. W przypadku rozwi¹zania Umowy, wszelkie dyspozycje z³o¿one przez U¿ytkownika za poœrednictwem us³ug bankowoœci
elektronicznej z odroczon¹ dat¹ realizacji, zostan¹ zrealizowane zgodnie z t¹ dyspozycj¹.
Rozdzia³ 11. Dane osobowe
§ 49
1. Administratorem danych osobowych U¿ytkownika jest Bank.
2. Dane osobowe U¿ytkownika s¹ zbierane w celu zawarcia i realizacji Umowy.
3. Odbiorcami danych osobowych U¿ytkownika mog¹ byæ podmioty okreœlone w art. 105 Prawa bankowego.
4. U¿ytkownikowi przys³uguje prawo dostêpu do treœci swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Obowi¹zek podania przez U¿ytkownika danych osobowych wynika z przepisów Prawa bankowego.
Rozdzia³ 12. Postanowienia koñcowe
§ 50
1. U¿ytkownik korzystaj¹cy z us³ugi udostêpniania wyci¹gów za poœrednictwem Pocztowy24 zobowi¹zany jest do
archiwizowania wyci¹gów na trwa³ym noœniku informacji.
2. W przypadku zamkniêcia danego rachunku lub produktu wyci¹gi z tego rachunku nie bêd¹ dostêpne w Pocztowym24.
W takim przypadku U¿ytkownik mo¿e otrzymaæ wyci¹g w placówce Banku.
§ 51
1. Bank za poœrednictwem us³ugi bankowoœci elektronicznej mo¿e wysy³aæ wiadomoœci do U¿ytkownika.
2. U¿ytkownik zobowi¹zany jest co najmniej raz w miesi¹cu do odbierania wiadomoœci wysy³anych przez Bank za
poœrednictwem us³ugi Pocztowy24.
§ 52
1. Za czynnoœci realizowane w ramach us³ug bankowoœci elektronicznej, Bank pobiera op³aty i prowizje zgodnie z obowi¹zuj¹c¹
w tym zakresie Taryf¹ op³at i prowizji.
2. Zmiana op³at i prowizji za czynnoœci realizowane w ramach us³ug bankowoœci elektronicznej nastêpuje na zasadach
i warunkach okreœlonych w regulaminie danego produktu w stosunku do którego dana op³ata czy prowizja ma zastosowanie.
§ 53
1. System bankowoœci elektronicznej dostêpny jest przez 24 godziny na dobê, przez 7 dni w tygodniu z zastrze¿eniem
postanowieñ ust. 3.
2. Czasem w³aœciwym dla wykonania dyspozycji p³atniczych sk³adanych za poœrednictwem bankowoœci elektronicznej jest czas
œrodkowoeuropejski (CET).
3. Bank ma prawo czasowo ograniczyæ lub ca³kowicie uniemo¿liwiæ korzystanie z us³ug bankowoœci elektronicznej. W takiej
sytuacji Bank informuje U¿ytkownika za poœrednictwem strony internetowej Banku lub bezpoœrednio w bankowoœci
Pocztowy24.
§ 54
1. Reklamacje zwi¹zane z korzystaniem z us³ug i produktów dostêpnych za poœrednictwem bankowoœci elektronicznej
U¿ytkownik sk³ada na zasadach okreœlonych w regulaminach poszczególnych produktów, których reklamacja dotyczy.
2. Bank mo¿e wymagaæ potwierdzenia na piœmie reklamacji z³o¿onej za poœrednictwem bankowoœci elektronicznej.
3. O wyniku postêpowania reklamacyjnego Bank informuje pisemnie lub w inny uzgodniony z U¿ytkownikiem sposób.
§ 55
1. W trakcie trwania Umowy strony porozumiewaj¹ siê w jêzyku polskim. Prawem w³aœciwym do zawarcia i wykonania Umowy
jest prawo polskie.
2. S¹dem w³aœciwym dla rozstrzygania sporów zwi¹zanych z wykonywaniem Umowy jest s¹d w³aœciwy miejscowo, ustalony
zgodnie z przepisami kodeksu postêpowania cywilnego.
3. Po wykorzystaniu trybu, o którym mowa w § 54, spory wynikaj¹ce z Umowy mog¹ byæ rozstrzygane w trybie pozas¹dowym,
zgodnie z regulaminem bankowego arbitra¿u konsumenckiego, przez arbitra bankowego dzia³aj¹cego przy Zwi¹zku
Banków Polskich.
4. Regulamin bankowego arbitra¿u konsumenckiego dostêpny jest na stronie www.zbp.pl.
§ 56
1. Zmiana niniejszych warunków mo¿e nast¹piæ z wa¿nych przyczyn.
2. Za wa¿ne przyczyny uznaje siê:
1) wprowadzenie nowych lub modyfikacja dotychczasowych przepisów prawa, które bezpoœrednio lub poœrednio
wp³ywaj¹ na postanowienia niniejszych warunków i na zakres œwiadczonych us³ug,
2) wszelkie rekomendacje i zalecenia instytucji nadzoru finansowego lub innych w³aœciwych urzêdów i organów,
3) rozszerzenie funkcjonalnoœci us³ug bankowoœci elektronicznej,
4) wprowadzenie nowych lub rezygnacjê z prowadzenia dotychczasowych us³ug i produktów œwiadczonych w ramach
zawartej z U¿ytkownikiem Umowy.
§ 57
1. Bank zawiadamia U¿ytkownika o zmianie Warunków poprzez wys³anie wiadomoœci za poœrednictwem Pocztowy24
z uwzglêdnieniem postanowieñ ust. 2, nie póŸniej ni¿ dwa miesi¹ce przed proponowan¹ dat¹ wejœcia w ¿ycie zmian
Warunków, chyba ¿e Strony inaczej postanowi³y w Umowie. Dodatkowo, Bank udostêpnia odpowiedni Komunikat
o zmianie Warunków na stronie internetowej Banku.
2. W przypadku, gdy U¿ytkownik korzysta wy³¹cznie z us³ugi:
1) PocztowySMS - informacja o zmianie Warunków wysy³ana jest w wiadomoœci SMS na numer telefonu komórkowego
zdefiniowany w tej us³udze,
2) Telekonto - informacja o zmianie Warunków udostêpniana jest za poœrednictwem us³ugi Telekonta.
3. Je¿eli przed proponowan¹ dat¹ wejœcia w ¿ycie zmian U¿ytkownik nie z³o¿y pisemnego sprzeciwu wobec tych zmian, uwa¿a
siê je za przyjête.
4. U¿ytkownik ma prawo przed proponowan¹ dat¹ wejœcia w ¿ycie zmian wypowiedzieæ Umowê ze skutkiem
natychmiastowym bez ponoszenia op³at. W przypadku, gdy U¿ytkownik zg³osi sprzeciw wobec zaproponowanych zmian,
ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, wygasa ona z dniem poprzedzaj¹cym dzieñ wejœcia w ¿ycie tych zmian.
§ 58
Zmiana postanowieñ niniejszych Warunków spowodowana rozszerzeniem funkcjonalnoœci bankowoœci elektronicznej nie
powoduje koniecznoœci ich wypowiedzenia, o ile zmiany nie wp³yn¹ na zakres dotychczasowych us³ug œwiadczonych
U¿ytkownikowi za poœrednictwem bankowoœci elektronicznej lub wysokoœæ ponoszonych przez U¿ytkownika op³at i prowizji
z tego tytu³u.
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