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Zmiany w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rach unków dla osób fizycznych  

w Banku Pocztowym S.A.” obowi ązujące od 1 lipca 2015 roku 

1. W § 1 ust. 2, pkt. 5) w definicji dokumentu tożsamości dodano: „dokument tożsamości stanowiący 

odpowiednik polskiego dowodu osobistego”, 

2. w § 1 ust. 2, pkt. 16): 

− usunięto: „Bank prowadzi następujące Konta Oszczędnościowe:  

a) Nowe Konto Oszczędnościowe, 

b) Pocztowe Konto Oszczędnościowe, 

c) inne określone w Komunikacie,”, 

− dodano zdanie: „Rodzaje Kont Oszczędnościowych, które Bank prowadzi wskazane są w 

Komunikacie.”, 

3. w § 1 ust. 2, pkt. 30): 

− usunięto: „Bank prowadzi następujące rachunki: 

a) Pocztowe Konto Nestor – gdy co najmniej jeden Posiadacz otrzymuje świadczenie emerytalno - 

rentowe, 

b) Pocztowe Konto Standard – dla pozostałych osób, 

c) inne określone w Komunikacie,” 

− dodano zdanie: „Rodzaje rachunków ROR, które Bank prowadzi wskazane są w Komunikacie.” 

4. w § 2 ust. 3 po wyrazie „Otwarcia” dodano: „i zamknięcia”, 

5. w § 3 ust. 1 zwrot: „dowolnej kwoty” zastępuje się zwrotem „minimalnej kwoty wskazanej w Komunikacie”, 

6. w § 3 ust. 6, pkt. 1) zwrot: „potwierdzenia danych” zastępuje się zwrotem „potwierdzenia tożsamości”, 

7. w § 3 ust. 6, pkt. 4) zwrot: „5 dni roboczych od dnia wysłania przez Bank” zastępuje się zwrotem: 

„wskazanym w” oraz na końcu zdania dodaje się: „; tytuł przelewu powinien zawierać oświadczenie woli 

zawarcia Umowy”, 

8. w § 3 ust. 6, pkt. 5) po wyrazie „weryfikuje” dodaje się: „rodzaj transakcji płatniczej, za pomocą której 

dokonano wpłaty na rachunek,” oraz „zameldowania” zamienia się na „zamieszkania”, 

9. w § 3 ust. 6 dodaje się pkt. 6) w następującym brzmieniu: „6) poprawna weryfikacja, o której mowa w pkt. 

5), skutkuje realizacją przez Bank zwrotnego przelewu w wysokości otrzymanej kwoty. W tytule przelewu 

Bank potwierdza zawarcie Umowy oraz zamieszcza numer NIK.”, 

10. w § 3 dotychczasowe punkty 9, 10, 11, 12 otrzymują odpowiednio numerację 10, 11, 12, 13, 

11. w § 3 punkt 9 otrzymuje brzmienie: „9. Dodatkowo do Posiadacza rachunku wysyłane jest hasło pierwszego 

logowania do Pocztowy 24, które wraz z numerem NIK, o którym mowa w ust. 6, pkt. 6 umożliwia 

zalogowanie się do usługi Pocztowy 24.” 

12. w § 3 ust. 6 pkt. 11 wg nowej numeracji po wyrazach: „numer rachunku bankowego” dodaje się: „lub 

realizacji transakcji płatniczej, o której mowa w ust. 6 pkt. 4) w innej formie, niż przelew bezgotówkowy”, 

oraz dodaje się zdanie: „W takim przypadku Umowa nie zostanie zawarta.”, 

13. w § 3 ust. 6 pkt. 12 wg nowej numeracji zwrot: „6 dni roboczych od dnia wysłania wiadomości e-mail z 

podanym numerem rachunku bankowego” otrzymuje brzmienie: „o którym mowa w ust. 6 pkt. 4)”, 

14. w § 19 ust. 5 pkt. 6) po wyrazie „formularza” dodaje się „polecenia przelewu,”, 

15. w § 27 ust. 9 po zwrocie: „o którym mowa w ust. 4”, dodaje się: „lub otrzymania przez Bank informacji o 

zajęciu wierzytelności,”, 

16. w § 28 ust. 5 skreśla się zdanie: „W przypadku braku środków na realizację dyspozycji otwarcia lokaty, Bank 

podejmuje próby realizacji dyspozycji do końca dnia, w którym dyspozycja wpłynęła do Banku.”, 

17. w § 28 ust. 25 pkt. 4 skreśla się „w trybie określonym w” i zastępuje zwrotem: „z zastrzeżeniem 

postanowień”, 

18. w § 32 ust. 1 skreśla się „raz w miesiącu”, 

19. w § 32 ust. 1, pkt. 3) zdanie: „Sposób przekazywania lub udostępniania wyciągów określa Umowa.” 

otrzymuje brzmienie: „Częstotliwość oraz sposób przekazywania lub udostępniania wyciągów określa 

odpowiednio Umowa lub potwierdzenie założenia rachunku.”, 

20. w § 32 ust. 2 wyraz „miesiącu” zastępuje się wyrazem: „okresie”, 

21. w § 32 ust. 10 zwrot: „w miesiącu” zastępuje się zwrotem: „za ten sam okres”, 

22. w § 34 ust. 6, 7, 8, 9 i 10 otrzymują numerację odpowiednio 7, 8, 9, 10 i 11, 

23. w § 34 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. W przypadku powzięcia przez Bank uzasadnionego podejrzenia 

wykorzystywania rachunku do celów przestępczych, korzystania z rachunku przez osobę nieuprawnioną, 

powzięcia przez Bank uzasadnionego podejrzenia niebezpieczeństwa ujawnienia informacji objętych 
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tajemnicą bankową osobie nieuprawnionej, Bank zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie 

natychmiastowym, ograniczenia dostępu do środków zgromadzonych na rachunku lub do blokady 

rachunku, a także do blokady kanałów elektronicznych i blokady kart w trybie natychmiastowym.”, 

24. w § 36 ust. 3 na końcu zdania dodaje się: „z zastrzeżeniem postanowień ust. 5”, 

25. w § 36 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu: „5. Za zmianę Regulaminu w rozumieniu niniejszego 

paragrafu, nie uznaje się przypadków wprowadzania do treści Regulaminu zmian o charakterze 

stylistycznym, formalnym jak też zmian w zakresie danych rejestrowych Banku, które nie wpływają w 

jakikolwiek sposób na prawa i obowiązki Posiadacza rachunku.”, 

26. w § 40 ust. 4 skreśla się wyraz „pisemnie”, 

27. w treści Regulaminu aktualizuje się we wszystkich miejscach dzienniki ustaw wskazanych aktów prawnych. 

 

Wykaz zmian – wprowadzenie nowych lub zmiana dotych czasowych opłat i prowizji  
w „Taryfie opłat i prowizji bankowych stosowanych p rzez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów 

detalicznych” w cz ęści dotycz ącej rachunków dla osób fizycznych,  
obowi ązujący od 1 lipca 2015 roku 

 

Czynność, której dotyczy opłata/prowizja Tryb pobierania Konto Zawsze Darmowe 
Pocztowe Konto 

Oszczędnościowe 

Przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego realizowany przez: 

a) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej / 

drogą korespondencyjną 

od każdego 

przelewu 

7 zł bez zmiany 

b) telefon (konsultant) 7 zł bez zmiany 

c) Pocztowy24 / telefon (IVR) 0 zł bez zmiany 

Przelew krajowy w złotych (pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku) realizowany przez: 

a) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej / 

drogą korespondencyjną 
 0 zł bez zmiany 

b) telefon (konsultant)  0 zł bez zmiany 

c) Pocztowy24 / telefon (IVR)  0 zł bez zmiany 

Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z 

rachunku 

od każdego 

przekazu 
15 zł 

7 zł plus poniesiony 

przez Bank koszt 

wysyłki 

Zlecenie realizowane systemem SORBNET 
od każdego 

zlecenia 
20 zł 20 zł 

Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod 

wskazany adres na podstawie jednorazowego lub 

cyklicznego zlecenia wypłaty 

za każdą 

wypłatę 
1,5% kwoty min. 7 zł bez zmiany 

Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi 

TELEKONTO lub  Pocztowy24 listem na adres 

korespondencyjny 

jednorazowo 7 zł 7 zł 

Zapytanie o saldo rachunku za pośrednictwem 

Konsultanta 

za każde 

zapytanie 
7 zł 7 zł 

Sporządzenie i przesłanie wyciągu: 

a) miesięcznego w formie papierowej za każdy wyciąg 7 zł 7 zł 
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Czynność, której dotyczy opłata/prowizja Tryb pobierania Konto Zawsze Darmowe 
Pocztowe Konto 

Oszczędnościowe 

b) kwartalnego w formie papierowej  0 zł 0 zł 

Sporządzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia płatniczego: 

w formie papierowej 
za każde 

powiadomienie 
7 zł bez zmiany 

Ustanowienie/odwołanie dyspozycji na wypadek 

śmierci / pełnomocnictwa do rachunku 

za każde 

ustanowienie/o

dwołanie 

7 zł bez zmiany 

Sporządzenie aneksu do umowy rachunku z 

tytułu zmiany rachunku z indywidualnego na 

wspólny 

Jednorazowo 20 zł 20 zł 

Wydanie dokumentów płatniczych i/lub kopert 
za każdą 

przesyłkę 
7 zł 7 zł 

Zastrzeżenie formularzy płatniczych 
za każde 

zastrzeżenie 
7 zł nie dotyczy 

Przyjęcie i wykonanie dyspozycji klienta 

dotyczącej blokady środków na rachunku 

bankowym 

Jednorazowo 20 zł 20 zł 

Sporządzenie odpisu: obrotów lub transakcji na 

rachunku 
za każdy odpis bez zmiany 15 zł 

Zapytanie przez PocztowySMS 
za każde 

zapytanie 

4 zapytania 0 zł, 

każde kolejne 0,50 zł 

4 zapytania 0 zł, 

każde kolejne 0,50 zł 

 
 


