
Podpisano elektronicznym 

podpisem kwalifikowanym  
 

Data i podpis osoby reprezentującej Bank 

ANEKS DO UMOWY 
o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usługi bankowości 
elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej  dla osób fizycznych  
zawarty dnia: (data zostanie uzupełniona po podpisaniu Aneksu za Bank) 
pomiędzy: 

Bankiem Pocztowym Spółką Akcyjną  

z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w 

Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010821, o kapitale zakładowym 128 278 080 

zł w całości opłaconym, NIP: 554 -  03 - 14  - 271, działającą  na podstawie decyzji nr 18 Prezesa NBP z dnia 5 kwietnia 1990r., 

podlegająca nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, adres e-mail: informacja@pocztowy.pl, numer infolinii 801 100 500, 

 
reprezentowaną przez: 
(dane osoby reprezentującej Bank zostaną uzupełnione po podpisaniu Aneksu przez Bank) 

..................................................................................................................................................................................... 
zwaną dalej „Bankiem”, 

a  

Posiadaczem   
Nazwisko  

Imię  
PESEL /data ur.  

Numer telefonu komórkowego  
Adres e-mail  

 
zwanym dalej „Posiadaczem”. 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszego Aneksu jest zmiana:  

 Pocztowego Konta ZawszeDarmowego o numerze: _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

na Konto w Porządku Start/Konto w Porządku/Konto w Porządku Plus (podstawia się jeden wariant) 
2. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian w szczególności dotyczy to numeru rachunku. 

§ 2  
Wszelkie oświadczenia, zgody, pełnomocnictwa i dyspozycje oraz transakcje płatnicze złożone do 
dotychczasowego Pocztowego Konta ZawszeDarmowego, znajdują zastosowanie, po zawarciu niniejszego 
Aneksu do nowego Konta wskazanego w § 1.  

§ 3 
Jeżeli w innych umowach zawartych przez Posiadacza została wskazana nazwa Pocztowe Konto 
ZawszeDarmowe i numer rachunku, o którym mowa w § 1; należy przez to rozumieć nową nazwę konta 
wskazaną w § 1 oraz ten sam numer rachunku.  

§ 4 
W przypadku rachunku wspólnego Aneks wejdzie w życie, po jego odrębnej akceptacji przez obu 
Posiadaczy.  

§ 5 
Aneks sporządzono w 2, a w przypadku rachunków wspólnych w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze stron. 

§ 6 
Załącznikami do Aneksu są: 
1. Taryfa opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych. 
2. Dokument dotyczący opłat  z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym. 
3. Wzór formularza odstąpienia od Aneksu. 

§ 7 
Z zastrzeżeniem postanowień § 4 postanowienia niniejszego Aneksu wchodzą w życie z dniem _ _ (data 

zostanie uzupełniona po podpisaniu Aneksu za Bank)__ _ _ _ _ _ 2021 roku.  
 

Posiadacz potwierdza zawarcie Aneksu oraz autentyczność podanych informacji autoryzując zawarcie Aneksu w bankowości elektronicznej kodem sms. 
Jeżeli jakiekolwiek dane osobowe lub kontaktowe wskazane uprzednio Bankowi w ramach umów zawartych przed dniem zawarcia niniejszego Aneksu są 
inne, niż podane powyżej Posiadacz upoważnia Bank do zmiany dotychczasowych danych osobowych i kontaktowych na dane podane w niniejszym Aneksie.  

 

 

 

Dokument wygenerowany elektronicznie, sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1896 z póź. zm.) 

 
 
 
 

Podpisano autoryzacją w 

bankowości elektronicznej 
Podpis I/II  POSIADACZA 

 



WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD ANEKSU 
formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Aneksu 

 
Adresat: 
Bank Pocztowy Spółka Akcyjna 
ul. Jagiellońska 17 
85-959 Bydgoszcz 
adres e-mail: informacja@pocztowy.pl 

Nadawca: 

 
 

꙱  Niniejszym oświadczam, że na podstawie § 2 ust. 5 „Umowy o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o 

świadczenie usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej  dla osób fizycznych” odstępuję od Aneksu 
zawartego w: 

꙱ Placówce/Oddziale Banku Pocztowego S.A.           ꙱ Placówce Poczty Polskiej S.A. 

 
꙱ Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 26 ust. 5 Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (tj. Dz.U. 2020 

poz 794 z późn. zm.), odstępuję od Aneksu zawartego z naruszeniem art. 26 ust. 1-3 lub 4 w/w Ustawy. 
 
꙱ Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 287 z późn. zm.), odstępuję od Aneksu zawartego poza: 
                              ꙱ Placówką Banku Pocztowego S.A.           ꙱ Placówką Poczty Polskiej S.A. 

 
꙱ Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta odstępuję od 

Aneksu zawartego z Bankiem Pocztowym S.A. na odległość. 
 

Nazwa umowy do której został zawarty 
Aneks z dnia ……………. 

 

Numer umowy  

zawarta w dniu  

Imię i nazwisko Posiadacza(y) rachunku  

Adres Posiadacza rachunku  

 
 

Miejscowość  

Data  

 
 

 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SKORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD ANEKSU 
1. Posiadacz rachunku, który zawarł Aneks na odległość lub poza placówką Banku/ Poczty Polskiej, może w terminie 14 dni odstąpić od niego bez 

podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. 
2. Bieg terminu do odstąpienia od Aneksu rozpoczyna się od dnia zawarcia Aneksu. 
3. Posiadacz rachunku, który zawarł na odległość Aneks, może od niego odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w 

terminie 14 dni od dnia zawarcia Aneksu lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o 
prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. 

4. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. 
5. W przypadku umów ubezpieczenia termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu 

umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jeżeli jest to 
termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. 

6. W przypadku odstąpienia od Aneksu, Aneks uważa się za niezawarty, a Posiadacz rachunku jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony 
świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie 30 dni: 
1) od odstąpienia od Aneksu – w przypadku świadczeń Posiadacza rachunku albo 
2) od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Aneksu – w przypadku świadczeń Banku. 

7. W przypadku rozpoczętego za zgodą Posiadacza rachunku świadczenia usług przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Aneksu lub od dnia 
potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – jeżeli jest to termin późniejszy, Bank 
może żądać zapłaty ceny lub wynagrodzenia za usługę rzeczywiście wykonaną. 

8. Jeżeli Bank nie dopełni obowiązków określonych w art. 39 ust. 1–3 ustawy określonej w pkt 7, Posiadacz rachunku ma prawo odstąpić od Aneksu  
w każdym czasie bez konieczności ponoszenia kosztów należnych Bankowi. 

9. Posiadacz może również odstąpić od Aneksu zawartego z Bankiem Pocztowym S.A. na podstawie § 2 ust. 5 „Umowy o prowadzenie rachunków 
bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej  dla osób fizycznych”  bez 
podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od jego zawarcia. 

10. Punkty powyższe nie naruszają uprawnień Posiadacza do odstąpienia od Aneksu zawartego z naruszeniem przepisów art. 26 ust. 1-3 lub 4 Ustawy  
o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. w każdym czasie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji 
określonych w art. 27, w sposób, o którym mowa w art. 26 ust. 1 w/w Ustawy.  

11. Odstąpienie od Aneksu skutkuje rezygnacją z dokonania zmian w dotychczasowej Umowie w zakresie określonym w tym Aneksie. 
12. W przypadku rachunku wspólnego prawo do odstąpienia przysługuje każdemu ze Współposiadaczy. 
13. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Aneksu, muszą Państwo poinformować Bank o swojej decyzji o odstąpieniu od Aneksu w drodze 

jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 
14. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Aneksu, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 

 
 
 
  

Podpis Posiadacza rachunku składającego oświadczenie 


