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Bank Pocztowy S.A.  
Centrala 
ul. Jagiellońska 17, 85 - 959 Bydgoszcz 
tel. 52 34 99 100, fax 52 58 38 202 
infolinia: 801 100 500, 52 34 99 499 
www.pocztowy.pl 
 
 
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
uprzejmie informujemy, że z dniem 1 grudnia 2017 r. Bank Pocztowy S.A. wprowadzi zmiany w: 

• „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.” (zwanym dalej „Regulaminem Rachunków”) oraz  

•  „Taryfie opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych” (zwanej dalej „Taryfą”). 
Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdą Państwo poniżej. 
 
ZMIANY W REGULAMINIE RACHUNKÓW 
Podstawy faktyczne dla zmian w Regulaminie Rachunków są następujące: 
1) rozwój technologiczny, rozszerzanie oferty Banku o nowe usługi oraz uatrakcyjnianie jej poprzez: 

a) wprowadzenie do oferty konta walutowego oraz lokat walutowych, skutkujące koniecznością zmiany postanowień dotyczących funkcjonowania 
rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, jak również definicji dokumentu tożsamości,  

b) wprowadzenie nowej bankowości elektronicznej EnveloBank, skutkujące koniecznością zmiany postanowień Regulaminu Rachunków dotyczących 
funkcjonowania rachunków płatniczych oraz usług bankowości elektronicznej, 

2) zmiany legislacyjne wymuszające dostosowanie nazw usług bankowych do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie 
wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, aktualizację zapisów dotyczących możliwości rozstrzygania sporów przez 
Bankowego Arbitra Konsumenckiego oraz dotyczących warunków udostępniania przez Bank informacji do biur informacji gospodarczej, na podstawie ustawy 
z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, 

3) zmiany w strukturze grupy kapitałowej Banku i relacjach z podmiotami trzecimi, wymuszające usunięcie zapisu o powierzaniu przez Bank wykonywania 
czynności faktycznych spółce zależnej (Centrum Operacyjne Sp. z o.o.) oraz aktualizację nazw podmiotów za pośrednictwem których Bank prowadzi 
windykację. 

 
Podstawą prawną zmian opisanych w punkcie 1a) i 3 powyżej jest § 36 ust. 2 pkt 1) Regulaminu Rachunków, upoważniające Bank do jego zmiany w przypadku 
zmiany w ofercie Banku związanej z rozszerzeniem zakresu usług lub ulepszeniem istniejących usług lub produktów objętych Regulaminem. Podstawą prawną 
zmian opisanych w punkcie 1b) powyżej są zacytowany wyżej § 36 ust. 2 pkt 1) oraz § 36 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Rachunków , upoważaniające Bank do jego 
zmiany w przypadku zmian związanych z postępem technologicznym, który wymusza zmiany w zakresie objętym regulaminem. Podstawą prawną zmian opisanych 
w punkcie 2 powyżej jest § 36 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Rachunków, upoważniające Bank do jego zmiany w przypadku zmiany w przepisach prawa. 
 
ZMIANY W TARYFIE  
Podstawę faktyczną dla zmian w Taryfie stanowią: 
1) rozwój technologiczny, rozszerzanie oferty Banku o nowe usługi oraz uatrakcyjnianie jej poprzez wprowadzenie do oferty usługi zbliżeniowych wypłat gotówki 

z wykorzystaniem naklejek płatniczych i zniesienie opłaty za wydanie karty kredytowej dla nowo zawieranych umów o kartę; 
2) zmiany legislacyjne wymuszające dostosowanie nazw usług bankowych do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie 

wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, a także dostosowanie Taryfy w zakresie realizacji przelewów do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 stycznia 2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw; 

 
Podstawą prawną zmian opisanych w punkcie 1 powyżej jest punkt 10 ust. 4 z 1 Części Taryfy, upoważniający Bank do zmiany wysokości opłat i prowizji w przypadku 
zwiększenia lub zmniejszenia w zakresie uzgodnionym z Posiadaczem rachunku/Klientem Banku zakresu i/lub formy świadczonych usług związanych z Umową. 
Podstawą prawną zmian opisanych w punkcie 2 powyżej są jest punkt 10 ust. 5 z 1 Części Taryfy, upoważniający Bank do zmiany wysokości opłat i prowizji w 
przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na wysokość opłat i prowizji stosowanych przez Bank. 
 
WEJŚCIE W ŻYCIE ZMIAN W REGULAMINIE RACHUNKÓW i TARYFIE 
Bank Pocztowy S.A. proponuje wejście w życie zmian opisanych w niniejszym liście w dniu 1 grudnia 2017 roku, z wyłączaniem zmian do Taryfy dotyczących 
opłat za przelewy do ZUS, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.  
 
W przypadku braku akceptacji zaproponowanych zmian, mają Państwo prawo, przed terminem wejścia zmian w życie, zgłosić sprzeciw wobec nich lub 
wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia z tego tytułu opłat. Oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian, bądź wypowiedzenie Umowy 
należy przesłać lub złożyć w dowolnej placówce Banku.  
 
Brak oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian lub wypowiedzenia Umowy w powyższym terminie oznacza ich akceptację. W przypadku, gdy zgłoszą Państwo 
sprzeciw w wyżej wskazanych terminach, ale nie dokonają Państwo wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa, odpowiednio, z dniem 30 listopada 2017 roku albo 
31 grudnia 2017 roku. 
 
Pełna treść zmienionego Regulaminu Rachunków oraz Taryfy dostępna będzie w placówkach Banku i na stronie internetowej www.pocztowy.pl. 

 
* * * 

Na ewentualne pytania dotyczące zakresu wprowadzonych zmian, wszelkich informacji udzielą pracownicy placówek Banku oraz konsultanci Infolinii Banku pod 
numerem: 801 100 500 lub z telefonów komórkowych: 52 349 94 99. 
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Szczegółowy wykaz zmian w Regulaminie Rachunków 
 
Zmiany w Rozdziale I Postanowienia ogólne  

• w § 1 ust. 2, w pkt 4 dodano definicję w brzmieniu: „Contact Centre – usługi Banku, w tym infolinia, chat oraz komunikacja mailowa, wskazane na stronie 
internetowej Banku”; 

• w § 1 ust. 2, pkt 6 otrzymuje brzmienie: „Dokument tożsamości - w przypadku rezydentów to dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty lub paszport 
polski; w przypadku nierezydentów z kraju UE to dokument tożsamości stanowiący odpowiednik polskiego dowodu osobistego lub paszport zagraniczny; w 
przypadku nierezydentów spoza UE to paszport zagraniczny, a w przypadku osób małoletnich, które nie posiadają dowodu osobistego lub paszportu może 
to być legitymacja szkolna. Okazany dokument stanowić będzie podstawę do identyfikowania Posiadacza przy składaniu i realizacji dyspozycji związanych z 
prowadzonym rachunkiem”; 

• w § 1 ust. 2, pkt 18 otrzymuje brzmienie: „NIK – Numer Identyfikacyjny Klienta, indywidualny dla Posiadacza rachunku korzystającego z Pocztowy 24 i/lub 
Telekonto ciąg znaków składający się z ośmiu cyfr nadawanych w sposób losowy przez Bank podczas udostępniania Pocztowy 24 i/lub Telekonto, który wraz 
z hasłem służy do identyfikacji Posiadacza rachunku”; 

• w § 1 ust. 2, pkt 27 otrzymuje brzmienie: „Pocztowy24 – usługa bankowości elektronicznej, świadczona przez Bank na zasadach określonych w Umowie, 
Regulaminie oraz Warunkach”; 

• w § 1 ust. 2, pkt 28 otrzymuje brzmienie: „PocztowySMS – usługa powiadamiania SMS, świadczona przez Bank na zasadach określonych w określony Umowie, 
Regulaminie oraz Warunkach”, 

• w § 1 ust. 2, pkt 29 otrzymuje brzmienie: „Polecenie przelewu natychmiastowego - usługa płatnicza udostępniania przez Bank na zasadach określonych w 
Regulaminie”; 

• w § 1 ust. 2, pkt 31 otrzymuje brzmienie: „Rachunek - ROR i/lub Konto Oszczędnościowe i/lub rachunek walutowy, pełniący także funkcję rachunku 
płatniczego”; 

• w § 1 ust. 2, w pkt 32 dodano definicję w brzmieniu: „Rachunek walutowy – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie obcej, pełniący 
także funkcję rachunku płatniczego. Rodzaje rachunków walutowych prowadzonych przez Bank wskazane są w Komunikacie”; 

• w § 1 ust. 2, w pkt 43 dodano definicję w brzmieniu: „Tabela kursowa - „Tabela kursów walutowych Banku Pocztowego S.A.”, która jest zestawieniem kursów 
kupna i sprzedaży dla dewiz oraz pieniędzy, a także kursów średnich NBP, przygotowywanym w każdy dzień roboczy i zawierającym w szczególności 
informacje o: numerze, dacie oraz godzinie od której obowiązuje”; 

• w § 1 ust. 2, w pkt 45 dodano definicję w brzmieniu: „Telekonto – usługa bankowości telefonicznej świadczona przez Bank na zasadach określonych w 
Umowie, Regulaminie oraz Warunkach” i jednocześnie ulega zmianie dotychczasowa numeracja ust. 42, 43, 44 odpowiednio na 46, 47, 48; 

• w § 1 ust. 2, w pkt 45 dodano definicję w brzmieniu: „Umowa EnveloBank - Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o 
usługi bankowości elektronicznej EnveloBank dla osób fizycznych, która wraz z „Regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank 
oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych” i „Taryfą opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów 
detalicznych - Produkty EnveloBank” stanowi umowę o charakterze ramowym – w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych - zawarta z Bankiem”; 

• w § 1 ust. 2 usunięto pkt 46 oraz dokonano odpowiednich zmian numeracji punktów zawierających dodane definicje; 

• § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Rachunek ROR i rachunek walutowy służą Posiadaczowi do gromadzenia środków, przeprowadzania rozliczeń pieniężnych 
oraz do korzystania z dodatkowych usług Banku oferowanych wraz z rachunkiem na warunkach określonych przez Bank w odrębnych uregulowaniach. Bank 
zastrzega sobie prawo do rozszerzenia oferty o dodatkowe usługi. O terminie udostępnienia nowych usług Bank poinformuje w Komunikacie”; 

• § 1 ust.6 otrzymuje brzmienie: „Rachunek może być prowadzony na podstawie Umowy: 
1) dla jednej osoby, jako rachunek indywidualny z tym zastrzeżeniem, że: 

a) osoba ta może posiadać w Banku tylko jeden indywidualny ROR i jedno Konto Oszczędnościowe danego rodzaju i jeden rachunek walutowy w 
danej walucie, 

b) dla osoby tej nie może być prowadzony rachunek indywidualny na podstawie Umowy EnveloBank, 
2) dla dwóch osób, jako rachunek wspólny z tym zastrzeżeniem, że: 

a) obie te osoby są rezydentami lub obie są nierezydentami, 
b) osoby te mogą posiadać razem tylko jeden ROR, i jedno Konto Oszczędnościowe danego rodzaju i jeden rachunek walutowy w danej walucie, 

prowadzone jako rachunki wspólne na podstawie Umowy,  
c) te same osoby nie mogą razem posiadać ani ROR, ani Konta Oszczędnościowego prowadzonego jako rachunek wspólny na podstawie Umowy 

EnveloBank, 
d) dla tej samej osoby mogą być prowadzone maksymalnie trzy ROR, trzy Konta Oszczędnościowe danego rodzaju i trzy rachunki walutowe w tej 

samej walucie, z różnymi osobami, prowadzone jako wspólne ma podstawie Umowy lub Umowy EnveloBank; 

• § 1 ust.7 otrzymuje brzmienie: „Zasady wydawania i używania kart płatniczych oraz rozliczania transakcji przeprowadzonych przy użyciu tych kart, a także 
warunki świadczenia usług Pocztowy24, PocztowySMS i Telekonto zawarte są w odrębnych regulacjach Banku”. 

 
Zmiany w Rozdziale V Pełnomocnictwo 

• § 6 ust.10 otrzymuje brzmienie: „Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa może zostać dokonane za pośrednictwem Pocztowy24 i Telekonto, o ile zakres i 
funkcjonalność tych systemów dopuszcza taką możliwość.”; 

• § 6 ust.11 otrzymuje brzmienie: „Udzielenie pełnomocnictwa jest jednoznaczne ze zgodą Posiadacza na korzystanie przez Pełnomocnika z Pocztowy24, 
Telekonto, PocztowySMS. o wprowadzeniu tej funkcjonalności Bank poinformuje Komunikatem”. 

 
Zmiany w Rozdziale VII Oprocentowanie środków pieniężnych i kursy walutowe 

• § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, 
z zastrzeżeniem postanowień dotyczących lokat w ramach ROR i rachunków walutowych”; 

• § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na ROR jest zmienne, ustalane w oparciu o bazową stopę 
procentową . Bank może uzależnić wysokość oprocentowania od kwoty zgromadzonych środków na rachunku wówczas zastosowanie ma ust. 6 niniejszego 
paragrafu”; 

• § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Bazową stopą procentową dla ROR jest stopa depozytowa ogłaszana przez Narodowy Bank Polski i publikowana na stronie 
www.nbp.pl. Bazową stopą procentową dla rachunków walutowych są podstawowe stopy procentowe ogłaszane przez banki centralne lub organy 
kształtujące politykę pieniężną w zakresie stóp procentowych dla danej waluty obcej.”; 

• § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na ROR ulega zmianie w przypadku jednorazowej zmiany stopy 
bazowej o minimum 0,25 punktu procentowego. Bank zmienia wówczas oprocentowanie ROR zgodnie z kierunkiem i zakresem zmiany stopy bazowej, nie 
później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia zmienionej stopy bazowej.”; 

• § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „W przypadku ROR, gdzie stopa procentowa zależna jest od wysokości salda na rachunku (stopa progresywna) przy naliczaniu 
odsetek uwzględnia się aktualny stan salda na koniec dnia roboczego oraz odpowiednią do wysokości salda stopę oprocentowania, która dla poszczególnych 
progów podawana jest w Komunikacie załączanym do Umowy i stanowiącym jej integralną część. Zmiany Komunikatu w zakresie zmian wysokości 
oprocentowania dla poszczególnych progów dokonuje się z przyczyn wskazanych w ust. 5 oraz w przypadku zmiany oprocentowania z przyczyn wskazanych 
w § 11 ust. 1 i w trybie określonym w § 11 Regulaminu.”; 
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• § 11 ust. 1 początek ustępu otrzymuje brzmienie: „Bank może dokonać zmiany oprocentowania ROR w przypadku….”, a końcówka ustępu otrzymuje 
brzmienie: „w zakresie i w kierunku adekwatnym do wpływu tych zmian na oprocentowanie.”; 

• dodaje się w§ 11 ust. 2 w brzmieniu: „Bank może dokonać zmiany oprocentowania rachunków walutowych w przypadku:  
1) zmiany jednomiesięcznej stawki EURIBOR lub LIBOR określającej wysokość oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym odpowiednio w 
strefie euro lub na rynku w Londynie, o co najmniej 0,02 punktu procentowego, 
2) zmiany poziomu rezerw obowiązkowych lub odpisów ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej lub inny właściwy organ, 
3) zobowiązania Banku do utworzenia rezerw lub odpisów nieprzewidzianych w przepisach prawa w dacie zawarcia Umowy lub do zapłaty obowiązkowych 
opłat, podatków lub innych kosztów, do zapłaty których Bank nie był zobowiązany w dacie zawarcia Umowy, 
w zakresie i w kierunku adekwatnym do wpływu tych zmian na oprocentowanie.” 

• usuwa się w § 11 ust. 3; 

• § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli zmiana wysokości oprocentowania spowodowana zostanie zmianami, o których mowa w ust. 1-2 niniejszego 
paragrafu, Bank informuje o zmianie wysokości stóp procentowych nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie poprzez 
dostarczenie tych informacji na wyciągu z rachunku w sposób określony przez Posiadacza w Umowie. Odpowiednie zastosowanie ma § 37 Regulaminu.”; 

• § 11 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Aktualna wysokość oprocentowania rachunków o w podawana jest w Komunikacie, który dostępny jest w placówkach 
Banku, placówkach pocztowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.”; 

• § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na Koncie Oszczędnościowym i rachunkach walutowych są naliczane i 
kapitalizowane raz w miesiącu, o ile Umowa i niniejszy Regulamin nie stanowią inaczej.”; 

• § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Referencyjne kursy walutowe Banku, w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych, ustalane są w oparciu o kursy 
poszczególnych walut na rynku międzybankowym obowiązujące w momencie tworzenia Tabeli kursowej i powiększane lub pomniejszane w zależności od 
rodzaju kursu walutowego o obowiązujące w Banku marże kursowe. Marże kursowe, o których mowa w zdaniu poprzedzającym są ustalane na podstawie: 
marż kursowych stosowanych przez inne banki, obrotów Banku w poszczególnych walutach, istniejącego i przewidywanego ryzyka kursowego związanego z 
poszczególnymi walutami”; 

• usuwa się w § 13 ust.4 i jednocześnie ulega zmianie dotychczasowa numeracja tego paragrafu; 

• § 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Zmiany referencyjnych kursów walutowych Banku mogą nastąpić w wyniku zmiany kursów średnich publikowanych przez 
NBP, zmiany kursów walutowych na rynku międzybankowym, a także zmiany czynników od których zależna jest wysokość marży kursowej Banku w zakresie 
adekwatnym do wzrostu lub obniżenia czynników wpływających na wysokość referencyjnych kursów walutowych Banku. W przypadku zmiany kursów walut 
obcych, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w ciągu dnia roboczego Bank publikuje Tabelę kursową opatrzoną kolejnym numerem oraz informacją o 
godzinie od której będzie obowiązywała.”; 

• § 13 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Tabela kursowa jest publikowana zgodnie z ustępem 8 niniejszego paragrafu na początek każdego dnia roboczego i 
obowiązuje do dnia i godziny, od której obowiązuje Tabela kursowa opatrzona kolejnym numerem.”; 

• § 13 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Tabela kursowa udostępniana jest na tablicy ogłoszeń w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku 
www.pocztowy.pl. Bank ma prawo do zmiany referencyjnych kursów walutowych w ciągu dnia ze skutkiem natychmiastowym bez uprzedniego 
zawiadomienia Posiadacza, chyba że Umowa z Posiadaczem stanowi inaczej. Sposób informowania o zmianach kursów walutowych określony jest w Umowie 
z Posiadaczem.” 

 
Zmiany w Rozdziale VIII. Usługi płatnicze 

• w § 18 ust. 8 pkt 1 zmieniono „telefonicznie” na „poprzez Telekonto” 

• w § 18 ust. 8 pkt 8 zmieniono „zgłosić telefonicznie” na „poprzez Telekonto” 

• w § 18 ust. 9 pkt 1 zmieniono „telefonicznie” na „poprzez Telekonto” 

• w § 18 ust. 9 pkt 2 zmieniono „telefoniczne” na „poprzez Telekonto” 

• w § 18 ust. 9 pkt 4 zmieniono „telefonując” na „poprzez Telekonto” 

• § 19 ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „za pomocą Pocztowy24, udostępnionej do rachunku”, 

• w § 19 ust. 5 pkt 4 zmieniono „telefonu” na „Telekonta” 

• § 19 ust. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „poprzez złożenie w Banku lub przesłanie do Banku formularza polecenia przelewu, zlecenia stałego albo złożenie 
zlecenia stałego poprzez Telekonto lub poprzez Pocztowy24”. 

 
Zmiany w Rozdziale IX. Autoryzacja transakcji płatniczych odmowa ich realizacji przez Bank oraz ich odwołanie 

• § 21 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Bank wykonuje transakcje płatnicze na podstawie zleceń płatniczych złożonych poprzez usługi Pocztowy24, PocztowySMS i 
Telekonto zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulacjami określonymi w Warunkach.”; 

• § 21 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Autoryzacja zleceń i dyspozycji Posiadacza następuje na zasadach określonych w Warunkach. Podstawowym narzędziem 
autoryzacji i identyfikacji jest: 
1) w przypadku Telekonta – podanie NIK i hasła dostępu, 
2) w przypadku Pocztowy24 - podanie NIK i kodu SMS, 
3) w przypadku PocztowySMS - wysłanie wiadomości SMS z określoną przez Bank treścią z zarejestrowanego w bazie teleadresowej Banku numeru telefonu 
komórkowego Posiadacza rachunku lub Pełnomocnika.”; 

• § 23 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „za pośrednictwem Pocztowy24 – jeżeli Pocztowy24 został udostępniony”. 
 
Zmiany w Rozdziale XI. Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 

• § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą Kont Oszczędnościowych, rachunków walutowych oraz rachunków 
prowadzonych na rzecz osób małoletnich i częściowo ubezwłasnowolnionych.” 

 
Zmiany w Rozdziale XII. Limit debetowy w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 

• § 27 ust. 13 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 5) LINDORFF S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 50-304 ul. Miłosza 13, 6) LINDORFF SZCZUROWSKI & Wspólnicy Kancelaria 
Prawna spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, 50-304 ul. Miłosza 13; 

• w § 27 ust. 13 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu: 7) KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 51-116 ul. Wołowska 8; 8) Kancelaria Prawna Raven Krupa&Stańko Spółka 
komandytowa, z siedzibą we Wrocławiu, 51-116 ul. Wołowska 8. 

 
Zmiany w Rozdziale XIII Lokaty 

• w § 28 ust. 4 zmieniono „elektronicznie” na „Pocztowy24” i „telefonicznie” na „Telekonto”; 

• w § 28 ust. 8 dodaje się pkt 2 w brzmieniu: „podstawowych stóp procentowych ogłaszanych przez banki centralne lub organy kształtujące politykę pieniężną w 
zakresie stóp procentowych dla danej waluty obcej.– dla lokat w walutach obcych, i jednocześnie ulega zmianie dotychczasowa numeracja punktów w tym ustępie; 

• § 28 ust. 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie: stawki WIBID 

• § 28 ust. 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie: stawki EURIBOR – dla lokat w walucie EUR, LIBOR dla pozostałych walut 

• § 28 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „W przypadku lokat o zmiennej stopie procentowej, oprocentowanie ustalane jest w oparciu o bazową stopę procentową.” 



4 
 

• § 28 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „Bazową stopą procentową dla lokat prowadzonych w złotych jest stopa depozytowa ogłaszana przez Narodowy Bank Polski i 
publikowana na stronie www.nbp.pl. Bazową stopą procentową dla lokat walutowych są podstawowe stopy procentowe ogłaszane przez banki centralne lub organy 
kształtujące politykę pieniężną w zakresie stóp procentowych dla danej waluty obcej.” 

• § 28 ust. 12 początek ustępu otrzymuje brzmienie: „Bank może dokonać zmiany oprocentowania lokat prowadzonych w złotych w przypadku…. a końcówka 
ustępu otrzymuje brzmienie: „w zakresie i w kierunku adekwatnym do wpływu tych zmian na oprocentowanie.”; 

• w § 28 dodano ust. 13 w brzmieniu: „Bank może dokonać zmiany oprocentowania lokat prowadzonych w walutach obcych w przypadku:  
1) zmiany jednomiesięcznej stawki EURIBOR określającej wysokość stopy procentowej kredytów na rynku europejskim, o co najmniej 0,02 punktu procentowego, 
2) zmiany poziomu rezerw obowiązkowych lub odpisów ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej lub inny właściwy organ, 
3) zobowiązania Banku do utworzenia rezerw lub odpisów nieprzewidzianych w przepisach prawa w dacie zawarcia Umowy lub do zapłaty obowiązkowych opłat, 
podatków lub innych kosztów, do zapłaty których Bank nie był zobowiązany w dacie zawarcia Umowy, 
w zakresie i w kierunku adekwatnym do wpływu tych zmian na oprocentowanie.”; 

• w § 28 usuwa się ust. 14; 

• § 28 ust. 16 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli zmiana wysokości oprocentowania spowodowana zostanie zmianą, o której mowa w ust. 12-13 niniejszego paragrafu, Bank 
informuje o zmianie wysokości oprocentowania nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie zgodnie z trybem, o którym mowa w § 11 
ust.6 Regulaminu.” 

• w § 28 ust. 26 zmieniono „telefonicznie” na „poprzez Telekonto”. 
 
Zmiany w Rozdziale XIV. Odpowiedzialność 

• § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Posiadacz rachunku odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze do wysokości 150 euro lub równowartości tej kwoty w 
walucie rachunku, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji, jeżeli nieautoryzowana 
transakcja jest skutkiem.” 

 
Zmiany w Rozdziale XV. Wyciągi 

• § 32 ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „telefonicznie za pośrednictwem Telekonta” 

• § 32 ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „za pośrednictwem Pocztowy24” 
 
Zmiany w Rozdziale XVI Skargi i reklamacje 

• § 33 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „ustnie – telefonicznie przez Contact Center na numer telefonu: 801 100 500 albo osobiście do protokołu podczas 
wizyty w placówce, o której mowa w punkcie 1 niniejszego ustępu” 

• w § 33 ust.2 pkt 5 zmieniono „usługi bankowości elektronicznej” na „Pocztowy24” 

• w § 33 ust. 8 zmienia się wartość roszczeń z 8000zł na 12000 zł 

• w § 33 ust. 9 zmienia się adres strony internetowej z www.knf.gov.pl na www.rf.gov.pl. 
 
Zmiany w Rozdziale XVII Zamknięcie rachunku 

• w § 34 ust. 6 zmieniono „kanałów elektronicznych” na „Pocztowy24, PocztowySMS, Telekonto” 

• § 34 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w ust. 10 pkt 2), uważa się ją za wiążącą w zakresie rachunków 
bankowych, w tym Lokat prowadzonych na jej podstawie, do czasu wypłaty przez Bank środków pieniężnych osobie posiadającej do nich tytuł prawny, chyba że stan 
środków pieniężnych na tym rachunku nie przekracza kwoty 200 zł lub równowartości tej kwoty wyrażonej w walucie rachunku walutowego (minimalnej określonej 
w Umowie).” 

 
Zmiany w Rozdziale XVIII Skargi i reklamacje 

• § 35 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „aktu poświadczenia dziedziczenia wraz z informacją o zarejestrowaniu go w rejestrze spadkowym” 
 
Zmiany w Rozdziale XX Dane osobowe 

• § 39 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Bank lub podmioty, o których stanowi art. 105 ust.4 Prawa bankowego mogą na podstawie art. 105a ust. 4 i 5 Prawa 
bankowego przetwarzać dane osobowe Posiadacza przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania wynikającego z Umowy do celów stosowania metod 
wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części trzeciej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 
czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 
(Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.).” 

• § 39 ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „łączna kwota wymagalnych zobowiązań Posiadacza wobec Banku wynosi co najmniej 200 złotych oraz są one 
wymagalne od co najmniej 30 dni.” 

• § 39 ust. 8 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „nie upłynęło 10 lat od dnia wymagalności zobowiązania, a w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym 
orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń 
stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie upłynęło 10 
lat od dnia stwierdzenia roszczenia” 
 

Zmiany w Rozdziale XXI Postanowienia końcowe 

• w § 40 ust. 2 zmienia się „telefonicznie” na „poprzez Telekonto” 

• w § 40 ust. 3 zmienia się „bankowości elektronicznej” na „Pocztowy24” 

• w § 40 usuwa się ust. 9 i jednocześnie ulega odpowiedniej zmianie dotychczasowa numeracja ustępów tego paragrafu 
 
Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie 
 
Zmiany w Części 2, Rozdziale 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe: 

1. zmieniono nazwę Rozdziału z „Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe” na „Rachunki płatnicze (oszczędnościowo-rozliczeniowe) - Bliskie Konto Pocztowe, 
Pocztowe Konto Bez Ograniczeń” 

2. każdorazowo występujące określenie „rachunki” uzupełniono o doprecyzowanie „płatnicze” 

3. każdorazowo nazwę „przelew” zastąpiono nazwą „polecenie przelewu” 

4. każdorazowo występujące określenie „wypłata „ uzupełniono o określenie „gotówki” 

5. do lp. 2.3 dodano przypis nr 7) o brzmieniu: „Opłata w wysokości 7 zł za polecenie przelewu do ZUS realizowane przez Placówkę Banku lub Poczty Polskiej / 
drogą korespondencyjną lub telefonicznie (konsultant) obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 r. Od 1 stycznia 2018 r. przelewy do ZUS realizowane są jako 
standardowe polecenia przelewu, zgodnie z cennikiem obowiązującym dla danego typu przelewu (np. polecenie przelewu, polecenie przelewu 
natychmiastowego).” 

6. w l.p.4 uzupełniono zapis, który otrzymał brzmienie: ”USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ / TELEFONICZNEJ: POCZTOWY24 / TELEKONTO” 
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7. w l.p. 6.3 zapis w kolumnie ”Rodzaj Czynności/ Usługi” otrzymał brzmienie: „Sporządzenie odpisu obrotów / wyciągu, sporządzenie zestawienia transakcji 
płatniczych”, zapis w kolumnie „Tryb pobierania opłaty/prowizji” otrzymał brzmienie: „za każdy odpis, zestawienie” 

 
Zmiany w Części 2, Rozdziale 2 Karty płatnicze – naklejka płatnicza:  
1. w l.p. 1 w kolumnie :”Rodzaj czynności/usługi” zmieniono opis z „Opłata za naklejkę” na „Obsługa karty debetowej – naklejki” 
2.  w l.p. 2 w kolumnie :”Rodzaj czynności/usługi” zmieniono opis na „Wydanie karty płatniczej – naklejki” 
3. Dodano poniższe zapisy: 

4. 
Wypłata gotówki w bankomatach z 
funkcją wypłat zbliżeniowych na terenie 
kraju 

za każdą transakcję  0 zł 2 zł 

 

5. 
Wypłata gotówki w bankomatach z 
funkcją wypłat zbliżeniowych za granicą 

za każdą transakcję  1% min. 5 zł 1% min. 5 zł 

 

6.  

Abonament na bezprowizyjne wypłaty 
gotówki ze wszystkich bankomatów z 
funkcją wypłat zbliżeniowych w kraju i za 
granicą 1) 

miesięcznie 
(opłata pobierana z dołu, 
za każdą kartę płatniczą - 

naklejkę na koniec 
miesiąca) 

5 zł 5 zł 

 
1) Dotyczy punktu 4 i 5. Włączenie lub wyłączenie abonamentu bankomatowego następuje z końcem miesiąca. Opłata nie jest 

pobierana za karty płatnicze - naklejki nie aktywowane.  

 
Zmiany w Części 2, Rozdziale 2 Karty płatnicze, I. Karta płatnicza do rachunku: 
1. w l.p. 1 w kolumnie :”Rodzaj czynności/usługi” zmieniono opis z „Opłata za kartę” na „Obsługa karty debetowej” 
2. w l.p. 1.1 w kolumnie :”Rodzaj czynności/usługi” doprecyzowano, ze chodzi o kartę debetową 
3. w l.p. 3 w kolumnie :”Rodzaj czynności/usługi” zmieniono opis doprecyzowując , że chodzi o kartę debetową oraz zastępując słowo „lista” określeniem 

„sporządzenie zestawienia” 
4. w l.p. 5 w kolumnie :”Rodzaj czynności/usługi” doprecyzowano, ze chodzi o kartę „debetową” 
5. w l.p. 6 w kolumnie :”Rodzaj czynności/usługi” dodano doprecyzowanie, że chodzi o sieci bankomatów „ na terenie kraju” 
6. w l.p. 8 w kolumnie: ”Rodzaj czynności/usługi” do zapisu dodano ” , w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

gotówkowych” 
7. w l.p. 8 uzupełniono odnośnik nr 3) o brzmienie „dotyczy punktu 6,7 i 8” 

 
Zmiany w Części 2, Rozdziale 2 Karty płatnicze, II. Karta kredytowa: 
1. w l.p. 1 w kolumnie :”Rodzaj czynności/usługi” zmieniono opis z „Wydanie karty głównej - jeśli Posiadacz karty głównej nie posiada ROR w Banku Pocztowym” 

na „Wydanie karty kredytowej głównej” 
2. w l.p. 2 w kolumnie :”Rodzaj czynności/usługi” zmieniono opis z „Wydanie karty dodatkowej - jeśli Posiadacz karty głównej nie posiada ROR w Banku 

Pocztowym” na „Wydanie karty kredytowej dodatkowej” 
3. w l.p. 1 i 2 w kolumnie „Tryb pobierania opłaty/prowizji” zmieniono opis z „jednorazowo (opłata pobierana w dniu wydania karty)” na „jednorazowo” 
4. w l.p. 1 i 2 w kolumnie „Opłata i prowizja” obniżono opłatę na wartość z 10 i 20 zł na 0 zł 
5. w l.p. 3 w kolumnie :”Rodzaj czynności/usługi” doprecyzowano, że chodzi o kartę kredytową 
6. w l.p. 4 w kolumnie :”Rodzaj czynności/usługi” zmieniono opis na „Obsługa karty kredytowej głównej” 
7. w l.p. 5 w kolumnie: ”Rodzaj czynności/usługi” zmieniono opis na „Obsługa karty kredytowej dodatkowej” 
8. w l.p. 9 w kolumnie :”Rodzaj czynności/usługi” zmieniono opis doprecyzowując , że chodzi o kartę kredytową oraz zastępując słowo „lista” określeniem 

„sporządzenie zestawienia” 
9. w l.p. 11 i 13 w kolumnie :”Rodzaj czynności/usługi” doprecyzowano, że chodzi o kartę „kredytową” 

 
Zmiany w Części 2, Rozdziale 3 Rachunki płatnicze (oszczędnościowe) - Pocztowe Konto Oszczędnościowe, Pocztowe Konto 500+,: 
1. zmieniono nazwę Rozdziału z „Konta oszczędnościowe” na „Rachunki płatnicze (oszczędnościowe) - Pocztowe Konto Oszczędnościowe, Pocztowe Konto 

500+,” 
2. w l.p. 1 w kolumnie :”Rodzaj czynności/usługi” doprecyzowano, że chodzi o rachunek „płatniczy”  
3. w l.p. 2 w kolumnie :”Rodzaj czynności/usługi” doprecyzowano, że chodzi o wypłatę „gotówki” 
4. w l.p. 3 w kolumnie :”Rodzaj czynności/usługi” zastąpiono słowo „przelew” określeniem „polecenie przelewu” 
5. w l.p. 4 w kolumnie :”Rodzaj czynności/usługi” zastąpiono słowo „przelew” określeniem „polecenie przelewu” i usunięto doprecyzowanie „(w tym przelewy 

do ZUS lub US)” 
6. w l.p. 5 w kolumnie :”Rodzaj czynności/usługi” zastąpiono słowo „przelew” określeniem „polecenie przelewu” 
7. w l.p. 3, 4, 5, w kolumnie „Tryb pobierania opłaty/prowizji” zmieniono zapis z „za każdy przelew” na „za każde polecenie przelewu” 
8. w l.p. 6 , w kolumnie „Tryb pobierania opłaty/prowizji” zmieniono zapis z „za każdy przelew” na „za każde zlecenie” 
9. w l.p. 7 , w kolumnie :”Rodzaj czynności/usługi” doprecyzowano, że chodzi o rachunek „płatniczy” 
10. w l.p. 10 w kolumnie :”Rodzaj czynności/usługi” zastąpiono określenie „stałe zlecenie płatnicze” określeniem „zlecenie stałe”, w kolumnie „Tryb pobierania 

opłaty/prowizji” zapis otrzymuje doprecyzowane brzmienie „za każde wykonane zlecenie stałe/polecenie zapłaty” 
11. l.p. 12 i 13 zmieniono zgodnie z zobowiązaniem wobec UOKiK – pełne brzmienie określone w załączonym liście informacyjnym dotyczącym zobowiązania 

Banku wobec UOKiK 
12. w l.p. 14 w kolumnie „Tryb pobierania opłaty/prowizji” zmieniono zapis z „za każdy opis” na „za każdy odpis, zestawienie” 

 
Zmiany w Części 2, Rozdziale 6 Operacje w obrocie dewizowym: 
1. w l.p. 1.4 w kolumnie „Rodzaj czynności/usługi” zmieniono zapis z „Przelew transagraniczny (za granicę) za pośrednictwem systemu SEPA” na „Polecenie 

przelewu SEPA” 
2. w l.p. 2 zmieniono określenie „przelew” na „polecenie przelewu” 
 
Zmiany w Części 2, Rozdziale 7 Pozostałe operacje i usługi bankowe: 
1. usunięto l.p. 2 
2. l.p. 2.1 i 2.2. otrzymały brzmienie: 
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2.1 

Przechowywanie depozytu przyjętego na zlecenie Klienta: 
UWAGA ! Opłata nie dotyczy depozytów wartościowych składanych z 
urzędu np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne 
itp. 

miesięcznie za każdy rozpoczęty 
miesiąc 

10 zł + 23 % podatek VAT 

2.2 
Przechowywanie depozytu wartościowego, przyjętego na zlecenie 
Klienta, w postaci papierów wartościowych emitowanych przez Bank 

miesięcznie od wartości 
nominalnej papierów 

wartościowych 

0,1 % jednak nie mniej niż 10 zł, za każdy 
rozpoczęty miesiąc przechowywania + 

23% podatek VAT 

 
Zmiany w Części 2, Rozdziale 8 Kredyt w rachunku (oszczędnościowo-rozliczeniowym) i Kredyt Gotówkowy: 
1. zmieniono nazwę Rozdziału z „Kredyt w rachunku (oszczędnościowo-rozliczeniowym) i Kredyt Gotówkowy” na „Kredyt w rachunku płatniczym 

(oszczędnościowo-rozliczeniowym) i Kredyt Gotówkowy” 
2. w l.p. 1.1, 1.2, 1.3 w kolumnie „Rodzaj czynności/usługi” w zapisach zastąpiono nazwę „ROR” nazwą „rachunek płatniczy” 
 
 


