Warszawa, dnia 10 maja 2018 roku
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!
Dziękujemy, że pozostajecie w gronie Klientów Banku Pocztowego S.A.
Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian od 1 sierpnia 2018 r. w:
• „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków dla osób ﬁzycznych w Banku Pocztowym S.A.” (zwanym dalej
„Regulaminem Rachunków”);
• „Regulaminie wydawania i używania kart płatniczych do rachunku dla osób ﬁzycznych w Banku Pocztowym S.A.” (zwanym
dalej „Regulaminem Kart”);
• „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w Banku Pocztowym S.A.”
(zwanym dalej „Regulaminem Lokat”) 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, a wykaz zmian – w załączniku do niniejszego listu.
Proponowane zmiany ww. dokumentów wynikają z rozszerzenia oferty Banku Pocztowego S.A. oraz realizacji wymogów
związanych z przepisami prawa. Nie powodują zmian w wysokości opłat i nie nakładają na Państwa dodatkowych obowiązków.
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 wprowadzenie do oferty
nowej usługi Powiadamiania SMS Serwis SMS, skutkujące koniecznością dodania postanowień dotyczących funkcjonowania
przedmiotowej usługi,
2) zmiany prawne powodujące konieczność dostosowania nazw usług bankowych do Rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym,
3) zmiany prawne obligujące Bank do wprowadzenia do oferty Banku Podstawowego Rachunku Płatniczego o nazwie
„Pocztowy Rachunek Podstawowy”, skutkujące koniecznością dodania postanowień dotyczących tego rachunku,
4) zmiany prawne powodujące konieczność wprowadzenia zmian w trybie przenoszenia rachunków płatniczych, skutkujące
koniecznością dodania zapisów precyzujących tryb przenoszenia rachunków,
5) zmiany prawne zobowiązujące Bank do wprowadzenia zmian w zakresie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
6) dostosowanie wewnętrznych systemów Banku pod kątem analiz transakcji klientów w trybie online, w celu zapobiegania
oszustwom i wyłudzeniom, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z rekomendacji i zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego.
Podstawą prawną zmian opisanych w punkcie 1 powyżej jest § 36 ust. 2 pkt 1) Regulaminu Rachunków: „zmiany w ofercie Banku
związane z rozszerzeniem zakresu usług lub produktów lub ulepszeniem istniejących usług lub produktów objętych
Regulaminem” oraz § 36 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Rachunków: „zmiany związane z postępem technologicznym, który wymusza
zmiany w zakresie objętym Regulaminem”.
Podstawą prawną zmian opisanych w punktach 2-5 powyżej jest § 36 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Rachunków, upoważniający Bank
do jego zmiany w przypadku zmiany w przepisach prawa.
Podstawą prawną zmian opisanych w punkcie 6 powyżej jest § 36 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Rachunków, tj. zmiana w przepisach
prawa lub ich interpretacji wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, KNF
i innych właściwych organów, które wymagają zmiany Regulaminu Rachunków oraz § 36 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Rachunków:
„zmiany związane z postępem technologicznym, który wymusza zmiany w zakresie objętym Regulaminem”.
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ZMIANY W REGULAMINIE KART
Podstawy faktyczne dla zmian w Regulaminie Kart są następujące:
1) zmiany prawne powodujące konieczność dostosowania nazw usług bankowych do Rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym,
2) zmiany prawne obligujące Bank do wprowadzenia do oferty Banku Karty do Podstawowego Rachunku Płatniczego,
skutkujące koniecznością dodania postanowień dotyczących tej karty.
Podstawą prawną zmian opisanych w punktach 1- 2 powyżej jest § 33 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Kart, upoważniający Bank do jego
zmiany w przypadku zmiany w przepisach prawa.
ZMIANY W REGULAMINIE LOKAT
Podstawy faktyczne dla zmian w Regulaminie Lokat to zmiany prawne powodujące konieczność wprowadzenia zmian w zakresie
informacji o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Podstawą prawną zmian opisanych powyżej jest § 15 ust. 1 pkt. 3) Regulaminu Lokat, upoważniający Bank do ich 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 Powiadamiania SMS Serwis SMS,
2) zmiany prawne powodujące konieczność dostosowania nazw usług bankowych do Rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym,
3) zmiany prawne w Ustawie o usługach płatniczych nakładające na Bank obowiązek wprowadzenia do oferty Banku
Podstawowego Rachunku Płatniczego o nazwie „Pocztowy Rachunek Podstawowy”, karty do tego rachunku (Karty
do Pocztowego Rachunku Podstawowego) oraz wprowadzenie nowego dokumentu „Zestawienie opłat”, skutkujące
koniecznością dodania postanowień dotyczących Pocztowego Rachunku Podstawowego, Karty do tego rachunku oraz
Zestawienia opłat.
Podstawą prawną zmian opisanych w punkcie 1 powyżej jest ust. 10 pkt 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 punktach 2-3 powyżej
jest ust. 10 pkt 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, REGULAMINIE KART, REGULAMINIE LOKAT i TARYFIE
Bank Pocztowy S.A. proponuje wejście w życie zmian opisanych niniejszym liście w dniu 1 sierpnia 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 wskazanym terminie, ale nie dokonają Państwo wypowiedzenia Umowy,
Umowa wygasa z dniem 31 lipca 2018 roku.
Pełna treść zmienionych regulaminów oraz Taryfy dostępna jest w placówkach Banku i na stronie internetowej www.pocztowy.pl.
W związku z rozpoczęciem stosowania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, Klienci od 25 maja b.r. mogą
zapoznać się z przysługującymi im prawami w zakresie ochrony danych osobowych na stronie Banku pod wskazanym adresem
www.pocztowy.pl

