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Rozdziaù I Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. O ile z tre�ci niniejszego Regulaminu nie wynika inaczej, poni¿sze okre�lenia bêd¹ miaùy nastêpuj¹ce 
znaczenie: 
1) Bank � Bank Pocztowy S.A. z siedzib¹ w Bydgoszczy, 
2) dokument to¿samo�ci - w przypadku rezydentów - dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty lub 

paszport polski; w przypadku nierezydentów z kraju UE - paszport zagraniczny; w przypadku 
nierezydentów spoza UE - paszport zagraniczny i karta pobytu. Okazany dokument stanowiã bêdzie 
podstawê do identyfikowania Posiadacza przy skùadaniu i realizacji dyspozycji zwi¹zanych z 
prowadzonym rachunkiem,  

3) dzieñ roboczy � ka¿dy dzieñ z wyj¹tkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, 
4) hasùo - indywidualny kod, skùadaj¹cy siê z ci¹gu znaków, sùu¿¹cy do weryfikacji to¿samo�ci, ustalany 

przez Bank w celu zagwarantowania wyù¹czno�ci dostêpu do rachunku, 
5) jednostka Banku � Oddziaù lub po�rednik Banku, obsùuguj¹cy Klientów, 
6) Komunikat - dokument publikowany przez Bank. W formie Komunikatu podawane s¹ w szczególno�ci 

informacje: o rodzajach lokat i rodzajach rachunków oferowanych przez Bank, wysoko�ci kwoty limitu 
debetowego oraz warunkach jego przyznania, kwocie wypùaty, która wymaga wcze�niejszego 
zgùoszenia (awizowania wypùaty) i dokumentach potwierdzaj¹cych to¿samo�ã wymaganych przy 
wypùacie takiej kwoty, minimalnych kwotach lokat, warunkach dopùat do lokat, jak równie¿ informacje 
o wysoko�ci oprocentowania �rodków i zadùu¿enia w rachunku, opùat i prowizji oraz zasadach ich 
pobierania. Komunikat dostêpny jest w jednostkach Banku, na stronie internetowej Banku i w 
placówkach pocztowych, 

7) limit debetowy � kwota, do której Posiadacz rachunku mo¿e zadùu¿aã siê na rachunku, po wyra¿eniu 
przez Bank zgody, 

8) lokata � jednostkowy wkùad oszczêdno�ciowy w zùotych w rachunku, 
9) Oddziaù � oddziaù Banku lub jego placówka operacyjna, obsùuguj¹ce Klientów, 
10) Peùnomocnik � peùnoletni rezydent lub nierezydent w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. 

Prawo dewizowe posiadaj¹cy peùn¹ zdolno�ã do czynno�ci prawnych, upowa¿niony przez Posiadacza 
do dysponowania rachunkiem w zakresie okre�lonym w Regulaminie, 

11) placówka pocztowa � jednostka organizacyjna Poczty Polskiej S.A. wykonuj¹ca, na zlecenie Banku, 
czynno�ci zwi¹zane z zawarciem Umów i obsùug¹ rachunków, 

12) Posiadacz - osoba fizyczna posiadaj¹ca peùn¹ zdolno�ã do czynno�ci prawnych, bêd¹ca rezydentem 
lub nierezydentem w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, prowadz¹ca 
dziaùalno�ã gospodarcz¹ w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaùalno�ci 
gospodarczej, z któr¹ Bank zawarù Umowê, a w przypadku rachunku wspólnego, ka¿dy ze 
Wspóùposiadaczy, 

13) przelew Giro Skùadka - dyspozycja przelewu z rachunku na rachunek Zakùadu Ubezpieczeñ 
Spoùecznych (ZUS) lub Urzêdu Skarbowego (US) poù¹czona z jednoczesn¹ wpùat¹ gotówkow¹ na 
rachunek Posiadacza w placówce pocztowej. Przyjêcie przez placówkê pocztow¹ przelewu Giro 
Skùadka jest jednoczesne z przyjêciem wpùaty gotówki w kwocie objêtej przelewem, 

14) rachunek � rachunek bie¿¹cy prowadzony w zùotych, przeznaczony do gromadzenia �rodków 
pieniê¿nych oraz do przeprowadzania rozliczeñ pieniê¿nych zwi¹zanych z prowadzeniem dziaùalno�ci 
gospodarczej. Bank prowadzi nastêpuj¹ce rachunki:  
a) Firmowe Konto Oszczêdno�ciowe (FKO), 
b) Pocztowe Konto Firmowe (PKF), 
c) inne okre�lone w Komunikacie. 

15) Regulamin - Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych prowadz¹cych 
dziaùalno�ã gospodarcz¹ w Banku Pocztowym S.A., 

16) rodzaj rachunku � wariant rachunku; informacja o rodzajach rachunku zawarta jest w Komunikacie,  
17) saldo rachunku - stan �rodków Posiadacza zgromadzonych na rachunku, 
18) Taryfa � �Taryfa opùat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A.� dla Klientów 

detalicznych, 
19) Umowa � �Umowa o prowadzenie rachunków, o kartê pùatnicz¹ oraz o �wiadczenie usùug drog¹ 

elektroniczn¹ dla osób fizycznych prowadz¹cych dziaùalno�ã gospodarcz¹�, 
20) wolne �rodki � saldo rachunku z pocz¹tku dnia powiêkszone o wpùaty oraz �rodki pozostaùe do 

wykorzystania z tytuùu przyznanego kredytu w Pocztowym Koncie Firmowym lub limitu debetowego, 
pomniejszone o wypùaty, kwoty przyjêtych do realizacji dyspozycji, blokady oraz zalegùe nale¿no�ci 
Banku. Wolne �rodki nie uwzglêdniaj¹ otwartych lokat, 

21) wpùata � ka¿da dyspozycja gotówkowa i bezgotówkowa powoduj¹ca wpùyw �rodków pieniê¿nych na 
rachunek, 
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22) Wspóùposiadacz � jeden z Posiadaczy rachunku wspólnego,  
23) wypùata � ka¿da dyspozycja gotówkowa i bezgotówkowa powoduj¹ca wypùyw �rodków pieniê¿nych z 

rachunku (obci¹¿enie rachunku). 
2. Rachunek umo¿liwia korzystanie z innych usùug Banku oferowanych Posiadaczowi tego rachunku na 

warunkach okre�lonych przez Bank w odrêbnych uregulowaniach, w tym z usùugi bankowo�ci 
elektronicznej. Bank zastrzega sobie prawo do rozszerzenia oferty dodatkowych usùug. O terminie 
udostêpnienia nowych usùug Bank poinformuje w Komunikacie. Na rachunek nie mog¹ byã dokonywane 
wpùaty z tytuùu �wiadczeñ emerytalno-rentowych. 

3. Rachunek mo¿e byã prowadzony: 
1) dla jednego Posiadacza, jako rachunek indywidualny,  
2) dla dwóch Posiadaczy jako rachunek wspólny z tym zastrze¿eniem, ¿e obie te osoby s¹ rezydentami 

albo obie s¹ nierezydentami i wspólnie prowadz¹ dziaùalno�ã gospodarcz¹. 
4. Zasady wydawania i u¿ywania kart pùatniczych oraz rozliczania transakcji przeprowadzonych przy u¿yciu tych 

kart oraz warunki �wiadczenia usùug bankowo�ci elektronicznej zawarte s¹ w odrebnych regulacjach Banku.  
5. Wkùady zgromadzone na rachunkach nie podlegaj¹ cesji. 
6. Wszelkie podpisy skùadane przez Posiadacza na dyspozycjach i innych pismach zwi¹zanych z korzystaniem z 

rachunku musz¹ byã zgodne ze wzorem podpisu zùo¿onym pod Umow¹. 
7. Bank mo¿e odmówiã wykonania operacji na rachunku, w przypadkach: 

1) zùo¿enia zlecenia pùatniczego z naruszeniem postanowieñ Regulaminu lub powszechnie 
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, 

2) spowodowanej siù¹ wy¿sz¹ awarii systemu informatycznego lub systemów zasilania sprzêtu 
komputerowego, uniemo¿liwiaj¹cej dostêp do zapisów ksiêgowych i prowadzenie bie¿¹cej obsùugi,  

3) braku zgodno�ci zùo¿onego podpisu z wzorem podpisu zùo¿onym pod Umow¹, lub w przypadku 
Peùnomocnika wzorem podpisu zùo¿onym na peùnomocnictwie, 

4) gdy identyfikacja klienta nie zakoñczyùa siê pozytywnie. 
 

Rozdziaù II Rachunek wspólny. Peùnomocnictwo 
§ 2 

1. Ustanowienie rachunku wspólnego mo¿e nast¹piã wraz z zawarciem Umowy, jak równie¿ po otwarciu 
rachunku poprzez zawarcie pisemnego aneksu do Umowy. Bank ma prawo odmówiã zawarcia aneksu 
ustanawiaj¹cego wspóùwùasno�ã bez podania przyczyny. 

2. Posiadaczami mog¹ byã tylko osoby prowadz¹ce wspólnie dziaùalno�ã gospodarcz¹. 
3. Posiadacze samodzielnie dysponuj¹ rachunkiem, z rozwi¹zaniem Umowy wù¹cznie; rozwi¹zanie Umowy przez 

jednego ze Wspóùposiadaczy odnosi skutek tak¿e wobec drugiego.  
4. Posiadacze ponosz¹ odpowiedzialno�ã solidarn¹ za skutki wynikaj¹ce z korzystania z rachunku wspólnego 

oraz odpowiadaj¹ solidarnie wobec Banku za wszelkie zobowi¹zania wynikaj¹ce z Umowy i ponosz¹ 
odpowiedzialno�ã solidarn¹ za skutki wynikaj¹ce z korzystania z rachunku.  

5. Bank nie realizuje dyspozycji Posiadaczy, które wzajemnie siê wykluczaj¹ lub te¿ ograniczaj¹ prawo do 
dysponowania rachunkiem drugiemu Posiadaczowi. 

6. Je¿eli w ramach Umowy prowadzonych jest wiêcej ni¿ jeden rachunek, ustanowienie wspóùwùasno�ci 
dotyczy ka¿dego rachunku bankowego prowadzonego w ramach jednej Umowy. 

7. W przypadku �mierci jednego ze Wspóùposiadaczy, Bank po otrzymaniu informacji o �mierci jednego z 
Posiadaczy � bez dodatkowej dyspozycji � prowadziã bêdzie rachunek na rzecz drugiego Posiadacza. 

 
§ 3  

1. Do dysponowania rachunkiem mo¿e zostaã ustanowiony jeden Peùnomocnik. 
2. Peùnomocnik uprawniony jest do dysponowania �rodkami na rachunku oraz dokonywania wszelkich 

czynno�ci zwi¹zanych z prowadzeniem rachunku, tak jak Posiadacz rachunku, z wyù¹czeniem: 
1) zawarcia, zmiany lub wypowiedzenia Umowy, 
2) zawarcia, zmiany lub wypowiedzenia umowy kredytu w rachunku, 
3) wyst¹pienia o limit debetowy, 
4) zmiany danych adresowych i kontaktowego numeru telefonu Posiadacza, 
5) zawarcia, wypowiedzenia umowy o kartê pùatnicz¹,  
6) zùo¿enia, zmiany, odwoùania zlecenia wypùaty, 
7) zmiany rodzaju rachunku, 
8) zawarcia, zmiany, wypowiedzenia umowy �wiadczenia usùug bankowo�ci elektronicznej, 
9) udzielania dalszych peùnomocnictw. 

3. Udzielenie peùnomocnictwa do rachunku wspólnego wymaga podpisu obu Wspóùposiadaczy. 

4. Peùnomocnictwo udzielone do rachunku wspólnego mo¿e byã odwoùane przez ka¿dego z Posiadaczy, ze 
skutkiem dla drugiego Posiadacza. 
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5. Udzielenie oraz odwoùanie peùnomocnictwa wymaga dla swej wa¿no�ci formy pisemnej w postaci 
o�wiadczenia zùo¿onego na druku Peùnomocnictwa w obecno�ci pracownika Banku, pracownika placówki 
pocztowej lub w formie aktu po�wiadczonego notarialnie za zgodno�ã podpisów. W tre�ci aktu musi byã 
zawarty numer rachunku bankowego, którego ma dotyczyã peùnomocnictwo. Peùnomocnictwo udzielone 
aktem nie mo¿e rozszerzaã ani zawê¿aã katalogu czynno�ci dozwolonych dla Peùnomocnika zgodnie  
z postanowieniami ust. 2. 

6. Peùnomocnictwo wygasa z chwil¹ jego odwoùania, jak równie¿ w przypadku �mierci jedynego Posiadacza lub 
Peùnomocnika. 

7. Umieszczony na peùnomocnictwie podpis Peùnomocnika jest jednocze�nie wzorem podpisu, który 
powinien byã skùadany pod wszystkimi dyspozycjami Peùnomocnika. 

 
Rozdziaù III Otwarcie rachunku 

§ 4 
1. Zawarcie Umowy i obsùuga rachunku odbywa siê w jednostkach Banku oraz w placówkach pocztowych,  

w których dopuszczono tak¹ mo¿liwo�ã a tak¿e w miejscu siedziby Posiadacza za po�rednictwem 
upowa¿nionych pracowników Banku lub Placówek pocztowych. 

2. Zawarcie Umowy nastêpuje po podpisaniu jej przez Posiadacza lub w przypadku rachunku wspólnego 
przez Wspóùposiadaczy oraz przez osobê upowa¿nion¹ przez Bank. 

3. Bank mo¿e zwróciã siê do osoby wystêpuj¹cej o otwarcie rachunku o udzielenie dodatkowych informacji 
lub przedùo¿enie dodatkowych dokumentów, m.in. w celu prawidùowego obliczenia, poboru  
i odprowadzenia zryczaùtowanego podatku dochodowego od niektórych dochodów rezydentów  
i nierezydentów, w których Bank wystêpuje w roli pùatnika zgodnie z ustaw¹ z dnia 26 lipca 1991r.  
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 z póên. zm.) oraz 
wewnêtrznymi regulacjami Banku. 

4. Osoba wystêpuj¹ca o otwarcie rachunku zobowi¹zana jest podaã swoje dane przekazane do Zakùadu 
Ubezpieczeñ Spoùecznych (ZUS) w zgùoszeniu pùatnika skùadek, którymi identyfikuje siê w ZUS oraz dane 
przekazane do organu podatkowego (US), którymi identyfikuje siê w US, w tym obowi¹zkowo Numer 
Identyfikacji Podatkowej (NIP), je�li taki posiada a wprzypadku jego braku zùo¿yã o�wiadczenie o braku 
Numeru Identyfikacji Podatkowej. 

5. Bankowi przysùuguje prawo odmowy zawarcia Umowy bez podania przyczyny. O odmowie Bank powiadamia 
niezwùocznie Posiadacza w formie pisemnej. 

 
Rozdziaù IV Telefoniczna obsùuga rachunku � TELEKONTO 

§ 5 
1. Bank umo¿liwia Posiadaczowi rachunku korzystanie z usùugi TELEKONTO, z zastrze¿eniem ust.16. 
2. W celu umo¿liwienia korzystania z usùugi TELEKONTO Posiadacz otrzymuje indywidualny kod � hasùo oraz 

numer Klienta. 
3. Warunkiem realizacji dyspozycji zùo¿onej telefonicznie przez Posiadacza jest prawidùowe przeprowadzenie 

procesu jego identyfikacji. Identyfikacja polega na weryfikacji podanego przez Posiadacza numeru Klienta 
oraz hasùa. W przypadku bùêdnych danych dyspozycja nie zostanie wykonana.  

4. Bank ma prawo uzale¿niã wykonanie dyspozycji Posiadacza skùadanych telefonicznie od podania innych, 
dodatkowych danych, które mog¹ sùu¿yã do identyfikacji Posiadacza. 

5. Usùuga TELEKONTO zapewnia Posiadaczowi telefoniczny dostêp do dyspozycji dotycz¹cych: 
1) zùo¿enia, zmiany i odwoùania zlecenia wypùaty, 
2) polecenia przelewu, 
3) zdefiniowania, zmiany i odwoùania kontrahenta, 
4) otwarcia lokaty, dopùaty do lokaty i likwidacji lokaty, 
5) zùo¿enia, zmiany i odwoùania zlecenia staùego, 
6) uruchomienia limitu debetowego, 
7) zamówienia lub zastrze¿enia formularzy pùatniczych i karty pùatniczej, 
8) realizacji przekazu pocztowego z rachunku, 
9) uzyskania informacji o saldzie i przeprowadzonych operacjach, 
10) zùo¿enia sprzeciwu wobec udostêpniania informacji o saldzie i historii operacji w placówkach 

pocztowych, 
11) zùo¿enia rezygnacji z otrzymywania wyci¹gów, 
12) zmiany formy otrzymywania wyci¹gów, 
13) zmiany rodzaju rachunku, 
14) zmiany parametrów �wiadczenia usùug bankowo�ci elektronicznej, 
15) doùadowania telefonu na kartê, 
16) zmiany adresu i adresu do korespondencji Posiadacza. 
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6. Zùo¿enie polecenia przelewu, zaùo¿enia lokaty oraz uzyskanie informacji o saldzie i operacjach mo¿liwe jest 
tak¿e przy wykorzystaniu serwisu automatycznego, bez po�rednictwa operatora � za pomoc¹ klawiatury 
telefonu wyposa¿onego w tryb wybierania tonowego. 

7. Polecenia przelewu zùo¿one telefonicznie s¹ realizowane, jako przelewy na zdefiniowane wcze�niej rachunki 
bankowe kontrahentów, b¹dê te¿ jako przelewy na inne rachunki bankowe wcze�niej niezdefiniowane. 

8. Przelew telefoniczny na rachunki bankowe wcze�niej niezdefiniowane nie mo¿e przekroczyã kwoty 10 000 zù. 
W przypadku przelewu na rachunki bankowe wcze�niej niezdefiniowane w kwocie 1 000 zù lub wy¿szej, Bank 
przed realizacj¹ przelewu ma prawo dokonaã weryfikacji dyspozycji dzwoni¹c do Posiadacza na numer 
telefonu podany w Umowie. W przypadku braku mo¿liwo�ci weryfikacji dyspozycji zlecenie przelewu nie 
zostanie wykonane.  

9. Przelew na zdefiniowane rachunki bankowe kontrahentów realizowany jest po uprzednim zdefiniowaniu 
przez Posiadacza danego kontrahenta. Zdefiniowanie mo¿e zostaã zùo¿one w formie pisemnej, lub 
telefonicznie. Bank po zarejestrowaniu kontrahentów wysyùa Posiadaczowi potwierdzenie przyjêcia 
dyspozycji. Przelew na zdefiniowane rachunki bankowe kontrahentów realizowany jest do wysoko�ci wolnych 
�rodków na rachunku. 

10. W przypadku zdefiniowania jako kontrahenta ZUS lub US Posiadacz jest zobowi¹zany wpisaã na dyspozycji w 
sprawie korzystania z telefonicznej obsùugi rachunku dane identyfikacyjne zgùoszone do ZUS lub US. 
Posiadacz ponosi odpowiedzialno�ã za skutki podania nieprawidùowych danych. 

11. Kwota zlecenia staùego zùo¿onego telefonicznie nie mo¿e przekroczyã kwoty 10 000 zù. 
12. Wszystkie rozmowy telefoniczne s¹ nagrywane. Nagrania stanowi¹ dowód zùo¿enia dyspozycji. 
13. Dyspozycje Posiadacza uwa¿a siê za zùo¿one z chwil¹ potwierdzenia ich przyjêcia przez upowa¿nionego 

pracownika Banku. 
14. W sytuacji braku mo¿liwo�ci realizacji skùadanej dyspozycji, Bank informuje Posiadacza o powstaùej sytuacji w 

trakcie skùadania tej dyspozycji. 
15. Bank zastrzega sobie mo¿liwo�ã ograniczenia lub odmowy dostêpu do TELEKONTA oraz wykonania 

dyspozycji Posiadacza, w szczególno�ci w sytuacjach: 
1) przetwarzania danych w systemach informatycznych Banku, 
2) zagro¿enia bezpieczeñstwa �rodków lub danych, 
3) z innych przyczyn niezale¿nych od Banku. 

16. W sytuacji, gdy Posiadacz jest jednocze�nie Posiadaczem PKF i FKO, korzystanie z usùugi TELEKONTO odbywa 
siê przy u¿yciu hasùa wydanego do TELEKONTA aktywowanego wcze�niej w ramach odpowiednio PKF albo 
FKO. 

 
Rozdziaù V Wpùaty i wypùaty 

§ 6 
1. Wpùaty na rachunek mog¹ byã dokonywane w formie: 

1) gotówkowej - w kasach Oddziaùu, w placówkach pocztowych oraz kasach innych banków przy 
u¿yciu ogólnie dostêpnych dowodów wpùat, 

2) bezgotówkowej. 
2. Wysoko�ã wpùat jest nieograniczona. 
3. Podstaw¹ identyfikacji zlecenia pùatniczego jest numer rachunku bankowego beneficjenta pùatno�ci. 
4. Za wszelkie skutki wynikùe z bùêdnego podania numeru rachunku lub danych Posiadacza konsekwencje 

ponosi wpùacaj¹cy. Z chwil¹ wydania potwierdzenia dla wpùacaj¹cego, wpùata nie mo¿e byã odwoùana. 
5. W przypadku wpùywu na rachunek �rodków w walucie obcej Posiadacz jest zobowi¹zany zùo¿yã upowa¿nienie 

do skupu walut obcych. Bank dokonuje przeliczenia tych �rodków na zùote przy zastosowaniu kursów kupna 
dewiz Banku, podanych w dniu dokonania rozliczenia. 

 
§ 7  

1. Wypùaty gotówkowe z rachunku mog¹ byã dokonywane w drodze wypùaty za pomoc¹ formularzy wypùaty lub 
asygnaty wypùaty dostêpnych w placówkach pocztowych i Oddziaùach lub przy u¿yciu kart pùatniczych oraz  
w drodze realizacji przekazu pocztowego z rachunku. 

2. Kwota jednorazowej wypùaty nie mo¿e byã ni¿sza ni¿ 10 zù. Ograniczenie to nie dotyczy wypùat: 
1) przy u¿yciu kart pùatniczych wydanych do Pocztowego Konta Firmowego, 
2) dokonywanych przekazem pocztowym,    
3) dokonywanych przy likwidacji rachunku.  
O zmianie minimalnej kwoty wypùaty Bank poinformuje w Komunikacie. 

3. Wypùata gotówkowa, z wyj¹tkiem realizowanej przy u¿yciu karty pùatniczej, dokonywana jest wyù¹cznie: 
1) w przypadku przekazu pocztowego na rzecz wskazanej na przekazie pocztowym osoby (nale¿y podaã jej 

imiê i nazwisko oraz adres odbioru �rodków), zgodnie z regulacjami obowi¹zuj¹cymi w Poczcie Polskiej 
dla przekazów pocztowych,  
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2) w przypadku ustnej dyspozycji wypùaty � do r¹k Posiadacza lub Peùnomocnika, po okazaniu dokumentu 
to¿samo�ci i potwierdzeniu asygnaty wypùaty, 

3) w pozostaùych przypadkach - do r¹k Posiadacza lub Peùnomocnika, po okazaniu dokumentu to¿samo�ci, 
na podstawie prawidùowo wypeùnionego formularza wypùaty. 

4. Wypùata gotówkowa mo¿e zostaã zrealizowana: 
1) w dowolnej placówce pocztowej lub Oddziale,  
2) pod wskazanym przez Posiadacza adresem, pod warunkiem wcze�niejszego zùo¿enia zlecenia wypùaty 

lub przekazu pocztowego z rachunku, 
3) przy u¿yciu karty pùatniczej wydanej do Pocztowego Konta Firmowego � zgodnie z postanowieniami  

umowy dotycz¹cej tej karty. 
5. W sytuacji gdy placówka pocztowa w danym dniu nie mo¿e zrealizowaã wypùaty, Posiadacz mo¿e dokonaã  

w danej placówce zgùoszenia wypùaty. Placówka pocztowa okre�li termin, w którym wypùata bêdzie mogùa byã 
zrealizowana. 

6. W przypadku realizacji wypùaty w oparciu o zlecenie wypùaty, Bank dokonuje blokady �rodków na rachunku 
do wysoko�ci ¿¹danej wypùaty nie wcze�niej ni¿ na 3 dni robocze przed terminem wypùaty. Posiadacz nie 
mo¿e dysponowaã zablokowan¹ kwot¹. Blokada zostanie zniesiona przez Bank po otrzymaniu informacji  
z placówki pocztowej o nie dokonaniu wypùaty, nie póêniej ni¿  14 dni kalendarzowych od wyznaczonego 
terminu wypùaty. 

7. Kwota przekazu pocztowego nie mo¿e byã wy¿sza ni¿ graniczna warto�ã przekazu pocztowego ustalona 
odrêbnymi przepisami. Wypùata w oparciu o zlecenie wypùaty nie mo¿e byã wy¿sza ni¿ graniczna warto�ã 
przekazu pocztowego i mo¿e zostaã zrealizowana wyù¹cznie w peùnych zùotych. 

8. Wypùata na podstawie zlecenia wypùaty realizowana jest wg nastêpuj¹cego trybu: 
1) na co najmniej trzy dni robocze przed wskazanym terminem realizacji zlecenia wypùaty Posiadacz skùada 

w Banku lub placówce pocztowej, korespondencyjnie lub telefonicznie, zlecenie wypùaty, okre�laj¹c 
kwotê i termin wypùaty oraz placówkê pocztow¹ lub adres, pod którym wypùata ma zostaã zrealizowana. 
Zlecenie wypùaty skùadane telefonicznie powinno zostaã dokonane, na co najmniej jeden dzieñ roboczy 
przed terminem realizacji zlecenia, 

2) zùo¿one zlecenie wypùaty mo¿e byã realizowane jednorazowo b¹dê cyklicznie, 
3) w przypadku rachunków wspólnych, �rodki wypùacane na podstawie zlecenia wypùaty mo¿e podj¹ã 

ka¿dy z Posiadaczy, 
4) wypùaty realizowane s¹ do wysoko�ci dostêpnych na rachunku �rodków, pozostaj¹cych po potr¹ceniu 

prowizji i opùat nale¿nych Bankowi oraz pozostaùych dyspozycji Posiadacza (przelewów, zleceñ staùych)  
o terminie realizacji przypadaj¹cym przed dniem pùatno�ci wskazanym w zleceniu wypùaty, 

5) je¿eli zùo¿one przez Posiadacza zlecenie wypùaty nie znajduje w caùo�ci pokrycia w saldzie rachunku,  
a saldo stanowi nie mniej ni¿ 90% kwoty wskazanej w zleceniu wypùaty i nie mniej ni¿ 10 zù, Bank dokona 
realizacji zlecenia do wysoko�ci kwoty dostêpnych �rodków, 

6) brak �rodków na rachunku w dniu wskazanym, jako dzieñ realizacji zlecenia wypùaty skutkuje 
podjêciem przez Bank kolejnej próby realizacji zlecenia w nastêpnym dniu roboczym, 

7) w przypadku nie podjêcia �rodków pod wskazanym w zleceniu wypùaty adresem, Posiadacz mo¿e 
zrealizowaã wypùatê w terminie 10 dni kalendarzowych od daty wskazanej w zleceniu wypùaty  
w placówce pocztowej wùa�ciwej dla wskazanego miejsca wypùaty, 

8) Posiadacz mo¿e zgùosiã w Banku lub placówce pocztowej, korespondencyjnie lub telefonicznie, zmianê 
lub odwoùanie zlecenia wypùaty. 

9. Wypùata w oparciu o przekaz pocztowy z rachunku realizowana jest wedùug nastêpuj¹cego trybu: 
1) Posiadacz skùada telefonicznie przekaz pocztowy okre�laj¹c kwotê, imiê i nazwisko adresata przekazu 

oraz adres miejsca dorêczenia, 
2) zgùoszenie telefoniczne przekazu pocztowego realizowane jest po przeprowadzeniu procedury 

identyfikacji Posiadacza,  
3) zgùoszony do godziny 20:00 przekaz pocztowy wywoùuje skutek (obci¹¿enie rachunku) w tym samym 

dniu, zgùoszony po godzinie 20:00 w nastêpnym dniu roboczym po dniu zùo¿enia zgùoszenia,  
4) po przyjêciu zgùoszenia zlecenia przekazu na kwotê 1 000 zù lub wy¿sz¹, przed jego realizacj¹ Bank 

mo¿e dokonaã weryfikacji telefonuj¹c do Posiadacza na numer telefonu podany w Umowie.  
W przypadku braku mo¿liwo�ci wykonania przez Bank weryfikacji zlecenia, dyspozycja nie zostanie 
wykonana, 

5) przekaz pocztowy realizowany jest zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 
r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 189 poz. 1159 ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych. 
Bank nie odpowiada za terminowo�ã realizacji przekazu przez jednostki Poczty Polskiej, 

6) zwrot niepodjêtych �rodków wysùanych przekazem pocztowym nastêpuje do nadawcy po potr¹ceniu 
opùat pocztowych oraz nale¿nych Bankowi opùat/prowizji. 

10. Dni oraz godziny, w których realizowane s¹ wypùaty w danej placówce pocztowej podawane s¹ w formie 
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ogùoszenia wywieszanego w tej placówce.  
11. Posiadacz mo¿e dokonaã wypùaty w granicach wolnych �rodków z zastrze¿eniem zapisów dotycz¹cych 

wypùaty w oparciu o zlecenie wypùaty, przekazu pocztowego z rachunku oraz wypùaty przy u¿yciu karty 
pùatniczej. Bank mo¿e wprowadziã wymóg wcze�niejszego zgùaszania w placówce pocztowej lub  
w Banku/Oddziale wypùat w kwocie powy¿ej 20 000 zù, na co najmniej 2 dni robocze przed terminem 
wypùaty. W takim przypadku, Bank mo¿e wymagaã tak¿e okazania dodatkowego dokumentu 
potwierdzaj¹cego to¿samo�ã. Informacja o wprowadzeniu przez Bank wymogu awizowania wypùaty oraz 
okazania dodatkowego dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samo�ã, a tak¿e o zmianach tych wymogów, 
zamieszczana bêdzie w Komunikacie.  

12. Bank nie ponosi odpowiedzialno�ci za negatywne skutki wynikùe z powodu niewùa�ciwego wypeùnienia 
przez Posiadacza dyspozycji wypùaty. 

 
 

§ 8  
1. Wypùaty z rachunku mog¹ byã dokonywane w formie bezgotówkowej w drodze realizacji nastêpuj¹cych 

zleceñ pùatniczych: poleceñ przelewu, zleceñ staùych, poleceñ wypùaty za granicê, a w przypadku 
Pocztowego Konta Firmowego dodatkowo zapùaty kart¹ pùatnicz¹. 

2. Posiadacz mo¿e wystawiaã zlecenia pùatnicze w dowolnych kwotach na dowolny rachunek bankowy  
w granicach wolnych �rodków. Bank nie wykona zlecenia pùatniczego Posiadacza, je¿eli nie ma ono w 
caùo�ci pokrycia w wolnych �rodkach na rachunku, niezale¿nie od �rodków zgromadzonych na lokatach,  
z zastrze¿eniem realizacji zlecenia pùatniczego dotycz¹cego zapùaty kart¹ pùatnicz¹. 

3. Realizacja zleceñ pùatniczych Posiadacza nastêpuje zgodnie z terminem wskazanym w zleceniu, o ile 
wpùynêùo ono na co najmniej 1 dzieñ roboczy przed terminem realizacji, a je�li termin nie jest wskazany  
w zleceniu, nie póêniej ni¿ w ci¹gu dwóch dni roboczych od wpùywu zlecenia do Banku. Warunek 
dotycz¹cy wpùywu zleceñ na co najmniej 1 dzieñ roboczy przed terminem realizacji nie dotyczy zleceñ 
zùo¿onych w ramach usùugi TELEKONTO lub w ramach usùug bankowo�ci elektronicznej. 

4. W przypadku braku �rodków na pokrycie zùo¿onego polecenia przelewu lub zlecenia staùego, Bank podejmuje 
próby realizacji tych dyspozycji w okresie 5 dni roboczych licz¹c od dnia pierwszej próby zrealizowania 
zlecenia pùatniczego. 

5. Posiadacz mo¿e zlecaã polecenia przelewu w uzgodniony z Bankiem sposób, w tym w szczególno�ci: 
1) za pomoc¹ usùug bankowo�ci elektronicznej, udostêpnionych do rachunku (przelewy i zlecenia staùe),  
2) poprzez zùo¿enie w Banku/Oddziale lub przesùanie do Banku/Oddziaùu standardowego formularza 

przelewu lub innego bankowego dokumentu pùatniczego wystawionego na Posiadacza przez 
wierzyciela i zaakceptowanego przez Posiadacza podpisem, 

3) poprzez zùo¿enie formularza przelewu w placówce pocztowej w celu uzyskania potwierdzenia jego 
przyjêcia, zablokowania �rodków oraz przekazania do realizacji do Banku, 

4) w przypadku przelewu do ZUS lub do US przy u¿yciu dokumentu pùatniczego wedùug wzoru 
wprowadzonego rozporz¹dzeniem Ministra Finansów, 

5) za po�rednictwem telefonu, w trybie opisanym w § 5, pod warunkiem podania w sposób 
jednoznaczny i nie budz¹cy w¹tpliwo�ci danych identyfikuj¹cych swoj¹ to¿samo�ã oraz danych 
identyfikuj¹cych odbiorcê polecenia przelewu, 

6) w przypadku dokonywania zleceñ pùatniczych za granicê poprzez wypeùnienie i zùo¿enie lub 
przesùanie do Banku formularza zlecenia polecenia wypùaty za granicê, 

7) poprzez zùo¿enie w Banku lub przesùanie do Banku formularza zlecenia staùego albo telefoniczne 
zùo¿enie zlecenia staùego, 

8) w trybie realizacji polecenia zapùaty w rozumieniu ustawy Prawo bankowe. 
6. W przypadku realizacji przelewu w trybie opisanym w ust. 5 pkt. 3) Bank dokonuje blokady �rodków na 

rachunku do wysoko�ci kwoty przelewu. Blokada �rodków na rachunku oznacza, ¿e Posiadacz nie mo¿e 
dysponowaã zablokowan¹ kwot¹. 

7. Skùadaj¹c polecenie przelewu do ZUS Posiadacz jest zobowi¹zany wpisaã na dokumencie pùatniczym dane 
identyfikacyjne zgùoszone do ZUS, w tym obowi¹zkowo wszystkie dane zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra 
Finansów w sprawie wzoru bankowego dokumentu pùatniczego nale¿no�ci z tytuùu skùadek, do których 
poboru zobowi¹zany jest ZUS. Skùadaj¹c poleceniu przelewu do US Posiadacz jest zobowi¹zany wpisaã na 
formularzu dane identyfikacyjne zgùoszone do US, w tym obowi¹zkowo wszystkie dane zgodnie  
z Rozporz¹dzeniem Ministra Finansów w sprawie wzoru formularza wpùaty gotówkowej oraz polecenia 
przelewu na rachunek bankowy organu podatkowego. Posiadacz ponosi odpowiedzialno�ã za skutki podania 
nieprawidùowych danych. Zlecenia do ZUS i US nie mo¿na dokonaã za po�rednictwem serwisu 
automatycznego.  

8. Realizacja zleceñ w obrocie dewizowym odbywa siê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami Prawa 
dewizowego lub w oparciu o indywidualne zezwolenie dewizowe z zastosowaniem przepisów tego prawa 
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i obowi¹zuj¹cego w Banku Regulaminu wykonywania przez Bank Pocztowy S.A. poleceñ wypùaty  
w obrocie dewizowym. Polecenie wypùaty w walucie obcej realizowane jest przy zastosowaniu kursów 
Banku, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi z tym zakresie regulacjami.  

9. Zmiana numeru rachunku bankowego kontrahenta w zleceniu staùym traktowana jest przez Bank jak 
odwoùanie poprzedniego i zùo¿enie nowego zlecenia staùego. 

 
§ 9  

1. Posiadacz ma mo¿liwo�ã dysponowania Pocztowym Kontem Firmowym w formie przelewu Giro Skùadka. 
2. Posiadacz mo¿e zlecaã przelew Giro Skùadka wyù¹cznie za po�rednictwem placówek pocztowych. 
3. Bank realizuje dyspozycje przelewu Giro Skùadka po dokonaniu wpùaty gotówkowej odpowiadaj¹cej kwocie 

zadysponowanej w zùo¿onym poleceniu przelewu. 
4. Wymienione w ust. 1 dyspozycje Posiadacz skùada w wybranej placówce pocztowej na  formularzach 

opisanych w § 8 ust. 7. 
5. Wydana kopia przelewu Giro Skùadka opatrzona odciskiem pieczêci (datownikiem) placówki pocztowej 

stanowi jednocze�nie potwierdzenie dokonania wpùaty gotówkowej na rachunek Posiadacza, w wysoko�ci 
odpowiadaj¹cej kwocie zadysponowanej w tym poleceniu przelewu. 

6. Bank realizuje dyspozycjê wymienion¹ w ust. 1 w nastêpnym dniu roboczym po dokonaniu wpùaty i zùo¿eniu 
polecenia przelewu w placówce pocztowej, je¿eli nast¹pi to do godz. 18.00. W przypadku dokonania wpùaty 
po godz. 18.00 polecenie przelewu zostanie zrealizowane w drugim dniu roboczym po zùo¿eniu dyspozycji. 

7. Przelewy Giro Skùadka przyjmowane s¹ w placówkach pocztowych wyù¹cznie w dni robocze od poniedziaùku 
do pi¹tku. 

8. Warunkiem realizacji dyspozycji Posiadacza jest posiadanie na Pocztowym Koncie Firmowym, w dniu realizacji 
dyspozycji, kwoty wystarczaj¹cej na jej pokrycie. 

 
 

Rozdziaù VI Limit debetowy w Pocztowym Koncie Firmowym 
§ 10 

1. Bank mo¿e nadaã Posiadaczowi, na jego wniosek zùo¿ony telefonicznie lub pisemnie uprawnienie do 
dokonywania transakcji nie znajduj¹cych pokrycia w saldzie rachunku, do kwoty podanej w Komunikacie 
w ramach przyznania limitu debetowego. 

2. Limit debetowy mo¿e zostaã przyznany po speùnieniu ù¹cznych warunków okre�lonych w Komunikacie 
obowi¹zuj¹cym w dniu zùo¿enia w Banku wniosku o limit debetowy.  

3. O wypowiedzeniu limitu debetowego Bank informuje Posiadacza rachunku na pi�mie. 
4. Bank mo¿e odmówiã przyznania limitu debetowego bez podania przyczyny, a Posiadaczowi nie 

przysùuguje roszczenie z tytuùu odmowy. 
5. Okres spùaty limitu debetowego wynosi 12 miesiêcy licz¹c od dnia jego powstania, co oznacza, ¿e 

zadùu¿enie na rachunku mo¿e utrzymywaã siê przez okres nie dùu¿szy ni¿ 12 miesiêcy. Po tym okresie saldo 
rachunku musi wynosiã zero lub byã dodatnie, przez co najmniej jedn¹ dobê.  

6. Je¿eli dzieñ spùaty limitu debetowego przypada na dzieñ nie bêd¹cy dniem roboczym, Posiadacz jest 
zobowi¹zany dokonaã spùaty limitu debetowego w ostatni dzieñ roboczy przypadaj¹cy przed dniem 
spùaty. 

7. Wypowiedzenie przyznanego limitu debetowego mo¿e nast¹piã w ka¿dym czasie, w przypadku: 
1) przekroczenia kwoty przyznanego limitu debetowego, 
2) niespùacenia limitu w terminie 12 miesiêcy, 
3) zajêcia �rodków na rachunku z tytuùu prowadzonego postêpowania egzekucyjnego, 
4) powziêcia przez Bank informacji, ¿e Posiadacz rachunku widnieje w wykazach niesolidnych 

dùu¿ników. 
8. W przypadku wypowiedzenia Umowy w zakresie limitu debetowego Posiadacz rachunku jest 

zobowi¹zany do spùaty zadùu¿enia najpóêniej z dniem upùywu okresu wypowiedzenia, wskazanego  
w pi�mie Banku, liczonego od dnia dorêczenia wypowiedzenia. 

9. Od powstaùego zadùu¿enia Bank nalicza odsetki wedùug zmiennej stopy procentowej w wysoko�ci okre�lonej 
w Komunikacie. 

10. Odsetki od powstaùego zadùu¿enia Bank pobiera co miesi¹c, za okres od dnia powstania zadùu¿enia do 
dnia poprzedzaj¹cego dzieñ pobrania odsetek. Posiadacz jest zobowi¹zany do utrzymania w tym dniu 
wolnych �rodków pozwalaj¹cych na ich pobranie bez powodowania przekroczenia kwoty limitu 
debetowego. Odsetki pobierane s¹ z uwzglêdnieniem rzeczywistego okresu korzystania z limitu  
i zmieniaj¹cej siê wysoko�ci zadùu¿enia.  Obliczaj¹c kwotê odsetek przyjmuje siê zasadê, ¿e rok liczy  
365 dni. 
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11. W przypadku przekroczenia kwoty limitu debetowego Bank pobiera od nastêpnego dnia, w którym 
przekroczony zostaù limit debetowy, odsetki karne od przekroczonej kwoty, w wysoko�ci stanowi¹cej 
dwukrotno�ã odsetek ustawowych, okre�lanych w odpowiednim rozporz¹dzeniu Rady Ministrów. 

12. W przypadku braku spùaty limitu debetowego w terminie 12 miesiêcy Bank pobiera od nastêpnego dnia 
po upùywie terminu spùaty od kwoty zadùu¿enia, odsetki karne w wysoko�ci stanowi¹cej dwukrotno�ã 
odsetek ustawowych, okre�lanych w odpowiednim rozporz¹dzeniu Rady Ministrów. 

13. Wysoko�ã stopy procentowej obliczonej zgodnie z zasadami zawartymi w ust. 8 �11 nie mo¿e byã wy¿sza 
ni¿ 4-krotno�ã stopy lombardowej NBP. 

14. Brak spùaty niedozwolonego zadùu¿enia w terminie wyznaczonym w przesùanym przez Bank wezwaniu do 
spùaty, upowa¿nia Bank do wypowiedzenia Umowy i do podjêcia czynno�ci windykacyjnych. 

15. W okresie korzystania przez Posiadacza z limitu debetowego wpùywy na rachunek zaliczane bêd¹  
w pierwszej kolejno�ci na spùatê: 
1) nale¿nych opùat i prowizji oraz kosztów Banku, 
2) odsetek nale¿nych Bankowi z tytuùu korzystania przez Posiadacza z limitu debetowego,  
3) kwoty zadùu¿enia z tytuùu limitu debetowego. 

16. Bank mo¿e zawiesiã przyznawanie limitów debetowych. Limity przyznane przed dniem zawieszenia tej 
usùugi obsùugiwane s¹ na warunkach ich przyznania. O terminie zawieszenia i ponownego przyznawania 
limitów Bank poinformuje w Komunikacie. 

17. Na podstawie odrêbnej umowy Posiadacz rachunku mo¿e korzystaã z kredytu w rachunku. Zawarcie tej 
umowy powoduje wyga�niêcie prawa do korzystania z limitu debetowego. 

 
Rozdziaù VII Lokaty w rachunku 

§ 11 
1. Lokata mo¿e byã prowadzona jako: 

1) lokata jednorazowa (nieodnawialna), która pierwszego dnia roboczego po upùywie zadeklarowanego 
terminu stawiana jest wraz z nale¿nymi odsetkami do dyspozycji Posiadacza na rachunku, 

2) lokata odnawialna, która pierwszego dnia po upùywie zadeklarowanego terminu odnawia siê na taki 
sam termin, na który byùa zawarta uprzednio, na warunkach obowi¹zuj¹cych w dniu odnowienia. 
Odsetki nale¿ne stawiane s¹ do dyspozycji Posiadacza na rachunku, 

3) lokata odnawialna kapitalizowana, która pierwszego dnia po upùywie zadeklarowanego terminu 
odnawia siê na taki sam termin, na który byùa zawarta uprzednio, na warunkach obowi¹zuj¹cych  
w dniu odnowienia. Nale¿ne odsetki powiêkszaj¹ kwotê lokaty. 

2. Lokaty oprocentowane s¹ wedùug staùej lub zmiennej stopy procentowej. Do lokat stosuje siê przepisy  
o oprocentowaniu zawarte w § 13. 

3. Rodzaje rachunków w ramach, których mog¹ byã otwierane lokaty, rodzaje lokat, wysoko�ã 
oprocentowania, minimalne kwoty lokat oraz minimalne kwoty dopùat do lokat podawane s¹  
w Komunikacie. 

4. Lokaty otwierane s¹ na podstawie skùadanej przez Posiadacza osobi�cie lub telefonicznie dyspozycji 
zaùo¿enia lokaty, lub w inny sposób uzgodniony z Bankiem osobnymi umowami. Warunki 
przechowywania lokaty okre�lane s¹ przez Bank w Dowodzie zaùo¿enia lokaty przekazywanym 
Posiadaczowi. Lokaty mog¹ byã odnawiane na taki sam okres przechowywania, na warunkach 
obowi¹zuj¹cych w dniu ich odnowienia. 

5. Dyspozycja otwarcia lokaty mo¿e byã realizowana do wysoko�ci wolnych �rodków znajduj¹cych siê na 
rachunku w dniu realizacji dyspozycji. W przypadku braku �rodków na realizacjê dyspozycji otwarcia 
lokaty, Bank podejmuje próby realizacji dyspozycji do koñca dnia, w którym dyspozycja wpùynêùa do 
Banku. 

6. Posiadacz mo¿e posiadaã nieograniczon¹ liczbê lokat. 
7. W przypadku lokaty zaùo¿onej na okres powy¿ej 12 miesiêcy odsetki kapitalizowane s¹ po upùywie 

ka¿dych 12 miesiêcy, ale w przypadku likwidacji lokaty przed upùywem okresu umownego nie s¹ 
wypùacane. 

8. W przypadku dopùat do lokaty progresywnej wysoko�ã oprocentowania ro�nie wraz z wysoko�ci¹ kwoty 
lokaty. 

9. W przypadku dokonania dopùaty do lokaty progresywnej powoduj¹cych przekroczenie progu zmiany 
oprocentowania, Bank naliczy odsetki: 
1) do dnia poprzedzaj¹cego dopùatê � wedùug stawki oprocentowania obowi¹zuj¹cej dla danej kwoty 

lokaty, 
2) od dnia dokonania dopùaty � wedùug stawki oprocentowania obowi¹zuj¹cej dla wy¿szego progu 

kwoty lokaty. 
10. Likwidacja lokaty nastêpuje: 

1) w dniu upùywu zadeklarowanego terminu lokaty, o ile Posiadacz nie zadysponowaù odnowienia 
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lokaty na kolejny taki sam okres, 
2) w dniu realizacji przez Bank zùo¿onej przez Posiadacza dyspozycji dotycz¹cej likwidacji lokaty. 

11. Likwidacja lokaty oznacza postawienie caùo�ci �rodków zgromadzonych na lokacie do dyspozycji 
Posiadacza na rachunku. Dyspozycjê likwidacji lokaty Posiadacz skùada telefonicznie lub osobi�cie albo 
przesyùa na odpowiednim druku. W dyspozycji likwidacji lokaty nale¿y okre�liã: numer likwidowanej 
lokaty, deklarowany termin wyra¿ony w miesi¹cach oraz kwotê lokaty. 

12. Zùo¿enie przez Posiadacza dyspozycji likwidacji lokaty przed upùywem zadeklarowanego terminu 
przechowywania powoduje utratê caùo�ci lub czê�ci odsetek.  

13. Realizacja tytuùu wykonawczego w trybie egzekucji s¹dowej lub administracyjnej z lokat, przed upùywem 
zadeklarowanych terminów ich przechowywania, traktowana bêdzie jako likwidacja lokaty przed 
terminem, co spowoduje utratê przez Posiadacza caùo�ci lub czê�ci odsetek. 

14. W szczególnych przypadkach Bank dopuszcza mo¿liwo�ã otwarcia lokaty na warunkach indywidualnych. 
15. Wypùata �rodków z rachunku nie narusza �rodków zgromadzonych na lokacie i nie powoduje likwidacji 

lokaty. 
 

Rozdziaù VIII Odpowiedzialno�ã 
§ 12 

1. Posiadacz zobowi¹zuje siê do zachowania w tajemnicy przyznanego hasùa i ponosi odpowiedzialno�ã za 
wszelkie nastêpstwa wynikaj¹ce z niedopeùnienia tego obowi¹zku. 

2. Posiadacza obci¹¿aj¹ dyspozycje zùo¿one przez osoby, którym udostêpniù hasùo.  
3. W przypadku utraty lub ujawnienia hasùa, Posiadacz zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia 

Banku o zaistniaùym zdarzeniu, w celu zastrze¿enia hasùa.  
4. Bank dokonuje zastrze¿enia hasùa z chwil¹ zgùoszenia dokonanego przez Posiadacza. W miejsce 

zastrze¿onego hasùa przekazywane jest nowe. 
5. Do chwili zastrze¿enia hasùa Posiadacz ponosi odpowiedzialno�ã za dyspozycje zùo¿one przy jego u¿yciu, do 

kwoty stanowi¹cej równowarto�ã 150 euro, obliczanej wedùug �redniego kursu ogùaszanego przez NBP, 
obowi¹zuj¹cego w dniu dokonania zgùoszenia zastrze¿enia. 

6. Ograniczenie odpowiedzialno�ci, o którym mowa w ust. 5 nie dotyczy operacji, do których doszùo z winy 
Posiadacza, w szczególno�ci, gdy: 
1) udostêpniù hasùo osobom trzecim, 
2) nie przechowywaù i nie zabezpieczyù hasùa z nale¿yt¹ staranno�ci¹, 
3) nie dopeùniù obowi¹zku natychmiastowego powiadomienia Banku o utracie hasùa lub o przejêciu go 

przez osoby trzecie. 
7. Posiadacza obci¹¿aj¹ dyspozycje dokonane po zgùoszeniu, o którym mowa w ust.3, je¿eli doszùo do nich  

z jego winy umy�lnej. 
8. Bank ponosi odpowiedzialno�ã za szkodê wynikù¹ wskutek nieterminowej lub nieprawidùowej realizacji 

dyspozycji Posiadacza rachunku, chyba ¿e nieterminowa lub nieprawidùowa realizacja takiej dyspozycji 
jest nastêpstwem okoliczno�ci, za które Bank nie ponosi odpowiedzialno�ci.  

9. Je¿eli przekroczenie terminu realizacji dyspozycji Posiadacza rachunku nast¹piùo z przyczyn, za które Bank 
ponosi odpowiedzialno�ã, Posiadaczowi rachunku przysùuguj¹ odsetki ustawowe za ka¿dy dzieñ zwùoki 
liczone od kwoty dyspozycji. Nie wyù¹cza to prawa Posiadacza rachunku do odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 

 
Rozdziaù IX Oprocentowanie 

§ 13 
1. Úrodki pieniê¿ne na rachunkach oprocentowane s¹ wedùug stawki zmiennej z zastrze¿eniem postanowieñ 

dotycz¹cych lokat o staùej stopie procentowej. 
2. Bank ustala wysoko�ã i zasady oprocentowania �rodków pieniê¿nych zgromadzonych na rachunku. Zmiana 

stopy oprocentowania �rodków gromadzonych na rachunkach mo¿e nast¹piã w przypadku: 
1) zmiany oprocentowania stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski, 
2) zmiany poziomu inflacji ogùoszonego przez Gùówny Urz¹d Statystyczny,  
3) zmiany oprocentowania �rodków na rynku miêdzybankowym, 
4) zmiany poziomu rezerw obowi¹zkowych ustalonych przez Radê Polityki Pieniê¿nej. 
Zmiana oprocentowania nie wymaga sporz¹dzenia aneksu do Umowy. 

3. O ka¿dorazowej zmianie wysoko�ci oprocentowania Bank powiadomi Posiadacza w jeden z nastêpuj¹cych 
sposobów: 
1) w wyci¹gu przesùanym Posiadaczowi, 
2) w osobnym pi�mie, lub  
3) w inny sposób okre�lony w odrêbnej dyspozycji. 
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4. Oprocentowanie �rodków na rachunku liczone jest od dnia wpùaty, do dnia poprzedzaj¹cego dokonanie 
wypùaty wù¹cznie. 

5. Odsetki od �rodków na rachunku s¹ naliczane i dopisywane kwartalnie, w ostatnim dniu miesi¹ca danego 
kwartaùu, z zastrze¿eniem postanowieñ dotycz¹cych naliczania odsetek od lokat. 

6. Odsetki od �rodków zgromadzonych na rachunku kapitalizowane s¹ raz w miesi¹cu. 
7. Oprocentowanie lokat rozpoczyna siê w dniu otwarcia lokaty i koñczy ostatniego dnia terminu lokaty,  

z zastrze¿eniem § 11 ust.12. 
8. Dla obliczania odsetek przyjmuje siê, ¿e rok liczy 365 dni, a miesi¹c rzeczywist¹ liczbê dni kalendarzowych.  
9. Aktualna wysoko�ã oprocentowania �rodków zgromadzonych na rachunkach podawana jest do wiadomo�ci 

w formie Komunikatu. 
10. W przypadku przeprowadzenia operacji powoduj¹cej przekroczenie stanu �rodków na rachunku, Bank 

nalicza odsetki karne wedùug zmiennej stopy procentowej w wysoko�ci stanowi¹cej dwukrotno�ã odsetek 
ustawowych, okre�lanych w odpowiednim rozporz¹dzeniu Rady Ministrów. Wysoko�ã tak obliczonej stopy 
procentowej nie mo¿e byã wy¿sza ni¿ 4-krotno�ã stopy lombardowej NBP. Odsetki karne naliczane s¹ za 
okres od dnia powstania salda ujemnego do dnia poprzedzaj¹cego jego spùatê. O powstaùym zadùu¿eniu, 
Bank informuje Posiadacza w formie pisemnej tylko w przypadku, kiedy kwota niedoboru przekracza 
wysoko�ã opùaty za wysùanie pisma okre�lonej w Taryfie.  

11. Posiadacz jest zobowi¹zany do spùaty powstaùego zadùu¿enia niezwùocznie po jego powstaniu, lecz nie 
póêniej ni¿ 14 dni od daty pisma wzywaj¹cego do spùaty. Po bezskutecznym upùywie podanego terminu Bank 
jest uprawniony do dochodzenia nale¿no�ci w drodze postêpowania egzekucyjnego. 

12. Odsetki i inne nale¿no�ci, w przypadku, których Bank wystêpuje w roli pùatnika podlegaj¹ opodatkowaniu 
zgodnie z ustaw¹ z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 51, 
poz. 307 z póên. zm.). 

 
 

Rozdziaù X Wyci¹gi 
§ 14 

1. Bank przesyùa Posiadaczowi, zgodnie z jego dyspozycj¹, raz w miesi¹cu wyci¹g z rachunku:  
1) w formie elektronicznej na wskazany przez Posiadacza adres poczty elektronicznej, 
2) w formie papierowej na wskazany przez Posiadacza adres korespondencyjny, 
3) w inny sposób uzgodniony z Posiadaczem.  

2. Za przesùanie wyci¹gu w sposób okre�lony w ust.1 pkt. 2) i 3), Bank mo¿e pobieraã opùatê zgodnie z Taryf¹.  
3. W przypadku zwrotu wyci¹gu z adnotacj¹ o niemo¿no�ci jego dorêczenia Posiadaczowi (np. �adresat siê 

wyprowadziù�, �adresat siê wymeldowaù�, komunikat o niemo¿liwo�ci dorêczenia przesyùki na wskazany 
adres mailowy) Bank mo¿e zaprzestaã wysyùania wyci¹gów do czasu wyja�nienia sprawy przez Posiadacza. 

4. Ponadto w terminie 10 dni roboczych od zakoñczenia roku Bank przekazuje zawiadomienie o stanie �rodków 
na rachunku na koniec ka¿dego roku kalendarzowego.  

5. Wyci¹g nie jest dostarczany w przypadku braku obrotów na rachunku w danym okresie (z wyj¹tkiem 
dopisania odsetek). 

6. Posiadacz jest zobowi¹zany zgùosiã nieotrzymanie: 
1)  wyci¹gu - do ostatniego dnia roboczego nastêpnego miesi¹ca oraz  
2) zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 � w terminie do 31 stycznia nastêpnego roku. 

7. W przypadku otrzymania zgùoszenia, o którym mowa w ust. 6 Bank sporz¹dzi duplikat dokumentu, który 
dostarczy Posiadaczowi w terminie 10 dni roboczych od zgùoszenia.  

8. Niedokonanie zgùoszeñ, o których mowa w ust. 6 oznacza, ¿e Posiadacz otrzymaù wyci¹g lub 
zawiadomienie. 

9. Posiadacz jest zobowi¹zany w terminie 14 dni od otrzymania wyci¹gu lub zawiadomienia zgùosiã w Banku 
niezgodno�ci, jakie stwierdzi w ich tre�ci.  

10. Posiadacz skùada reklamacje pisemnie, poczt¹ elektroniczn¹ lub telefonicznie. Bank ma prawo ¿¹daã 
pisemnego potwierdzenia reklamacji zùo¿onej telefonicznie lub poczt¹ elektroniczn¹. Zùo¿one reklamacje 
Bank rozpatruje niezwùocznie, nie póêniej jednak ni¿ w terminie 30 dni od dnia przyjêcia reklamacji, chyba, 
¿e jej wyja�nienie wymaga udziaùu innych podmiotów.  

11. Posiadacz rachunku upowa¿nia Bank do dokonania sprostowania bùêdnego ksiêgowania na rachunku  
w przypadku, gdy Bank we wùasnym zakresie stwierdzi wyst¹pienie takiej sytuacji.  

12. Podjêcie przez Posiadacza �rodków pieniê¿nych z rachunku, bùêdnie wypùaconych lub bùêdnie 
zaksiêgowanych oraz naruszenie obowi¹zku zgùoszenia niezgodno�ci na wyci¹gu ze stanem faktycznym, 
spowoduje odpowiedzialno�ã cywilnoprawn¹ Posiadacza i obowi¹zek zwrotu Bankowi nienale¿nie 
pobranych lub wypùaconych kwot. 

13. Na wniosek Posiadacza Bank mo¿e dokonaã odpisu lub potwierdzenia wykonanej operacji. Wysoko�ã 
opùat pobieranych przez Bank za dokonanie i dorêczenie odpisu okre�la Taryfa. 
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14. Bank dopuszcza mo¿liwo�ã telefonicznego udzielania informacji o stanie wolnych �rodków oraz 
operacjach: 
1) telefonicznie, w ramach korzystania z usùugi TELEKONTO opisanej szczegóùowo w § 5 Regulaminu  
2) za po�rednictwem Pocztowy24, 
3) w placówkach Banku, 
4) w inny sposób, na podstawie postanowieñ osobno zawartej umowy. 

15. Posiadacz mo¿e uzyskaã informacje o saldzie i historii operacji równie¿ w oznaczonych placówkach 
pocztowych. Posiadacz mo¿e zùo¿yã Bankowi w formie pisemnej lub za pomoc¹ usùugi TELEKONTO 
sprzeciw wobec udostêpnienia przez placówki pocztowe takich informacji. 

16. Posiadacz w ka¿dym momencie mo¿e zrezygnowaã z otrzymywania wyci¹gu, przysyùaj¹c do Banku pismo 
zawieraj¹ce rezygnacjê z otrzymywania wyci¹gu, zgùaszaj¹c tak¹ rezygnacjê telefonicznie lub za 
po�rednictwem innych sposobów komunikacji dostêpnych w Banku. 

 
Rozdziaù XI Zamkniêcie rachunku 

§ 15 
1. Stronom przysùuguje prawo rozwi¹zania Umowy w formie pisemnej z zachowaniem 30-dniowego okresu 

wypowiedzenia, z zastrze¿eniem ust. 9. 
2. Wypowiedzenie umowy przez Posiadacza uwa¿a siê za skutecznie dorêczone z chwil¹ jego dorêczenia do 

Banku lub Oddziaùu.  
3. Wraz z wypowiedzeniem Posiadacz zobowi¹zany jest zùo¿yã dyspozycjê dotycz¹c¹ salda zamykanego 

rachunku. W przypadku braku takiej dyspozycji, Bank po upùywie okresu wypowiedzenia przeka¿e �rodki 
Posiadaczowi za pomoc¹ przekazu pocztowego, potr¹caj¹c z nich koszty przekazu, a w przypadku, je¿eli 
kwota �rodków nie przekracza 20 zù, Bank przeksiêguje �rodki na wewnêtrzne konto bankowe. Posiadacz 
mo¿e dokonaã wypùaty tych �rodków wyù¹cznie w Oddziale, po zùo¿eniu pisemnego zgùoszenia wypùaty. 

4. Bank mo¿e wypowiedzieã Umowê z zachowaniem okresu wypowiedzenia w nastêpuj¹cych sytuacjach: 
1) Posiadacz wystêpuj¹c o otwarcie rachunku udzieliù niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, 
2) Posiadacz naruszyù obowi¹zki i zasady okre�lone w Umowie oraz w regulaminach w niej przywoùanych, 
3) Posiadacz naruszyù postanowienie umowy kredytu w rachunku, 
4) saldo rachunku przez okres jednego roku wynosi zero, 
5) z innych wa¿nych przyczyn, a w szczególno�ci z powodu nie udzielania przez Posiadacza informacji 

niezbêdnych do prowadzenia rachunku. 
5. Wypowiedzenie Umowy Bank przesyùa Posiadaczowi na podany przez niego adres korespondencyjny.  
6. Przed upùywem okresu wypowiedzenia Posiadacz jest zobowi¹zany do spùaty wszelkich zobowi¹zañ wobec 

Banku wraz z nale¿nymi odsetkami, opùatami, prowizjami i kosztami. 
7. W przypadku �mierci Posiadacza rachunku indywidualnego, Umowa wygasa z dniem powziêcia przez Bank 

wiadomo�ci o jego �mierci.  
8. Rozwi¹zanie Umowy powoduje zamkniêcie rachunku. 
9. Umowa ulega rozwi¹zaniu, je¿eli w ci¹gu 24 miesiêcy nie dokonano na rachunku ¿adnych obrotów poza 

dopisywaniem odsetek, a saldo rachunku nie przekracza 200 zù.  
 

Rozdziaù XII Wypùaty po �mierci Posiadacza 
§ 16 

1. W przypadku �mierci Posiadacza rachunku indywidualnego wypùata salda rachunku dokonywana jest przez 
Bank na rzecz spadkobierców Posiadacza po przedùo¿eniu: 
1) prawomocnego (zaopatrzonego w klauzulê prawomocno�ci) postanowienia s¹du o stwierdzeniu 

nabycia spadku, 
2) prawomocnego postanowienia s¹du o dziale spadku lub zgodnego o�wiadczenia wszystkich 

spadkobierców o podziale sum ulokowanych na rachunku, 
3) zarejestrowanego przez notariusza aktu po�wiadczenia dziedziczenia. 

 
Rozdziaù XIII Prowizje i opùaty 

§ 17 
1. Za czynno�ci zwi¹zane z obsùug¹ rachunku Bank pobiera opùaty i prowizje w terminach i na zasadach 

okre�lonych w Taryfie.  
2. Opùaty i prowizje pobierane s¹ przez Bank w ciê¿ar rachunku, a Posiadacz jest zobowi¹zany do zapewnienia 

�rodków na ich pobranie. Posiadacz upowa¿nia Bank do obci¹¿ania jego rachunku prowizjami i opùatami 
nale¿nymi Bankowi z tytuùu obsùugi rachunku, w wysoko�ci okre�lonej w Taryfie obowi¹zuj¹cej w dniu 
pobrania nale¿no�ci przez Bank, bez odrêbnej dyspozycji. 

3. O ka¿dorazowej zmianie wysoko�ci opùat Bank powiadomi Posiadacza w jeden z nastêpuj¹cych sposobów: 
1) w wyci¹gu przesyùanym Posiadaczowi, 
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2) w osobnym pi�mie, lub  
3) w inny sposób okre�lony w osobnej dyspozycji. 

4. Wyci¹g z obowi¹zuj¹cej w chwili zawarcia Umowy Taryfy w czê�ci dotycz¹cej obsùugi rachunków stanowi 
zaù¹cznik do Umowy, ponadto Bank udostêpnia wyci¹g z aktualnie obowi¹zuj¹cej Taryfy w formie 
Komunikatu oraz na stronie internetowej Banku. 

 
Rozdziaù XIV Zmiany tre�ci Regulaminu 

§ 18 
1. Bank ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Umowy. 
2. Bank zawiadamia Posiadacza o wprowadzonych zmianach w Regulaminie w jeden z nastêpuj¹cych 

sposobów: w wyci¹gu przesyùanym Posiadaczowi, poprzez przesùanie informacji na adres e-mail Posiadacza,  
w osobnym pi�mie, lub w inny sposób okre�lony w odrêbnej dyspozycji. Ponadto tre�ã wprowadzonych 
zmian Bank udostêpnia Posiadaczom w placówkach Banku, w placówkach pocztowych oraz na stronie 
internetowej Banku. 

3. Brak przesùania przez Posiadacza do Banku o�wiadczenia woli o odmowie przyjêcia zmian, o których mowa  
w ust. 1 w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zmianach, oznacza ich akceptacjê.   

4. Otrzymane przez Bank o�wiadczenie woli Posiadacza o odmowie przyjêcia zmian w Regulaminie jest 
równoznaczne z rozwi¹zaniem przez Posiadacza Umowy za wypowiedzeniem, o którym mowa w §15. 

5. W sytuacji, gdy na rachunku s¹ prowadzone lokaty, odmowa przyjêcia zmian w Regulaminie powoduje  
i¿ Umowa ulega rozwi¹zaniu po upùywie terminu wszystkich lokat przechowywanych na tym rachunku.  
Od dnia otrzymania przez Bank odmowy przyjêcia zmian, do lokat stosuje siê postanowienia § 11 ust.1 pkt. 1). 
Z tym dniem Posiadacz nie ma równie¿ mo¿liwo�ci skùadania dyspozycji otwarcia nowych lokat ani 
dokonywania dopùat do lokat. 

 
Rozdziaù XV Postanowienia koñcowe 

§ 19 
1. W celu prawidùowego wykonania postanowieñ Umowy i Regulaminu Bank zbiera i przechowuje dane 

osobowe Posiadaczy rachunków i ich peùnomocników. 
2. Adres do korespondencji oraz kontaktowa placówka pocztowa musz¹ znajdowaã siê w granicach 

Rzeczpospolitej Polskiej. Niedozwolone jest podanie przez Posiadacza, jako adresu do korespondencji, 
adresu placówki Banku lub placówki pocztowej. 

3. Administratorem danych jest Bank Pocztowy S.A. z siedzib¹ w Bydgoszczy przy ulicy Jagielloñskiej 17.  
4. W zakresie w jakim obsùuga rachunku nastêpuje za po�rednictwem placówki pocztowej dane te s¹ dostêpne 

równie¿ Poczcie Polskiej. 
5. Posiadaczom rachunków i ich peùnomocnikom przysùuguje prawo wgl¹du i poprawiania swoich danych 

osobowych oraz prawo wnoszenia sprzeciwu lub pisemnego ¿¹dania zaprzestania ich przetwarzania 
zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.  
z 2002 Nr 101 poz. 926 z póên. zm.).  

6. Podane dane osobowe mog¹ byã przekazywane do przetwarzania innym podmiotom w zakresie, w jakim 
jest to niezbêdne do zawarcia i realizacji Umowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe (t.j. Dz.U.  
z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên. zm.) w tym firmom ubezpieczeniowym, z którymi Bank zawarù umowy  
w zwi¹zku z obsùug¹ rachunku, kart pùatniczych lub bankowo�ci elektronicznej. 

7. Podane dane osobowe mog¹ zostaã udostêpnione innym podmiotom wymienionym w art. 105 ust.1 oraz 
instytucjom utworzonym przez Bank na podstawie art. 105 ust. 4, w tym Biuru Informacji Kredytowej, którym 
Bank ma prawo lub obowi¹zek ich udostêpniania na zasadach okre�lonych w art. 105a ustawy prawo 
bankowe. 

8. Bank oraz instytucje utworzone przez Bank na podstawie art. 105 ust.4 mog¹ udostêpniaã na podstawie 
art. 105 ust. 4b ustawy Prawo bankowe dane osobowe biurom informacji gospodarczej dziaùaj¹cym na 
podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostêpnianiu informacji gospodarczych i wymianie 
danych gospodarczych (Dz. U z 2010 Nr 81 poz. 530), w zakresie i na warunkach okre�lonych w art. 14 tej 
ustawy. 

9. Bank oraz instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 mog¹ udostêpniaã dane osobowe 
instytucjom finansowym bêd¹cym podmiotami zale¿nymi od Banków na zasadach okre�lonych w art. 105 
ust. 4d ustawy Prawo bankowe. 

10. W przypadku nierzetelnego wywi¹zywania siê wnioskodawcy z zobowi¹zañ zaci¹gniêtych wobec Banku, 
administrator danych osobowych ma prawo bez zgody do dalszego ich przetwarzania przez 5 lat zgodnie  
z art. 105a ust. 3 i 5 ustawy Prawo bankowe licz¹c od dnia wyga�niêcia wszelkich zobowi¹zañ wobec Banku. 

11. Bank ma prawo do przetwarzania danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotycz¹ w celu 
stosowania metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3 nie dùu¿ej jednak ni¿ przez 12 lat licz¹c od 
daty wyga�niêcia wszelkich zobowi¹zañ wobec Banku zgodnie z art. 105a ust. 4 i 5 ustawy Prawo Bankowe. 
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12. Posiadacz obowi¹zany jest zawiadomiã Bank o ka¿dej zmianie miejsca zamieszkania, adresu  
do korespondencji, jak równie¿ danych dotycz¹cych prowadzonej dziaùalno�ci gospodarczej. Zawiadomienie 
skùadane jest telefonicznie, pisemnie lub za po�rednictwem innych sposobów komunikacji dostêpnych  
w Banku. Bank nie ponosi odpowiedzialno�ci za skutki wynikaj¹ce z niedopeùnienia obowi¹zków, o których 
mowa w zdaniu pierwszym. 

13. Zmiana nazwiska, cech dokumentu to¿samo�ci lub wzoru podpisu Posiadacza lub Peùnomocnika wymaga 
zgùoszenia, które skùadane jest w jednostkach Banku lub placówkach pocztowych. 

14. Posiadacz i Peùnomocnik zobowi¹zani s¹ zgùosiã pisemnie utratê dokumentu to¿samo�ci sùu¿¹cego do 
identyfikowania Posiadacza lub Peùnomocnika w kontaktach z Bankiem, jak równie¿ zmianê numeru 
telefonu wùasnego wskazanego w Umowie jako telefon kontaktowy.  

15. W celu zapewnienia wùa�ciwego poziomu bezpieczeñstwa, pracownik jednostki Banku lub placówki 
pocztowej mo¿e poprosiã osobê skùadaj¹c¹ dyspozycjê o okazanie dodatkowego dokumentu to¿samo�ci. 

16. Bank informuje, i¿ w celu wykonania Umowy powierza Poczcie Polskiej S.A., z siedzib¹ w Warszawie,  
ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa przetwarzanie informacji chronionych tajemnic¹ bankow¹, zgodnie  
z przepisami ustawy Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z póên. zm.) oraz ustawy z dn.  
5 wrze�nia 2008 r. o komercjalizacji pañstwowego przedsiêbiorstwa u¿yteczno�ci publicznej �Poczta Polska� 
(Dz. U. nr 180, poz. 1109), a tak¿e zawartych z Bankiem umów.  

17. Bank Pocztowy S.A. informuje, i¿ na podstawie art. 6a-6c ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 
czynno�ci faktyczne zwi¹zane z wykonywaniem umów zawartych przez Bank, Bank powierza swojej 
spóùce zale¿nej Centrum Operacyjne sp. z o.o. z siedzib¹ w Bydgoszczy, przy ul. Jagielloñskiej 17, 85-959 
Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiêbiorców w S¹dzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydziaù 
Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem KRS 0000359084. 

18. Regulamin, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego i art. 109 Prawa bankowego, ma charakter wi¹¿¹cy. 


