REGULAMIN
otwierania i prowadzenia rachunków
w Banku Pocztowym S.A.
dla osób fizycznych
prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹

Warszawa, paŸdziernik 2012 r.

Rozdzia³ 1. Postanowienia ogólne
§1
1. O ile z treœci niniejszego Regulaminu nie wynika inaczej,
poni¿sze okreœlenia bêd¹ mia³y nastêpuj¹ce znaczenie:
1) Bank - Bank Pocztowy Spó³ka Akcyjna z siedzib¹
w Bydgoszczy przy ul. Jagielloñskiej 17 bêd¹cy dostawc¹
us³ug p³atniczych,
2) bank p³atnika - bank prowadz¹cy rachunek osoby
trzeciej, która sk³ada zlecenie p³atnicze, a w przypadku, gdy
Posiadacz sk³ada takie zlecenie tak¿e Bank,
3) bank odbiorcy - bank prowadz¹cy rachunek osoby
trzeciej bêd¹cej odbiorc¹ œrodków pieniê¿nych
stanowi¹cych przedmiot transakcji p³atniczej,
a w przypadku, gdy Posiadacz jest odbiorc¹ tych œrodków
tak¿e Bank,
4) data waluty - moment w czasie, od którego lub do którego
Bank nalicza odsetki od œrodków pieniê¿nych, którymi
uznano lub obci¹¿ono rachunek,
5) dokument to¿samoœci - 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 stanowiæ bêdzie podstawê do identyfikowania
Posiadacza przy sk³adaniu i realizacji dyspozycji
zwi¹zanych z prowadzonym rachunkiem,
6) dostawca - podmiot prowadz¹cy dzia³alnoœæ w zakresie
œwiadczenia us³ug p³atniczych wymieniony w art. 4 ustawy
o us³ugach p³atniczych, w tym Bank,
7) dzieñ roboczy - dzieñ, w którym Bank prowadzi
dzia³alnoœæ operacyjn¹ niezbêdn¹ do wykonania
transakcji p³atniczej, za wyj¹tkiem sobót oraz dni
ustawowo wolnych od pracy,
8) Elixir - elektroniczny system rozliczania zleceñ p³atniczych
w z³otych, prowadzonych przez Krajow¹ Izbê
Rozliczeniow¹. Bank wysy³a zlecenia p³atnicze do systemu
Elixir oraz otrzymuje zlecenia p³atnicze z systemu Elixir na
okreœlone sesje. Informacja o sesjach dostêpna jest
w Komunikacie,
9) Konto Oszczêdnoœciowe - oprocentowany rachunek
prowadzony w z³otych, z podstawowa funkcja
przechowywania œrodków pieniê¿nych Posiadacza
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcza oraz
korzystania z dodatkowych us³ug Banku oferowanych
wraz z tym kontem. Bank prowadzi nastêpuj¹ce Konta
Oszczêdnoœciowe:
a) Firmowe Konto Oszczêdnoœciowe,
b) inne okreœlone w Komunikacie,
10) has³o - indywidualny kod, sk³adaj¹cy siê z ci¹gu znaków,
s³u¿¹cy do weryfikacji to¿samoœci Posiadacza, ustalany
przez Bank w celu zagwarantowania wy³¹cznoœci dostêpu
do rachunku,
11) instrument p³atniczy - okreœlone w niniejszym
Regulaminie zindywidualizowane urz¹dzenie lub
uzgodniony przez Strony zbiór procedur, wykorzystywane
przez u¿ytkownika do z³o¿enia zlecenia p³atniczego,
12) KNF - Komisja Nadzoru Finansowego, organ nadzoru
Banku,
13) Komunikat - dokument publikowany przez Bank.
W formie Komunikatu podawane s¹ w szczególnoœci
informacje: o rodzajach lokat i rodzajach rachunków
oferowanych przez Bank, zasadach przyznawania, kwocie i
oprocentowaniu limitu debetowego, kwocie wyp³aty,
która wymaga wczeœniejszego zg³oszenia (awizowania
wyp³aty) i dokumentach potwierdzaj¹cych to¿samoœæ
wymaganych przy wyp³acie takiej kwoty, minimalnych
kwotach lokat, warunkach dop³at do lokat, informacje
o wysokoœci oprocentowania œrodków i zad³u¿enia
w rachunku, op³at i prowizji oraz zasadach ich pobierania,
a tak¿e wszystkie niezbêdne informacje zwi¹zane
z realizacj¹ us³ug p³atniczych nie zawarte w niniejszym
Regulaminie. Komunikat dostêpny jest w placówkach
Banku, na stronie internetowej Banku i w placówkach
pocztowych,
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14) limit debetowy - kwota, do której Posiadacz rachunku
mo¿e zad³u¿aæ siê na rachunku, po wyra¿eniu przez Bank
zgody,
15) lokata - jednostkowy wk³ad oszczêdnoœciowy w z³otych
w rachunku,
16) NIK - Numer Identyfikacyjny Klienta, indywidualny dla
Posiadacza rachunku korzystaj¹cego z bankowoœci
elektronicznej ci¹g znaków sk³adaj¹cy siê z oœmiu cyfr
nadawanych w sposób losowy przez Bank podczas
udostêpniania bankowoœci elektronicznej, który
wraz z has³em s³u¿y do identyfikacji Posiadacza rachunku
w bankowoœci elektronicznej,
17) numer rachunku bankowego - kombinacja liter i liczb wg
standardu NRB dla p³atnoœci krajowych lub IBAN dla
p³atnoœci w obrocie miêdzynarodowym, jednoznacznie
identyfikuj¹cy u¿ytkownika i jego numer rachunku
p³atniczego,
18) odbiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie bêd¹ca osob¹ prawn¹, której ustawa
przyznaje zdolnoœæ prawn¹, bêd¹ca odbiorc¹ œrodków
pieniê¿nych stanowi¹cych przedmiot transakcji
p³atniczej realizowanej przez Posiadacza rachunku, a tak¿e
sam Posiadacz jeœli jest odbiorc¹ œrodków pieniê¿nych
stanowi¹cych przedmiot transakcji p³atniczej,
19) Pe³nomocnik - pe³noletni rezydent lub nierezydent
w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo
dewizowe posiadaj¹cy pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci
prawnych, upowa¿niony przez Posiadacza do
dysponowania rachunkiem w zakresie okreœlonym
w Regulaminie,
20) placówka Banku - oddzia³ Banku lub inna placówka
operacyjna Banku, obs³uguj¹ca u¿ytkowników, a tak¿e
placówka innego poœrednika (agenta Banku) ni¿ Poczta
Polska S.A. œwiadcz¹cego w imieniu i na rzecz Banku us³ugi
objête niniejszym Regulaminem; wykaz wszystkich
placówek Banku i poœredników, o których mowa
w niniejszym punkcie, a tak¿e ich adresów jest dostêpny na
stronie internetowej Banku,
21) placówka pocztowa - jednostka organizacyjna Poczty
Polskiej S.A. wykonuj¹ca, na zlecenie Banku, czynnoœci
zwi¹zane z zawarciem Umów i obs³ug¹ rachunków, wykaz
wszystkich placówek Poczty Polskiej, ich adresów i godzin
otwarcia jest dostêpny na stronie internetowej Banku,
22) p³atnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie bêd¹ca osob¹ prawn¹, której ustawa
przyznaje zdolnoœæ prawn¹, sk³adaj¹ca zlecenie p³atnicze,
którego odbiorc¹ ma byæ Posiadacz rachunku, a tak¿e
Posiadacz rachunku lub Pe³nomocnik sk³adaj¹cy zlecenie
p³atnicze z rachunku,
23) Prawo bankowe - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z póŸn. Zm.),
24) Posiadacz/Posiadacz rachunku - osoba fizyczna
posiadaj¹ca pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych,
bêd¹ca rezydentem lub nierezydentem, prowadz¹ca
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w rozumieniu ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, z któr¹
Bank zawar³ Umowê, a w przypadku rachunku
wspólnego, ka¿dy ze Wspó³posiadaczy,
25) przelew Giro Sk³adka - dyspozycja przelewu z rachunku
na rachunek Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (ZUS) lub
Urzêdu Skarbowego (US) po³¹czona z jednoczesn¹ wp³at¹
gotówkow¹ na rachunek Posiadacza w placówce
pocztowej. Przyjêcie przez placówkê pocztow¹ przelewu
Giro Sk³adka jest jednoczesne z przyjêciem wp³aty gotówki
w kwocie objêtej przelewem,
26) rachunek - rachunek bie¿¹cy prowadzony w z³otych
(w tym równie¿ Konto Oszczêdnoœciowe) przeznaczony do
gromadzenia œrodków pieniê¿nych oraz do przeprowadzania rozliczeñ pieniê¿nych zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej, pe³ni¹cy tak¿e funkcjê
rachunku p³atniczego. Bank prowadzi nastêpuj¹ce
rachunki:
a) Pocztowe Konto Firmowe (PKF),
b) Firmowe Konto Oszczêdnoœciowe (FKO),
c) inne okreœlone w Komunikacie,

27) referencyjny kurs walutowy - kurs sprzeda¿y lub kupna
danej waluty obowi¹zuj¹cy w Banku i udostêpniony na
stronie internetowej Banku,
28) Regulamin - Regulamin otwierania i prowadzenia
rachunków w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych
prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ ,
29) Regulamin kart - Regulamin wydawania i u¿ywania kart
p³atniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.,
30) Saldo rachunku - stan œrodków zgromadzonych przez
Posiadacza na rachunku,
31) serwis automatyczny (IVR) - us³uga bankowoœci elektronicznej dostêpna w ramach kana³u telefonicznego, umo¿liwiaj¹ca za poœrednictwem telefonu wyposa¿onego w tryb
wybierania tonowego z³o¿enie okreœlonych zleceñ p³atniczych i dyspozycji; bez koniecznoœci po³¹czenia
z Konsultantem,
32) Sorbnet - system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym, obs³uguj¹cy rachunki bankowe prowadzone
w Centrali NBP, w którym przeprowadza siê rozrachunki
krajowe miêdzybankowe w z³otówkach,
33) si³a wy¿sza - nieprzewidziane zdarzenie niezale¿ne od
stron Umowy spowodowane przyczyn¹ zewnêtrzn¹,
któremu nie mo¿na by³o zapobiec, w tym dzia³anie
w³adz pañstwowych, zamieszki, wojna, strajk, atak
terrorystyczny, katastrofa,
34) strona internetowa Banku - strona internetowa o adresie
www.pocztowy.pl zawieraj¹ca w szczególnoœci informacje
o aktualnej ofercie, rachunkach, Banku jak i zasadach
obowi¹zuj¹cych przy realizacji us³ug p³atniczych,
35) œrodki porozumiewania siê na odleg³oœæ - œrodki, które
mog¹ byæ wykorzystane do zawarcia Umowy jak i realizacji
jej postanowieñ, które nie wymagaj¹ jednoczesnej
fizycznej obecnoœci Posiadacza rachunku i Banku,
36) Taryfa - „Taryfa op³at i prowizji bankowych stosowanych
przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów instytucjonalnych”
w czêœci dotycz¹cej op³at i prowizji za czynnoœci
œwiadczone w ramach Umowy. Taryfa dostêpna jest
w placówkach Banku, placówkach pocztowych oraz na
stronie internetowej Banku,
37) transakcja p³atnicza - zainicjowana przez p³atnika lub
odbiorcê wp³ata, transfer lub wyp³ata œrodków
pieniê¿nych,
38) trwa³y noœnik informacji - noœnik umo¿liwiaj¹cy Posiadaczowi przechowywanie adresowanych do niego informacji
w sposób umo¿liwiaj¹cy dostêp do nich przez okres
odpowiedni do celów sporz¹dzenia tych informacji
i pozwalaj¹cy na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci,
39) Umowa - „Umowa o prowadzenie rachunków, o kartê
p³atnicz¹ oraz o œwiadczenie us³ug drog¹ elektroniczn¹ dla
osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹”,
a tak¿e inna umowa o prowadzenie rachunku, która
wraz z niniejszym Regulaminem i Taryf¹ stanowi umowê
o charakterze ramowym w rozumieniu ustawy o us³ugach
p³atniczych - zawarta pomiêdzy Posiadaczem a Bankiem,
40) unikatowy identyfikator - kombinacja liter, liczb lub
symboli okreœlona przez dostawcê dla u¿ytkownika,
w tym numer rachunku bankowego odbiorcy/p³atnika
okreœlony przez dostawcê prowadz¹cego dany rachunek,
która jest dostarczana przez jednego u¿ytkownika w celu
jednoznacznego zidentyfikowania drugiego bior¹cego
udzia³ w danej transakcji p³atniczej u¿ytkownika
lub jego rachunku bankowego,
41) us³uga Pocztowy24 - kana³ internetowy bankowoœci
elektronicznej, umo¿liwiaj¹cy Posiadaczowi za
poœrednictwem sieci Internet i przegl¹darki WWW zlecanie
Bankowi do wykonania transakcji i dyspozycji okreœlonych
w odrêbnych regulacjach wskazanych w Umowie,
42) us³uga PocztowySMS - kana³ SMS bankowoœci
elektronicznej, umo¿liwiaj¹cy Posiadaczowi za poœrednictwem telefonu komórkowego i krótkich wiadomoœci
tekstowych „SMS” sk³adanie do Banku zapytañ o saldo na
wybranym rachunku Posiadacza oraz zlecanie realizacji
us³ugi do³adowania telefonu przedp³aconego lub innych
czynnoœci okreœlonych w odrêbnych regulacjach
wskazanych w Umowie,

43) us³ugi bankowoœci elektronicznej - us³ugi umo¿liwiaj¹ce
Posiadaczowi lub Pe³nomocnikowi w granicach
udzielonego pe³nomocnictwa, dostêp do informacji
dotycz¹cych rachunków i innych produktów zwi¹zanych
z rachunkiem oraz sk³adanie wniosków i dyspozycji
okreœlonych w Umowie i odrêbnych regulacjach
dotycz¹cych tych produktów, za poœrednictwem kana³ów:
a) internetowego zwanego dalej „Pocztowy24” - us³ugi
bankowoœci elektronicznej, dostêpnej za poœrednictwem sieci Internet i przegl¹darki WWW,
b) SMS zwanego dalej „PocztowySMS”- us³ugi bankowoœci elektronicznej, dostêpnej za poœrednictwem
telefonu komórkowego i krótkich wiadomoœci
tekstowych„SMS”,
c) telefonicznego, zwanego dalej „Telekonto” us³ugi
bankowoœci elektronicznej, dostêpnej poprzez
kontakt telefoniczny z infolini¹ Banku,
44) ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. J. Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póŸn. zm.),
45) ustawa o us³ugach p³atniczych - ustawa z dnia
19 sierpnia 2011 r. o us³ugach p³atniczych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 199, poz. 1175 wraz z póŸniejszymi zmianami),
46) ustawa o przeciwdzia³aniu praniu pieniêdzy oraz
finansowaniu terroryzmu - ustawa z dnia 16 listopada
2000 r. o przeciwdzia³aniu praniu pieniêdzy oraz
finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276,
z póŸn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,
47) ustawa o udostêpnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych - ustawa z dnia
9 kwietnia 2010 r. o udostêpnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
(Dz. U. z 2010r., Nr 81, poz. 530 z póŸn. zm.),
48) u¿ytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie bêd¹ca osob¹ prawn¹, której ustawa
przyznaje zdolnoœæ prawn¹, korzystaj¹ca z us³ug
p³atniczych w charakterze p³atnika lub odbiorcy,
49) Warunki - „Warunki œwiadczenia przez Bank Pocztowy S.A.
us³ug bankowoœci elektronicznej”,
50) wolne œrodki - saldo rachunku z pocz¹tku dnia powiêkszone o wp³aty oraz œrodki pozosta³e do wykorzystania
z tytu³u przyznanego kredytu lub limitu debetowego,
pomniejszone o wyp³aty, kwoty przyjêtych do realizacji
dyspozycji, blokady oraz zaleg³e nale¿noœci Banku. Wolne
œrodki nie uwzglêdniaj¹ otwartych lokat,
51) wp³ata - ka¿da dyspozycja gotówkowa i bezgotówkowa
powoduj¹ca wp³yw œrodków pieniê¿nych na rachunek,
52) wp³atomat - wskazane przez Bank w Komunikacie
urz¹dzenie do przyjmowania wp³at na rachunek,
z wykorzystaniem karty p³atniczej wydanej do tego
rachunku,
53) Wspó³posiadacz - jeden z Posiadaczy rachunku wspólnego,
54) wyp³ata - ka¿da dyspozycja gotówkowa i bezgotówkowa
powoduj¹ca wyp³yw œrodków pieniê¿nych z rachunku
(obci¹¿enie rachunku),
55) zlecenie p³atnicze - oœwiadczenie p³atnika lub odbiorcy
skierowane do Banku zawieraj¹ce polecenie wykonania
transakcji p³atniczej.
2. Rachunek umo¿liwia korzystanie z us³ug Banku oferowanych
Posiadaczowi tego rachunku na warunkach okreœlonych przez
Bank w odrêbnych uregulowaniach, w tym z us³ugi
bankowoœci elektronicznej. Bank zastrzega sobie prawo do
rozszerzenia oferty dodatkowych us³ug. O terminie udostêpnienia nowych us³ug Bank poinformuje w Komunikacie.
Na rachunek nie mog¹ byæ dokonywane wp³aty z tytu³u
œwiadczeñ emerytalno-rentowych.
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3. Rachunek mo¿e byæ 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 dzia³alnoœæ
gospodarcz¹.
4. Zasady wydawania i u¿ywania kart p³atniczych oraz rozliczania
transakcji przeprowadzonych przy u¿yciu tych kart oraz
warunki œwiadczenia us³ug bankowoœci elektronicznej
zawarte s¹ w Regulaminie kart oraz w Warunkach.
5. Wszelkie podpisy sk³adane przez Posiadacza na dyspozycjach
i innych pismach zwi¹zanych z korzystaniem z rachunku
musz¹ byæ zgodne ze wzorem podpisu z³o¿onym pod
Umow¹.
6. W kwestiach uregulowanych i wyraŸnie nieuregulowanych
w niniejszym Regulaminie Bank i Posiadacz, na podstawie
art. 16 oraz art. 33 Ustawy o us³ugach p³atniczych, wy³¹czaj¹
zastosowanie odpowiednich przepisów w/w Ustawy
w najszerszym dozwolonym przez Ustawê zakresie.
Jednoczeœnie, celem unikniêcia rozbie¿noœci interpretacyjnych, uznaje siê, i¿ w sytuacji, gdy zapisy Umowy i/lub
Regulamin nie okreœlaj¹ w sposób odmienny praw
i obowi¹zków Banku i Posiadacza w porównaniu z zakresem
praw i obowi¹zków okreœlonych ustawowo, to odpowiednie
przepisy w/w Ustawy nie znajduj¹ zastosowania.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
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Rozdzia³ 2. Rachunek wspólny. Pe³nomocnictwo
§2
Ustanowienie rachunku wspólnego mo¿e nast¹piæ wraz
z zawarciem Umowy, jak równie¿ w póŸniejszym terminie.
Bank ma prawo odmówiæ zmiany rachunku z indywidualnego
na wspólny bez podania przyczyny.
Wspó³posiadaczami mog¹ byæ tylko osoby prowadz¹ce
wspólnie dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Wspó³posiadacze samodzielnie dysponuj¹ rachunkiem, z rozwi¹zaniem Umowy w³¹cznie; rozwi¹zanie Umowy przez jednego ze Wspó³posiadaczy odnosi skutek tak¿e wobec drugiego.
Wspó³posiadacze ponosz¹ odpowiedzialnoœæ solidarn¹ za
skutki wynikaj¹ce z korzystania z rachunku wspólnego oraz
odpowiadaj¹ solidarnie wobec Banku za wszelkie zobowi¹zania wynikaj¹ce z Umowy.
Bank nie zrealizuje dyspozycji Wspó³posiadaczy, które wzajemnie lub czêœciowo siê wykluczaj¹ do momentu otrzymania
wspólnego oœwiadczenia Wspó³posiadaczy rachunku w tym
zakresie lub przedstawienia prawomocnego orzeczenia
w³aœciwego s¹du o sposobie dysponowania rachunkiem
wspólnym.
Wspó³posiadacze rachunku s¹ zobowi¹zani do informowania
siebie nawzajem o zmianach wysokoœci wolnych œrodków
uwzglêdniaj¹c dokonywane transakcje oraz informacje
zawarte na wyci¹gach.
Je¿eli w ramach Umowy prowadzonych jest wiêcej ni¿ jeden
rachunek, ustanowienie wspólnoœci rachunku dotyczy
ka¿dego rachunku bankowego prowadzonego w ramach
jednej Umowy.
W przypadku œmierci jednego ze Wspó³posiadaczy, Bank po
otrzymaniu informacji o tym zdarzeniu bez dodatkowej
dyspozycji prowadziæ bêdzie rachunek na rzecz drugiego
Posiadacza.
Dyspozycje z rachunku wspólnego, Bank realizuje w kolejnoœci
ich otrzymania z uwzglêdnieniem terminów ich realizacji,
wskazanych w treœci tej dyspozycji.
Przyjmuje siê, ¿e udzia³y œrodków wnoszonych na rachunek
przez Wspó³posiadaczy s¹ równe, niezale¿nie od faktycznego
wk³adu ka¿dego ze Wspó³posiadaczy, o ile Umowa nie
stanowi inaczej.

§3
1. Do dysponowania rachunkiem mo¿e zostaæ udzielone
Pe³nomocnictwo. Pe³nomocnikiem mo¿e byæ osoba
fizyczna posiadaj¹ca pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych
z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 9.
2. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialnoœæ za czynnoœci
wykonane przez Pe³nomocnika w granicach udzielonego
pe³nomocnictwa.
3. Pe³nomocnik, o ile treœæ pe³nomocnictwa nie stanowi inaczej
i z uwzglêdnieniem postanowieñ ust. 11 uprawniony jest do
dysponowania œrodkami na rachunku oraz dokonywania
wszelkich czynnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem rachunku,
tak jak Posiadacz rachunku, z wy³¹czeniem:
1) zawarcia, zmiany lub wypowiedzenia Umowy,
2) zawarcia, zmiany lub wypowiedzenia umowy kredytu w
rachunku,
3) zmiany danych osobowych, adresowych i kontaktowego
numeru telefonu Posiadacza,
4) wyst¹pienia lub rezygnacji z limitu debetowego,
5) zmiany danych adresowych i kontaktowego numeru
telefonu Posiadacza,
6) zawarcia, wypowiedzenia umowy o kartê p³atnicz¹,
7) z³o¿enia, zmiany, odwo³ania zlecenia wyp³aty,
8) zmiany rodzaju rachunku,
9) udzielania dalszych pe³nomocnictw.
4. Udzielenie pe³nomocnictwa do rachunku wspólnego wymaga
podpisu obu Wspó³posiadaczy.
5. Pe³nomocnictwo udzielone do rachunku wspólnego mo¿e
byæ odwo³ane przez ka¿dego ze Wspó³posiadaczy, ze skutkiem
dla drugiego Wspó³posiadacza.
6. Z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 10, udzielenie oraz odwo³anie pe³nomocnictwa wymaga dla swej wa¿noœci formy
pisemnej w postaci oœwiadczenia z³o¿onego na druku
pe³nomocnictwa w obecnoœci pracownika Banku, pracownika
Poczty Polskiej S.A. lub w obecnoœci notariusza potwierdzaj¹cego w³asnorêcznoœæ podpisu z³o¿onego przez
Pe³nomocnika i Posiadacza. W treœci aktu notarialnego musi
byæ zawarty numer rachunku bankowego, którego ma
dotyczyæ pe³nomocnictwo. Pe³nomocnictwo udzielone
aktem notarialnym nie mo¿e rozszerzaæ ani zawê¿aæ
katalogu czynnoœci dozwolonych dla Pe³nomocnika
zgodnie z postanowieniami ust. 3.
7. Pe³nomocnictwo wygasa z chwil¹ jego odwo³ania, up³ywu
terminu na jaki zosta³o udzielone, jak równie¿ w przypadku
œmierci jedynego Posiadacza lub Pe³nomocnika.
8. Umieszczony na pe³nomocnictwie podpis Pe³nomocnika jest
jednoczeœnie wzorem podpisu, który powinien byæ sk³adany
pod wszystkimi dyspozycjami Pe³nomocnika. Pe³nomocnik
niezw³ocznie po udzieleniu mu przez Posiadacza
pe³nomocnictwa do rachunku, zobowi¹zany jest do z³o¿enia
podpisu pod pe³nomocnictwem w obecnoœci pracownika
placówki Banku, pracownika Poczty Polskiej S.A. lub
notariusza. O powy¿szym obowi¹zku Posiadacz jest zobowi¹zany poinformowaæ Pe³nomocnika.
9. W przypadku, gdy œrodki zgromadzone na rachunku maj¹ byæ
zabezpieczeniem wierzytelnoœci wynikaj¹cej z umowy
kredytu, po¿yczki lub innej umowy, pe³nomocnikiem mo¿e
byæ osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie maj¹ca
osobowoœci prawnej.
10. Udzielenie lub odwo³anie pe³nomocnictwa mo¿e zostaæ
dokonane za poœrednictwem bankowoœci elektronicznej,
o ile zakres i funkcjonalnoœæ tych systemów dopuszcza tak¹
mo¿liwoœæ.
11. Udzielenie pe³nomocnictwa jest jednoznaczne ze zgod¹
Posiadacza na korzystanie przez Pe³nomocnika z us³ug
bankowoœci elektronicznej.
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Rozdzia³ 3. Otwarcie rachunku
§4
Otwarcie rachunku przez Bank nastêpuje na wniosek
Posiadacza z³o¿ony w placówce Banku lub placówce
pocztowej po zawarciu przez niego Umowy z Bankiem.
Zawarcie Umowy i obs³uga rachunku odbywa siê
w placówkach Banku lub placówkach pocztowych, w których
dopuszczono tak¹ mo¿liwoœæ a tak¿e w miejscu siedziby
Posiadacza za poœrednictwem upowa¿nionych pracowników
Banku lub placówek pocztowych.
Zawarcie Umowy nastêpuje w formie pisemnej
z zastrze¿eniem ust. 7 niniejszego paragrafu, po podpisaniu
jej przez Posiadacza lub w przypadku rachunku wspólnego
przez Wspó³posiadaczy oraz przez osobê dzia³aj¹c¹ w
imieniu i na rzecz Banku. Szczegó³owa informacja o
warunkach otwierania i prowadzenia poszczególnych
rachunków udostêpniana jest w Komunikacie.
Przed zawarciem Umowy, Bank dostarcza w formie ustalonej
z osob¹ ubiegaj¹c¹ siê o otwarcie rachunku, projekt Umowy
wraz z niniejszym Regulaminem i Taryf¹, celem zapoznania
siê z nim.
Bank mo¿e zwróciæ siê do osoby wystêpuj¹cej o otwarcie
rachunku o udzielenie dodatkowych informacji lub
przed³o¿enie dodatkowych dokumentów, m.in. w celu
prawid³owego obliczenia, poboru i odprowadzenia
zrycza³towanego podatku dochodowego od niektórych
dochodów rezydentów i nierezydentów, w których Bank
wystêpuje w roli p³atnika zgodnie z ustaw¹ z dnia 26 lipca
1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U.
z 2012r. poz. 361 z póŸn. zm.) oraz wewnêtrznymi
regulacjami Banku.
Osoba wystêpuj¹ca o otwarcie rachunku zobowi¹zana jest
podaæ swoje dane przekazane do Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych (ZUS) w zg³oszeniu p³atnika sk³adek, którymi
identyfikuje siê w ZUS oraz dane przekazane do organu
podatkowego (US), którymi identyfikuje siê w US, w tym
obowi¹zkowo Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), jeœli
taki posiada, a w przypadku jego braku zlo¿yæ oœwiadczenie
o braku Numeru Identyfikacji Podatkowej.
Zawarcie Umowy i otwarcie rachunku mo¿e nast¹piæ tak¿e
na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o otwarcie rachunku, za
poœrednictwem œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ.
Strony potwierdzaj¹ wówczas na piœmie treœæ zawartej
Umowy.
Posiadacz rachunku mo¿e korzystaæ z rachunku po otrzymaniu
z Banku informacji o numerze rachunku oraz po otrzymaniu
przez Bank podpisanej Umowy.
Bankowi przys³uguje prawo odmowy zawarcia Umowy bez
podania przyczyny. O odmowie Bank powiadamia
niezw³ocznie Posiadacza w formie pisemnej.
Rozdzia³ 4. Telefoniczna obs³uga rachunku TELEKONTO
§5
Korzystanie z TELEKONTA, odbywa siê w oparciu
o upowa¿nienie dla Banku, udzielone przez Posiadacza
w zawartej Umowie w momencie jej zawierania lub w formie
wype³nionego i podpisanego odrêbnego druku w terminie
póŸniejszym.
W celu umo¿liwienia korzystania z us³ugi TELEKONTO, Bank na
wniosek Posiadacza wydaje indywidualny kod - has³o oraz
NIK które s³u¿¹ do identyfikacji Posiadacza przez Bank.
Posiadacz jest zobowi¹zany podawaæ je przed ka¿d¹
dyspozycj¹ sk³adan¹ za poœrednictwem us³ugi TELEKONTO.
Warunkiem realizacji dyspozycji z³o¿onej telefonicznie przez
Posiadacza jest prawid³owe przeprowadzenie procesu jego
identyfikacji, za któr¹ uwa¿a siê poprawne podanie co
najmniej NIK'u oraz has³a.
Szczegó³owy zakres us³ugi oraz tryb realizacji zleceñ
i dyspozycji za poœrednictwem TELEKONTA okreœlony jest
w Warunkach.
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Rozdzia³ 5. Us³ugi p³atnicze
§6
Podstaw¹ prawid³owej realizacji przez Bank zlecenia
p³atniczego, jest podanie przez Posiadacza rachunku, co
najmniej numeru rachunku bankowego odbiorcy œrodków
stanowi¹cych przedmiot transakcji p³atniczej z zastrze¿eniem
postanowieñ ust. 2 niniejszego paragrafu, kwoty i waluty
transakcji p³atniczej oraz tytu³u wp³aty.
Bank mo¿e ¿¹daæ podania dodatkowych szczegó³owych
informacji identyfikuj¹cych odbiorcê zlecenia p³atniczego
takich jak imiê i nazwisko odbiorcy oraz jego adres.
Warunkiem realizacji zlecenia sta³ego lub zlecenia
z odroczonym terminem p³atnoœci jest zapewnienie
przez Posiadacza rachunku œrodków w wysokoœci wskazanej
w tym zleceniu oraz nale¿nych Bankowi op³at i prowizji
zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ Taryf¹.
Posiadacz rachunku zobowi¹zany jest zapewniæ œrodki,
o których mowa w ust. 3 w dniu poprzedzaj¹cym
dzieñ realizacji zlecenia sta³ego lub zlecenia z odroczonym
terminem p³atnoœci do momentu jego realizacji. W przypadku
braku œrodków w terminie, o którym mowa w zdaniu
poprzedzaj¹cym, ale zapewnienia œrodków w dniu realizacji
zlecenia zastosowanie maj¹ postanowienia § 9 ust. 3 pkt 2
Regulaminu.
W przypadku, gdy Posiadacz rachunku poda³ nieprawid³owy
numer rachunku bankowego odbiorcy i zlecenie p³atnicze
zosta³o wykonane zgodnie z dyspozycj¹ Posiadacza na ten
rachunek bankowy, Bank na wniosek Posiadacza podejmuje
dzia³ania zmierzaj¹ce do odzyskania kwoty transakcji
p³atniczej i ma prawo do pobrania z tego tytu³u op³aty
w wysokoœci wskazanej w Taryfie.
Obci¹¿enie rachunku kwot¹ transakcji p³atniczej nastêpuje
z dat¹ waluty nie wczeœniejsz¹ ni¿ moment, w którym
faktycznie rachunek zosta³ obci¹¿ony t¹ kwot¹.
W przypadku realizacji zlecenia p³atniczego zainicjowanego
przez p³atnika, Bank uznaje rachunek banku odbiorcy kwot¹
transakcji p³atniczej nie póŸniej, ni¿ do koñca nastêpnego
dnia roboczego po dniu otrzymania zlecenia, a je¿eli dzieñ
realizacji zlecenia wskazany przez p³atnika jest ró¿ny od
dnia jego otrzymania, nie póŸniej ni¿ do koñca nastêpnego
dnia roboczego, po dniu wskazanym przez p³atnika, jako
dzieñ realizacji zlecenia, przy czym dzieñ realizacji
zlecenia nie mo¿e byæ dniem wczeœniejszym ani¿eli dzieñ
otrzymania zlecenia przez Bank.
W przypadku zlecenia, o którym mowa w ust. 7 z³o¿onego
w formie papierowej Bank uznaje rachunek banku odbiorcy nie
póŸniej, ni¿ do koñca drugiego dnia roboczego nastêpuj¹cego
po dniu wskazanym, jako dzieñ realizacji zlecenia
z zastrze¿eniem ust. 9 niniejszego paragrafu.
Postanowienie, o którym mowa w ust. 8 nie ma zastosowania
w przypadku realizacji p³atnoœci w walucie polskiej
realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
dotycz¹cych nale¿noœci, do których stosuje siê przepisy
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
( tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z póŸ. zm.) oraz
rozporz¹dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 paŸdziernika
1992 r. ustanawiaj¹cego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz.
WE L302 z 19.10.1992, str. 1, z póŸn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307, z póŸn. zm.) i Bank
uznaje rachunek banku odbiorcy kwot¹ transakcji p³atniczej
nie póŸniej, ni¿ do koñca nastêpnego dnia roboczego po dniu
otrzymania zlecenia.

§7
1. Wp³aty na rachunek mog¹ byæ dokonywane w formie:
1) gotówkowej - w kasach Banku, w wybranych placówkach
pocztowych oraz kasach innych banków przy u¿yciu
ogólnie dostêpnych dowodów wp³at,
2) wp³at gotówkowych we wskazanych przez Bank
wp³atomatach przy u¿yciu karty p³atniczej wydanej do
rachunku,
3) bezgotówkowej.
2. Wysokoœæ wp³at jest nieograniczona.
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3. Zlecenia p³atnicze mog¹ byæ sk³adane:
1) na dokumentach w formie papierowej,
2) w postaci elektronicznej,
3) na podstawie dyspozycji ustnej, potwierdzonej
wydrukiem i podpisem osoby upowa¿nionej do z³o¿enia
takiej dyspozycji,
4) za poœrednictwem telefonu.
4. Podstaw¹ identyfikacji zlecenia p³atniczego jest numer
rachunku bankowego beneficjenta p³atnoœci.
5. Za wszelkie skutki wynik³e z b³êdnego podania numeru
rachunku lub danych Posiadacza konsekwencje ponosi
wp³acaj¹cy. Z chwil¹ wydania potwierdzenia dla wp³acaj¹cego, wp³ata nie mo¿e byæ odwo³ana.
6. W przypadku wp³ywu na rachunek œrodków w walucie obcej
Posiadacz jest zobowi¹zany z³o¿yæ upowa¿nienie do skupu
walut obcych. Bank dokonuje przeliczenia tych œrodków na
z³ote przy zastosowaniu kursów referencyjnych Banku,
obowi¹zuj¹cych w momencie dokonania rozliczenia.
§8
1. Wyp³aty gotówkowe z rachunku mog¹ byæ dokonywane na
zasadach okreœlonych w niniejszym paragrafie, przy
wykorzystaniu:
1) formularzy wyp³aty dostêpnych w placówkach Banku
i placówkach pocztowych,
2) zlecenia wyp³aty,
3) przekazu pocztowego z rachunku,
4) przy u¿yciu kart p³atniczych,
5) ustnej dyspozycji wyp³aty w placówkach Banku i wybranych placówkach pocztowych.
2. Dni oraz godziny, w których realizowane s¹ wyp³aty w danej
placówce pocztowej podawane s¹ w formie Komunikatu
udostêpnianego na stronie internetowej Banku.
3. W przypadku zlecenia wyp³aty, kwota jednorazowej wyp³aty
nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 10 z³. O zmianie minimalnej kwoty
wyp³aty Bank poinformuje w Komunikacie oraz na stronie
internetowej Banku.
4. Wyp³ata gotówkowa, z wyj¹tkiem realizowanej przy u¿yciu
karty p³atniczej, dokonywana jest wy³¹cznie:
1) w przypadku przekazu pocztowego na rzecz wskazanej na
przekazie pocztowym osoby (nale¿y podaæ jej imiê
i nazwisko oraz adres odbioru œrodków), zgodnie
z regulacjami obowi¹zuj¹cymi w Poczcie Polskiej dla
przekazów pocztowych,
2) w przypadku ustnej dyspozycji wyp³aty - do r¹k
Posiadacza lub Pe³nomocnika, po okazaniu dokumentu
to¿samoœci i potwierdzeniu formularza wyp³aty,
3) w pozosta³ych przypadkach - do r¹k Posiadacza lub
Pe³nomocnika, po okazaniu dokumentu to¿samoœci, na
podstawie prawid³owo wype³nionego formularza wyp³aty.
5. Wyp³ata gotówkowa mo¿e zostaæ zrealizowana:
1) w wybranych placówkach pocztowych jak i placówkach
Banku,
2) pod wskazanym przez Posiadacza adresem, pod
warunkiem wczeœniejszego z³o¿enia zlecenia wyp³aty lub
przekazu pocztowego z rachunku,
3) przy u¿yciu karty p³atniczej - zgodnie z postanowieniami
Regulaminu karty.
6. W sytuacji gdy placówka pocztowa w danym dniu nie mo¿e
zrealizowaæ wyp³aty, Posiadacz mo¿e dokonaæ w danej
placówce zg³oszenia wyp³aty. Placówka pocztowa okreœli
termin, w którym wyp³ata bêdzie mog³a byæ zrealizowana.
7. W przypadku realizacji wyp³aty w oparciu o zlecenie wyp³aty,
Bank dokonuje blokady œrodków na rachunku do wysokoœci
¿¹danej wyp³aty nie wczeœniej ni¿ na 3 dni robocze przed
terminem wyp³aty. Posiadacz nie mo¿e dysponowaæ
zablokowan¹ kwot¹. Blokada zostanie zniesiona przez Bank
po otrzymaniu informacji z placówki pocztowej o nie
dokonaniu wyp³aty, nie póŸniej ni¿ 14 dni kalendarzowych
od wyznaczonego terminu wyp³aty.
8. Kwota przekazu pocztowego nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿
graniczna wartoœæ przekazu pocztowego ustalona odrêbnymi
przepisami. Wyp³ata w oparciu o zlecenie wyp³aty nie mo¿e
byæ wy¿sza ni¿ graniczna wartoœæ przekazu pocztowego
i mo¿e zostaæ zrealizowana wy³¹cznie w pe³nych z³otych.
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9. Wyp³ata na podstawie zlecenia wyp³aty realizowana jest wg
nastêpuj¹cego trybu:
1) na co najmniej trzy dni robocze przed wskazanym
terminem realizacji zlecenia wyp³aty Posiadacz sk³ada
w Banku lub placówce pocztowej, korespondencyjnie lub
telefonicznie, zlecenie wyp³aty, okreœlaj¹c kwotê i termin
wyp³aty oraz placówkê pocztow¹ lub adres, pod którym
wyp³ata ma zostaæ zrealizowana. Zlecenie wyp³aty
sk³adane telefonicznie powinno zostaæ dokonane, na co
najmniej jeden dzieñ roboczy przed terminem realizacji
zlecenia,
2) z³o¿one zlecenie wyp³aty mo¿e byæ realizowane jednorazowo b¹dŸ cyklicznie,
3) w przypadku rachunków wspólnych, œrodki wyp³acane na
podstawie zlecenia wyp³aty mo¿e podj¹æ ka¿dy
z Posiadaczy,
4) wyp³aty realizowane s¹ do wysokoœci dostêpnych na
rachunku œrodków, pozostaj¹cych po potr¹ceniu prowizji
i op³at nale¿nych Bankowi oraz pozosta³ych dyspozycji
Posiadacza (przelewów, zleceñ sta³ych) o terminie
realizacji przypadaj¹cym przed dniem p³atnoœci
wskazanym w zleceniu wyp³aty,
5) je¿eli z³o¿one przez Posiadacza zlecenie wyp³aty nie
znajduje w ca³oœci pokrycia w saldzie rachunku, a saldo
stanowi nie mniej ni¿ 90% kwoty wskazanej w zleceniu
wyp³aty i nie mniej ni¿ 10 z³, Bank dokona realizacji zlecenia
do wysokoœci kwoty dostêpnych œrodków,
6) brak œrodków na rachunku w dniu wskazanym, jako dzieñ
realizacji zlecenia wyp³aty skutkuje podjêciem przez Bank
kolejnej próby realizacji zlecenia w nastêpnym dniu
roboczym,
7) w przypadku nie podjêcia œrodków pod wskazanym
w zleceniu wyp³aty adresem, Posiadacz mo¿e zrealizowaæ
wyp³atê w terminie 10 dni kalendarzowych od daty
wskazanej w zleceniu wyp³aty w placówce pocztowej
w³aœciwej dla wskazanego miejsca wyp³aty,
8) Posiadacz mo¿e zg³osiæ w Banku lub placówce pocztowej,
korespondencyjnie lub telefonicznie, zmianê lub
odwo³anie zlecenia wyp³aty.
10. Wyp³ata w oparciu o przekaz pocztowy z rachunku
realizowana jest wed³ug nastêpuj¹cego trybu:
1) Posiadacz sk³ada telefoniczne przekaz pocztowy
okreœlaj¹c kwotê, imiê i nazwisko adresata przekazu oraz
adres miejsca dorêczenia,
2) zg³oszenie telefoniczne przekazu pocztowego realizowane jest po przeprowadzeniu procedury identyfikacji
Posiadacza,
3) zg³oszony do godziny okreœlonej w Komunikacie
przekaz pocztowy wywo³uje skutek (obci¹¿enie rachunku)
w tym samym dniu, zg³oszony po godzinie okreœlonej
w Komunikacie w nastêpnym dniu roboczym po dniu
z³o¿enia zg³oszenia,
4) po przyjêciu zg³oszenia zlecenia przekazu na kwotê
1 000 z³ lub wy¿sz¹, przed jego realizacj¹ Bank mo¿e
dokonaæ weryfikacji telefonuj¹c do Posiadacza na numer
telefonu podany w Umowie. W przypadku braku
mo¿liwoœci 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
terminowoœæ realizacji przekazu przez placówki Poczty
Polskiej,
6) zwrot niepodjêtych œrodków wys³anych przekazem
pocztowym nastêpuje do nadawcy po potr¹ceniu przez
Pocztê Polsk¹ S.A. op³at pocztowych w wysokoœci
wskazanej na stronie internetowej www.poczta-polska.pl.
11. Dni oraz godziny, w których realizowane s¹ wyp³aty w danej
placówce pocztowej podawane s¹ w formie Komunikatu
dostêpnego na stronie internetowej Banku.

12. Posiadacz mo¿e dokonaæ wyp³aty w granicach wolnych
œrodków z zastrze¿eniem zapisów dotycz¹cych wyp³aty
w oparciu o zlecenie wyp³aty, przekazu pocztowego
z rachunku oraz wyp³aty przy u¿yciu karty p³atniczej. Bank
mo¿e wprowadziæ wymóg wczeœniejszego zg³aszania
w placówce pocztowej lub w placówce Banku wyp³at w kwocie
powy¿ej 20 000 z³, na co najmniej 2 dni robocze przed
terminem wyp³aty. Informacja o wprowadzeniu przez Bank
wymogu awizowania wyp³aty, a tak¿e o zmianie tej wysokoœci
zamieszczana bêdzie w Komunikacie.
§9
1. Wyp³aty z rachunku mog¹ byæ dokonywane w formie
bezgotówkowej w drodze realizacji nastêpuj¹cych zleceñ
p³atniczych: poleceñ przelewu, zleceñ sta³ych, poleceñ
wyp³aty za granicê, a w przypadku gdy do rachunku zosta³a
wydana karta p³atnicza tak¿e t¹ kart¹.
2. Posiadacz mo¿e wystawiaæ zlecenia p³atnicze w dowolnych
kwotach na dowolny rachunek w granicach wolnych œrodków
z uwzglêdnieniem minimalnych kwot transakcji p³atniczych
o których mowa w Komunikacie. Bank nie wykona zlecenia
p³atniczego Posiadacza, je¿eli nie ma ono w ca³oœci pokrycia w
wolnych œrodkach na rachunku, niezale¿nie od œrodków
zgromadzonych na lokatach, z zastrze¿eniem realizacji
zlecenia p³atniczego dotycz¹cego zap³aty kart¹ p³atnicz¹ oraz
z uwzglêdnieniem postanowieñ § 16 Regulaminu.
3. Bank, w zale¿noœci od terminu zapewnienia przez Posiadacza
œrodków na realizacjê zlecenia p³atniczego przekazuje do
rozliczenia transakcjê p³atnicz¹ do KIR, zgodnie z harmonogramem sesji zamieszczonych w Komunikacie:
1) na pierwsz¹ sesjê Elixir w dniu wskazanym, jako dzieñ
realizacji zlecenia je¿eli œrodki zosta³y zapewnione w dniu
poprzedzaj¹cym dzieñ wskazany jako dzieñ realizacji
zlecenia,
2) na pierwsz¹ sesjê Elixir po dniu wskazanym, jako dzieñ
realizacji zlecenia je¿eli œrodki zosta³y zapewnione w dniu
wskazanym jako dzieñ realizacji zlecenia.
4. Posiadacz sk³ada polecenia przelewu w uzgodniony
z Bankiem sposób, w tym w szczególnoœci:
1) za pomoc¹ us³ugi Pocztowy24, udostêpnionej do
rachunku,
2) poprzez z³o¿enie w Banku lub przes³anie do Banku
formularza przelewu lub innego bankowego dokumentu
p³atniczego wystawionego na Posiadacza przez jego
wierzyciela i zaakceptowanego podpisem Posiadacza,
3) poprzez z³o¿enie formularza przelewu w placówce
pocztowej w celu uzyskania potwierdzenia jego przyjêcia,
zablokowania œrodków oraz przekazania do realizacji do
Banku,
4) w przypadku przelewu do ZUS lub do US przy u¿yciu
dokumentu p³atniczego wed³ug wzoru wprowadzonego
odpowiednim rozporz¹dzeniem Ministra Finansów,
5) za poœrednictwem telefonu, w trybie opisanym w § 5, pod
warunkiem podania w sposób jednoznaczny i nie budz¹cy
w¹tpliwoœci danych identyfikuj¹cych odbiorcê polecenia
przelewu,
6) w przypadku dokonywania zleceñ p³atniczych za granicê
poprzez wype³nienie i z³o¿enie lub przes³anie do Banku
formularza zlecenia polecenia wyp³aty za granicê,
7) poprzez z³o¿enie w Banku lub przes³anie do Banku
formularza zlecenia sta³ego albo z³o¿enie zlecenia sta³ego
telefonicznie lub poprzez us³ugê Pocztowy24,
8) w trybie realizacji polecenia zap³aty w rozumieniu ustawy
Prawo bankowe.
5. W przypadku realizacji przelewu w trybie opisanym w ust. 4
pkt. 3) Bank dokonuje blokady œrodków na rachunku do
wysokoœci kwoty przelewu. Blokada œrodków na rachunku
oznacza, ¿e Posiadacz nie mo¿e dysponowaæ zablokowan¹
kwot¹.
6. Sk³adaj¹c polecenie przelewu do ZUS Posiadacz jest
zobowi¹zany wpisaæ na dokumencie p³atniczym dane
identyfikacyjne zg³oszone do ZUS, w tym obowi¹zkowo
wszystkie dane zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Finansów

w sprawie wzoru bankowego dokumentu p³atniczego
nale¿noœci z tytu³u sk³adek, do których poboru zobowi¹zany
jest ZUS. Sk³adaj¹c polecenie przelewu do US Posiadacz jest
zobowi¹zany wpisaæ na formularzu dane identyfikacyjne
zg³oszone do US, w tym obowi¹zkowo wszystkie dane zgodnie
z Rozporz¹dzeniem Ministra Finansów w sprawie wzoru
formularza wp³aty gotówkowej oraz polecenia przelewu na
rachunek bankowy organu podatkowego. Posiadacz ponosi
odpowiedzialnoœæ za skutki podania nieprawid³owych danych.
Zlecenia do ZUS i US nie mo¿na dokonaæ za poœrednictwem
serwisu automatycznego.
7. 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 i obowi¹zuj¹cych w Banku
przepisów dotycz¹cych wykonywania przez Bank poleceñ
wyp³aty w obrocie dewizowym. Polecenie wyp³aty w walucie
obcej realizowane jest przy zastosowaniu referencyjnych
kursów Banku obowi¹zuj¹cych w momencie realizacji
zlecenia.
8. Zmiana numeru rachunku bankowego kontrahenta w zleceniu
sta³ym traktowana jest przez Bank jak odwo³anie poprzedniego i z³o¿enie nowego zlecenia sta³ego.
§ 10
1. Posiadacz ma mo¿liwoœæ dysponowania Pocztowym Kontem
Firmowym w formie przelewu Giro Sk³adka.
2. Posiadacz mo¿e zlecaæ przelew Giro Sk³adka wy³¹cznie za
poœrednictwem placówek pocztowych.
3. Bank realizuje dyspozycje przelewu Giro Sk³adka po dokonaniu wp³aty gotówkowej odpowiadaj¹cej kwocie zadysponowanej w z³o¿onym poleceniu przelewu.
4. Wymienione w ust. 1 dyspozycje Posiadacz sk³ada w wybranej
placówce pocztowej na formularzach opisanych w § 9 ust. 6.
5. Wydana kopia przelewu Giro Sk³adka opatrzona odciskiem
pieczêci (datownikiem) placówki pocztowej stanowi
jednoczeœnie potwierdzenie dokonania wp³aty gotówkowej
na rachunek Posiadacza, w wysokoœci odpowiadaj¹cej kwocie
zadysponowanej w tym poleceniu przelewu.
6. Przelewy Giro Sk³adka przyjmowane s¹ w placówkach
pocztowych wy³¹cznie w dni robocze.
7. Warunkiem realizacji dyspozycji Posiadacza jest posiadanie na
Pocztowym Koncie Firmowym, w dniu realizacji dyspozycji,
kwoty wystarczaj¹cej na jej pokrycie.
§ 11
1. Posiadacz rachunku mo¿e regulowaæ swoje zobowi¹zania
wzglêdem osób trzecich poprzez ustanowienie polecenia
zap³aty z rachunku.
2. Polecenie zap³aty stanowi dyspozycjê odbiorcy udzielon¹
Bankowi do obci¹¿enia rachunku Posiadacza i uznania t¹
kwot¹ rachunku odbiorcy na podstawie zgody udzielonej
przez Posiadacza.
3. Rozwi¹zanie Umowy skutkuje odwo³aniem zgody Posiadacza,
o której mowa w ust. 2.
§ 12
1. Zlecenia p³atnicze Posiadacza rachunku sk³adane w placówkach pocztowych w formie papierowej w dniu, który nie jest
dniem roboczym dla Banku, przyjmowane s¹ przez Bank do
realizacji z dat¹ pierwszego dnia roboczego po dniu z³o¿enia
tej dyspozycji.
2. Wp³ata gotówki dokonywana bezpoœrednio w placówce
Banku przez Posiadacza rachunku na swój rachunek lub przez
osoby trzecie nie bêd¹ce konsumentami na rachunek
Posiadacza prowadzony w Banku w walucie tego rachunku,
udostêpniana jest na tym rachunku z dat¹ waluty, nie póŸniejsz¹, ni¿ nastêpnego dnia roboczego po dniu otrzymania
œrodków pieniê¿nych z uwzglêdnieniem postanowieñ ust. 5.
3. Œrodki pieniê¿ne bêd¹ce przedmiotem transakcji p³atniczej
przeznaczone dla Posiadacza rachunku, Bank ksiêguje na
rachunku Posiadacza z dat¹ waluty tego dnia, w którym
wp³ynê³y one na rachunek Banku.
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4. Œrodki, o których mowa w ust. 3 Bank udostêpnia Posiadaczowi
rachunku niezw³ocznie po ich otrzymaniu.
5. W przypadku wp³aty, o której mowa w ust. 2 dokonywanej
przez osoby trzecie bêd¹ce konsumentami œrodki pieniê¿ne
z tytu³u tej wp³aty udostêpniane s¹ na tym rachunku
niezw³ocznie po ich otrzymaniu nie póŸniej, ni¿ w tym samym
dniu roboczym, oraz otrzymuj¹ datê waluty z chwil¹ wp³aty.
§ 13
1. Posiadacz rachunku mo¿e zrealizowaæ przelew z dat¹ bie¿¹c¹
za poœrednictwem systemu Sorbnet w placówkach Banku,
które realizuj¹ tak¹ us³ugê. Wykaz placówek, które realizuj¹ tê
us³ugê jest udostêpniony na stronie internetowej Banku.
Minimalna kwota takiej transakcji oraz godziny jego realizacji
okreœlone s¹ w Komunikacie.
2. Posiadacz rachunku mo¿e zrealizowaæ transakcjê p³atnicz¹ za
poœrednictwem systemu Sorbnet za wyj¹tkiem p³atnoœci:
1) z tytu³u sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne,
2) na rzecz organów podatkowych,
3) na rachunki w bankach, które nie s¹ uczestnikiem systemu
Sorbnet.
3. Z przyczyn niezale¿nych od Banku, Bank zastrzega mo¿liwoœæ
czasowego lub ca³kowitego ograniczenia realizacji przez
system SORBNET dyspozycji przelewów z³o¿onych do realizacji
w tym systemie.
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, zlecenia które zosta³y
przes³ane do systemu Sorbnet, ale jeszcze nie zosta³y
rozliczone, Bank realizuje za poœrednictwem systemu Elixir
z uwzglêdnieniem postanowieñ ust. 5.
5. Zlecenia p³atnicze, o których mowa w ust. 4, które nie mog³y
zostaæ zrealizowane za poœrednictwem systemu Elixir
zrealizowane zostan¹ w systemie Sorbnet po przywróceniu
jego pe³nej funkcjonalnoœci w przed³u¿onym czasie funkcjonowania systemu.
Rozdzia³ 6. Autoryzacja transakcji p³atniczych odmowa ich
realizacji przez Bank oraz ich odwo³anie
§ 14
1. Transakcjê uwa¿a siê za prawid³owo autoryzowan¹, je¿eli
Posiadacz rachunku wyrazi³ zgodê na jej realizacjê w trybie i na
zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
2. Posiadacz rachunku udziela zgody na realizacjê transakcji
p³atniczej przed jej wykonaniem z zastrze¿eniem ust. 3.
3. W uzgodnionych przypadkach, zgoda mo¿e zostaæ udzielona
po wykonaniu transakcji p³atniczej.
4. Autoryzacja sta³ego zlecenia p³atniczego jest równoznaczna
z autoryzacj¹ wszystkich transakcji p³atniczych wykonywanych w ramach tego zlecenia, a¿ do jego odwo³ania albo do
dnia zakoñczenia cyklu p³atnoœci.
5. Bank wykonuje transakcje p³atnicze na podstawie zleceñ
p³atniczych z³o¿onych poprzez us³ugi bankowoœci elektronicznej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie Warunkami.
6. Poprawnoœæ i autoryzacja z³o¿onego zlecenia p³atniczego
w placówce Banku lub placówce pocztowej potwierdzana jest
przez Posiadacza w³asnorêcznym podpisem zgodnym ze
wzorem z³o¿onym na Umowie. Podpis sk³adany jest na
potwierdzeniu z³o¿onego zlecenia p³atniczego. Zlecenie
p³atnicze uznaje siê za otrzymane przez Bank w momencie, w
którym zlecenie przekazane bezpoœrednio przez Posiadacza
lub poœrednio przez odbiorcê albo za jego poœrednictwem
zosta³o otrzymane przez Bank.
7. Autoryzacja zleceñ i dyspozycji Posiadacza w bankowoœci
elektronicznej nastêpuje na zasadach okreœlonych w Warunkach. Podstawowym narzêdziem autoryzacji i identyfikacji jest:
1) w przypadku us³ugi Telekonto podanie NIK i has³a dostêpu,
2) w przypadku us³ugi Pocztowy24 - podanie NIK i kodu SMS,
3) w przypadku us³ugi PocztowySMS - podanie NIK i wys³anie
zapytania z zarejestrowanego w bazie teleadresowej Banku numeru telefonu komórkowego Posiadacza rachunku.
8. Zgoda na obci¹¿anie rachunku w ramach polecenia zap³aty,
musi zostaæ:
1) z³o¿ona przez p³atnika w Banku i u odbiorcy, albo
2) dostarczona do Banku przez odbiorcê lub bank odbiorcy.
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§ 15
1. Zgoda, o której mowa w § 14 ust. 1 mo¿e zostaæ wycofana przez
Posiadacza rachunku nie póŸniej jednak ni¿ do momentu,
w którym zlecenie p³atnicze zgodnie z ustêpem 2 i 3 sta³o siê
nieodwo³alne.
2. Posiadacz rachunku nie mo¿e odwo³aæ zlecenia p³atniczego:
1) od chwili jego otrzymania przez Bank,
2) w przypadku zlecenia p³atniczego zainicjowanego przez
odbiorcê lub za jego poœrednictwem, gdy kwota transakcji
zosta³a przekazana odbiorcy, lub w przypadku, gdy
Posiadacz rachunku wyrazi³ zgodê na realizacjê przez
odbiorcê zlecenia p³atniczego.
3. W przypadku polecenia zap³aty, a tak¿e zlecenia z odroczonym
terminem wykonania Posiadacz rachunku mo¿e odwo³aæ
zlecenie p³atnicze z zachowaniem prawa do zwrotu kwoty
transakcji p³atniczej nie póŸniej ni¿ do koñca dnia roboczego,
poprzedzaj¹cego uzgodniony dzieñ obci¹¿enia rachunku.
W przypadku wycofania zgody na realizacjê kolejnych
transakcji p³atniczych, Posiadacz rachunku mo¿e zastrzec, i¿
wycofanie dotyczy wszystkich niewykonanych transakcji
p³atniczych.
4. Po up³ywie terminów okreœlonych w ustêpie 2-3 zlecenie
p³atnicze mo¿na odwo³aæ wy³¹cznie, je¿eli uzgodni¹ to miêdzy
sob¹ Posiadacz rachunku i Bank a w przypadkach, o których
mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 3 wymagana jest dodatkowo zgoda
odbiorcy.
5. Sta³e zlecenie p³atnicze Posiadacz rachunku mo¿e odwo³aæ
w placówkach Banku ca³kowicie, albo wskazaæ konkretn¹
transakcjê p³atnicz¹ w ramach tego zlecenia, która ma zostaæ
odwo³ana, nie póŸniej ni¿ do koñca dnia roboczego
poprzedzaj¹cego dzieñ wykonania najbli¿szej transakcji
w ramach tego zlecenia albo w przypadku, gdy konkretna
transakcja p³atnicza w ramach tego zlecenia ma byæ odwo³ana
nie póŸniej ni¿ do koñca dnia roboczego poprzedzaj¹cego
dzieñ wykonania transakcji, która ma byæ odwo³ana w ramach
tego zlecenia.
6. Za odwo³anie zlecenia Bank pobiera op³aty w wysokoœci
wskazanej w Taryfie, z której wyci¹g stanowi integraln¹ czêœæ
Umowy.
§ 16
1. Bank odmawia wykonania autoryzowanego zleceni p³atniczego, w przypadku:
1) z³o¿enia zlecenia p³atniczego z naruszeniem postanowieñ
Umowy i niniejszego Regulaminu lub obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa,
2) braku œrodków na rachunku,
3) blokady œrodków na rachunku,
4) zajêcia rachunku przez organ egzekucyjny,
5) braku zgodnoœci podpisu z wzorem podpisu z³o¿onym
pod Umow¹ lub w przypadku Pe³nomocnika braku
zgodnoœci podpisu z wzorem podpisu z³o¿onym na
pe³nomocnictwie,
6) gdy identyfikacja Posiadacza lub Pe³nomocnika nie
zakoñczy³a siê pozytywnie,
7) polecenia zap³aty, gdy kwota transakcji w ramach tego
zlecenia p³atniczego przekracza maksymaln¹ kwotê
okreœlon¹ dla tej us³ugi w Komunikacie.
2. O odmowie wykonania autoryzowanego zlecenia p³atniczego,
Bank informuje Posiadacza w zale¿noœci od œwiadczonych
przez Bank us³ug i bêd¹cych w posiadaniu Banku danych
kontaktowych, z zastrze¿eniem ust. 4 i 8 niniejszego paragrafu.
3. Informacja o odmowie wysy³ana jest na koniec dnia roboczego
i zawiera informacje o wszystkich niezrealizowanych
transakcjach p³atniczych z danego dnia. Wiadomoœæ zawiera
tak¿e, jeœli to mo¿liwe, informacjê o przyczynie niezrealizowania zlecenia p³atniczego, a tak¿e o procedurze sprostowania
b³êdów, które spowodowa³y odmowê realizacji tego zlecenia
chyba, ¿e poinformowania o odmowie lub jej przyczynach
zabraniaj¹ przepisy prawa lub orzeczenia uprawnionych
organów.
4. Informacja o odmowie zrealizowania zlecenia p³atniczego,
które zosta³o z³o¿one bezpoœrednio w placówce Banku
udzielana jest bezpoœrednio Posiadaczowi przez tê placówkê.

5. Zlecenie p³atnicze, którego wykonania odmówiono zgodnie
z niniejszym paragrafem, uznaje siê za nieotrzymane.
6. W przypadku, gdy odmowa wykonania zlecenia p³atniczego
by³a uzasadniona, np. w przypadku niewystarczaj¹cego salda
œrodków na rachunku, Bank mo¿e za powiadomienie pobieraæ
op³aty, zgodnie z Taryf¹ op³at i prowizji.
7. Na zasadach okreœlonych w ust. od 2 do 5 niniejszego
paragrafu Bank informuje Posiadacza o niezrealizowanych
operacjach niefinansowych, o których mowa w Warunkach.
8. W przypadku braku mo¿liwoœci technicznych dokonania
powiadomienia w ustalonej w Regulaminie formie Bank mo¿e
dokonaæ powiadomienia drog¹ pocztow¹ na adres korespondencyjny wskazany przez Posiadacza w Umowie.
§ 17
1. Posiadacz rachunku jest zobowi¹zany niezw³ocznie powiadomiæ Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienale¿ycie wykonanych transakcjach p³atniczych
na rachunku.
2. Je¿eli Posiadacz rachunku w terminie 30 dni od dnia obci¹¿enia
rachunku lub dnia, w którym transakcja mia³a zostaæ
zrealizowana, nie dokona zg³oszenia, o którym mowa w ust. 1
roszczenia z tytu³u tych nieautoryzowanych, niewykonanych
lub nienale¿ycie wykonanych transakcji p³atniczych wygasaj¹.
3. W przypadku, gdy u¿ytkownik nie korzysta z rachunku
p³atniczego termin, o którym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, liczy siê od dnia wykonania nieautoryzowanych lub
nienale¿ycie wykonanych transakcji p³atniczych albo od dnia,
w którym transakcja p³atnicza mia³a byæ wykonana.
4. Postanowieñ ust. 2 nie stosuje siê w przypadku, gdy Bank nie
udostêpni³ Posiadaczowi informacji o transakcjach
p³atniczych, zgodnie z § 28 ust. 1 i 2 Regulaminu.
5. Ciê¿ar udowodnienia, ¿e transakcja p³atnicza by³a prawid³owo
autoryzowana lub, ¿e zosta³a prawid³owo wykonana spoczywa
na tej stronie Umowy, która wywodzi z tego tytu³u skutek
prawny. Wykazanie przez Bank, i¿ Posiadacz autoryzowa³
transakcjê p³atnicz¹ zgodnie z postanowieniami Regulaminu
jest wystarczaj¹ce do udowodnienia, i¿ transakcja zosta³a
autoryzowana przez Posiadacza.
Rozdzia³ 7. Limit debetowy w Pocztowym Koncie Firmowym
§ 18
1. Bank mo¿e nadaæ Posiadaczowi, na jego wniosek 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 zostaæ przyznany po spe³nieniu
³¹cznych warunków okreœlonych w Komunikacie obowi¹zuj¹cym w dniu z³o¿enia w Banku wniosku o limit debetowy.
3. O wypowiedzeniu limitu debetowego Bank informuje
Posiadacza rachunku na piœmie.
4. Bank mo¿e odmówiæ przyznania limitu debetowego bez
podania przyczyny, a Posiadaczowi nie przys³uguje roszczenie
z tytu³u odmowy.
5. Okres sp³aty limitu debetowego wynosi 12 miesiêcy licz¹c od
dnia jego powstania, co oznacza, ¿e zad³u¿enie na rachunku
z tytu³u przyznanego limitu mo¿e utrzymywaæ siê przez okres
nie d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy. Po tym okresie saldo rachunku
musi byæ równe lub wy¿sze od zera.
6. Je¿eli dzieñ sp³aty limitu debetowego przypada na dzieñ nie
bêd¹cy dniem roboczym, Posiadacz jest zobowi¹zany
dokonaæ sp³aty limitu debetowego w ostatni dzieñ roboczy
przypadaj¹cy przed dniem sp³aty.
7. Wypowiedzenie przyznanego limitu debetowego mo¿e
nast¹piæ w ka¿dym czasie, w przypadku:
1) przekroczenia kwoty przyznanego limitu debetowego,
2) niesp³acenia limitu w terminie 12 miesiêcy,
3) zajêcia œrodków na rachunku z tytu³u prowadzonego
postêpowania egzekucyjnego,
4) powziêcia przez Bank informacji, ¿e Posiadacz rachunku
widnieje w wykazach niesolidnych d³u¿ników.

8. W przypadku wypowiedzenia Umowy w zakresie limitu
debetowego Posiadacz rachunku jest zobowi¹zany do sp³aty
zad³u¿enia najpóŸniej z dniem up³ywu okresu wypowiedzenia,
wskazanego w piœmie Banku, liczonego od dnia dorêczenia
wypowiedzenia.
9. Od powsta³ego zad³u¿enia Bank nalicza odsetki wed³ug
zmiennej stopy procentowej w wysokoœci okreœlonej
w Komunikacie.
10. Odsetki od powsta³ego zad³u¿enia Bank pobiera co miesi¹c, za
okres od dnia powstania zad³u¿enia do dnia poprzedzaj¹cego
dzieñ pobrania odsetek. Posiadacz jest zobowi¹zany do
utrzymania w tym dniu wolnych œrodków pozwalaj¹cych na
ich pobranie bez powodowania przekroczenia kwoty limitu
debetowego. Odsetki pobierane s¹ z uwzglêdnieniem
rzeczywistego okresu korzystania z limitu i zmieniaj¹cej siê
wysokoœci zad³u¿enia. Obliczaj¹c kwotê odsetek przyjmuje siê
zasadê, ¿e rok liczy 365 dni.
11. W przypadku przekroczenia kwoty limitu debetowego Bank
pobiera od nastêpnego dnia, w którym przekroczony zosta³
limit debetowy, odsetki od przekroczonej kwoty, w wysokoœci
okreœlonej w Komunikacie.
12. W przypadku braku sp³aty limitu debetowego w terminie
12 miesiêcy Bank pobiera od nastêpnego dnia po up³ywie
terminu sp³aty od kwoty zad³u¿enia, odsetki w wysokoœci
okreœlonej w Komunikacie.
13. Wysokoœæ stopy procentowej obliczonej zgodnie z zasadami
zawartymi w ust. 9 12 nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 4-krotnoœæ stopy
lombardowej NBP.
14. Brak sp³aty niedozwolonego zad³u¿enia w terminie
wyznaczonym w przes³anym przez Bank wezwaniu do sp³aty,
upowa¿nia Bank do wypowiedzenia Umowy i do podjêcia
czynnoœci windykacyjnych w tym tak¿e za poœrednictwem firm
zewnêtrznych.
15. W okresie korzystania przez Posiadacza z limitu debetowego
wp³ywy na rachunek zaliczane bêd¹ w pierwszej kolejnoœci na
sp³atê:
1) nale¿nych op³at i prowizji oraz kosztów Banku,
2) odsetek nale¿nych Bankowi z tytu³u korzystania przez
Posiadacza z limitu debetowego,
3) kwoty zad³u¿enia z tytu³u limitu debetowego.
16. Bank mo¿e zawiesiæ przyznawanie limitów debetowych. Limity
przyznane przed dniem zawieszenia tej us³ugi obs³ugiwane 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
korzystaæ z kredytu w rachunku. Zawarcie tej umowy
powoduje wygaœniêcie prawa do korzystania z limitu
debetowego.
18. Koszty windykacji prowadzonej za poœrednictwem firm
zewnêtrznych, o których mowa w ust. 14, mog¹ wynieœæ nie
wiêcej ni¿ 15% wartoœci zad³u¿enia + VAT, ale nie mniej ni¿
20,00 z³ netto + VAT przy wszczêciu postêpowania od jednej
sprawy. Wartoœci te mog¹ byæ powiêkszone o koszty i op³aty
zgodnie z powszechnie obowi¹zuj¹cymi przepisami.
19. Posiadacz mo¿e zrezygnowaæ z limitu debetowego
przekazuj¹c do Banku oœwiadczenie o rezygnacji z limitu
debetowego. Bank zamyka limit debetowy po uregulowaniu
przez Posiadacza wszelkich nale¿noœci wynikaj¹cych z limitu
debetowego.
Rozdzia³ 8. Lokaty w rachunku
§ 19
1. Rodzaje lokat oraz wysokoœæ ich oprocentowania podawane s¹
do wiadomoœci w Komunikacie.
2. Lokata mo¿e byæ prowadzona jako:
1) lokata jednorazowa (nieodnawialna), która pierwszego
dnia roboczego po up³ywie zadeklarowanego terminu
stawiana jest wraz z nale¿nymi odsetkami do dyspozycji
Posiadacza na rachunku,
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2) lokata odnawialna, która pierwszego dnia po up³ywie
zadeklarowanego terminu odnawia siê na taki sam termin,
na który by³a 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 up³ywie zadeklarowanego terminu odnawia siê na taki
sam termin, na który by³a zawarta uprzednio, na
warunkach obowi¹zuj¹cych w dniu odnowienia. Nale¿ne
odsetki powiêkszaj¹ kwotê lokaty.
Minimalne kwoty lokat oraz minimalne kwoty dop³at do lokat
okreœlone s¹ w Komunikacie.
Lokaty oprocentowane s¹ wed³ug sta³ej lub zmiennej stopy
procentowej. Do lokat stosuje siê przepisy o oprocentowaniu
zawarte w ust. 8 i 9.
Rodzaje rachunków w ramach, których mog¹ byæ otwierane
lokaty podawane s¹ w Komunikacie.
Lokaty zak³adane s¹ na podstawie sk³adanej przez Posiadacza
osobiœcie, elektronicznie lub telefonicznie dyspozycji
za³o¿enia lokaty lub w inny sposób uzgodniony z Bankiem na
podstawie odrêbnie zawartych umów. Warunki lokaty
okreœlone s¹ przez Bank w odrêbnym dokumencie
stanowi¹cym potwierdzenie za³o¿enia lokaty przekazywanym
Posiadaczowi. Lokaty mog¹ byæ odnawiane na taki sam termin,
na warunkach obowi¹zuj¹cych w dniu ich odnowienia.
Dyspozycja otwarcia lokaty mo¿e byæ realizowana do
wysokoœci wolnych œrodków znajduj¹cych siê na rachunku
w dniu realizacji dyspozycji. W przypadku braku œrodków na
realizacjê dyspozycji otwarcia lokaty, Bank podejmuje próby
realizacji dyspozycji do koñca dnia, w którym dyspozycja
wp³ynê³a do Banku.
Œrodki pieniê¿ne zgromadzone na rachunku lokaty s¹
oprocentowane, w zale¿noœci od rodzaju lokaty, wed³ug
zmiennej lub sta³ej stopy procentowej, której wysokoœæ
ustalana jest na podstawie co najmniej jednego ze
wskaŸników, o których mowa w § 24 ust. 2.
Zmiana co najmniej jednego ze wskaŸników, o których mowa
w ust. 8 skutkuje uprawnieniem Banku do zmiany wysokoœci
oprocentowania lokat o zmiennej stopie procentowej w
trakcie trwania lokaty, zaœ w przypadku lokat o sta³ej stopie
procentowej do zmiany wysokoœci oprocentowania dla
nowych lub odnawialnych lokat. Niezale¿nie od zmiany
wskaŸników, o których mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym, Bank
zastrzega sobie prawo do czasowego podwy¿szenia
oprocentowania w ramach promocji.
§ 20
Posiadacz mo¿e posiadaæ nieograniczon¹ liczbê lokat,
z zastrze¿eniem § 19 ust. 7.
W przypadku lokaty za³o¿onej na okres powy¿ej 12 miesiêcy
odsetki kapitalizowane s¹ po up³ywie ka¿dych 12 miesiêcy, ale
w przypadku likwidacji lokaty przed up³ywem okresu
umownego nie s¹ wyp³acane.
W przypadku dop³at do lokaty progresywnej wysokoœæ
oprocentowania roœnie wraz z wysokoœci¹ kwoty lokaty.
W przypadku dokonania dop³aty do lokaty progresywnej
powoduj¹cej przekroczenie progu zmiany oprocentowania,
Bank naliczy odsetki:
1) do dnia poprzedzaj¹cego dop³atê - wed³ug stawki oprocentowania obowi¹zuj¹cej dla danej kwoty lokaty,
2) od dnia dokonania dop³aty - wed³ug stawki oprocentowania obowi¹zuj¹cej dla wy¿szego progu kwoty lokaty.
Likwidacja lokaty nastêpuje:
1) w przypadku lokaty nieodnawialnej w dniu up³ywu zadeklarowanego terminu lokaty, o ile Posiadacz nie zadysponowa³ odnowienia lokaty na kolejny taki sam termin,
2) w przypadku lokaty odnawialnej w dniu up³ywu zadeklarowanego terminu lokaty, o ile Posiadacz z³o¿y
dyspozycje o jej nieodnawianiu na kolejny okres,
3) w dniu realizacji przez Bank z³o¿onej przez Posiadacza
dyspozycji dotycz¹cej likwidacji lokaty,
4) w wyniku rozwi¹zania Umowy w trybie okreœlonym w § 35
Regulaminu.

6. Likwidacja lokaty oznacza postawienie ca³oœci œrodków
zgromadzonych na lokacie do dyspozycji Posiadacza na
rachunku. Dyspozycjê likwidacji lokaty Posiadacz sk³ada
telefonicznie lub osobiœcie albo przesy³a na odpowiednim
druku. W dyspozycji likwidacji lokaty nale¿y okreœliæ: numer
likwidowanej lokaty, deklarowany termin wyra¿ony w miesi¹cach oraz kwotê lokaty.
7. Z³o¿enie przez Posiadacza dyspozycji likwidacji lokaty przed
up³ywem zadeklarowanego terminu przechowywania
powoduje utratê ca³oœci lub czêœci odsetek.
8. Realizacja tytu³u wykonawczego w trybie egzekucji s¹dowej
lub administracyjnej z lokat, przed up³ywem zadeklarowanych
terminów ich przechowywania, traktowana bêdzie jako
likwidacja lokaty przed terminem, co spowoduje utratê przez
Posiadacza ca³oœci lub czêœci odsetek.
9. Wyp³ata œrodków z rachunku nie narusza œrodków
zgromadzonych na lokacie i nie powoduje likwidacji lokaty.
10. Bank dopuszcza mo¿liwoœæ zak³adania lokat na warunkach
indywidualnych.
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Rozdzia³ 9. Odpowiedzialnoœæ
§ 21
Posiadacz zobowi¹zuje siê do zachowania w tajemnicy
przyznanego has³a i ponosi odpowiedzialnoœæ za wszelkie
nastêpstwa wynikaj¹ce z niedope³nienia tego obowi¹zku.
Posiadacza obci¹¿aj¹ dyspozycje z³o¿one przez osoby, którym
udostêpni³ has³o lub NIK.
W przypadku utraty lub ujawnienia has³a i/lub NIK-u, Posiadacz zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia
Banku o zaistnia³ym zdarzeniu, w celu zastrze¿enia has³a.
Bank dokonuje zastrze¿enia has³a z chwil¹ zg³oszenia
dokonanego przez Posiadacza. W miejsce zastrze¿onego has³a
przekazywane jest nowe.
Posiadacz rachunku uprawniony do korzystania z instrumentu
p³atniczego, jest zobowi¹zany:
1) korzystaæ z niego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
Umow¹ w tym Regulaminem,
2) zg³aszaæ niezw³ocznie Bankowi lub instytucji wskazanej
przez Bank:
a) stwierdzenie utraty,
b) kradzie¿y,
c) przyw³aszczenia,
d) nieuprawnionego u¿ycia instrumentu p³atniczego lub
nieuprawnionego dostêpu do tego instrumentu.
W celu realizacji zobowi¹zañ, o których mowa w ust. 5 pkt 1),
Posiadacz rachunku z chwil¹ otrzymania instrumentu
p³atniczego, zobowi¹zany jest podj¹æ niezbêdne œrodki
s³u¿¹ce do zapobie¿enia naruszeniu indywidualnych
zabezpieczeñ tego instrumentu, w szczególnoœci obowi¹zany
jest do przechowywania instrumentu p³atniczego
z zachowaniem nale¿ytej starannoœci oraz nieudostêpniania
go osobom nieuprawnionym.
Bank umo¿liwia Posiadaczowi rachunku dokonanie zg³oszenia
o przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 2), jak
i odblokowanie albo zast¹pienie zablokowanego instrumentu
p³atniczego nowym.
Bank odpowiada za prawid³owe dostarczenie Posiadaczowi
rachunku instrumentu p³atniczego lub jego indywidualnych
zabezpieczeñ.

§ 22
1. Bank ponosi odpowiedzialnoœæ za szkodê wynik³¹ wskutek
nieterminowej lub nieprawid³owej realizacji dyspozycji
Posiadacza rachunku, chyba ¿e nieterminowa lub
nieprawid³owa realizacja takiej dyspozycji jest nastêpstwem
okolicznoœci, za które Bank nie ponosi odpowiedzialnoœci
zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
2. Bank nie ponosi odpowiedzialnoœci za:
1) niewykonanie dyspozycji z powodu braku wolnych
œrodków na rachunku,
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2) skutki b³êdnych dyspozycji wydanych przez Posiadacza
lub Pe³nomocnika w tym podania przez Posiadacza
rachunku lub Pe³nomocnika nieprawid³owego unikatowego identyfikatora bez wzglêdu na dostarczone
przez nich inne informacje dodatkowe,
3) skutki zwi¹zane z udostêpnieniem przez Posiadacza has³a
osobom trzecim.
Odpowiedzialnoœæ Banku za niewykonanie lub nienale¿yte
wykonanie transakcji p³atniczej jest wy³¹czona w przypadku
si³y wy¿szej lub je¿eli niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie
zlecenia p³atniczego wynika z innych przepisów prawa, a tak¿e
gdy Posiadacz nie dokona³ powiadomienia o stwierdzonych
nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienale¿ycie
wykonanych transakcjach p³atniczych na rachunku w terminie
wskazanym w § 17 ust. 2 Regulaminu z zastrze¿eniem § 17 ust.
4 Regulaminu.
Je¿eli przekroczenie terminu realizacji dyspozycji Posiadacza
rachunku nast¹pi³o z przyczyn, za które Bank ponosi
odpowiedzialnoœæ, Posiadaczowi rachunku przys³uguj¹
odsetki ustawowe za ka¿dy dzieñ zw³oki liczone od kwoty
dyspozycji. Nie wy³¹cza to prawa Posiadacza rachunku do
odszkodowania na zasadach ogólnych.
Bank odpowiada za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie
transakcji p³atniczej w tym za realizacjê transakcji, która nie
by³a autoryzowana przez Posiadacza rachunku, je¿eli
Posiadacz rachunku dokona zg³oszenia takiej transakcji
w terminie okreœlonym w § 17 ust 2 z zastrze¿eniem § 17 ust. 4
Regulaminu.
W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Bank niezw³ocznie
zwraca Posiadaczowi rachunku kwotê, która stanowi³a
przedmiot transakcji p³atniczej, a gdy transakcja realizowana
by³a z rachunku p³atniczego; przywraca obci¹¿ony rachunek
do stanu, jaki istnia³by, gdyby nie mia³o miejsca niewykonanie
lub nienale¿yte wykonanie transakcji p³atniczej.
W przypadku, gdy Bank udowodni, ¿e rachunek banku
odbiorcy zosta³ uznany zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 7 i 8
z zastrze¿eniem § 6 ust. 9 Regulaminu, Bank nie ponosi
odpowiedzialnoœci, o której mowa w ust. 5.
Je¿eli œrodki stanowi¹ce przedmiot transakcji p³atniczej
wp³ynê³y na rachunek Banku, Bank odpowiada za
niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie transakcji p³atniczej
wzglêdem Posiadacza rachunku.
W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Bank niezw³ocznie
przekazuje do dyspozycji Posiadacza rachunku kwotê
transakcji p³atniczej. W przypadku niewykonania lub
nienale¿ytego wykonania transakcji p³atniczej przez Bank, o
której mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym, za któr¹ ponosi on
odpowiedzialnoœæ, Bank niezw³ocznie przekazuje do
dyspozycji Posiadacza kwotê transakcji p³atniczej albo,
w przypadku gdy Posiadacz korzysta z rachunku p³atniczego,
uznaje rachunek Posiadacza odpowiedni¹ kwot¹ w celu
doprowadzenia rachunku, do stanu jaki istnia³by, gdyby nie
mia³o miejsca niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie
transakcji p³atniczej.
Bank ponosi odpowiedzialnoœæ za niezw³oczne udostêpnienie
Posiadaczowi rachunku kwoty transakcji p³atniczej wp³aconej
na rachunek zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 2
Regulaminu.
W przypadku, gdy zlecenie p³atnicze jest inicjowane przez
Posiadacza jako odbiorcê lub za jego poœrednictwem, Bank
ponosi wobec Posiadacza odpowiedzialnoœæ za prawid³owe
przekazanie zlecenia p³atniczego dostawcy p³atnika
w terminie uzgodnionym miêdzy Bankiem, a Posiadaczem,
umo¿liwiaj¹c w przypadku transakcji polecenia zap³aty
rozrachunek tej transakcji w uzgodnionym terminie p³atnoœci.
Je¿eli Bank ponosi odpowiedzialnoœæ zgodnie ze zdaniem
poprzedzaj¹cym, niezw³ocznie przekazuje ponownie zlecenie
p³atnicze dostawcy p³atnika.
Odpowiedzialnoœæ Banku nie obejmuje op³at oraz odsetek,
którymi zosta³ obci¹¿ony Posiadacz rachunku w rezultacie
niewykonania lub nienale¿ytego wykonania transakcji
p³atniczej.

13. W przypadku niewykonania lub nienale¿ytego wykonania
transakcji p³atniczej zainicjowanej przez Posiadacza rachunku
jako p³atnika jak równie¿ zainicjowanej przez Posiadacza
rachunku jako odbiorcê lub za jego poœrednictwem, Bank bez
wzglêdu na odpowiedzialnoœæ ponoszon¹ na mocy
niniejszego paragrafu podejmuje na wniosek Posiadacza
rachunku niezw³ocznie dzia³ania w celu przeœledzenia
transakcji p³atniczej i powiadomienia Posiadacza rachunku o
jego wyniku.
§ 23
1. Posiadacz rachunku odpowiada za nieautoryzowane
transakcje p³atnicze do wysokoœci równowartoœci w walucie
polskiej 150 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu
œredniego og³oszonego przez NBP obowi¹zuj¹cego w dniu
wykonania transakcji, je¿eli nieautoryzowana transakcja jest
skutkiem:
1) pos³u¿enia siê utraconym przez p³atnika albo skradzionym
p³atnikowi instrumentem p³atniczym lub
2) przyw³aszczenia instrumentu p³atniczego lub jego
nieuprawnionego u¿ycia w wyniku naruszenia przez
Posiadacza rachunku obowi¹zków, o których mowa w § 21
ust. 6 Regulaminu.
2. Posiadacz rachunku odpowiada za nieautoryzowane
transakcje p³atnicze w pe³nej wysokoœci, je¿eli doprowadzi³ do
nich umyœlnie albo w wyniku umyœlnego lub bêd¹cego
skutkiem ra¿¹cego niedbalstwa naruszenia co najmniej
jednego z obowi¹zków, o których mowa w § 21 ust. 5 i 6
Regulaminu.
3. Po dokonaniu zg³oszenia zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu,
Posiadacz rachunku nie odpowiada za nieautoryzowane
transakcje p³atnicze, chyba, ¿e doprowadzi³ do nieautoryzowanej transakcji umyœlnie.
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Rozdzia³ 10. Oprocentowanie i kursy walutowe
§ 24
Œrodki pieniê¿ne na rachunkach oprocentowane s¹ wed³ug
stawki zmiennej z zastrze¿eniem postanowieñ dotycz¹cych
lokat o sta³ej stopie procentowej.
Bank ustala wysokoœæ i zasady oprocentowania œrodków
pieniê¿nych zgromadzonych na rachunku. Wysokoœæ oprocentowania œrodków pieniê¿nych zgromadzonych na rachunkach
uzale¿niona jest od:
1) stóp procentowych ustalanych lub og³aszanych przez
Narodowy Bank Polski (NBP), w tym Radê Polityki
Pieniê¿nej, takich jak: stopa referencyjna lub stopa
depozytowa ,
2) wskaŸnika wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych,
og³aszany przez G³ówny Urz¹d Statystyczny (GUS),
3) stawki WIBOR, WIBID, LIBOR lub EURIBOR,
4) poziomu rezerw obowi¹zkowych lub odpisów ustalonych
przez Radê Polityki Pieniê¿nej, lub inny w³aœciwy organ,
5) rentownoœci rocznych bonów skarbowych emitowanych
przez Skarb Pañstwa,
6) oprocentowania obligacji emitowanych przez Skarb
Pañstwa,
7) wysokoœci przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at nagród z zysku,
og³aszanego przez GUS, lub innego wskaŸnika, który
zast¹pi ten wskaŸnik.
Zmiana oprocentowania nie wymaga sporz¹dzenia aneksu do
Umowy.
O ka¿dorazowej zmianie wysokoœci oprocentowania Bank
powiadomi Posiadacza poprzez zamieszczenie stosownej
informacji na stronie internetowej Banku oraz w Komunikacie
dostêpnym w placówkach Banku i placówkach pocztowych.
Oprocentowanie œrodków na rachunku liczone jest od dnia
wp³aty, do dnia poprzedzaj¹cego dokonanie wyp³aty w³¹cznie.
Odsetki od œrodków na rachunku s¹ naliczane i dopisywane
kwartalnie, w ostatnim dniu miesi¹ca danego kwarta³u,
z zastrze¿eniem ust. 7 oraz postanowieñ dotycz¹cych
naliczania odsetek od lokat.
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7. Odsetki od œrodków zgromadzonych na Firmowym Koncie
Oszczêdnoœciowym s¹ kapitalizowane raz w miesi¹cu, o ile
Umowa i niniejszy Regulamin nie stanowi¹ inaczej.
8. Oprocentowanie lokat rozpoczyna siê w dniu otwarcia lokaty
i koñczy ostatniego dnia terminu lokaty, z zastrze¿eniem § 20
ust.7.
9. Dla obliczania odsetek przyjmuje siê, ¿e rok liczy 365 dni,
a miesi¹c rzeczywist¹ liczbê dni kalendarzowych.
10. Aktualna wysokoœæ oprocentowania œrodków zgromadzonych
na rachunkach podawana jest do wiadomoœci w formie
Komunikatu.
11. W przypadku przeprowadzenia operacji powoduj¹cej
przekroczenie stanu œrodków na rachunku, Bank nalicza
odsetki karne wed³ug zmiennej stopy procentowej
w wysokoœci stanowi¹cej dwukrotnoœæ odsetek ustawowych,
okreœlanych w odpowiednim rozporz¹dzeniu Rady Ministrów.
Wysokoœæ tak obliczonej stopy procentowej nie mo¿e byæ
wy¿sza ni¿ 4-krotnoœæ stopy lombardowej NBP. Odsetki karne
naliczane s¹ za okres od dnia powstania salda ujemnego do
dnia poprzedzaj¹cego jego sp³atê. O powsta³ym zad³u¿eniu,
Bank informuje Posiadacza w formie pisemnej tylko
w przypadku, kiedy kwota niedoboru przekracza wysokoœæ
op³aty za wys³anie pisma okreœlonej w Taryfie.
12. Posiadacz jest zobowi¹zany do sp³aty powsta³ego zad³u¿enia
niezw³ocznie po jego powstaniu, lecz nie póŸniej ni¿ 14 dni od
daty pisma wzywaj¹cego do sp³aty. Po bezskutecznym
up³ywie podanego terminu Bank jest uprawniony do dochodzenia nale¿noœci w drodze postêpowania egzekucyjnego.
13. Odsetki i inne nale¿noœci, w przypadku, których Bank
wystêpuje w roli p³atnika podlegaj¹ opodatkowaniu zgodnie
z ustaw¹ z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z póŸn. zm.)
z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 15.
14. Bank zastrzega sobie prawo do czasowego podwy¿szenia
oprocentowania w ramach promocji.
15. W przypadku dostarczenia przez Posiadacza certyfikatu
rezydencji podatkowej Bank stosuje stawki podatkowe
wynikaj¹ce z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
16. W przypadku rachunku wspólnego prowadzonego na rzecz
nierezydentów, którzy otrzymuj¹ od Banku informacje
o wyp³aconych odsetkach oraz pobranym podatku, wyp³acone odsetki podlegaj¹ opodatkowaniu wed³ug wspó³udzia³u
w œrodkach bêd¹cych we wspó³w³asnoœci, a jeœli nie okreœlono
procentowego udzia³u wspó³w³asnoœci proporcjonalnie do
liczby Wspó³posiadaczy.
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§ 25
1. W przypadku realizacji zleceñ p³atniczych z rachunku
w walucie innej, ni¿ waluta rachunku, Bank dokonuje
przeliczenia tych œrodków przy zastosowaniu odpowiednio
kursów referencyjnych kupna lub sprzeda¿y walut, obowi¹zuj¹cych w Banku w momencie realizacji zlecenia i og³aszanych
w formie tabeli kursowej, o której mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu. Kursy walutowe obowi¹zuj¹ce w Banku s¹
referencyjnymi kursami walutowymi w rozumieniu ustawy
o us³ugach p³atniczych.
2. Wp³aty i wyp³aty w walutach obcych mo¿liwe s¹ w placówkach
Banku, które prowadz¹ obs³ugê gotówkow¹ w walutach
obcych. Wykaz tych placówek Banku jest udostêpniony na
stronie internetowej Banku.
3. Referencyjne kursy walutowe Banku, ustalane s¹ w oparciu
o kursy poszczególnych walut na rynku miêdzybankowym
oraz kursy œrednie publikowane przez NBP obowi¹zuj¹ce
w momencie tworzenia Tabeli kursów walutowych
i powiêkszane lub pomniejszane w zale¿noœci od rodzaju kursu
walutowego o obowi¹zuj¹ce w Banku mar¿e kursowe. Mar¿e
kursowe, o których mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym s¹
ustalane na podstawie: mar¿ kursowych stosowanych przez
inne banki, obrotów Banku w poszczególnych walutach,
istniej¹cego i przewidywanego ryzyka kursowego zwi¹zanego
z poszczególnymi walutami.
4. Tabela kursowa Banku jest zestawieniem kursów kupna
i sprzeda¿y Banku dla dewiz oraz pieniêdzy, a tak¿e kursów
œrednich NBP, przygotowywanym w ka¿dy dzieñ roboczy i
zawiera w szczególnoœci informacje o: numerze, dacie oraz
godzinie od której obowi¹zuje.

5. Kursy kupna i sprzeda¿y dewiz stosuje siê do rozliczeñ z tytu³u
miêdzy innymi:
1) zamiany waluty rachunku na inn¹,
2) realizacji poleceñ wyp³aty wystawionych w innych
walutach obcych ni¿ waluta rachunku.
6. Kursy kupna i sprzeda¿y pieniêdzy stosuje siê przy miêdzy
innymi:
1) wp³acie gotówkowej na rachunki walutowe Posiadacza
w przypadku, gdy waluta wp³aty jest inna ni¿ waluta
rachunku,
2) wyp³acie gotówkowej z rachunków walutowych
Posiadacza, w przypadku gdy waluta wyp³aty jest inna ni¿
waluta rachunku.
7. Zmiany referencyjnych kursów walutowych Banku mog¹
nast¹piæ w wyniku zmiany kursów œrednich publikowanych
przez NBP, zmiany kursów walutowych na rynku miêdzybankowym, a tak¿e zmiany czynników od których zale¿na jest
wysokoœæ mar¿y kursowej Banku w zakresie adekwatnym do
wzrostu lub obni¿enia czynników wp³ywaj¹cych na wysokoœæ
referencyjnych kursów walutowych Banku. W przypadku
zmiany kursów walut obcych, o której mowa w zdaniu
poprzedzaj¹cym, w ci¹gu dnia roboczego Bank publikuje
Tabelê kursów walutowych Banku opatrzon¹ kolejnym
numerem oraz informacj¹ o godzinie od której bêdzie
obowi¹zywa³a.
8. Tabela kursów walutowych Banku jest publikowana zgodnie
z ustêpem 9 niniejszego paragrafu na pocz¹tek ka¿dego dnia
roboczego i obowi¹zuje do dnia i godziny, od której
obowi¹zuje Tabela kursów walutowych Banku opatrzona
kolejnym numerem.
9. Tabela kursowa Banku udostêpniana jest na tablicy og³oszeñ
w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku. Bank
ma prawo do zmiany referencyjnych kursów walutowych
w ci¹gu dnia ze skutkiem natychmiastowym bez uprzedniego
zawiadomienia Posiadacza, chyba ¿e Umowa z Posiadaczem
stanowi inaczej. Sposób informowania o zmianach kursów
walutowych okreœlony jest w Umowie z Posiadaczem.
10. Kursy negocjowane s¹ stosowane dla transakcji indywidualnie
negocjowanych i s¹ ka¿dorazowo podawane Posiadaczowi
przed zawarciem transakcji indywidualnie negocjowanej.

1.

2.

3.

4.

5.

Rozdzia³ 11. Prowizje i op³aty
§ 26
Za us³ugi œwiadczone przez Bank, w tym za czynnoœci zwi¹zane
z zawarciem i obs³ug¹ rachunku Bank pobiera op³aty i prowizje
w terminach i na zasadach okreœlonych w Taryfie, z której
wyci¹g obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia Umowy op³at
i prowizji w zakresie objêtym przedmiotem Umowy stanowi
za³¹cznik do Umowy.
Op³aty i prowizje pobierane s¹ przez Bank w ciê¿ar rachunku,
a Posiadacz jest zobowi¹zany do zapewnienia œrodków na ich
pobranie. Posiadacz upowa¿nia Bank do obci¹¿ania jego
rachunku prowizjami i op³atami nale¿nymi Bankowi z tytu³u
obs³ugi rachunku, w wysokoœci okreœlonej w Taryfie
obowi¹zuj¹cej w dniu realizacji dyspozycji, za któr¹ pobierana
jest op³ata lub prowizja.
O ka¿dorazowej zmianie wysokoœci op³at Bank powiadomi
Posiadacza poprzez zamieszczenie Komunikatu na stronie
internetowej Banku. Ponadto treœæ wprowadzonych zmian,
Bank udostêpnia Posiadaczom w placówkach Banku oraz
w placówkach pocztowych, a tak¿e w korespondencji
kierowanej do Posiadacza.
Je¿eli Posiadacz nie akceptuje wprowadzanej zmiany Taryfy
ma prawo z³o¿yæ wypowiedzenie Umowy (z zachowaniem
terminu wypowiedzenia) z jednoczesnym wyraŸnym
wskazaniem przyczyny wypowiedzenia, tj. okreœleniem
zmiany Taryfy, która by³a przyczyn¹ w/w decyzji. Oœwiadczenie
o wypowiedzeniu Umowy, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, musi zostaæ z³o¿one w terminie 10 dni od
zamieszczenia Komunikatu na stronie internetowej Banku.
W sytuacji, o której mowa w ust. 4 Bank nie pobiera od
Posiadacza op³at i prowizji, które zosta³y wprowadzone do
Taryfy, a których wprowadzenie by³o przyczyn¹
wypowiedzenia Umowy.

§ 27
1. Wysokoœæ op³at i prowizji mo¿e ulec zmianie w przypadku:
1) zmiany poziomu inflacji og³aszanego przez GUS,
2) zmiany poziomu ponoszonych przez Bank kosztów
operacyjnych,
3) zmiany op³at stosowanych przez inne instytucje, z us³ug
których Bank korzysta przy realizacji danej czynnoœci,
4) zmiany w zakresie czynnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem
rachunku,
5) zmiany poziomu prowizji i op³at na rynku miêdzybankowym za porównywalne czynnoœci lub us³ugi.
2. Aktualnie obowi¹zuj¹ca Taryfa jest udostêpniana Posiadaczowi w placówkach Banku, placówkach pocztowych oraz na
stronie internetowej Banku.
3. Niezale¿nie od warunków zmiany op³at i prowizji, o których
mowa w ust. 1, Bank zastrzega sobie prawo do czasowego
obni¿ania op³at i prowizji w ramach promocji.

1.

2.

3.
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6.
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Rozdzia³ 12. Wyci¹gi
§ 28
Bank przesy³a Posiadaczowi, zgodnie z jego dyspozycj¹, raz
w miesi¹cu wyci¹g z rachunku w jednej z poni¿szych form:
1) w formie elektronicznej na wskazany przez Posiadacza
adres poczty elektronicznej,
2) w formie papierowej na wskazany przez Posiadacza adres
korespondencyjny,
3) w inny uzgodniony z Posiadaczem w Umowie sposób.
Wyci¹g jest dokumentem zbiorczym, przedstawiaj¹cym
informacje o transakcjach przeprowadzonych na rachunku
oraz o zmianie salda rachunku w danym miesi¹cu zawieraj¹cy
w szczególnoœci informacje:
1) umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê poszczególnych transakcji
p³atniczych, a je¿eli jest to mo¿liwe tak¿e odbiorcy/
p³atnika,
2) o kwocie transakcji p³atniczej w walucie, w której
obci¹¿ono/uznano rachunek p³atniczy Posiadacza,
o kwocie wszelkich op³at zwi¹zanych z dan¹ transakcj¹
p³atnicz¹ wraz z ich wyszczególnieniem w tym odsetkach,
3) o kursie walutowym zastosowanym w poszczególnych
transakcjach p³atniczych oraz o kwocie poszczególnych
transakcji p³atniczych po przeliczeniu walut, o ile
transakcja p³atnicza wi¹za³a siê z przeliczeniem waluty,
4) o dacie waluty zastosowanej przy obci¹¿eniu/uznaniu
rachunku.
Za przes³anie wyci¹gu w sposób okreœlony w ust.1 pkt. 2) i 3),
Bank mo¿e pobieraæ op³atê zgodnie z Taryf¹.
Posiadacz rachunku powinien sprawdzaæ na bie¿¹co
prawid³owoœæ wykonanych przez Bank transakcji
i wykazanego salda. W razie stwierdzenia nieautoryzowanych,
niewykonanych lub nienale¿ycie wykonanych transakcji
p³atniczych lub nieprawid³owego salda, Posiadacz rachunku
zobowi¹zany jest niezw³ocznie zg³osiæ reklamacjê do Banku
w trybie okreœlonym w niniejszym Regulaminie pod rygorem
wskazanym w § 17 ust. 2 Regulaminu.
Posiadacz jest zobowi¹zany zg³osiæ nieudostêpnienie przez
Bank wyci¹gu. W przypadku zg³oszenia nieudostêpnienia
wyci¹gu Bank sporz¹dzi jego duplikat, który dostarczy
Posiadaczowi w sposób wzajemnie uzgodniony w terminie 10
dni roboczych od zg³oszenia.
Posiadacz rachunku upowa¿nia Bank do dokonania
sprostowania b³êdnego ksiêgowania na rachunku
w przypadku, gdy Bank we w³asnym zakresie stwierdzi
wyst¹pienie takiej sytuacji.
Podjêcie przez Posiadacza z rachunku œrodków pieniê¿nych
b³êdnie wyp³aconych lub b³êdnie zaksiêgowanych oraz
naruszenie obowi¹zku zg³oszenia niezgodnoœci na wyci¹gu
spowoduje odpowiedzialnoœæ cywilnoprawn¹ Posiadacza
i obowi¹zek zwrotu Bankowi nienale¿nie pobranych lub
wyp³aconych kwot.

8. Na wniosek Posiadacza Bank dostarcza bezp³atnie przed
wykonaniem indywidualnej transakcji p³atniczej dokonywanej
na podstawie Umowy i zainicjowanej przez Posiadacza
rachunku i w odniesieniu do tej konkretnej transakcji
p³atniczej, dok³adne informacje dotycz¹ce maksymalnego
terminu jej wykonania oraz op³at nale¿nych od Posiadacza
rachunku wraz z ich wyszczególnieniem.
9. Bank w okresie obowi¹zywania Umowy w ka¿dym czasie
udostêpnia Posiadaczowi w uzgodniony sposób informacje
dotycz¹ce prowadzonego na jego rzecz rachunku, w tym
informacje o stanie wolnych œrodków oraz operacjach na
rachunkach:
1) telefonicznie w ramach korzystania z us³ugi TELEKONTO
opisanej w § 5 Regulaminu,
2) za poœrednictwem us³ug bankowoœci elektronicznej,
3) w placówkach Banku,
4) w placówkach pocztowych z zastrze¿eniem ust. 10,
5) w inny sposób uzgodniony pomiêdzy Posiadaczem
i Bankiem.
10. Posiadacz mo¿e uzyskaæ informacje o saldzie i historii operacji
równie¿ w oznaczonych placówkach pocztowych. Wykaz tych
placówek udostêpniony jest na stronie internetowej Banku.
Posiadacz mo¿e z³o¿yæ Bankowi w formie pisemnej lub za
pomoc¹ us³ugi TELEKONTO sprzeciw wobec udostêpnienia
przez placówki pocztowe takich informacji.
11. Za dorêczenie na zlecenie Posiadacza wyci¹gu w inny ni¿ to
ustalono w Umowie sposób a tak¿e za przes³anie kolejnego
wyci¹gu w miesi¹cu, mo¿e zostaæ naliczona op³ata zgodnie z
Taryf¹ op³at i prowizji.
§ 29
1. W przypadku zwrotu wyci¹gu z adnotacj¹ o niemo¿noœci jego
dorêczenia Posiadaczowi (np. „adresat siê wyprowadzi³”,
„adresat siê wymeldowa³”, komunikat o niemo¿liwoœci
dorêczenia przesy³ki na wskazany adres mailowy) Bank mo¿e
zaprzestaæ wysy³ania wyci¹gów do czasu wyjaœnienia sprawy
przez Posiadacza.
2. Wyci¹g nie jest dostarczany w przypadku braku obrotów na
rachunku w okresie rozliczeniowym, którego dany wyci¹g
dotyczy (z wyj¹tkiem dopisania odsetek).
3. Posiadacz jest zobowi¹zany w terminie 14 dni od otrzymania
wyci¹gu lub zawiadomienia zg³osiæ w Banku niezgodnoœci,
jakie stwierdzi w ich treœci.
4. Podjêcie przez Posiadacza œrodków pieniê¿nych z rachunku,
b³êdnie wyp³aconych lub b³êdnie zaksiêgowanych oraz
naruszenie obowi¹zku zg³oszenia niezgodnoœci na wyci¹gu ze
stanem faktycznym, spowoduje odpowiedzialnoœæ
cywilnoprawn¹ Posiadacza i obowi¹zek zwrotu Bankowi
nienale¿nie pobranych lub wyp³aconych kwot.
5. Na wniosek Posiadacza Bank mo¿e dokonaæ odpisu lub
potwierdzenia wykonanej operacji. Wysokoœæ op³at
pobieranych przez Bank za dokonanie i dorêczenie odpisu
okreœla Taryfa.
6. Posiadacz w ka¿dym momencie mo¿e zrezygnowaæ
z otrzymywania wyci¹gu, przysy³aj¹c do Banku pismo
zawieraj¹ce rezygnacjê z otrzymywania wyci¹gu.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Posiadacz zobowi¹zany
jest - za poœrednictwem us³ug bankowoœci elektronicznej lub
bezpoœrednio w placówce Banku - do zasiêgania informacji o
rachunku i transakcjach p³atniczych dokonywanych przy
wykorzystaniu rachunku.
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Rozdzia³ 13. Skargi i reklamacje
§ 30
Posiadacz rachunku, który ma zastrze¿enia dotycz¹ce us³ug
œwiadczonych przez Bank lub uzyska informacje
o zaistnieniu okolicznoœci budz¹cych zastrze¿enia, zwi¹zanych
z dzia³alnoœci¹ Banku, mo¿e niezw³ocznie z³o¿yæ reklamacjê w
celu umo¿liwienia rozpatrzenia reklamacji przez Bank
z uwzglêdnieniem postanowieñ niniejszego Rozdzia³u.
Posiadacz rachunku mo¿e z³o¿yæ reklamacjê:
1) w postaci papierowej bezpoœrednio w placówce Banku,
placówce pocztowej lub korespondencyjnie na adres
placówki Banku lub placówki pocztowej wskazanej w
Umowie,
2) poczt¹ elektroniczn¹ na adres e-mail:
informacja@pocztowy.pl,
3) za poœrednictwem œrodków porozumiewania siê na
odleg³oœæ,
4) telefonicznie.
Bank ma prawo ¿¹daæ pisemnego potwierdzenia reklamacji
z³o¿onej w sposób okreœlony w ust. 2 pkt. 2 - 4.
Reklamacje sk³adane przez Posiadacza rachunku, Bank
rozpatruje niezw³ocznie.
Na z³o¿on¹ w sposób okreœlony w niniejszym paragrafie
reklamacjê, Bank udziela odpowiedzi w formie, w jakiej
reklamacja zosta³a z³o¿ona lub w innej uzgodnionej
z Posiadaczem.
Posiadacz ma prawo wnieœæ do Komisji Nadzoru Finansowego
skargê na dzia³anie Banku, je¿eli to dzia³anie narusza
przepisy prawa w formie pisemnej na adres Pl. Powstañców
Warszawy 1, 00-950 Warszawa lub drog¹ elektroniczn¹ na
formularzu, w sposób okreœlony na stronie www.knf.gov.pl.
W sprawach nieuregulowanych Umow¹ i Regulaminem,
zastosowanie maj¹ przepisy obowi¹zuj¹cego prawa.
Na wyraŸne ¿yczenie Posiadacza, Bank potwierdza przyjêcie
reklamacji zg³oszonej w sposób okreœlony w ust. 2 pkt. 2-4
niniejszego paragrafu w trybie z nim ustalonym. Przyjmuje
siê, ¿e potwierdzeniem przyjêcia reklamacji, o ile Strony nie
ustal¹ inaczej jest wskazanie Posiadaczowi numeru
reklamacji, który zosta³ nadany w momencie jej zarejestrowania.
Rozdzia³ 14. Zamkniêcie rachunku
§ 31
Stronom przys³uguje prawo rozwi¹zania Umowy w formie
pisemnej z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrze¿eniem ust. 9.
Wypowiedzenie umowy przez Posiadacza uwa¿a siê za
skutecznie dorêczone z chwil¹ jego dorêczenia do Banku lub
placówki Banku.
Wraz z wypowiedzeniem Posiadacz zobowi¹zany jest z³o¿yæ
dyspozycjê dotycz¹c¹ salda zamykanego rachunku.
W przypadku braku takiej dyspozycji, Bank po up³ywie okresu
wypowiedzenia przeka¿e œrodki Posiadaczowi za pomoc¹
przekazu pocztowego, potr¹caj¹c z nich koszty przekazu, a
w przypadku, je¿eli kwota œrodków nie przekracza 20 z³ lub
Posiadacz nie dokona³ odbioru w/w przekazu pocztowego,
Bank przeksiêguje œrodki na wewnêtrzne nieoprocentowane
konto bankowe. Posiadacz mo¿e dokonaæ wyp³aty tych
œrodków wy³¹cznie w placówce Banku po z³o¿eniu pisemnego
zg³oszenia wyp³aty.
Bank mo¿e wypowiedzieæ Umowê z zachowaniem okresu
wypowiedzenia w nastêpuj¹cych sytuacjach:
1) Posiadacz wystêpuj¹c o otwarcie rachunku udzieli³
niezgodnych ze stanem faktycznym informacji,
2) Posiadacz naruszy³ obowi¹zki i zasady okreœlone
w Umowie oraz w regulaminach i Warunkach w niej
przywo³anych,
3) Posiadacz naruszy³ postanowienie umowy kredytu
w rachunku,

5.
6.
7.
8.
9.

4) saldo rachunku przez okres jednego roku wynosi zero,
5) zmiany ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, uniemo¿liwiaj¹cych Bankowi prowadzenie us³ug na dotychczasowych zasadach,
6) z powodu nie udzielania przez Posiadacza informacji
niezbêdnych do prowadzenia rachunku.
Wypowiedzenie Umowy Bank przesy³a Posiadaczowi na
podany przez niego adres korespondencyjny.
Przed up³ywem okresu wypowiedzenia Posiadacz jest
zobowi¹zany do sp³aty wszelkich zobowi¹zañ wobec Banku
wraz z nale¿nymi odsetkami, op³atami, prowizjami i kosztami.
W przypadku œmierci Posiadacza rachunku indywidualnego,
Umowa wygasa z dniem powziêcia przez Bank wiadomoœci o
jego œmierci.
Rozwi¹zanie Umowy powoduje zamkniêcie rachunku.
Bank ma prawo rozwi¹zaæ Umowê bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku:
1) gdy w okresie 24 miesiêcy nie dokonano na rachunku
¿adnych obrotów poza dopisywaniem odsetek, a saldo
rachunku nie przekracza 200 z³,
2) uzyskania przez Bank informacji uzasadniaj¹cych
podejrzenie pope³nienia przestêpstwa przez Posiadacza,
w tym przestêpstwa z wykorzystaniem rachunku lub
przestêpstwa na szkodê Banku oraz przestêpstwa,
wynikaj¹cego z ustawy o przeciwdzia³aniu praniu
pieniêdzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Rozdzia³ 15. Wyp³aty po œmierci Posiadacza
§ 32
1. W przypadku œmierci Posiadacza rachunku indywidualnego
wyp³ata salda rachunku dokonywana jest przez Bank na
rzecz spadkobierców Posiadacza po przed³o¿eniu:
1) prawomocnego (zaopatrzonego w klauzulê prawomocnoœci) postanowienia s¹du o stwierdzeniu nabycia spadku,
2) prawomocnego postanowienia s¹du o dziale spadku lub
zgodnego oœwiadczenia wszystkich spadkobierców
o podziale sum ulokowanych na rachunku,
3) zarejestrowanego przez notariusza aktu poœwiadczenia
dziedziczenia.
Rozdzia³ 16. Zmiany treœci Regulaminu
§ 33
1. Bank zastrzega prawo zmiany Regulaminu z wa¿nych
przyczyn.
2. Za wa¿ne przyczyny uznaje siê:
1) zmiany w ofercie Banku zwi¹zane z rozszerzeniem
zakresu us³ug lub produktów lub ulepszeniem istniej¹cych
us³ug lub produktów objêtych Regulaminem,
2) rezygnacjê z prowadzenia przez Bank us³ug i produktów
okreœlonych w Umowie i w niniejszym Regulaminie
z powodu ich nierentownoœci, a oferowanych w ramach
zawartej z Posiadaczem rachunku Umowy,
3) zmianê w przepisach prawa lub ich interpretacji wskutek
orzeczeñ s¹dów, decyzji, rekomendacji lub zaleceñ
Narodowego Banku Polskiego, KNF i innych w³aœciwych
organów, które wymagaj¹ zmiany Regulaminu,
4) zmian zwi¹zanych z postêpem technologicznym, który
wymusza zmiany w zakresie objêtym Regulaminem.
§ 34
1. Zmiana Regulaminu nie wymaga sporz¹dzenia aneksu do
Umowy.
2. Zmieniony Regulamin jest udostêpniany w sposób
umo¿liwiaj¹cy Posiadaczowi zapoznanie siê z jego treœci¹ w
placówkach Banku, placówkach pocztowych i na stronie
internetowej Banku.
3. Zmieniony Regulamin obowi¹zuje po up³ywie 40 dni od dnia
udostêpnienia go zgodnie z ust. 2 powy¿ej.

4. NajpóŸniej w dacie rozwi¹zania Umowy Posiadacz rachunku
zobowi¹zany jest do sp³aty nale¿nych Bankowi op³at
i prowizji, a w przypadku korzystania z salda debetowego
dodatkowo do sp³aty tego salda wraz z nale¿nymi odsetkami.
§ 35
W przypadku, gdy w ramach Umowy prowadzone s¹ lokaty,
wypowiedzenie Umowy w trybie okreœlonym w § 34 skutkuje
wygaœniêciem Umowy z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia,
bez ponoszenia op³at i skutkuje wyp³at¹ ca³oœci œrodków
zgromadzonych na rachunku lokaty oraz zamkniêciem rachunku
lokaty z zastrze¿eniem, i¿ Posiadacz rachunku lokaty zachowuje
prawo do odsetek naliczonych do dnia poprzedzaj¹cego dzieñ
rozwi¹zania Umowy.
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Rozdzia³ 17. Dane osobowe
§ 36
Administratorem danych osobowych Posiadacza jest Bank.
Dane osobowe Posiadacza s¹ zbierane w celu zawarcia
i realizacji Umowy, w szczególnoœci oceny zdolnoœci
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, je¿eli bêdzie ona
konieczna.
Bank mo¿e na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 w zwi¹zku z ust. 4
pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzaæ
dane osobowe Posiadacza w celu marketingu bezpoœredniego
w³asnych produktów lub us³ug.
Odbiorcami danych osobowych Posiadacza mog¹ byæ
podmioty okreœlone w art. 105 Prawa bankowego,
w szczególnoœci podmioty utworzone na podstawie art. 105
ust. 4 Prawa bankowego, w tym Biuro Informacji Kredytowej
S.A. z siedzib¹ w Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 77 A.
Biuro Informacji Kredytowej S.A. mo¿e udostêpniaæ dane
osobowe Posiadacza przekazane mu przez Bank innym
bankom lub instytucjom ustawowo upowa¿nionym do
udzielania kredytów w zwi¹zku z wykonywaniem przez nie
czynnoœci bankowych w zakresie okreœlonym w art. 105 Prawa
bankowego.
Bank mo¿e na podstawie art. 105 ust. 4b Prawa bankowego
udostêpniaæ biurom informacji gospodarczej dane Posiadacza
o zobowi¹zaniach powsta³ych z tytu³u umów zwi¹zanych
z dokonywaniem czynnoœci bankowych, gdy s¹ spe³nione
³¹cznie nastêpuj¹ce warunki, o których mowa w art. 15 ust. 1
ustawy o udostêpnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych, tj.:
1) ³¹czna kwota wymagalnych zobowi¹zañ Posiadacza
wobec Banku wynosi co najmniej 500 z³otych oraz s¹ one
wymagalne od co najmniej 60 dni,
2) up³yn¹³ co najmniej miesi¹c od wys³ania przez Bank listem
poleconym albo dorêczenia Posiadaczowi do r¹k
w³asnych, na adres do dorêczeñ, a je¿eli taki adres nie
zosta³ wskazany - na adres miejsca wykonywania
dzia³alnoœci gospodarczej, wezwania do zap³aty,
zawieraj¹cego ostrze¿enie o zamiarze przekazania danych
do biura informacji gospodarczej, z podaniem firmy
i adresu siedziby tego biura.
Podmioty, o których stanowi art. 105 ust. 4 Prawa bankowego
mog¹ udostêpniaæ dane osobowe Posiadacza przekazane im
przez Bank:
1) biurom informacji gospodarczej, dzia³aj¹cym na podstawie ustawy o udostêpnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych, na podstawie
wniosków tych biur i w zakresie w nich okreœlonym,
2) instytucjom finansowym, bêd¹cym podmiotami zale¿nymi od banków dotycz¹ce zobowi¹zañ Posiadacza
powsta³ych z tytu³u Umowy, a zwi¹zanych z wykonywaniem czynnoœci bankowych,na podstawie art. 105 ust. 4d
Prawa bankowego,
3) innym instytucjom ustawowo upowa¿nionym w zwi¹zku
z wykonywaniem przez nie czynnoœci bankowych na
warunkach okreœlonych w Prawie bankowym.
Posiadaczowi przys³uguje prawo dostêpu do treœci swoich
danych oraz ich poprawiania.
Obowi¹zek podania przez Posiadacza danych osobowych
wynika z przepisów Prawa bankowego.

Rozdzia³ 18. Postanowienia koñcowe
§ 37
Adres do korespondencji oraz kontaktowa placówka pocztowa
musz¹ znajdowaæ siê w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.
Niedozwolone jest podanie przez Posiadacza, jako adresu do
korespondencji, adresu placówki Banku lub placówki pocztowej.
§ 38
1. Posiadacz obowi¹zany jest zawiadomiæ Bank o ka¿dej zmianie
miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, jak równie¿
danych dotycz¹cych prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej.
Zawiadomienie sk³adane jest telefonicznie, pisemnie lub za
poœrednictwem innych sposobów komunikacji dostêpnych w
Banku. Bank nie ponosi odpowiedzialnoœci za skutki
wynikaj¹ce z niedope³nienia obowi¹zków, o których mowa w
zdaniu pierwszym.
2. Zmiana nazwiska, cech dokumentu to¿samoœci lub wzoru
podpisu Posiadacza lub Pe³nomocnika wymaga zg³oszenia,
które sk³adane jest w placówkach Banku, placówkach
pocztowych lub w ramach bankowoœci elektronicznej (o ile
Bank udostêpni³ tak¹ funkcjonalnoœæ).
3. Posiadacz i Pe³nomocnik zobowi¹zani s¹ zg³osiæ pisemnie
utratê dokumentu to¿samoœci s³u¿¹cego do identyfikowania Posiadacza lub Pe³nomocnika w kontaktach z Bankiem, jak
równie¿ zmianê numeru telefonu w³asnego wskazanego w
Umowie jako telefon kontaktowy.
4. W celu zapewnienia w³aœciwego poziomu bezpieczeñstwa,
pracownik jednostki Banku lub placówki pocztowej mo¿e
poprosiæ osobê sk³adaj¹c¹ dyspozycjê o okazanie
dodatkowego dokumentu to¿samoœci.
5. 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 póŸn. zm.) oraz
ustawy z dn. 5 wrzeœnia 2008 r. o komercjalizacji
pañstwowego przedsiêbiorstwa u¿ytecznoœci publicznej
„Poczta Polska” (Dz. U. nr 180, poz. 1109), a tak¿e zawartych
z Bankiem umów.
6. Bank Pocztowy S.A. informuje, i¿ na podstawie art. 6a-6c
ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe czynnoœci
faktyczne zwi¹zane z wykonywaniem umów zawartych
przez Bank, Bank powierza swojej spó³ce 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
Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod
numerem KRS 0000359084.
7. Jeœli tak stanowi Umowa to Posiadacz przyjmuje do
wiadomoœci, ¿e ma prawo wgl¹du do treœci zawartej Umowy,
w postaci elektronicznej podpisanej elektronicznym
podpisem kwalifikowanym, dostêpnej w elektronicznym
repozytorium Banku pod adresem internetowym https://ewniosek.pocztowy.pl/umowy/. Dostêp do Umowy mo¿liwy
bêdzie po wprowadzeniu identyfikatora i has³a, które Bank
udostêpni³ Posiadaczowi na tej Umowie.
8. W wyj¹tkowych przypadkach Bank mo¿e podj¹æ decyzjê
o otwarciu i prowadzeniu rachunku na odrêbnych zasadach.
9. Regulamin, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego i art. 109
Prawa bankowego, ma charakter wi¹¿¹cy.

Zawsze przy Tobie

www.pocztowy.pl
801 100 500, 52 34 99 499
op³ata zgodnie z taryf¹ operatora
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