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Regulamin okre�la warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych dla Klientów 
instytucjonalnych przez Bank Pocztowy S.A.  
 
Definicje 

§ 1 
1. Bank � Bank Pocztowy S.A. z siedzib¹ w Bydgoszczy przy ul. Jagielloñska 17, 85-959 Bydgoszcz, wpisany do 

Krajowego Rejestru S¹dowego w S¹dzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydziaù Gospodarczy Krajowego 
Rejestru S¹dowego, pod numerem KRS 0000010821, numer NIP 554-03-14-271, o kapitale zakùadowym  
97 290 400 zùotych w caùo�ci wpùaconym, w stosunku do którego organem nadzoru jest Komisja Nadzoru 
Finansowego, 

2. Data waluty � moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od �rodków pieniê¿nych, 
którymi obci¹¿ono lub uznano rachunek, 

3. Dzieñ roboczy �dzieñ, w którym Bank prowadzi dziaùalno�ã niezbêdn¹ do wykonania transakcji pùatniczej, 
ograniczony godzinami realizacji pùatno�ci w Banku, za wyj¹tkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od 
pracy, 

4. Jednostka niesamodzielna � jednostka organizacyjna Posiadacza np. przedstawicielstwo, filia, oddziaù, 
niebêd¹ca samodzielnym podmiotem praw i obowi¹zków, 

5. Karta, Karta Wzorów Podpisów � dokument zawieraj¹cy dane Posiadacza i osób upowa¿nionych do 
skùadania o�wiadczeñ woli w imieniu Posiadacza, jak równie¿ do skùadania innych dyspozycji zwi¹zanych  
z Rachunkiem. W Karcie zamieszczane s¹ wzory podpisów osób wymienionych w zdaniu poprzednim oraz 
wzór pieczêci firmowej (o ile taki zùo¿ono), 

6. Komunikat - dokument publikowany przez Bank, zawieraj¹cy zestaw informacji o wysoko�ci oprocentowania 
i okresach kapitalizacji �rodków gromadzonych na rachunkach, kwoty minimalnego salda �rodków 
gromadzonych na rachunkach w walutach wymienialnych, od którego Bank nalicza oprocentowanie, 
walutach wymienialnych, w jakich Bank prowadzi rachunki, rodzajach lokat i rachunków oferowanych przez 
Bank, wysoko�ci ich oprocentowania, kwocie wypùaty, która wymaga wcze�niejszego zgùoszenia 
(awizowania wypùaty), godzinowy harmonogram przyjmowania dyspozycji do realizacji w dniu bie¿¹cym i na 
poszczególne sesje jak równie¿ informacje o wysoko�ciach opùat i prowizji oraz zasadach ich pobierania,. 
Komunikat dostêpny jest w Oddziaùach/placówkach Banku i na Stronie internetowej Banku, 

7. Lokata O/N � lokata jednodniowa zakùadana ze �rodków zgromadzonych na rachunku w zùotych, 
8. Numer rachunku bankowego � kombinacja liter i liczb wg standardu NRB dla pùatno�ci krajowych lub IBAN 

dla pùatno�ci w obrocie miêdzynarodowym, jednoznacznie identyfikuj¹cy numer rachunku bankowego, 
9. Operacja � wydanie przez Posiadacza zlecenia wykonania okre�lonej przez niego transakcji pùatniczej 

realizowanej przez Bank, 
10. Peùnomocnik � osoba upowa¿niona przez Posiadacza do dysponowania rachunkiem oraz do skùadania  

w imieniu Posiadacza o�wiadczeñ woli, na zasadach okre�lonych w Regulaminie i w Umowie, 
11. Posiadacz - rezydent lub nierezydent prowadz¹cy dziaùalno�ã gospodarcz¹ jako: 

1) osoba fizyczna, 
2) osoba prawna, 
3) jednostka organizacyjna nieposiadaj¹ca osobowo�ci prawnej, posiadaj¹ca zdolno�ã prawn¹ oraz 

zdolno�ã do czynno�ci prawnych,  
który zawarù z Bankiem Umowê i który jednocze�nie jest u¿ytkownikiem usùug pùatniczych oferowanych 
przez Bank w ramach zawartej Umowy,  

12. Rachunek � rachunek bankowy bie¿¹cy lub pomocniczy prowadzone w zùotych lub w walutach 
wymienialnych (w tym równie¿ Konto Oszczêdno�ciowe Biznes prowadzone w zùotych), speùniaj¹cy tak¿e 
funkcjê rachunku pùatniczego, 

13. Regulamin - Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych w Banku 
Pocztowym S.A, 

14. Saldo rachunku � stan �rodków Posiadacza zgromadzonych na Rachunku, 
15. Strona internetowa Banku � www.pocztowy.pl, 
16. Taryfa � �Taryfa opùat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A.� dla Klientów 

instytucjonalnych, 
17. Umowa � o prowadzenie rachunków bankowych, o kartê pùatnicz¹ oraz o �wiadczenie usùug drog¹ 

elektroniczn¹ bêd¹ca umow¹ o charakterze ramowym zawarta pomiêdzy Posiadaczem a Bankiem 

http://www.pocztowy.pl,
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18. Waluta obca � znaki pieniê¿ne (banknoty i monety) bêd¹ce poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
prawnym �rodkiem pùatniczym, 

19. Waluta wymienialna � Waluty obce, w których mog¹ byã prowadzone Rachunki dla Posiadacza. Aktualna 
lista Walut wymienialnych ustalana jest w drodze Komunikatu i dostêpna jest na Stronie internetowej 
Banku oraz w ka¿dym Oddziale/placówce Banku, 

20. Wolne �rodki � Saldo rachunku z pocz¹tku dnia powiêkszone o wpùaty oraz �rodki pozostaùe do 
wykorzystania z tytuùu przyznanego kredytu w rachunku, pomniejszone o wypùaty, kwoty przyjêtych do 
realizacji dyspozycji, blokady oraz zalegùe nale¿no�ci Banku. Wolne �rodki nie uwzglêdniaj¹ otwartych lokat, 

21. Wyci¹g z rachunku � zestawienie transakcji i sald na Rachunku Posiadacza za dany okres. 
 
  

§ 2 
1. Rachunek sùu¿y do gromadzenia �rodków pieniê¿nych oraz do przeprowadzania krajowych i zagranicznych 

rozliczeñ pieniê¿nych. 
2. Rozliczenia pieniê¿ne zagraniczne (transfery za granicê i z zagranicy) realizowane s¹ poprzez bank uprawniony 

do dokonywania tego typu czynno�ci obrotu dewizowego. 
3. Warunkiem otwarcia i prowadzenia Konta Oszczêdno�ciowego Biznes jest posiadanie rachunku bie¿¹cego w 

Banku. 
4. Bank mo¿e prowadziã Rachunki w ró¿nych Walutach wymienialnych.  
5. Bank zapewnia Posiadaczowi zachowanie tajemnicy obrotów i Stanu rachunku zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 

przepisami prawa. 
6. Do Umowy nie stosuje siê przepisów Dziaùu II oraz art. 34-37, art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2-5, art. 47, 

art. 48, art. 51 oraz art. 144-146 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usùugach pùatniczych (Dz.U. z 2011r., Nr 199, 
poz. 1175), z tym zastrze¿eniem, i¿ w zakresie usùug dodatkowych, z których korzysta Posiadacz w zwi¹zku z 
prowadzeniem na jego rzecz Rachunku, powy¿sze wyù¹czenia mog¹ mieã inny zakres, co zostanie ustalone w 
tre�ci samej Umowy lub w tre�ci innego regulaminu/warunków wi¹¿¹cych Bank i Posiadacza. 

 
Otwarcie rachunku 

§ 3 
1. Otwarcie Rachunku odbywa siê na podstawie �Wniosku o otwarcie rachunku� oraz na podstawie Umowy.  
2. Prowadzenie Rachunku odbywa siê na zasadach okre�lonych w Umowie oraz w niniejszym Regulaminie. 
 

§ 4 
Wszelkie podpisy skùadane przez Posiadacza oraz Peùnomocnika zwi¹zane z korzystaniem z Rachunku musz¹ byã 
zùo¿one wùasnorêcznie i zgodne ze wzorem podpisów zùo¿onym na Karcie. U¿ywanie faksymile zamiast podpisu jest 
niedozwolone. 
 

§ 5  
Je¿eli Posiadacz nie zùo¿y w Banku odrêbnej Karty do poszczególnych rachunków, to zùo¿ona uprzednio w Banku 
Karta obowi¹zuje przy skùadaniu dyspozycji oraz o�wiadczeñ woli w ramach wszystkich rachunków prowadzonych 
przez Bank dla Posiadacza. 
 

§ 6  
Posiadacz lub osoba przez niego upowa¿niona obowi¹zana jest pisemnie powiadomiã Bank o wszelkich zmianach 
maj¹cych wpùyw na prowadzenie Rachunku. 
 

§ 7  
Na pisemny wniosek Posiadacza - jednostki samodzielnej, Bank otwiera odrêbne rachunki dla jego jednostek 
niesamodzielnych, je¿eli jest to niezbêdne ze wzglêdu na dziaùalno�ã tych jednostek. 
 
Dysponowanie �rodkami i dokonywanie rozliczeñ pieniê¿nych 
 

§ 8  
1. Posiadacz dysponuje �rodkami pieniê¿nymi znajduj¹cymi siê na Rachunku zgodnie z niniejszym Regulaminem 

oraz zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa. 
2. Bank realizuje wyù¹cznie dyspozycje podpisane przez osoby upowa¿nione przez Posiadacza, wymienione w 

Karcie Wzorów Podpisów.  
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3. Bank przyjmuj¹c i realizuj¹c dyspozycje Posiadacza dokonuje identyfikacji stron uczestnicz¹cych w transakcji, w 
ka¿dym przypadku zùo¿enia dyspozycji lub zlecenia do przeprowadzenia transakcji, na podstawie dokumentów 
przedstawionych przy zùo¿eniu dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji tj. na podstawie 
dokumentów to¿samo�ci, peùnomocnictw. 

 
§ 9  

1. Bank dokonuje rozliczeñ pieniê¿nych w formie: 
1) gotówkowej � za po�rednictwem czeków gotówkowych, a tak¿e wpùaty/wypùaty gotówki na/z Rachunek/-u 

w Oddziaùach/placówkach Banku oraz w innych miejscach gdzie Bank �wiadczy usùugi rozliczeñ pieniê¿nych 
2) bezgotówkowej � za po�rednictwem polecenia przelewu, zleceñ staùych, poleceñ wypùaty za granicê, 

polecenia zapùaty, czeku rozrachunkowego, karty pùatniczej. 
2. Bank realizuje dyspozycje Posiadacza w tym samym dniu, a najpóêniej w nastêpnym dniu roboczym po ich 

przyjêciu. Informacja o godzinach przyjmowania dyspozycji do realizacji w dniu bie¿¹cym jest dostêpna w 
Oddziaùach/placówkach Banku oraz na Stronie internetowej Banku. Dyspozycje Posiadacza przyjête po 
godzinie, o której mowa w zdaniu poprzednim, przyjmuje siê jako zùo¿one kolejnego dnia roboczego. 

3. Po przyjêciu przez Bank dyspozycji Posiadacza, Posiadacz nie ma mo¿liwo�ci jej odwoùania. 
4. W przypadku powstania niedozwolonego zadùu¿enia na Rachunku Bank ma prawo do naliczenia odsetek 

karnych wedùug zmiennej stopy procentowej oraz do zablokowania Rachunku. Odsetki karne naliczane s¹ za 
okres od dnia powstania salda ujemnego do dnia poprzedzaj¹cego jego spùatê. 

5. Wysoko�ã odsetek karnych okre�lona jest w przepisach wewnêtrznych Banku dotycz¹cych ustalania 
oprocentowania dla klientów instytucjonalnych i jest dostêpna w Oddziaùach/placówkach Banku i na Stronie 
internetowej Banku. 

6. Ograniczenie dysponowania �rodkami mo¿e wynikaã z przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa (w 
szczególno�ci przepisów o s¹dowym i administracyjnym postêpowaniu egzekucyjnym) postanowieñ Umowy 
lub umowy kredytowej. 

7. Bank dokonuje blokady rachunku w nastêpuj¹cych przypadkach: 
1) na wniosek Posiadacza, 
2) w zwi¹zku z zajêciem Rachunku z tytuùu zabezpieczenia lub egzekucji prowadzonej zgodnie z 

obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa. 
8. Blokada Rachunku z tytuùu egzekucji dokonywana jest przez Bank z chwil¹ dorêczenia Bankowi zawiadomienia  

o zajêciu i obejmuje równie¿ kwoty wpùacone na ten rachunek po dokonaniu zajêcia. 
 

§ 10  
1. Bank wykonuje dyspozycje Posiadacza do wysoko�ci wolnych �rodków na rachunku, w dniu roboczym,  

w którym dyspozycja zostaùa zùo¿ona w Banku, z zastrze¿eniem § 9 ust. 2 zdanie ostatnie. 
2. Dyspozycje powinny byã podpisywane w sposób zgodny ze zùo¿onymi na Karcie wzorami podpisów i pieczêci. 
3. Bank mo¿e odmówiã realizacji dyspozycji w przypadku w¹tpliwo�ci, co do autentyczno�ci podpisów i pieczêci. 
4. W przypadku umów zawartych w imieniu komitetu wyborczego, wpùaty na rachunek od osób fizycznych 

mog¹ byã dokonywane jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kart¹ pùatnicz¹. 

5. Je¿eli dyspozycja bêdzie niezgodna z Umow¹, Regulaminem lub przepisami prawa, Bank odmówi wykonania 
takiej dyspozycji. W takim przypadku Bank poinformuje Posiadacza o odmowie, oraz je¿eli to bêdzie mo¿liwe  
o jej przyczynach i procedurze sprostowania bùêdów w dyspozycji je¿eli bùêdy te doprowadziùy do odmowy 
wykonania dyspozycji. 

6. Bank mo¿e ustaliã limity kwot, do których bêdzie realizowaù dyspozycje wypùat z rachunków Posiadacza bez 
konieczno�ci wcze�niejszego powiadamiania Banku o zamiarze wypùaty.  

 
§ 11  

1. Posiadacz mo¿e zùo¿yã w Banku pisemn¹ dyspozycjê dotycz¹c¹: 
1) ustalenia pierwszeñstwa zapùaty kwot pieniê¿nych tytuùem wykonania okre�lonych zobowi¹zañ, 
2) zablokowania okre�lonej kwoty, 
3) pozostawienia na Rachunku z ka¿dorazowego salda okre�lonej kwoty. 

2. Dyspozycja, co do pierwszeñstwa zapùaty okre�lonych kwot pieniê¿nych mo¿e byã zamieszczona na 
dokumencie rozliczeniowym dotycz¹cym danego zobowi¹zania. 

3. Realizacja dyspozycji, o której mowa w ust 2. rozpoczyna siê w dniu jej zùo¿enia- w przypadku zgromadzenia 
odpowiednich �rodków na Rachunku lub w najbli¿szym dniu roboczym, w którym Posiadacz zapewni na 
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Rachunku odpowiednie �rodki. Posiadacz mo¿e odwoùaã dyspozycjê wyù¹cznie do momentu jej realizacji przez 
Bank. 

 
§ 12  

1. Posiadacz mo¿e zùo¿yã w Banku zgodê dla wskazanego przez siebie odbiorcy do obci¹¿ania swojego rachunku, 
z wyù¹czeniem rachunku prowadzonego w Walucie wymienialnej, w drodze polecenia zapùaty, w umownych 
terminach zapùaty z tytuùu okre�lonych zobowi¹zañ. 

2. Zgoda wymaga formy pisemnej na formularzu dostarczonym Posiadaczowi przez zainteresowanego odbiorcê. 
3. Posiadacz mo¿e w dowolnym czasie cofn¹ã zgodê lub odwoùaã najbli¿sze niezrealizowane polecenie zapùaty. 

Odwoùanie niezrealizowanego polecenia zapùaty nie jest równoznaczne z cofniêciem zgody. 
4. Posiadacz ma obowi¹zek zapewnienia �rodków na swoim rachunku, wystarczaj¹cych do realizacji poleceñ 

zapùaty w ustalonych terminach pùatno�ci. 
5. Dyspozycje Posiadacza wymienione w § 11 ust.1 nie dotycz¹ pùatno�ci z tytuùu realizacji polecenia zapùaty. 
6. Posiadaczowi przysùuguje prawo zwrotu na jego Rachunek �rodków z tytuùu zrealizowanego polecenia zapùaty,  

o ile zùo¿y w Banku stosown¹ dyspozycjê w terminie 5 dni roboczych od dnia obci¹¿enia Rachunku. 
7. W przypadku zùo¿enia dyspozycji zwrotu, o którym mowa w ust. 6 Bank niezwùocznie a najpóêniej w nastêpnym 

dniu roboczym uznaje Rachunek kwot¹ zwracanego polecenia zapùaty wraz z nale¿nymi odsetkami z tytuùu 
oprocentowania rachunku. Odsetki oblicza siê od dnia obci¹¿enia rachunku dùu¿nika. 

 
   § 13  

Przeprowadzanie rozliczeñ w formie polecenia zapùaty, w których Bank wystêpuje w roli banku odbiorcy wymaga 
zgody Banku i zawarcia pomiêdzy Posiadaczem a Bankiem umowy w sprawie stosowania polecenia zapùaty. 

 

§ 14  
1. Bank obci¹¿a Rachunek w tym samym dniu, a najpóêniej w nastêpnym dniu roboczym, po otrzymaniu 

dokumentu rozliczeniowego, chyba ¿e z tre�ci dokumentu rozliczeniowego wynika póêniejszy termin obci¹¿enia 
Rachunku. 

2. Uznanie Rachunku nastêpuje z Dat¹ waluty tego dnia roboczego, w którym Bank otrzymaù dokument 
rozliczeniowy, przy czym w przypadku wpùaty gotówkowej (w walucie, w której prowadzony jest Rachunek) 
dokonanej w oddziale/placówce Banku bezpo�rednio na Rachunek jego uznanie nastêpuje niezwùocznie po 
otrzymaniu przez Bank �rodków pieniê¿nych, nie póêniej jednak¿e ni¿ w tym samym dniu roboczym. 

  
§ 15 

Podstaw¹ identyfikacji zlecenia pùatniczego jest numer rachunku (NRB) beneficjenta pùatno�ci. 
 

§ 16 
Skutki wynikaj¹ce z bùêdnego podania numeru rachunku obci¹¿aj¹ wpùacaj¹cego. Z chwil¹ wydania potwierdzenia 
dla wpùacaj¹cego, wpùata nie mo¿e byã odwoùana. 
 

§ 17 
1. W przypadku wpùywu na Rachunek �rodków w walucie innej ni¿ ta, w której prowadzony jest Rachunek 

Posiadacz upowa¿nia Bank do podejmowania dziaùañ maj¹cych na celu skup tej waluty i uznania rachunku 
równowarto�ci¹ w zùotych lub w Walucie wymienialnej (w zale¿no�ci od rodzaju Rachunku, na który 
dokonywana jest wpùata). 

2. Bank stosuje kurs kupna dla waluty wpùywu, a nastêpnie kurs sprzeda¿y dla waluty rachunku z Tabeli 
kursów walutowych Banku, stosowanej w momencie wpùywu �rodków. 

3. Bank mo¿e zastosowaã indywidualne warunki stosowania kursu oraz daty rozliczenia. 
 

Czeki 

§ 18  
Pierwsz¹ ksi¹¿eczkê czeków gotówkowych i rozrachunkowych Bank wydaje na podstawie dyspozycji Posiadacza 
podpisanej w sposób zgodny ze zùo¿onymi na Karcie wzorami podpisów, po pierwszym wpùywie �rodków na 
rachunek. 
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 § 19  

1. W przypadku zagubienia lub kradzie¿y ksi¹¿eczki czeków gotówkowych i rozrachunkowych, pojedynczych 
blankietów czekowych lub czeków, Posiadacz jest zobowi¹zany zawiadomiã o tym fakcie Bank: osobi�cie, 
faksem lub telefonicznie, podaj¹c liczbê i numery blankietów czekowych oraz ewentualne kwoty czeków. 

2. Zawiadomienie powinno byã bezzwùocznie potwierdzone na pi�mie. 
3. W zawiadomieniu pisemnym Posiadacz zamieszcza o�wiadczenie, ¿e przyjmuje peùn¹ odpowiedzialno�ã  

za skutki wylegitymowania osoby zgùaszaj¹cej siê z czekiem oraz ewentualnego wstrzymania realizacji czeku. 
4. Zastrze¿enie dokumentów, o których mowa powy¿ej nastêpuje po zùo¿eniu zawiadomienia pod warunkiem,  

¿e Bank jednoznacznie zidentyfikowaù to¿samo�ã Posiadacza. 
 

§ 20  
Na wniosek � Posiadacza - wystawcy czeku rozrachunkowego � Bank mo¿e potwierdziã czek rozrachunkowy, 
rezerwuj¹c jednocze�nie odpowiedni¹ kwotê na pokrycie tego czeku. 
 
Wyci¹gi i informacje o rachunku  

§ 21  
1. Wyci¹gi z rachunku mog¹ byã generowane po ka¿dej zmianie salda lub raz w miesi¹cu, oraz przekazywane 

zgodnie z ust. 2, na podstawie dyspozycji zùo¿onej przez Posiadacza na Wniosku o otwarcie rachunku. 
2. Wyci¹gi mog¹ byã przekazywane w jeden z poni¿ej wymienionych sposobów: 

1) przesyùane na adres korespondencyjny,  
2) odbierane w Banku przez osoby wymienione w Karcie Wzorów Podpisów lub inne osoby upowa¿nione na 

pi�mie przez Posiadacza, 
3) przesyùane za po�rednictwem poczty elektronicznej. 

3. W przypadku przesyùania wyci¹gów w formie elektronicznej, wyci¹gi w formie papierowej nie s¹ wysyùane. 
4. Zmiana sposobu dorêczenia wyci¹gu mo¿e nast¹piã na podstawie odrêbnej dyspozycji i nie wymaga 

podpisywania aneksu do Umowy.  
5. Bank ma prawo do pobrania opùaty za wyci¹gi w formie papierowej. 
6. Posiadacz jest zobowi¹zany na bie¿¹co sprawdzaã stan swojego Rachunku oraz poprawno�ã realizacji 

Operacji na podstawie otrzymanych wyci¹gów i niezwùocznie zgùosiã do Banku niezgodno�ã salda, 
stwierdzonych nieautoryzowanych, niezrealizowanych lub nienale¿ycie zrealizowanych Operacji.  
W przypadku zgùoszenia do Banku faktu wyst¹pienia nieautoryzowanej Operacji Bank zobowi¹zany jest 
przywróciã obci¹¿ony Rachunek do stanu, jaki istniaùby, gdyby nie miaùa miejsca nieautoryzowana 
Operacja. 

7. Je¿eli Posiadacz nie dokona zgùoszenia, o którym mowa w ust. 6, w terminie 13 miesiêcy od dnia obci¹¿enia 
Rachunku lub od dnia, w którym Operacja miaùa byã wykonana, roszczenia Posiadacza wobec Banku z 
tytuùu niezgodno�ci salda oraz nieautoryzowanych, niezrealizowanych lub nienale¿ycie wykonanych 
Operacji wygasaj¹. 

8. Posiadacz mo¿e uzyskaã informacjê telefoniczn¹ o wysoko�ci salda oraz obrotów na Rachunku, po zùo¿eniu 
pisemnej dyspozycji i ustanowieniu hasùa umo¿liwiaj¹cego identyfikacjê Posiadacza. 

9. Posiadacz zobowi¹zany jest do zapewnienia odpowiedniej ochrony hasùa, o którym mowa w ust. 8 i 
przyjmuje na siebie odpowiedzialno�ã za skutki jego ujawnienia osobom niepowoùanym. W przypadku 
stwierdzenia dostêpu do hasùa osób niepowoùanych, Posiadacz zobowi¹zany jest do niezwùocznego 
powiadomienia o tym fakcie Banku, w celu zmiany obowi¹zuj¹cego hasùa. 

10. Bank ma prawo odmówiã udzielenia informacji o Saldzie rachunku, je¿eli zachodz¹ w¹tpliwo�ci, co do 
to¿samo�ci osoby, której ma byã udzielona informacja lub gdy podane przez ni¹ hasùo jest niewùa�ciwe. 

 
Lokaty O/N 

§ 22  
1. W ramach Rachunku mog¹ byã zakùadane lokaty O/N.  
2. Informacja o minimalnej kwocie lokat O/N, oprocentowaniu oraz o rodzajach rachunków w ramach, których 

mog¹ byã zakùadane lokaty O/N jest dostêpna w Oddziaùach/placówkach Banku i na Stronie internetowej 
Banku. 

3. Zaùo¿enie lokaty nastêpuje pod warunkiem, ¿e kwota �rodków na Rachunku nie jest ni¿sza od kwoty 
minimalnej okre�lanej przez Bank. 

4. Lokata O/N jest lokat¹ odnawialn¹, zakùadan¹ na koniec ka¿dego dnia roboczego. 
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5. Odsetki od lokaty O/N nalicza siê od dnia zaùo¿enia do dnia poprzedzaj¹cego dzieñ postawienia lokaty do 
dyspozycji Posiadacza na Rachunku. 

6. Nastêpnego dnia roboczego po dniu zaùo¿enia lokata O/N wraz z odsetkami stawiana jest do dyspozycji na 
Rachunku. Wskazana powy¿ej kwota pomniejszana jest o nale¿ny podatek, w sytuacji gdy zgodnie z przepisami 
prawa podatkowego Bank zobowi¹zany jest do pobrania nale¿nego podatku od naliczonych odsetek celem 
przekazania go do wùa�ciwego Urzêdu Skarbowego.  

7. Zmiana oprocentowania lokaty O/N zale¿na jest od zmiany poziomu rynkowej stopy WIBID O/N i stopy 
rezerwy obowi¹zkowej. 

 
Opùaty i prowizje 

§ 23 
1. Pobranie opùat i prowizji nastêpuje poprzez obci¹¿enie kwot¹ nale¿nych opùat i prowizji Rachunku Posiadacza, 

którego dotycz¹ nale¿ne opùaty i prowizje. 
2. Posiadacz upowa¿nia Bank do obci¹¿ania jego Rachunku prowizjami i opùatami nale¿nymi Bankowi z tytuùu 

obsùugi Rachunku w wysoko�ci okre�lonej w Taryfie, bez odrêbnej dyspozycji.  
3. Posiadacz mo¿e zùo¿yã w Banku pisemn¹ dyspozycjê dot. wskazania innego rachunku Posiadacza do obci¹¿enia 

kwot¹ nale¿nych opùat i prowizji. 
4. Posiadacz zobowi¹zany jest do zapewnienia na Rachunku lub na rachunku, o którym mowa w ust. 3, �rodków 

pieniê¿nych celem dokonania zapùaty nale¿nych Bankowi opùat i prowizji.. 
5. W przypadku braku wolnych �rodków na Rachunku, Bank celem zaspokojenia powstaùych nale¿no�ci zastrzega 

sobie prawo do: 
1) obci¹¿enia któregokolwiek z innych rachunków Posiadacza prowadzonych przez Bank, na których znajduj¹ 

siê  wolne �rodki � bez odrêbnej dyspozycji Posiadacza, 
2) pisemnego wezwania Posiadacza do uregulowania nale¿no�ci w terminie okre�lonym tym wezwaniu - w 

przypadku braku wolnych �rodków na rachunkach prowadzonych przez Bank na rzecz Posiadacza lub brak 
innych rachunków. 

6. W przypadku, gdy Posiadacz nie ui�ciù opùat i/lub prowizji za prowadzenie Rachunku � mimo wezwania do 
uregulowania nale¿no�ci � przez kolejne 3 miesi¹ce, Bank mo¿e wypowiedzieã Posiadaczowi Umowê,  
z zachowaniem okresu wypowiedzenia. 

7. Informacje o aktualnych stawkach opùat i prowizji bankowych podawane s¹ do wiadomo�ci w formie ogùoszeñ 
umieszczanych na tablicach informacyjnych w Oddziaùach/placówkach Banku oraz na Stronie internetowej 
Banku  

8. Bank obci¹¿a Rachunek na podstawie wystawianych przez siebie zleceñ z tytuùu opùat i prowizji nale¿nych 
zgodnie z Taryf¹ przed zleceniami Posiadacza obci¹¿aj¹cymi Rachunek. 

9. Wysoko�ã opùat i prowizji mo¿e ulec zmianie w przypadku: 
1) zmiany poziomu inflacji ogùaszanego przez GUS, 
2) zmiany poziomu ponoszonych przez Bank kosztów operacyjnych, 
3) zmiany opùat stosowanych przez inne instytucje, z usùug których Bank korzysta przy realizacji danej 

czynno�ci, 
4) zmiany w zakresie czynno�ci zwi¹zanych z prowadzeniem Rachunku, 
5) zmiany poziomu prowizji i opùat na rynku miêdzybankowym za porównywalne czynno�ci lub usùugi. 

10. Zmiana Taryfy nastêpuje poprzez zamieszczenie zawiadomienia o zmianie na Stronie internetowej Banku.  
O zmianie tej Bank informuje Posiadacza równie¿ w Oddziaùach/placówkach Banku oraz w korespondencji 
kierowanej do Posiadacza. 

11. Je¿eli Posiadacz nie akceptuje wprowadzanej zmiany Taryfy ma prawo zùo¿yã wypowiedzenie Umowy  
(z zachowaniem terminu wypowiedzenia) z jednoczesnym wyraênym wskazaniem przyczyny wypowiedzenia,  
tj. okre�leniem zmiany Taryfy, która byùa przyczyn¹ w/w decyzji. O�wiadczenie o wypowiedzeniu Umowy,  
o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi zostaã zùo¿one w terminie 10 dni od zamieszczenia na Stronie 
internetowej Banku informacji o zmianie Taryfy bêd¹cej przyczyn¹ wypowiedzenia. 

12. W sytuacji, o której mowa w ust. 11 Bank nie pobiera od Posiadacza opùat i prowizji, które zostaùy 
wprowadzone do Taryfy, a których wprowadzenie byùo przyczyn¹ wypowiedzenia Umowy.  

13. Aktualnie obowi¹zuj¹ca Taryfa jest udostêpniana Posiadaczowi w Oddziaùach/placówkach Banku oraz na 
Stronie internetowej Banku,  
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Oprocentowanie rachunku 

§ 24 
1. Do obliczania odsetek przyjmuje siê, ¿e rok liczy 365 dni, a miesi¹c liczy faktyczn¹ liczbê dni przypadaj¹c¹ 

w danym miesi¹cu. 
2. Oprocentowanie Konta Oszczêdno�ciowego Biznes zmienia siê na wy¿sze po przekroczeniu okre�lonego 

progu salda. 
3.  Informacje o wysoko�ci oprocentowania, progach salda (o których mowa w ust. 2) i okresach kapitalizacji 

�rodków na rachunku podawane s¹ do wiadomo�ci w Oddziaùach/placówkach Banku oraz na Stronie 
internetowej Banku. 

4. Úrodki zgromadzone na rachunku �rodków wydzielonych na opùacenie czeków potwierdzonych nie 
podlegaj¹ oprocentowaniu. 

5. Odsetki od �rodków na Rachunku naliczane s¹ w walucie Rachunku od dnia wpùaty do dnia poprzedzaj¹cego 
wypùatê wù¹cznie. 

 
Peùnomocnictwo  

§ 25 
1. Do dysponowania �rodkami na Rachunku mo¿e zostaã ustanowiony Peùnomocnik. 
2. Peùnomocnictwo nie obejmuje nastêpuj¹cych czynno�ci: 

1) zawarcia umowy kredytu w rachunku, aneksu do tej umowy oraz jej wypowiedzenia, 
2) zawarcia umowy o kartê pùatnicz¹, 
3) udzielania dalszych peùnomocnictw. 

3. Udzielenie oraz odwoùanie peùnomocnictwa wymaga dla swej wa¿no�ci formy pisemnej. 
4. Peùnomocnictwo wygasa z chwil¹ jego odwoùania, �mierci Posiadacza bêd¹cego osob¹ fizyczn¹, postawienia 

Posiadacza w stan upadùo�ci, �mierci Peùnomocnika oraz z chwil¹ rozwi¹zania Umowy. 
5. W przypadku �mierci jedynego Posiadacza rachunku, bêd¹cego osob¹ fizyczn¹, osobami upowa¿nionymi do 

dysponowania �rodkami zgromadzonymi na rachunku s¹ spadkobiercy � po przedstawieniu prawomocnego 
postanowienia s¹du o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporz¹dzonego przez notariusza aktu po�wiadczenia 
dziedziczenia. 

 
Zamkniêcie rachunku 

§ 26 
1. Ka¿da ze stron mo¿e rozwi¹zaã Umowê, w drodze pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem  

30 dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrze¿eniem ust. 3. 
2. Bank mo¿e wypowiedzieã Umowê tylko z wa¿nych powodów, z zachowaniem okresu wypowiedzenia,  

w szczególno�ci w przypadku: 
1) ustania celu gospodarczego, dla którego Rachunek zostaù otwarty, 
2) braku obrotów na Rachunku przez okres 12 miesiêcy nie licz¹c dopisywania odsetek, przy Saldzie rachunku 

nie przekraczaj¹cym 200,00 PLN (sùownie zùotych: dwie�cie),  
3) niedopeùnienia obowi¹zku uiszczenia opùat za prowadzenie Rachunku przez okres kolejnych trzech 

miesiêcy, 
4) gdy Posiadacz podj¹ù kwotê mylnie na jego rachunek wpùacon¹ lub zaksiêgowan¹ i nie zwróciù jej 

bezzwùocznie sam lub na wezwanie Banku, 
5) wycofania danego rachunku z oferty Banku. 

3. Bank ma prawo wypowiedzieã Umowê ze skutkiem natychmiastowym w nastêpuj¹cych przypadkach: 
1) Posiadacz naruszyù postanowienia Umowy lub Regulaminu, a w szczególno�ci wprowadziù Bank w bù¹d przy 

zawieraniu Umowy lub w czasie jej trwania lub wystawiù czek bez pokrycia, 
2) z powodu zagro¿enia upadùo�ci¹ Posiadacza lub jego likwidacj¹/rozwi¹zaniem przez uprawniony organ, 
3) gdy Posiadacz jest podmiotem podejrzewanym o udziaù w procederze prania pieniêdzy lub 

finansowania terroryzmu, zgodnie z ustaw¹ z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziaùaniu praniu 
pieniêdzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 46 poz. 276 z póên. zm), 

4) Posiadacz zostaù wpisany na listê ostrze¿eñ publicznych, prowadzon¹ przez Komisjê Nadzoru 
Finansowego dla podmiotów wykonuj¹cych bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego czynno�ci w 
nastêpuj¹cym zakresie: 
a) czynno�ci bankowych; 
b) dziaùalno�ci maklerskiej; 
c) dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych; 
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d) dziaùalno�ci polegaj¹cej na lokowaniu �rodków pieniê¿nych w papiery warto�ciowe, instrumenty 
rynku pieniê¿nego lub inne prawa maj¹tkowe; 

e) oferowania papierów warto�ciowych, w tym równie¿ oferowania akcji oraz opcji walutowych; 
f) prowadzenia gieùd towarowych; 
g) prowadzenia dziaùalno�ci ubezpieczeniowej; 
h) innej dziaùalno�ci, do prowadzenia której wymagane jest zezwolenie Komisji Nadzoru 

Finansowego. 
5) Posiadacz zostaù wpisany na listê ostrze¿eñ prowadzon¹ przez zagraniczne organy nadzoru oraz 

organizacje miêdzynarodowe. 
4. Okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg nastêpnego dnia po dniu otrzymania wypowiedzenia przez drug¹ 

stronê.  
5. Umowa zawarta na czas oznaczony wygasa z upùywem terminu, na który zostaùa zawarta. 
6. Umowa wygasa z chwil¹ powziêcia przez Bank wiadomo�ci o �mierci Posiadacza bêd¹cego osob¹ fizyczn¹,  

co powoduje zamkniêcie Rachunku. 
 

§ 27 
1. Wypowiadaj¹c Umowê zawart¹ na czas nieoznaczony oraz zamykaj¹c Rachunek z chwil¹ wyga�niêcia Umowy 

zawartej na czas oznaczony, Bank zawiadamia Posiadacza o wysoko�ci salda oraz wzywa go do potwierdzenia 
tego salda w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, a tak¿e do wskazania sposobu 
zadysponowania saldem.  

2. Jednocze�nie Posiadacz zobowi¹zany jest do: 
1) zwrotu niewykorzystanych blankietów czekowych w terminie okre�lonym przez Bank, 
2) zùo¿enia w Banku o�wiadczenia wraz z uzasadnieniem w razie niemo¿no�ci zwrotu niewykorzystanych 

blankietów czekowych, 
3) odebrania zùo¿onych w Banku depozytów, 
4) zwrotu kart wydanych do rachunku. 
 

§ 28 
1. Po upùywie okresu wypowiedzenia lub po upùywie okresu, na jaki Umowa zostaùa zawarta, Bank zamyka 

Rachunek. 
2. Po zamkniêciu rachunku, �rodki niepodjête przez Posiadacza s¹ nieoprocentowane i po upùywie terminu 

przedawnienia roszczenia o zwrot tych �rodków, zostaj¹ zaliczone do przychodów Banku. 
 
Postanowienia koñcowe  
 

§ 29 
1. Reklamacje skùadane s¹ w formie pisemnej. 
2. Bank rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia wpùywu reklamacji do Banku. 
3. W przypadkach szczególnie zawiùych lub wymagaj¹cych dokonania dodatkowych ustaleñ, Bank mo¿e 

przedùu¿yã termin rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust. 1, informuj¹c o tym Posiadacza oraz 
podaj¹c przyczyny przedùu¿enia terminu, a tak¿e wskazuj¹c nowy termin rozpatrzenia reklamacji. 

4. Bank udziela odpowiedzi na reklamacjê w formie pisemnej. Na wniosek Posiadacza Bank mo¿e udzieliã 
odpowiedzi na reklamacjê w innej formie. 

5. Posiadacz ma mo¿liwo�ã zgùoszenia w Banku - drog¹ korespondencyjn¹, faksem, telefonicznie lub osobi�cie 
� fakt utraty dokumentu to¿samo�ci lub dokumentu, który zostaù wydany przez Bank.Za obsùugê zgùoszeñ 
zastrze¿enia dokumentów, Bank pobiera opùatê, zgodnie z Taryf¹.  

 
§ 30 

1. W przypadku gdy Umowa zawarta zostaùa przez Posiadacza bêd¹cego spóùk¹ kapitaùow¹ w organizacji, Umowa 
zawierana jest na czas okre�lony, tj. do czasu prawomocnego wpisu Posiadacza w Krajowym Rejestrze 
S¹dowym i uzyskania przez niego osobowo�ci prawnej. 

2. Posiadacz zobowi¹zany jest do przedùo¿enia w Banku dowodu zùo¿enia we wùa�ciwym s¹dzie rejestrowym 
nale¿ycie wypeùnionego i nale¿ycie opùaconego wniosku o rejestracjê spóùki. Zùo¿enie w/w wniosku powinno 
nast¹piã w terminie do 6 miesiêcy od daty zawarcia umowy spóùki z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ lub od 
daty sporz¹dzenia statutu spóùki akcyjnej. 

3. Posiadacz zobowi¹zuje siê do zùo¿enia w Banku odpisu z rejestru przedsiêbiorców Krajowego Rejestru 
S¹dowego niezwùocznie po zarejestrowaniu. 
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4. Strony postanawiaj¹, ¿e z chwil¹ prawomocnego wpisu Posiadacza w Krajowym Rejestrze S¹dowym Umowa 
ulega przeksztaùceniu na Umowê na czas nieokre�lony.  

 
§ 31 

1. Bank informuje, i¿ na podstawie art. 6a-6c ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 
2015 r. poz. 128 ) czynno�ci faktyczne zwi¹zane z wykonywaniem umów zawartych przez Bank, Bank 
powierza swojej spóùce zale¿nej Centrum Operacyjne sp. z o.o. z siedzib¹ w Bydgoszczy, przy ul. 
Jagielloñskiej 17, 85-959 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiêbiorców w S¹dzie Rejonowym  
w Bydgoszczy, XIII Wydziaù Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem KRS 0000359084. 

2. Postanowienia Umowy mog¹ ulec zmianie w wyniku zmian przepisów prawa lub w ka¿dym innym 
przypadku, pod warunkiem zaakceptowania zmian przez obydwie strony Umowy, zgodnie z trybem 
okre�lonym  
w Umowie. 

3. Bank mo¿e dokonaã zmiany postanowieñ Regulaminu.  
4. Zmiana Regulaminu nie wymaga sporz¹dzenia aneksu do Umowy. 
5. Zmieniony Regulamin jest udostêpniany w sposób umo¿liwiaj¹cy Posiadaczowi zapoznanie siê z jego 

tre�ci¹ i jest dostêpny w oddziaùach/placówkach Banku i na Stronie internetowej Banku. 
6. Zmieniony Regulamin obowi¹zuje po upùywie 40 dni od dnia udostêpnienia go zgodnie z ust. 5 powy¿ej. 
7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie obowi¹zuj¹ w zakresie, w jakim Bank oraz Posiadacz w sposób 

odmienny ustalili wzajemny zakres praw i obowi¹zków. Wskazane powy¿ej ustalenia zawarte s¹ 
ka¿dorazowo w tre�ci Umowy i s¹ wynikiem uzgodnieñ prowadzonych miêdzy Bankiem i Posiadaczem 
przed zawarciem Umowy. 

8. Spory mog¹ce wynikn¹ã z realizacji Umowy rozpatrywaã bêdzie s¹d wùa�ciwy dla siedziby Banku. 
9. Posiadaczowi przysùuguje prawo do wniesienia skargi na dziaùanie Banku, je¿eli dziaùanie to narusza 

przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa. Skarga mo¿e byã wniesiona na warunkach okre�lonych w 
art. 15 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usùugach pùatniczych (Dz.U. z 2011r., Nr 199, poz. 1175). 

 
 


