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Rozdzia³ 1. Postanowienia ogólne
§ 1

Bank

bank p³atnika

bank odbiorcy

data waluty

dokument to¿samo�ci

dostawca

dyspozycjawk³ademnawypadek �mierci

dzieñ roboczy

Elixir

has³o

instrument p³atniczy

KNF
Komunikat

1. Niniejszy Regulamin okre�la warunki otwierania i prowadzenia
rachunkówdlaosób fizycznych.

2. U¿ytewRegulaminieokre�leniaoznaczaj¹:
1) �BankPocztowySpó³kaAkcyjna z siedzib¹wBydgoszczy,

bêd¹cydostawc¹us³ugp³atniczych,
2) � bank prowadz¹cy rachunek osoby trzeciej,

która sk³ada zlecenie p³atnicze, a w przypadku, gdy Posiadacz
sk³ada takiezlecenie tak¿eBank,

3) � bank prowadz¹cy rachunek osoby trzeciej
bêd¹cej odbiorc¹ �rodków pieniê¿nych stanowi¹cych
przedmiot transakcji p³atniczej, a w przypadku, gdy Posiadacz
jestodbiorc¹ tych �rodków, tak¿eBank,

4) � moment w czasie, od którego lub do którego
Bank nalicza odsetki od �rodków pieniê¿nych, którymi uznano
lubobci¹¿ono rachunek,

5) � w przypadku rezydentów to dowód
osobisty, tymczasowy dowód osobisty lub paszport polski;
w przypadku nierezydentów z kraju UE to paszport
zagraniczny;wprzypadkunierezydentów spozaUE topaszport
zagraniczny i karta pobytu,a w przypadku osób ma³oletnich,
które nie posiadaj¹ dowoduosobistego lub paszportu,mo¿e to
byæ legitymacja szkolna; okazany dokument stanowiæ bêdzie
podstawê do identyfikowania Posiadacza przy sk³adaniu
i realizacji dyspozycji zwi¹zanych z prowadzonym
rachunkiem,

6) � podmiot prowadz¹cy dzia³alno�æ w zakresie
�wiadczenia us³ug p³atniczych wymieniony w art. 4 ustawy
ous³ugachp³atniczych,wtymBank,

7) �wskazanie przez
Posiadacza osoby, której Bank wyp³aci �rodki pieniê¿ne
z rachunku w przypadku jego �mierci, zgodnie z przepisami
Prawabankowego,

8) � dzieñ, w którym Bank prowadzi dzia³alno�æ
operacyjn¹ niezbêdn¹ do wykonania transakcji p³atniczej, za
wyj¹tkiemsobótorazdniustawowowolnychodpracy,

9) � elektroniczny system rozliczania zleceñ p³atniczych
w z³otych, prowadzonych przez Krajow¹ Izbê Rozliczeniow¹.
Bankwysy³a zleceniap³atniczedo systemuElixir orazotrzymuje
zlecenia p³atnicze z systemu Elixir na okre�lone sesje;
informacjaosesjachdostêpna jestwKomunikacie,

10) � indywidualny kod, sk³adaj¹cy siê z ci¹gu znaków,
s³u¿¹cy do weryfikacji to¿samo�ci Posiadacza, ustalany przez
Bank w celu zagwarantowania wy³¹czno�ci dostêpu do
rachunku,

11) � okre�lone w niniejszym Regulaminie
zindywidualizowane urz¹dzenie lub uzgodniony przez Strony
zbiór procedur, wykorzystywane przez u¿ytkownika do
z³o¿enia zleceniap³atniczego,

12) �KomisjaNadzoruFinansowego,organnadzoruBanku,
13) � dokument publikowany przez Bank, w którym

podawane s¹ w szczególno�ci informacje: o rodzajach lokat
i rachunków oferowanych przez Bank; zasadach przyznawania,
kwocie i oprocentowaniu limitu debetowego; kwocie wyp³aty,
która wymaga wcze�niejszego zg³oszenia (awizowania
wyp³aty); minimalnych kwotach, warunkach dop³at do lokat,
jak równie¿ informacje o wysoko�ci oprocentowania �rodków
i zad³u¿enia w rachunku, op³at i prowizji oraz zasadach ich
pobierania, a tak¿e wszystkie niezbêdne informacje zwi¹zane
z realizacj¹ us³ug p³atniczych niezawarte w niniejszym
Regulaminie; Komunikat dostêpny jest w placówkach
Banku, na stronie internetowej Banku i w placówkach
pocztowych,

14) � suma �rodków pieniê¿nych udostêpniona
przez Bank, do wysoko�ci której Posiadacz mo¿e sk³adaæ
dyspozycje obci¹¿eniowe nieznajduj¹ce pokrycia w saldzie
ROR,

15) � jednostkowy wk³ad oszczêdno�ciowy w z³otych
wrachunku,

limit debetowy

lokata
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16) � oprocentowany rachunek pro-
wadzonyw z³otych, z podstawow¹ funkcj¹przechowywania
�rodków pieniê¿nych Posiadacza oraz korzystania z dodat-
kowych us³ug Banku oferowanych wraz z tym kontem; Bank
prowadzinastêpuj¹ceKontaOszczêdno�ciowe:

a) NoweKontoOszczêdno�ciowe,
b) PocztoweKontoOszczêdno�ciowe,
c) inneokre�lonewKomunikacie,

17) � Numer Identyfikacyjny Klienta, indywidualny dla
Posiadacza rachunku korzystaj¹cego z bankowo�ci
elektronicznej ci¹g znaków sk³adaj¹cy siê z o�miu cyfr
nadawanych w sposób losowy przez Bank podczas
udostêpniania bankowo�ci elektronicznej, który wraz
z has³em s³u¿y do identyfikacji Posiadacza rachunku
wbankowo�cielektronicznej,

18) � kombinacja liter i liczb wg
standardu NRB dla p³atno�ci krajowych lub IBAN dla
p³atno�ci w obrocie miêdzynarodowym, jednoznacznie
identyfikuj¹cy u¿ytkownika i jego numer rachunku
p³atniczego,

19) � osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna niebêd¹ca osob¹ prawn¹, której ustawa
przyznaje zdolno�æ prawn¹, bêd¹ca odbiorc¹ �rodków
pieniê¿nych stanowi¹cych przedmiot transakcji p³atniczej
realizowanej przez Posiadacza rachunku, a tak¿e sam
Posiadacz, je�li jest odbiorc¹ �rodków pieniê¿nych
stanowi¹cychprzedmiot transakcjip³atniczej,

20)
� odpowiednio Posiadacz rachunku powy¿ej

13 roku ¿ycia do uzyskania pe³noletno�ci i osoba posiada-
j¹ca ograniczone prawo do czynno�ci prawnych, w tym do
dysponowania rachunkiemwzakresieokre�lonymprzepisa-
mi obowi¹zuj¹cego prawa i wskazanym przez przedstawi-
cielaustawowego,

21) � pe³noletnia osoba fizyczna, rezydent lub
nierezydent, posiadaj¹ca pe³n¹ zdolno�æ do czynno�ci
prawnych, upowa¿niona przez Posiadacza do dyspono-
wania �rodkami zgromadzonymi na rachunku w zakresie
okre�lonym w Regulaminie, a tak¿e osoba prawna lub
jednostka organizacyjna niemaj¹ca osobowo�ci prawnej,
którejustawaprzyznaje zdolno�æprawn¹,

22) � oddzia³ Banku lub inna placówka
operacyjna Banku obs³uguj¹ca u¿ytkowników, a tak¿e
placówka innego po�rednika ni¿ Poczta Polska S.A.
�wiadcz¹cego w imieniu i na rzecz Banku us³ugi objête
niniejszym Regulaminem; wykaz wszystkich placówek
Banku ipo�redników,o którychmowawniniejszympunkcie,
a tak¿e ich adresów, jest dostêpny na stronie internetowej
Banku,

23) � jednostka organizacyjna Poczty
Polskiej S.A. wykonuj¹ca, na zlecenie Banku, czynno�ci
zwi¹zane z zawarciem Umów i obs³ug¹ rachunków; wykaz
wszystkich placówek Poczty Polskiej, ich adresów i godzin
otwarcia jestdostêpnynastronie internetowejBanku,

24) � osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna niebêd¹ca osob¹ prawn¹, której ustawa
przyznaje zdolno�æ prawn¹, sk³adaj¹ca zlecenie p³atnicze,
którego odbiorc¹ ma byæ Posiadacz rachunku, a tak¿e
Posiadacz rachunku lub Pe³nomocnik sk³adaj¹cy
zleceniep³atniczez rachunku,

25) � kana³ internetowy bankowo�ci
elektronicznej, umo¿liwiaj¹cy Posiadaczowi za po�redni-
ctwem sieci Internet i przegl¹darki WWW zlecanie Bankowi
do wykonania transakcji i dyspozycji okre�lonych
wodrêbnychregulacjachwskazanychwUmowie,

Konto Oszczêdno�ciowe

NIK

numer rachunku bankowego

odbiorca

osoba ma³oletnia, osoba czê�ciowo ubezw³asno-
wolniona

Pe³nomocnik

placówka Banku

placówka pocztowa

p³atnik

us³uga Pocztowy24

26) � kana³ SMS bankowo�ci
elektronicznej, umo¿liwiaj¹cy Posiadaczowi za po�redni-
ctwem telefonu komórkowego i krótkich wiadomo�ci
tekstowych SMS sk³adanie do Banku zapytañ o saldo na
wybranym rachunku Posiadacza oraz zlecanie realizacji
us³ugi do³adowania telefonu przedp³aconego lub innych
czynno�ci okre�lonych w odrêbnych regulacjach
wskazanychwUmowie,

us³uga PocztowySMS



27) � osoba fizyczna, z któr¹
Bank zawar³ Umowê, a w przypadku rachunku wspólnego �
ka¿dy zeWspó³posiadaczy z uwzglêdnieniem postanowieñ
dotycz¹cych osoby ma³oletniej i osoby czê�ciowo
ubezw³asnowolnionej,

28) � ROR i/lub Konto Oszczêdno�ciowe, pe³ni¹cy
tak¿e funkcjê rachunkup³atniczego,

29) � rachunek oszczêdno�ciowo-rozliczeniowy
prowadzony w z³otych; Bank prowadzi nastêpuj¹ce
rachunki:

a) Pocztowe Konto Nestor � gdy co najmniej jeden Posiadacz
otrzymuje �wiadczenieemerytalno-rentowe,

b) PocztoweKontoStandard�dlapozosta³ychosób,
c) inneokre�lonewKomunikacie,

30) � kurs sprzeda¿y lub kupna
danej waluty obowi¹zuj¹cy w Banku i udostêpniony na
stronie internetowejBanku,

31) � �Regulamin otwierania i prowadzenia
rachunkówdlaosób fizycznychwBankuPocztowymS.A.�,

32) � stan �rodków zgromadzonych przez
Posiadaczanarachunku,

33) � 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) � system rozrachunku brutto w czasie
rzeczywistym, obs³uguj¹cy rachunki bankowe prowadzone
w Centrali NBP, w którym przeprowadza siê rozrachunki
miêdzybankowe w PLN; system SORBNET realizuje krajowe
p³atno�ciwPLN,

35) � strona internetowa o adresie
www.pocztowy.pl zawieraj¹ca w szczególno�ci informacje
o aktualnej ofercie, rachunkach, Banku, jak i zasadach
obowi¹zuj¹cychprzy realizacji us³ugp³atniczych,

36) � �rodki, które
mog¹byæwykorzystanedozawarciaUmowy, jak i realizacji
jejpostanowieñ, któreniewymagaj¹ jednoczesnej fizycznej
obecno�ciPosiadacza rachunku iBanku,

37) � �Taryfa op³at i prowizji bankowych stosowanych
przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych�; pe³ny
tekst Taryfy dostêpny jest w placówkach Banku, placówkach
pocztowychoraznastronie internetowejBanku,

38) � zainicjowana przez p³atnika lub
odbiorcêwp³ata, transfer lubwyp³ata �rodkówpieniê¿nych,

39) � no�nik 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
wniezmienionejpostaci,

40) � Umowa o prowadzenie rachunków bankowych o
kartê p³atnicz¹ oraz o �wiadczenie us³ug drog¹
elektroniczn¹ dla osób fizycznych, 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 �
zawartapomiêdzyPosiadaczemaBankiem,

41) � kombinacja liter, liczb lub
symboli okre�lona przez dostawcê dla u¿ytkownika, w tym
numer rachunku bankowego odbiorcy/p³atnika okre�lony
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
rachunkubankowego,

Posiadacz/Posiadacz rachunku

rachunek

ROR

referencyjny kurs walutowy

Regulamin

saldo rachunku

si³a wy¿sza

Sorbnet

strona internetowa Banku

�rodki porozumiewania siê na odleg³o�æ

Taryfa

transakcja p³atnicza

trwa³y no�nik informacji

Umowa

unikatowy identyfikator

42) � 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
okre�lonych w Umowie i odrêbnych regulacjach
dotycz¹cychtychproduktów, zapo�rednictwemkana³ów:

us³ugi bankowo�ci elektronicznej

a) � us³ugi
bankowo�ci elektronicznej, dostêpnej za po�rednictwem
sieci Internet iprzegl¹darkiWWW,

b) � us³ugi bankowo�ci
elektronicznej, dostêpnej za po�rednictwem telefonu
komórkowego ikrótkichwiadomo�ci tekstowychSMS,

c) � us³ugi
bankowo�ci elektronicznej, dostêpnej poprzez kontakt
telefonicznyz infolini¹Banku,

43) � ustawa z dnia 19 sierpnia
2011 r. o us³ugach p³atniczych (Dz.U. z 2011 r. Nr 199,
poz.1175wrazzpó�n. zm.),

44) � osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna niebêd¹ca osob¹ prawn¹, której ustawa
przyznaje zdolno�æprawn¹, korzystaj¹ca zus³ugp³atniczych
wcharakterzep³atnika lubodbiorcy,

45) �Warunki �wiadczenia przez Bank Pocztowy S.A.
us³ugbankowo�cielektronicznej,

46) � �rodki pieniê¿ne na rachunku powiêkszone
o wp³aty na rachunek oraz �rodki pieniê¿ne pozosta³e do
wykorzystania z tytu³uprzyznanegokredytuw rachunku lub
dostêpnego limitu debetowego, pomniejszone o wyp³aty
z rachunku, kwoty przyjêtych do realizacji dyspozycji,
blokady oraz zobowi¹zania wobec Banku; wolne �rodki nie
uwzglêdniaj¹otwartych lokat,

47) � ka¿da dyspozycja gotówkowa i bezgotówkowa
powoduj¹cawp³yw �rodkówpieniê¿nychna rachunek,

48) � wskazane przez Bank w Komunikacie
urz¹dzenie do przyjmowania wp³at na rachunek,
z wykorzystaniem karty p³atniczej wydanej do tego
rachunku,

49) � jeden z Posiadaczy rachunku
wspólnego,

50) � ka¿da dyspozycja gotówkowa i bezgotówkowa
powoduj¹ca wyp³yw �rodków pieniê¿nych z rachunku
(obci¹¿enie rachunku),

51) � o�wiadczenie p³atnika lub odbiorcy
skierowane do Banku zawieraj¹ce polecenie wykonania
transakcjip³atniczej.

3. Rachunek ROR s³u¿y Posiadaczowi do gromadzenia �rodków,
przeprowadzania rozliczeñ pieniê¿nych oraz do korzystania z
dodatkowych us³ug Banku oferowanych wraz z rachunkiem na
warunkach okre�lonychprzez Bankwodrêbnych uregulowaniach.
Bank zastrzega sobie prawo do rozszerzenia oferty o dodatkowe
us³ugi. O terminie udostêpnienia nowych us³ug Bank poinformuje
wKomunikacie.

4. Posiadaczowi przys³uguje prawo zmiany rodzaju rachunku
w trakcie trwania Umowy, po przed³o¿eniu dokumentów
wymaganych przez Bank. Informacja o zakresie wymaganych
dokumentów udostêpniana jest na stronie internetowej Banku
orazwplacówkachBanku iplacówkachpocztowych.

5. Posiadaczem rachunku mo¿e byæ osoba fizyczna, rezydent b¹d�
nierezydent w rozumieniu Prawa dewizowego, posiadaj¹ca pe³n¹
zdolno�æ do czynno�ci prawnych, osoba ma³oletnia powy¿ej
13 roku ¿ycia razem ze swoim przedstawicielem ustawowym lub
osobaczê�ciowoubezw³asnowolnionarazemze swoimkuratorem
zzastrze¿eniem§4ust. 6Regulaminu.

6. Rachunekmo¿ebyæprowadzony:
1) dla jednej osoby, jako rachunek indywidualny z tym

zastrze¿eniem, ¿e osoba ta mo¿e posiadaæ tylko jeden
indywidualnyRORwBanku,

2) dladwóchosób, jako rachunekwspólnyz tymzastrze¿eniem,¿e
osoby te mog¹ posiadaæ razem tylko jeden ROR wspólny
wBanku iobie s¹ rezydentami lubobies¹nierezydentami.

7. Zasady wydawania i u¿ywania kart p³atniczych oraz rozliczania
transakcji przeprowadzonych przy u¿yciu tych kart, a tak¿e
warunki �wiadczeniaus³ug bankowo�ci elektronicznej zawarte s¹
wodrêbnychregulacjachBanku.

internetowego zwanego dalej �Pocztowy24�

SMS zwanego dalej�PocztowySMS�

telefonicznego, zwanego dalej �Telekonto�

ustawaous³ugach p³atniczych

u¿ytkownik

Warunki

wolne �rodki

wp³ata

wp³atomat

Wspó³posiadacz

wyp³ata

zlecenie p³atnicze

8. Umieszczony na Umowie podpis Posiadacza jest jednocze�nie
wzorem podpisu, który powinien byæ sk³adany pod wszystkimi
dyspozycjami i o�wiadczeniami Posiadacza rachunku oraz na
innychdokumentachzwi¹zanychzprowadzeniemRachunku.
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Rozdzia³ 2. Otwarcie rachunku
§ 2

1. Otwarcie rachunku przez Bank nastêpuje na wniosek Posiadacza
z³o¿ony w placówce Banku lub placówce pocztowej po zawarciu
przezniegoUmowyzBankiem.

2. Zawarcie Umowy i obs³uga rachunku odbywa siê w placówkach
Banku lub placówkach pocztowych. Zawarcie Umowy mo¿e
nast¹piæ równie¿ w miejscu zamieszkania lub pobytu Posiadacza,
za po�rednictwem upowa¿nionych pracowników Banku lub
Poczty Polskiej S.A. Szczegó³owa informacja o warunkach
otwierania i prowadzenia poszczególnych rachunków bankowych
udostêpniana jestwKomunikacie.

3. Otwarcia rachunkumo¿e dokonaæw imieniu i na rzecz Posiadacza
rachunku pe³nomocnik, po z³o¿eniu wniosku i przed³o¿eniu
pe³nomocnictwa w formie aktu notarialnego lub z podpisem
notarialnie po�wiadczonym uprawniaj¹cym go do zawarcia takiej
czynno�ciw imieniu ina rzeczPosiadacza rachunku.

4. Zawarcie Umowy nastêpuje w formie pisemnej z zastrze¿eniem
ust. 6 niniejszego paragrafu, po podpisaniu jej przez Posiadacza
lub w przypadku rachunku wspólnego przez Wspó³posiadaczy
oraz przez osobê dzia³aj¹c¹ w imieniu i na rzecz Banku.
Wprzypadku, gdyPosiadacz rachunkudzia³a przezpe³nomocnika,
w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku Umowê podpisuje
pe³nomocnik, zaznaczaj¹c, ¿e dzia³a jako pe³nomocnik
Posiadacza rachunku.

5. Przed zawarciem Umowy Bank dostarcza w ustalonej z osob¹
ubiegaj¹c¹ siê o otwarcie rachunku formie projekt Umowy wraz
z niniejszym Regulaminem i Taryf¹ op³at i prowizji celem
zapoznania siêznim.

6. Zawarcie Umowy i otwarcie rachunku mo¿e nast¹piæ tak¿e na
wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o otwarcie rachunku, za
po�rednictwem �rodkówporozumiewania siênaodleg³o�æ. Strony
potwierdzaj¹wówczasnapi�mie tre�æ zawartejUmowy.

7. Posiadacz rachunku mo¿e korzystaæ z rachunku po otrzymaniu
z Banku informacji o numerze rachunku oraz po otrzymaniu przez
BankpodpisanejUmowy.

8. Bankowi przys³uguje prawo odmowy zawarcia Umowy. W takiej
sytuacji Bank informujewformiepisemnejoprzyczynieodmowy.

9. Posiadacz rachunku zobowi¹zany jest do poinformowania Banku
o otrzymywaniu �wiadczenia emerytalno-rentowego z zagranicy
oraz do wype³nienia i zwrotnego przekazania stosownego
o�wiadczenia, zgodnie ze wzorem obowi¹zuj¹cym w Banku
dostêpnymwplacówkachBanku,placówkachpocztowychorazna
stronie internetowejBanku.

10.Je�li z dokumentów, na podstawie których Bank uznaje rachunek
Posiadacza, jednoznacznie wynika, i¿ jest to �wiadczenie
emerytalno-rentowe z zagranicy, Bank obci¹¿a rachunek kwot¹
zobowi¹zañ publiczno-prawnych Posiadacza wobec Zak³adu
UbezpieczeñSpo³ecznych iUrzêduSkarbowego.

11.Posiadacz zobowi¹zany jest do ka¿dorazowego zapewnienia na
rachunku wystarczaj¹cego salda �rodków pieniê¿nych celem
wywi¹zania siê przez Bank z na³o¿onego prawem obowi¹zku
pobrania i przekazania w imieniu Posiadacza zobowi¹zañ
publiczno-prawnych wzglêdem Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych iUrzêduSkarbowego.

12.Bank zastrzega, ¿e je�li na skutek braku o�wiadczenia, o którym
mowa w ust. 9, powstanie zw³oka w odprowadzeniu zaliczki na
zobowi¹zania publiczno-prawne, Bank obci¹¿y w kolejnym
miesi¹cu rachunek Posiadacza zaleg³ymi zaliczkami miesiêcznymi
napodatek lub sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne oraz kosztami
zwi¹zanymiznieterminowymichodprowadzeniem.

13.Posiadacz mo¿e odst¹piæ od Umowy bez podania przyczyny,
sk³adaj¹c stosowne o�wiadczenie na pi�mie w terminie 14 dni od
jej zawarcia zgodnie ze wzorem stanowi¹cym za³¹cznik do
Umowy.

14.Je¿eli Bank nie dope³ni³ obowi¹zków informacyjnych w zakresie
realizacji us³ugi p³atniczej, okre�lonych w przepisach Ustawy
o us³ugach p³atniczych, Posiadacz mo¿e odst¹piæ od Umowy
w ka¿dym czasie, nie pó�niej jednak ni¿ w terminie 30 dni od dnia
realizacji tegoobowi¹zkuprzezBank.

15.W przypadku rachunku wspólnego prawo do odst¹pienia
przys³ugujeka¿demuzeWspó³posiadaczy.

Rozdzia³3.Rachunkiwspólne
§ 3

Rozdzia³ 4. Rachunki osóbma³oletnich oraz osób czê�ciowo
ubezw³asnowolnionych

§ 4

1. Bankprowadzi rachunkiwspólne.
2. Bank dopuszcza mo¿liwo�æ zmiany rachunku z indywidualnego

na wspólny w trakcie trwania Umowy poprzez zawarcie
pisemnegoaneksudoUmowy.

3. Je¿eli w ramach Umowy prowadzonych jest wiêcej ni¿ jeden
rachunek, ustanowienie wspó³posiadania dotyczy ka¿dego
rachunkuprowadzonegowramach jednejUmowy.

4. Je¿eli ustanowienie rachunku wspólnego spowoduje zmianê
rodzaju rachunku,Bankpowiadomio tymPosiadacza.

5. Bank ma prawo odmówiæ zawarcia aneksu o prowadzenie
rachunku wspólnego. W tej sytuacji Bank podaje przyczynê takiej
odmowy.

6. Wspó³posiadacze dysponuj¹ samodzielnie �rodkami
zgromadzonymina rachunku iniemog¹ograniczaæprawado
swobodnego dysponowania rachunk iem drugiemu
Wspó³posiadaczowi, w tym prawa do wypowiedzenia Umowy
rachunku wspólnego i zadysponowania �rodkami na rachunku
zdniemrozwi¹zaniaUmowy.

7. Wspó³posiadacze ponosz¹ odpowiedzialno�æ solidarn¹ za skutki
wynikaj¹ce z korzystania z rachunkuwspólnegoorazodpowiadaj¹
solidarnie wobec Banku za wszelkie zobowi¹zania wynikaj¹ce z
Umowyoprowadzeniu rachunkuwspólnego.

8. Bank nie zrealizuje dyspozycji Wspó³posiadaczy, które wzajemnie
lub czê�ciowo siêwykluczaj¹ domomentuotrzymaniawspólnego
o�wiadczenia Posiadaczy rachunku w tym zakresie lub
przedstawienia prawomocnego orzeczenia o sposobie
dysponowania rachunkiemwspólnym.

9. Wspó³posiadacze rachunku s¹ zobowi¹zani do informowania
siebie nawzajem o zmianach wysoko�ci wolnych �rodków,
uwzglêdniaj¹cdokonywane transakcjeoraz informacje zawartena
wyci¹gach.

10.Bank nie przyjmuje zastrze¿eñ z³o¿onych przez jednego ze
Wspó³posiadaczy lub jego spadkobierców dotycz¹cych
ograniczenia realizacji przez Bank dyspozycji drugiego
Wspó³posiadacza, zwyj¹tkiem, gdy zastrze¿enie bêdzie dokonane
na podstawie postanowienia s¹du lub innego uprawnionego
organu zgodnie z przepisami prawa o zabezpieczeniu wyp³at
z rachunkuwspólnego.

11.Bank nie dopuszcza mo¿liwo�ci zmiany rachunku wspólnego na
rachunek indywidualnyw trakcie trwaniaUmowy, z zastrze¿eniem
ust. 12, jak równie¿ zmianydotychczasowegoWspó³posiadacza na
innego.

12.W przypadku �mierci jednego ze Wspó³posiadaczy, Bank � bez
dodatkowej dyspozycji � prowadziæ bêdzie rachunek jako
rachunek indywidualny na rzecz drugiego Wspó³posiadacza,
z wy³¹czeniem umów rachunków na rzecz osób ma³oletnich oraz
czê�ciowo ubezw³asnowolnionych, które z chwil¹ �mierci
Wspó³posiadacza bêd¹cego przedstawicielem ustawowym
ulegaj¹ rozwi¹zaniu.

13.Dyspozycje z rachunku wspólnego Bank realizuje w kolejno�ci ich
otrzymania zuwzglêdnieniemterminów ich realizacji,wskazanych
wtre�ci tejdyspozycji.

14.Przyjmuje siê, ¿e udzia³y �rodków wnoszonych na rachunek przez
Wspó³posiadaczy s¹ równe, niezale¿nie od faktycznego wk³adu
ka¿degozeWspó³posiadaczy,o ileUmowaniestanowi inaczej.

1. Bank prowadzi rachunek dla osoby ma³oletniej powy¿ej 13 roku
¿ycia, dla osoby czê�ciowo ubezw³asnowolnionej, jako rachunek
wspólnywrazzprzedstawicielemustawowymtejosoby.

2. Przedstawicielem ustawowym osoby ma³oletniej lub osoby
czê�ciowoubezw³asnowolnionej jest:
1) ka¿dy z rodziców,o ilenie jestpozbawionyw³adzy rodzicielskiej
lub
2) opiekunb¹d�kuratorwyznaczonyprzez s¹dopiekuñczy.

3. Osoba ma³oletnia mo¿e swobodnie dysponowaæ �rodkami
zgromadzonymina rachunku,o ilenie sprzeciwi siê temunapi�mie
jejprzedstawicielustawowy.
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4. Otwarcie rachunkuna rzecz osobyubezw³asnowolnionejwymaga
przed³o¿enia w Banku orzeczenia s¹du potwierdzaj¹cego
ubezw³asnowolnienie iokre�laj¹cego jegozakres.

5. Osoba ubezw³asnowolniona nabywa uprawnienia do
samodzielnego dysponowania rachunkiem po uzyskaniu pe³nej
zdolno�ci do czynno�ci prawnych i z chwil¹ przed³o¿eni
a stosownychdokumentówpotwierdzaj¹cychten faktwBanku.

6. Bank mo¿e prowadziæ rachunki dla osób ca³kowicie
ubezw³asnowolnionych na indywidualnych zasadach ustalonych
pomiêdzy przedstawicielem ustawowym tej osoby a Bankiem po
spe³nieniu wymogów wynikaj¹cych z ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisówwtymzakresie.

1. Do dysponowania �rodkami na rachunku mo¿e zostaæ
ustanowione Pe³nomocnictwo. Pe³nomocnikiemmo¿e byæ osoba
fizyczna posiadaj¹ca pe³n¹ zdolno�æ do czynno�ci prawnych
zzastrze¿eniempostanowieñust. 9.

2. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialno�æ za czynno�ci
wykonane przez Pe³nomocnika w granicach udzielonego
pe³nomocnictwa.

3. Pe³nomocnik, o ile tre�æ pe³nomocnictwa nie stanowi inaczej
i z uwzglêdnieniem postanowieñ ust. 11, uprawniony jest do
dysponowania �rodkami na rachunku oraz dokonywani
a wszelkich czynno�ci zwi¹zanych z prowadzeniem rachunku, tak
jakPosiadacz rachunku, zwy³¹czeniem:
1) zawarcia, zmiany lubwypowiedzeniaUmowy,
2) zawarcia, zmiany lub wypowiedzenia umowy kredytu

wrachunku,
3) zmiany danych osobowych, adresowych i kontaktowego

numerutelefonuPosiadacza,
4) wyst¹pienia lub rezygnacji z limitudebetowego,
5) zawarcia/wypowiedzeniaumowyokartêp³atnicz¹,
6) z³o¿enia/zmiany/odwo³aniazleceniawyp³aty,
7) zmiany rodzajurachunku,
8) wydaniadyspozycjiwk³ademnawypadek�mierciPosiadacza,
9) udzielaniadalszychpe³nomocnictw.

4. Udzielenie pe³nomocnictwa do rachunku wspólnego wymaga
zgodyobuWspó³posiadaczy.

5. Pe³nomocnictwo udzielone do rachunku wspólnego mo¿e zostaæ
w ka¿dym czasie odwo³ane przez ka¿dego zeWspó³posiadaczy, ze
skutkiemdladrugiegoWspó³posiadacza.

6. Z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 10, udzielenie oraz odwo³anie
pe³nomocnictwa wymaga dla swej wa¿no�ci formy pisemnej
w postaci o�wiadczenia z³o¿onego przez Posiadacza rachunku
w obecno�ci pracownika placówki Banku, pracownika Poczty
Polskiej S.A. lub w obecno�ci notariusza potwierdzaj¹cego
w³asnorêczno�æ podpisu z³o¿onego przez Pe³nomocnika
i Posiadacza.

7. Pe³nomocnictwo wygasa z chwil¹ jego odwo³ania, up³ywu
terminu, na jaki zosta³o udzielone, jak równie¿ w przypadku
�mierci Posiadacza rachunku indywidualnego lub Pe³nomocnika,
lub �mierciWspó³posiadaczy rachunkuwspólnego.

8. Umieszczony na pe³nomocnictwie podpis Pe³nomocnika jest
jednocze�nie wzorem podpisu, który powinien byæ sk³adany pod
wszystkimidyspozycjamiPe³nomocnika.

9. W przypadku, gdy �rodki zgromadzone na rachunku maj¹ byæ
zabezpieczeniem wierzytelno�ci wynikaj¹cej z umowy kredytu,
po¿yczki lub innej umowy, pe³nomocnikiem mo¿e byæ osoba
prawna lub jednostka organizacyjna niemaj¹ca osobowo�ci
prawnej.

10.Udzielenie lub odwo³anie pe³nomocnictwa mo¿e zostaæ
dokonane za po�rednictwem bankowo�ci elektronicznej, o ile
zakres i funkcjonalno�æ tychsystemówdopuszcza tak¹mo¿liwo�æ.

11.Udzielenie pe³nomocnictwa jest jednoznaczne ze zgod¹
Posiadacza na korzystanie przez Pe³nomocnika z us³ug
bankowo�cielektronicznej.

12.Pe³nomocnik � niezw³ocznie po udzieleniu mu przez Posiadacza
pe³nomocnictwa do rachunku, jednak nie pó�niej ni¿ przed
realizacj¹ pierwszej czynno�ci wynikaj¹cej z udzielonego
pe³nomocnictwa � zobowi¹zany jest do z³o¿enia w Banku wzoru
swojego podpisu w obecno�ci pracownika placówki Banku,
pracownika Poczty Polskiej S.A. lub notariusza. O powy¿szym
obowi¹zku Posiadacz jest zobowi¹zany poinformowaæ
Pe³nomocnika.

Rozdzia³ 5. Pe³nomocnictwo
§ 5

Rozdzia³ 6. Op³aty i prowizje
§ 6

§ 7

1. Za us³ugi �wiadczone przez Bank, w tym za czynno�ci zwi¹zane z
zawarciem i obs³ug¹ rachunku, Bank pobiera op³aty i prowizje
okre�lone w Taryfie op³at i prowizji, z której wyci¹g w zakresie
objêtymprzedmiotemUmowystanowiza³¹cznikdoUmowy.

2. Wyci¹g z Taryfy op³at i prowizji, o którym mowa w ustêpie
poprzedzaj¹cym,zawiera informacjeowysoko�ciop³at
zwi¹zanychzprowadzeniemrachunków i realizacj¹ transakcji
p³atniczych, obowi¹zuj¹cychwdniuzawarciaUmowy.

3. Op³aty iprowizjepobieranes¹przezBankwciê¿ar rachunku.
Posiadacz upowa¿nia Bank do obci¹¿ania jego rachunku
prowizjami i op³atami nale¿nymi Bankowi z tytu³u obs³ugi
rachunku w wysoko�ci okre�lonej w Taryfie, bez odrêbnej
dyspozycji.

4. Posiadacz zobowi¹zany jest do zapewnienia �rodkówna rachunku
napobranie op³at i prowizjiwynikaj¹cych zprowadzenia rachunku
ius³ugdodatkowych.

1. Rodzaj oraz wysoko�æ op³at i prowizji za czynno�ci zwi¹zane z
realizacj¹ Umowy Bank ustala, bior¹c pod uwagê nastêpuj¹ce
czynniki:
1) wewnêtrznekosztyobs³ugi,
2) koszty us³ug �wiadczonych przez podmioty zewnêtrzne

w zwi¹zku z realizacj¹ Umowy, w tym ceny energii, po³¹czeñ
telekomunikacyjnych, us³ug pocztowych i rozliczeñ
miêdzybankowych,

3) ceny towarów ius³ugkonsumpcyjnychog³aszaneprzezG³ówny
Urz¹dStatystyczny,

4) poziominflacji,
5) zakres i/lub formê �wiadczonychus³ugzwi¹zanychzUmow¹,
6) wymagan¹ do realizacji Umowy funkcjonalno�æ w zakresie

produktów i us³ug ni¹ objêtych oraz wymagania systemowe
wtymzakresie,

7) obowi¹zuj¹ceprzepisyprawa,
8) dobre praktyki sektora bankowego lub finansowego

wynikaj¹ce z rekomendacji i zaleceñ organów nadzoru oraz
Zwi¹zkuBankówPolskich.

2. Bank dokonuje analizy czynników, o których mowa w ust. 1, na
koniec ka¿dego kwarta³u kalendarzowego. Je¿eli w wyniku tej
analizy zostanie stwierdzony wzrost lub obni¿enie jakichkolwiek
cen lub kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3 lub wyst¹pi co
najmniej jedna zmiana w ramach czynników okre�lonych w ust. 1
pkt. 4-8 w stosunku do koñca poprzedniego kwarta³u, wówczas
Bank zastrzega sobie prawo odpowiednio do podwy¿szenia lub
obni¿enia obowi¹zuj¹cej op³aty/prowizji, na któr¹ ten dany
czynnik ma bezpo�redni lub po�redni wp³yw lub wprowadzenia
nowej, odpowiedniej op³aty/prowizji, w zakresie adekwatnym do
wp³ywu tych zmian na wzrost dotychczasowych lub
wprowadzenienowychop³at/prowizji zadan¹czynno�æ.

3. Wysoko�æ op³at i prowizji odpowiadaæ bêdzie faktycznie
ponoszonym przez Bank z tego tytu³u kosztom i faktycznej
pracoch³onno�ci czynno�ci, za któr¹ jest pobierana op³ata/
prowizjaulegaj¹cazmianie.

4. Niezale¿nie odwarunków zmiany op³at i prowizji, o którychmowa
wust. 1-3,Bankzastrzegasobieprawodoczasowegoobni¿ania
op³at iprowizjiw ramachpromocji.

5. Tryb wprowadzania zmian, o których mowa w niniejszym
paragrafie w zakresie istniej¹cych op³at i prowizji, a tak¿e w
zakresie wprowadzenia nowych op³at i prowizji, okre�la § 8
Regulaminu.
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§ 8

Rozdzia³ 7. Oprocentowanie �rodków pieniê¿nych i kursy
walutowe

§ 9

§ 10

1. Nowa stawka op³at i prowizji, a tak¿e nowowprowadzone op³aty i
prowizje obowi¹zuj¹ w terminie wskazanym w zawiadomieniu
wys³anym do Posiadacza rachunku. Zawiadomienie bêdzie
wys³ane do Posiadacza nie pó�niej ni¿ na 2 miesi¹ce przed
proponowan¹ dat¹ wej�cia w ¿ycie nowej stawki czy te¿ nowej
op³aty/prowizji.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, Bank wysy³a w sposób
okre�lony dlawysy³ki wyci¹gówwraz z najbli¿szymwyci¹giem lub
w odrêbnej korespondencji. Ponadto, informacja o zmianie op³at i
prowizji dostêpna jest na stronie internetowej Banku
www.pocztowy.pl oraz w placówkach Banku i w placówkach
pocztowych.

3. Brak sprzeciwu Posiadacza rachunku wobec proponowanych
zmianprzedproponowan¹dat¹ ichwej�ciaw¿ycie jest
równoznaczny z wyra¿eniem zgody na ich obowi¹zywanie.
Zg³oszenie sprzeciwu wobec proponowanych zmian skutkuje
w yga �n i ê c i em Umowy z dn i em pop r z ed z a j ¹ c ym
dzieñ wej�cia w ¿ycie proponowanych zmian, bez ponoszenia
op³at z tego tytu³u. Posiadacz rachunkumaprawo tak¿eprzeddat¹
proponowanego wej�cia w ¿ycie zmian wypowiedzieæ Umowê ze
skutkiemnatychmiastowymbezponoszeniaop³at z tegotytu³u.

4. Op³aty iprowizje z tytu³u �wiadczeniaus³ugnapodstawieUmowy
pobierane okresowo s¹ nale¿ne Bankowi jedynie za okres
obowi¹zywania Umowy. Op³aty i prowizje uiszczane z góry w
przypadku rozwi¹zania Umowy podlegaj¹ proporcjonalnemu
zwrotowi.

1. �rodki pieniê¿ne zgromadzone na rachunku oprocentowane s¹
wed³ug zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym,
z zastrze¿eniempostanowieñdotycz¹cych lokatwramachROR.

2. Wysoko�æ i rodzaj oprocentowania w dniu otwarcia rachunku
podawane s¹ w Umowie. Je¿eli otwarcie rachunku nastêpuje
w innym terminie ni¿ podpisanie Umowy, informacja ta dostêpna
jestnapotwierdzeniuotwarcia rachunku.

3. Oprocentowanie �rodków zgromadzonych na rachunku jest
zmienne, ustalane w oparciu o bazow¹ stopê procentow¹ oraz
wspó³czynnik okre�lony przez Bank (mar¿a), zaokr¹glone do
dwóch miejsc po przecinku. Bank mo¿e uzale¿niæ wysoko�æ
oprocentowania od kwoty zgromadzonych �rodków na rachunku,
wówczaszastosowaniemaust. 6niniejszegoparagrafu.

4. Bazow¹ stop¹procentow¹ jest stopa depozytowaog³aszana przez
NarodowyBankPolski ipublikowananastroniewww.nbp.pl.

5. Zmiana stopy bazowej skutkuje uprawnieniem Banku do zmiany
oprocentowania zgodnie z kierunkiem zmiany stopy bazowej, nie
pó�niej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia og³oszenia zmienionej
stopy bazowej z zastrze¿eniem zdania drugiego tego ustêpu.
W przypadku jednorazowej zmiany stopy bazowej o minimum
0,75 punktu procentowego Bank zmienia oprocentowanie
rachunkuzgodniezkierunkiemzmianystopybazowej,nie pó�niej
ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia og³oszenia zmienionej stopy
bazowej.

6. W przypadku rachunków, gdzie stopa procentowa zale¿na jest od
wysoko�ci salda na rachunku (stopa progresywna), przy naliczaniu
odsetek uwzglêdnia siê aktualny stan salda na koniec dnia
roboczego oraz odpowiedni¹ do wysoko�ci salda stopê
oprocentowania, któradlaposzczególnychprogówpodawana jest
w Komunikacie za³¹czanym do Umowy i stanowi¹cym jej
integraln¹ czê�æ. Zmiany Komunikatu w zakresie zmian wysoko�ci
oprocentowania dla poszczególnych progów dokonuje
siê zprzyczynwskazanychwust. 5orazwprzypadkuzmianymar¿y
z przyczyn wskazanych w § 10 ust. 1 Regulaminu i w trybie
okre�lonymw§10.

1. Zmianaprzynajmniej jednegozponi¿szychczynników:
1) jednomiesiêcznej stawki WIBID okre�laj¹cej koszt pozyskania

depozytów na rynku miêdzybankowym o co najmniej 0,02
punktuprocentowego,

2) poziomu rezerw obowi¹zkowych lub odpisów ustalonych dla
Banku przez NBP, Radê Polityki Pieniê¿nej lub inny w³a�ciwy
organ,

3) poziomu rentowno�ci rocznych bonów skarbowych
emitowanych przez Skarb Pañstwa o co najmniej 0,1 punktu
procentowego w stosunku do poprzednio og³oszonej
rentowno�ci,

4) oprocentowaniaobligacji emitowanychprzezSkarbPañstwa,
5) zobowi¹zania Banku do utworzenia rezerw lub odpisów

nieprzewidzianych w przepisach prawa w dacie zawarcia
Umowy lub do zap³aty obowi¹zkowych op³at, podatków lub
innych kosztów, do zap³aty których Bank nie by³ zobowi¹zany
w dniu zawarcia Umowy, skutkuje uprawnieniem Banku do
zmiany mar¿y, o której mowa w § 9 ust. 3 w zakresie
adekwatnym do wp³ywu tych zmian na mar¿ê nie pó�niej ni¿
wci¹gu3miesiêcyodzmianyczynnika.

2. Bank zastrzega sobie prawo do czasowego podwy¿szenia
oprocentowaniawramachpromocji.

3. Podwy¿szenie oprocentowania lub zmiana oprocentowania
wynikaj¹ca ze zmiany stopy bazowej mo¿e zostaæ wprowadzona
bez uprzedzenia z uwzglêdnieniem postanowieñ ust. 4
niniejszego paragrafu i nie ma do niej zastosowania § 35 ust. 4
Regulaminu.

4. Bank informuje Posiadacza rachunku o zmienionej wysoko�ci
oprocentowania:
1) poprzez podanie obowi¹zuj¹cej po zmianie stopy

oprocentowania na pierwszym wyci¹gu wygenerowanym po
zmianieoprocentowania i dostarczeniegowsposóbokre�lony
przezPosiadaczawUmowie, a tak¿e

2) poprzez udostêpnienie takiej informacji na stronie
internetowej Bankuorazpoprzezpublikacjê takiej informacji za
po�rednictwem Komunikatu w placówkach Banku
iplacówkachpocztowych.

5. Je¿eli zmiana wysoko�ci oprocentowania spowodowana zostanie
zmian¹ mar¿y, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Bank
informuje o zmianie wysoko�ci stóp procentowych nie pó�niej ni¿
2 miesi¹ce przed proponowan¹ dat¹ ich wej�cia w ¿ycie poprzez
dostarczenie tych informacji na wyci¹gu z rachunku w sposób
okre�lony przez Posiadacza w Umowie. Odpowiednie
zastosowaniema§36Regulaminu.

1. Oprocentowanie �rodkówpieniê¿nychna rachunku liczone jest od
dnia wp³aty do dnia poprzedzaj¹cego dokonanie wyp³aty
w³¹cznie.

2. Odsetki od �rodków zgromadzonych na ROR s¹ naliczane
i dopisywane kwartalnie, w ostatnim dniu miesi¹ca danego
kwarta³u,o ileUmowaininiejszyRegulaminnie stanowi¹ inaczej.

3. Odsetki od �rodków zgromadzonych na Koncie Oszczêdno�cio-
wym s¹ kapitalizowane raz w miesi¹cu, o ile Umowa i niniejszy
Regulaminnie stanowi¹ inaczej.

4. W przypadku dokonania wyp³aty powoduj¹cej przekroczenie
stanu wolnych �rodków na rachunku, Bank nalicza odsetki od
kwoty niedozwolonego zad³u¿enia w wysoko�ci równej
czterokrotno�ci stopykredytu lombardowegoNarodowegoBanku
Polskiego (NBP) w skali roku. Odsetki naliczane s¹ za okres od dnia
powstania niedozwolonego zad³u¿enia do dnia poprzedzaj¹cego
jego sp³atê. Posiadacz rachunku obowi¹zany jest niezw³ocznie, po
powstaniu niedozwolonego zad³u¿enia, sp³aciæ je wraz
z odsetkami i ewentualnymi kosztami. O powsta³ym
niedozwolonym zad³u¿eniu Bank informuje Posiadacza w drodze
pisemnego upomnienia lub wezwania, o ile kwota przekroczenia
stanu wolnych �rodków jest wy¿sza ni¿ wysoko�æ op³aty za
wys³anie pisma okre�lonej w Taryfie, w pozosta³ych przypadkach
informacja o zaleg³o�ci udostêpniana jest na wyci¹gu. Stopa
odsetek od zad³u¿enia przeterminowanego ulega zmianie
wprzypadkuzmianywysoko�ci stopykredytu lombardowegoNBP
z dniem wej�cia w ¿ycie uchwa³y Rady Polityki Pieniê¿nej.
O zmianie wysoko�ci oprocentowania przeterminowanego Bank
zawiadamiapoprzez:

§ 11
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1) podanie obowi¹zuj¹cej po zmianie stopy oprocentowania wg
stanunadzieñwygenerowaniawyci¹gunapierwszymwyci¹gu
wygenerowanym po zmianie oprocentowania i dostarczenie
gowsposóbokre�lonyprzezPosiadaczawUmowie, a tak¿e

2) udostêpnienie takiej informacji na stronie internetowej Banku
oraz poprzez publikacjê takiej informacji za po�rednictwem
KomunikatuwplacówkachBanku iplacówkachpocztowych.

5. W przypadku braku sp³aty niedozwolonego zad³u¿enia, w trybie
okre�lonymwust. 4pouprzednimwezwaniuPosiadacza rachunku
do sp³aty niedozwolonego zad³u¿enia i bezskutecznym up³ywie
terminu w nim wskazanego, Bank mo¿e wypowiedzieæ Umowê
rachunku, niezale¿nie od wszczêcia przez Bank postêpowania
egzekucyjnego oraz obci¹¿enia Posiadacza rachunku kosztami
tegopostêpowania.

6. W okresie zad³u¿enia na rachunku wp³ywy na rachunek zaliczane
bêd¹wpierwszej kolejno�cinasp³atê:
1) prowizji i op³atorazkosztówBanku,
2) odsetekodzad³u¿eniaprzeterminowanego,
3) odsetekzapad³ych (zaleg³ych),
4) z tytu³uzad³u¿enia,
5) odsetekbie¿¹cych.

7. Dla obliczania odsetek przyjmuje siê, ¿e rok liczy 365 dni, amiesi¹c
rzeczywist¹ liczbêdnikalendarzowych.

8. Odsetki i inne nale¿no�ci, w przypadku których Bank wystêpuje
w roli p³atnika, podlegaj¹ opodatkowaniu zgodnie z ustaw¹ z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowymod osób fizycznych (Dz.U.
z2012 r., poz.361zpó�n. zm.)z zastrze¿eniemust. 9.

9. Wprzypadkudostarczeniaprzez Posiadacza certyfikatu rezydencji
podatkowej Bank stosuje stawki podatkowewynikaj¹ce z umów o
unikaniupodwójnegoopodatkowania.

10.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 �rodkach bêd¹cych we wspó³w³asno�ci, a je�li nie okre�lono
procentowego udzia³u wspó³w³asno�ci � proporcjonalnie do
liczbyWspó³posiadaczy.

1. W przypadku realizacji zleceñ p³atniczych z rachunku w walucie
innej ni¿ waluta rachunku, Bank dokonuje przeliczenia tych
�rodków przy zastosowaniu odpowiednio kursów referencyjnych
kupna lub sprzeda¿ywalut, obowi¹zuj¹cychwBankuwmomencie
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
wrozumieniuustawyous³ugachp³atniczych.

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
internetowejBanku.

3. Referencyjne kursy walutowe Banku ustalane s¹ w oparciu o kursy
poszczególnych walut na rynku miêdzybankowym oraz kursy
�rednie publikowane przez NBP obowi¹zuj¹ce w momencie
tworzenia Tabeli kursów walutowych i powiêkszane lub
pomniejszane w zale¿no�ci 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
ryzykakursowegozwi¹zanegozposzczególnymiwalutami.

4. TabelakursowaBanku jest zestawieniemkursówkupna i sprzeda¿y
Banku dla dewiz oraz pieniêdzy, a tak¿e kursów �rednich NBP,
przygotowywanym w ka¿dy dzieñ roboczy i zawiera
w szczególno�ci informacje o: numerze, dacie oraz godzinie, od
którejobowi¹zuje.

5. Kursy kupna i sprzeda¿y dewiz stosuje siê do rozliczeñ z tytu³u
miêdzy innymi:
1) zamianywaluty rachunkuna inn¹,
2) realizacji poleceñ wyp³aty wystawionych w innych walutach

obcychni¿waluta rachunku.

§ 12

6. Kursykupna i sprzeda¿ypieniêdzystosuje siêmiêdzy innymiprzy:
1) wp³acie gotówkowej na rachunki walutowe Posiadacza

wprzypadku,gdywalutawp³aty jest innani¿waluta rachunku,
2) wyp³acie gotówkowej z rachunków walutowych Posiadacza,

wprzypadkugdywalutawyp³aty jest innani¿waluta rachunku.
7. Zmiany referencyjnych kursówwalutowych Bankumog¹ nast¹piæ

wwyniku zmiany kursów �rednich publikowanych przez NBP,
zmiany kursów walutowych na rynku miêdzybankowym, a tak¿e
zmiany czynników, od których zale¿na jest wysoko�æ mar¿y
kursowej Bankuw zakresie adekwatnymdowzrostu lub obni¿enia
czynników wp³ywaj¹cych na wysoko�æ referencyjnych kursów
walutowych Banku. W przypadku zmiany kursów walut obcych,
o których mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym, w ci¹gu dnia
roboczego Bank publikuje Tabelê kursów walutowych Banku
opatrzon¹ kolejnym numerem oraz informacj¹ o godzinie, od
którejbêdzieobowi¹zywa³a.

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
TabelakursówwalutowychBankuopatrzonakolejnymnumerem.

9. Tabela kursowa Banku udostêpniana jest na tablicy og³oszeñ
w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku. Bankma
prawodo zmiany referencyjnych kursówwalutowychwci¹gudnia
ze skutkiem natychmiastowym bez uprzedniego zawiadomienia
Posiadacza, chyba ¿e Umowa z Posiadaczem stanowi inaczej.
Sposób informowania o zmianach kursów walutowych okre�lony
jestwUmowiezPosiadaczem.

10.Kursy negocjowane s¹ stosowane dla transakcji indywidualnie
negocjowanych i s¹ ka¿dorazowo podawane Posiadaczowi przed
zawarciemtransakcji indywidualnienegocjowanej.

1. Podstaw¹ prawid³owej realizacji przez Bank zlecenia p³atniczego
jest podanie przez Posiadacza rachunku co najmniej numeru
rachunku bankowego odbiorcy �rodków stanowi¹cych przedmiot
transakcji p³atniczej z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 2
niniejszego paragrafu, kwoty i waluty transakcji p³atniczej oraz
tytu³uwp³aty.

2. Bank mo¿e ¿¹daæ podania dodatkowych szczegó³owych
informacji identyfikuj¹cych odbiorcê zlecenia p³atniczego, takich
jak imiê inazwiskoodbiorcyoraz jegoadres.

3. Warunkiem realizacji zlecenia sta³ego lub zlecenia z odroczonym
terminem p³atno�ci jest zapewnienie przez Posiadacza rachunku
�rodków w wysoko�ci wskazanej w tym zleceniu oraz nale¿nych
Bankowi op³at i prowizji zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ Taryf¹ op³at i
prowizji.

4. Posiadacz rachunku zobowi¹zany jest zapewniæ �rodki, o których
mowa w ust. 3, w dniu poprzedzaj¹cym dzieñ realizacji zlecenia
sta³ego lub zlecenia z odroczonym terminem p³atno�ci do
momentu jego realizacji.W przypadku braku �rodkóww terminie,
o którym mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym, ale zapewnienia
�rodków w dniu realizacji zlecenia, zastosowanie maj¹
postanowienia§18ust. 4pkt2Regulaminu.

5. 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
dopobraniaz tegotytu³uop³atywwysoko�ciwskazanejwTaryfie.

6. Obci¹¿enie rachunku kwot¹ transakcji p³atniczej nastêpuje z dat¹
waluty nie wcze�niejsz¹ ni¿ moment, w którym faktycznie
rachunekzosta³obci¹¿ony t¹kwot¹.

Rozdzia³ 8. Us³ugi p³atnicze
§ 13
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§ 14

§ 15

§ 16

§ 17

1. Wp³atyna rachunekmog¹byædokonywanewformie:
1) gotówkowej � w wybranych placówkach pocztowych, kasach

Banku i innych banków, przy u¿yciu ogólnie dostêpnych
dowodówwp³at,

2) bezgotówkowej,
3) wp³at gotówkowychwewskazanych przez Bankwp³atomatach

przyu¿yciukartyp³atniczejwydanejdorachunku.
2. Zleceniap³atniczemog¹byæsk³adane:

1) nadokumentachwformiepapierowej,
2) wpostacielektronicznej,
3) na podstawie dyspozycji ustnej, potwierdzonej wydrukiem

ipodpisemosobyupowa¿nionejdoz³o¿enia takiejdyspozycji,
4) zapo�rednictwemtelefonu.

3. Wp³aty mo¿e dokonaæ ka¿da osoba, która zna numer rachunku
odbiorcy.

4. Za wszelkie skutki wynik³e z b³êdnego podania numeru rachunku
odbiorcykonsekwencjeponosiwp³acaj¹cy.

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,
októrejmowawust. 2.

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
zdat¹pierwszegodnia roboczegopodniuz³o¿enia tejdyspozycji.

2. Wp³ata gotówki dokonywana bezpo�rednio w placówce Banku
przezPosiadacza rachunkunaswój rachunek lubprzezosoby
trzecienarachunekPosiadaczaprowadzonywBankuwwalucie
tego rachunku, udostêpniana jest na tym rachunku niezw³ocznie
pootrzymaniu �rodkówpieniê¿nych, nie pó�niej ni¿w tym samym
dniu roboczym,orazotrzymujedatêwalutyz chwil¹wp³aty.

3. �rodki pieniê¿ne bêd¹ce przedmiotem transakcji p³atniczej
przeznaczonedla Posiadacza rachunkuBankksiêguje na rachunku
Posiadaczazdat¹ waluty tego dnia, w którym wp³ynê³y one na
rachunekBanku.

4. �rodki, o których mowa w ust. 3, Bank udostêpnia Posiadaczowi
rachunkuniezw³oczniepo ichotrzymaniu.

1. Wyp³aty gotówkowe z rachunkumog¹ byæ dokonywanewdrodze
realizacjidyspozycjiwyp³atysk³adanejw formie:
1) formularzy wyp³aty dostêpnych w placówkach Banku

iplacówkachpocztowych,
2) zleceniawyp³aty,
3) przekazupocztowegoz rachunku,
4) przyu¿yciukartp³atniczych,
5) ustnej dyspozycji wyp³aty � w placówkach Banku i wybranych

placówkachpocztowych.
2. Dni oraz godziny, w których realizowane s¹ wyp³aty w danej

placówce pocztowej, podawane s¹ w formie Komunikatu
udostêpnianegonastronie internetowejBanku.

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 jestwy³¹cznie:
1) w przypadku przekazu pocztowego na rzecz wskazanej na

przekazie pocztowym osoby (nale¿y podaæ jej imiê i nazwisko
oraz adres odbioru �rodków), zgodnie z regulacjami
obowi¹zuj¹cymiwPoczciePolskiejdlaprzekazówpocztowych,

2) w przypadku ustnej dyspozycji wyp³aty � do r¹k Posiadacza lub
Pe³nomocnika, po okazaniu dokumentu to¿samo�ci
ipotwierdzeniu formularzawyp³aty,

3) w pozosta³ych przypadkach � do r¹k Posiadacza lub
Pe³nomocnika, po okazaniu dokumentu to¿samo�ci, na
podstawieprawid³owowype³nionegoformularzawyp³aty.

5. Wyp³atagotówkowamo¿ezostaæzrealizowana:
1) wdowolnejplacówcepocztowej lubplacówceBanku,
2) pod wskazanym przez Posiadacza adresem, pod warunkiem

wcze�niejszego z³o¿enia zlecenia wyp³aty lub przekazu
pocztowego,

3) przy u¿yciu karty p³atniczej � zgodnie z postanowieniami
dotycz¹cymi tej karty.

6. W przypadku realizacji wyp³aty w oparciu o zlecenie wyp³aty Bank
dokonuje blokady �rodków na rachunku do wysoko�ci ¿¹danej
wyp³atyniewcze�niejni¿na3dni roboczeprzed terminem
wyp³aty. Posiadacz nie mo¿e dysponowaæ zablokowan¹ kwot¹.
Blokada zostanie zniesiona przez Bank po otrzymaniu informacji
z placówki pocztowej o niedokonaniu wyp³aty, nie pó�niej ni¿
14dniakalendarzowegoodwyznaczonegoterminuwyp³aty.

7. Kwota przekazu pocztowego nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ graniczna
warto�æprzekazupocztowegoustalonaodrêbnymiprzepisami.
Wyp³ata w oparciu o zlecenie wyp³aty nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿
graniczna warto�æ przekazu pocztowego i mo¿e zostaæ
zrealizowanawy³¹czniewpe³nychz³otych.

8. Wyp³ata na podstawie zlecenia wyp³aty realizowana jest wg
nastêpuj¹cego trybu:
1) Posiadacz sk³ada w placówce pocztowej, placówce Banku lub

przesy³a do Banku albo zg³asza telefonicznie zlecenie wyp³aty,
okre�laj¹c rodzaj zlecenia, kwotê i termin wyp³aty oraz
placówkê Banku lub placówkê pocztow¹ lub adres, pod którym
wyp³atamazostaæzrealizowana,

2) zlecenie wyp³aty z³o¿one w placówkach pocztowych lub
w placówkach Banku do godziny okre�lonej w Komunikacie
uznaje siê za otrzymane przez Bank w momencie, w którym
zosta³o z³o¿one w placówce pocztowej lub w placówce Banku.
Zlecenie wyp³aty z³o¿one w placówce pocztowej lub
w placówce Banku w dniu niebêd¹cym dla Banku dniem
roboczym lub z³o¿one po godzinie okre�lonej w Komunikacie,
uznaje siê za otrzymane pierwszego dnia roboczego
nastêpuj¹cegopotymdniu,

3) z³o¿one zlecenie wyp³aty mo¿e zostaæ realizowane
jednorazowob¹d�cyklicznie,

4) w przypadku rachunków wspólnych �rodki wyp³acane na
podstawie zlecenia wyp³aty mo¿e podj¹æ ka¿dy ze
Wspó³posiadaczy,

5) wyp³aty realizowanes¹dowysoko�ciwolnych �rodków,
6) je¿eli z³o¿one przez Posiadacza zlecenie wyp³aty nie znajduje

w ca³o�ci pokrycia w kwocie wolnych �rodków, a jej wysoko�æ
stanowi niemniej ni¿ 90%kwotywskazanej w zleceniuwyp³aty
i nie mniej ni¿ 10 z³, Bank dokona realizacji zlecenia do
wysoko�ci kwotywolnych �rodków,

7) w przypadku nie podjêcia �rodków podwskazanymw zleceniu
wyp³aty adresem, Posiadacz mo¿e zrealizowaæ wyp³atê
w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty wskazanej
w zleceniu wyp³aty, w placówce pocztowej w³a�ciwej dla
wskazanegomiejscawyp³aty,

8) zmianê lub odwo³anie zlecenia wyp³aty Posiadacz mo¿e z³o¿yæ
osobi�cie w placówce pocztowej, w placówkach Banku,
przes³aædoBanku lubzg³osiæ telefonicznie.

9. Wyp³ata w oparciu o przekaz pocztowy z rachunku realizowana
jestwed³ugnastêpuj¹cego trybu:
1) Posiadacz sk³ada telefonicznie lub w inny uzgodniony

z Bankiem sposób dyspozycjê realizacji przekazu pocztowego,
okre�laj¹c kwotê, imiê i nazwisko adresata przekazu oraz adres
miejscadorêczenia,

2) zg³oszenie telefoniczne przekazu pocztowego realizowane jest
poprzeprowadzeniuprocedury identyfikacji Posiadacza,

3) przekaz pocztowy zg³oszony do godziny okre�lonej
w Komunikacie wywo³uje skutek (obci¹¿enie rachunku) w tym
samym dniu, natomiast zg³oszony po godzinie okre�lonej
wKomunikacie�wnastêpnymdniu roboczympodniu z³o¿enia
zg³oszenia,
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4) po przyjêciu zg³oszenia zlecenia przekazu na kwotê 1000 z³ lub
wy¿sz¹ przed jego realizacj¹ Bank mo¿e dokonaæ weryfikacji,
telefonuj¹c do Posiadacza pod numer telefonu podany
w Umowie. W przypadku braku mo¿liwo�ci wykonania przez
Bank weryfikacji zlecenia z winy le¿¹cej po stronie Posiadacza,
dyspozycjaniezostaniewykonana,

5) przekaz pocztowy realizowany jest zgodnie z zasadami
zawartymiw ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawopocztowe
(tj. Dz.U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159 z pó�n. zm.) oraz
wprzepisachwykonawczych,

6) zwrot niepodjêtych �rodków wysy³anych przekazem
pocztowymnastêpuje do nadawcy po potr¹ceniu przez Pocztê
Polsk¹ S.A. op³at pocztowychwwysoko�ciwskazanej na stronie
internetowejwww.poczta-polska.pl.

10.Posiadacz mo¿e dokonaæ wyp³aty w granicach wolnych �rodków,
z zastrze¿eniem zapisów dotycz¹cych wyp³aty w oparciu
o zleceniewyp³aty, przekazupocztowego z rachunkuorazwyp³aty
przy u¿yciu karty p³atniczej. Bank mo¿e wprowadziæ wymóg
wcze�niejszego zg³aszania w placówce pocztowej lubw 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
wysoko�ci zamieszczanabêdziewKomunikacie.

1. Wyp³aty z rachunku mog¹ byæ dokonywane w formie
bezgotówkowej w drodze realizacji nastêpuj¹cych transakcji
p³atniczych: poleceñ przelewu, poleceñ zap³aty, zleceñ sta³ych,
poleceñ wyp³aty za granicê, a w przypadku gdy do rachunku
zosta³awydanakartap³atnicza, tak¿e t¹kart¹.

2. Posiadacz mo¿e wystawiaæ zlecenia p³atnicze na dowolny
rachunek bankowy w granicach wolnych � rodków
z uwzglêdnieniem minimalnych kwot transakcji p³atniczych,
o których mowa w Komunikacie. Bank nie wykona zlecenia
p³atniczego Posiadacza, je¿eli nie ma ono w ca³o�ci pokrycia
w wolnych �rodkach na rachunku, niezale¿nie od �rodków
zgromadzonych na lokatach, z zastrze¿eniem realizacji zlecenia
p³atniczego dotycz¹cego zap³aty kart¹ p³atnicz¹ oraz
zuwzglêdnieniempostanowieñ§22Regulaminu.

3. Realizacja transakcji p³atniczychPosiadaczanastêpujewterminie
wskazanym w zleceniu, o ile Bank otrzyma³ zlecenie do godziny
okre�lonej w Komunikacie w dniu roboczym wskazanym jako
dzieñ realizacji zlecenia.

4. Bank, w zale¿no�ci od terminu zapewnienia przez Posiadacza
�rodków na realizacjê zlecenia p³atniczego, przekazuje do
rozliczenia transakcjê p³atnicz¹ do KIR, zgodnie z harmono-
gramemsesji zamieszczonychwKomunikacie:
1) na pierwsz¹ sesjê Elixir w dniu wskazanym, jako dzieñ realizacji

zlecenia � je¿eli �rodki zosta³y zapewnione w dniu
poprzedzaj¹cymdzieñwskazany jakodzieñ realizacji zlecenia,

2) na pierwsz¹ sesjê Elixir po dniu wskazanym jako dzieñ realizacji
zlecenia � je¿eli �rodki zosta³y zapewnione w dniu wskazanym
jakodzieñ realizacji zlecenia.

5. Posiadacz sk³ada polecenia przelewu w uzgodniony z Bankiem
sposób,wtymwszczególno�ci:
1) zapomoc¹us³ugiPocztowy24udostêpnionejdo rachunku,
2) poprzez z³o¿enie w Banku lub przes³anie do Banku formularza

przelewu lub innego bankowego dokumentu p³atniczego
wystawionego na Posiadacza przez wierzyciela i zaakcepto-
wanegopodpisemPosiadacza,

3) poprzez z³o¿enie formularza przelewu w placówce pocztowej
wceluuzyskaniapotwierdzenia jegoprzyjêcia, zablokowania
�rodkóworazprzekazaniadorealizacjidoBanku,

4) za po�rednictwem telefonu, w trybie opisanym w § 24, pod
warunkiem podania w sposób jednoznaczny i niebudz¹cy
w¹tpliwo�cidanych identyfikuj¹cychodbiorcêpolecenia
przelewu,

5) w przypadku dokonywania zleceñ p³atniczych za granicê
poprzez wype³nienie i z³o¿enie lub przes³anie do Banku
formularza zleceniapoleceniawyp³aty zagranicê,

6) poprzez z³o¿enie w Banku lub przes³anie do Banku formularza
zlecenia sta³egoalbo z³o¿enie zlecenia sta³ego telefonicznie lub
poprzezus³ugêPocztowy24,

7) w trybie realizacji polecenia zap³aty w rozumieniu ustawy
Prawobankowe.

§ 18

6. 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
dotycz¹cychwykonywania przez Bank poleceñwyp³aty w obrocie
dewizowym. Polecenie wyp³aty w walucie obcej realizowane jest
przy zastosowaniu referencyjnych kursów Banku obowi¹zuj¹cych
wmomencie realizacji zlecenia.

7. Zmiana numeru rachunku okre�lona w z³o¿onym wcze�niej
zleceniu sta³ym traktowana jest przez Bank jak odwo³anie
poprzedniego i z³o¿enienowegozleceniasta³ego.

8. Gdy dzieñ realizacji zlecenia sta³ego lub zlecenia z odroczonym
terminem p³atno�ci przypada na dzieñ, który nie jest dniem
roboczym dla Banku, realizacja tego zlecenia nast¹pi zgodnie
zdyspozycj¹Posiadacza rachunku:
1) w pierwszym dniu roboczym nastêpuj¹cym po dniu

wskazanymwzleceniu lub
2) wostatnimdniu roboczymprzeddniemwskazanymwzleceniu

jakodzieñ realizacji.
9. W przypadku realizacji zlecenia p³atniczego zainicjowanego przez

p³atnika Bank uznaje rachunek banku odbiorcy kwot¹ transakcji
p³atniczej nie pó�niej ni¿ do koñca nastêpnegodnia roboczegopo
dniu otrzymania zlecenia, a je¿eli dzieñ realizacji zlecenia
wskazany przez p³atnika jest ró¿ny od dnia jego otrzymania, nie
pó�niej ni¿ do koñca nastêpnego dnia roboczego po dniu
wskazanymprzezp³atnika, jakodzieñ realizacji zlecenia.

10.W przypadku zlecenia, o którym mowa w ust. 9, z³o¿onego
w formie papierowej, Bank uznaje rachunek banku odbiorcy
nie pó�niej ni¿ do koñca drugiego dnia roboczego nastêpuj¹cego
po dniu wskazanym jako dzieñ realizacji zlecenia z zastrze¿eniem
ust. 11niniejszegoparagrafu.

11.Postanowienie, o którym mowa w ust. 10, nie ma zastosowania
w przypadku realizacji p³atno�ci w walucie polskiej realizowanych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotycz¹cych nale¿no�ci,
do których stosuje siê przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. �
Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 749
z pó�n. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia
12 pa�dziernika 1992 r. ustanawiaj¹cego Wspólnotowy Kodeks
Celny (Dz. Urz.WE L302 z 19 pa�dziernika 1992 r., str. 1, z pó�n. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307, z pó�n.
zm.) i Bank uznaje rachunek banku odbiorcy kwot¹ transakcji
p³atniczej nie pó�niej ni¿ do koñca nastêpnegodnia roboczegopo
dniuotrzymania zlecenia.

1. Posiadacz rachunku mo¿e zrealizowaæ przelew z dat¹ bie¿¹c¹ za
po�rednictwem 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 okre�lone s¹
wKomunikacie.

2. Posiadacz rachunku mo¿e zrealizowaæ transakcjê p³atnicz¹ za
po�rednictwemsystemuSorbnetzawyj¹tkiemp³atno�ci:
1) z tytu³u sk³adeknaubezpieczenie spo³eczne,
2) narzeczorganówpodatkowych,
3) na rachunki w bankach, które nie s¹ uczestnikiem systemu

Sorbnet.
3. Z przyczyn niezale¿nych od Banku, Bank zastrzega mo¿liwo�æ

czasowego lub ca³kowitego ograniczenia realizacji przez system
SORBNET dyspozycji przelewów z³o¿onych do realizacji w tym
systemie.

4. W sytuacji, o którejmowawust. 3, zlecenia, które zosta³y przes³ane
do systemu Sorbnet, ale jeszcze nie zosta³y rozliczone, Bank
realizuje za po�rednictwem systemu Elixir z uwzglêdnieniem
postanowieñust. 5.

5. Zleceniap³atnicze, o którychmowawust. 4, które niemog³y zostaæ
zrealizowane za po�rednictwem systemu Elixir, zrealizowane
zostan¹ w systemie Sorbnet po przywróceniu jego pe³nej
funkcjonalno�ciwprzed³u¿onymczasie funkcjonowania systemu.

§ 19
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Rozdzia³ 9. Autoryzacja transakcji p³atniczych, odmowa ich
realizacji przez Bank oraz ich odwo³anie

§ 20

§ 21

1. Transakcjê uwa¿a siê za prawid³owo autoryzowan¹, je¿eli
Posiadacz rachunku wyrazi³ zgodê na jej realizacjê w trybie i na
zasadachopisanychwniniejszymRegulaminie.

2. Posiadacz rachunku udziela zgody na realizacjê transakcji
p³atniczejprzed jejwykonaniemzzastrze¿eniemust. 3.

3. W uzgodnionych przypadkach zgoda mo¿e zostaæ udzielona po
wykonaniu transakcjip³atniczej.

4. Autoryzacja sta³ego zlecenia p³atniczego jest równoznaczna
z autoryzacj¹ wszystkich transakcji p³atniczych wykonywanych
w ramach tego zlecenia a¿ do jego odwo³ania albo do dnia
zakoñczeniacyklup³atno�ci.

5. Bank wykonuje transakcje p³atnicze na podstawie zleceñ
p³atniczych z³o¿onych poprzez us³ugi bankowo�ci elektronicznej
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie regulacjami
okre�lonymiwUmowiedlaus³ugbankowo�cielektronicznej.

6. Poprawno�æ 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
przekazanebezpo�rednioprzezPosiadacza lubpo�rednioprzez
odbiorcê albo za jego po�rednictwem zosta³o otrzymane
przezBank.

7. Autoryzacja zleceñ i dyspozycji Posiadacza w bankowo�ci
elektronicznej nastêpuje na zasadach okre�lonych w Warunkach.
Podstawowymnarzêdziemautoryzacji i identyfikacji jest:
1) wprzypadkuus³ugiTelekonto�podanieNIK ihas³adostêpu,
2) wprzypadkuus³ugiPocztowy24�podanieNIK i koduSMS,
3) wprzypadkuus³ugiPocztowySMS�podanieNIK iwys³anie

zapytania z zarejestrowanego w bazie teleadresowej Banku
numerutelefonukomórkowegoPosiadacza rachunku.

8. Zgoda na obci¹¿anie rachunku w ramach polecenia zap³aty musi
zostaæ:
1) z³o¿onaprzezp³atnikawBanku iuodbiorcyalbo
2) dostarczonadoBankuprzezodbiorcê lubbankodbiorcy.

1. Zgoda, o której mowa w § 20 ust. 1, mo¿e zostaæ wycofana przez
Posiadacza rachunku, nie pó�niej jednak ni¿ do momentu,
w którym zlecenie p³atnicze zgodnie z ustêpem 2 i 3 sta³o siê
nieodwo³alne.

2. Posiadacz rachunkuniemo¿eodwo³aæzleceniap³atniczego:
1) odchwili jegootrzymaniaprzezBank,
2) w przypadku zlecenia p³atniczego zainicjowanego przez

odbiorcê lub za jego po�rednictwem, 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
terminemwykonania Posiadacz rachunkumo¿e odwo³aæ zlecenie
p³atnicze z zachowaniem prawa do zwrotu kwoty transakcji
p³atniczej nie pó�niej 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
dotyczywszystkichniewykonanychtransakcjip³atniczych.

4. Po up³ywie terminówokre�lonychwustêpie 2-3 zlecenie p³atnicze
mo¿naodwo³aæwy³¹czniewtedy,gdyuzgodni¹ tomiêdzysob¹
Posiadacz rachunku i Bank, a w przypadkach, o których mowa
wust. 2pkt2 iust. 3,wymagana jestdodatkowozgodaodbiorcy.

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,niepó�niejni¿dokoñcadnia roboczego
poprzedzaj¹cegodzieñwykonania najbli¿szej transakcjiw ramach
tego zlecenia albo w przypadku, gdy konkretna transakcja
p³atniczaw ramach tego zleceniamabyæ odwo³ana nie pó�niej ni¿
do koñca dnia roboczego poprzedzaj¹cego dzieñ wykonania
transakcji, któramabyæodwo³anawramachtegozlecenia.

6. Zaodwo³aniezleceniaBankpobieraop³atywwysoko�ciwskazanej
wTaryfie, zktórejwyci¹g stanowi integraln¹czê�æUmowy.

7. Posiadacz mo¿e ¿¹daæ od Banku zwrotu kwoty autoryzowanej
transakcji p³atniczej zainicjowanej przez odbiorcê lub za jego
po�rednictwem,która zosta³a ju¿wykonana je¿eli:
1) wmomencie autoryzacji nie zosta³a okre�lona dok³adna kwota

transakcjip³atniczejoraz
2) kwota operacji jest wy¿sza ni¿ kwota, jakiej Posiadacz móg³ siê

spodziewaæ, uwzglêdniaj¹c rodzaj i warto�æ wcze�niejszych
transakcji Posiadacza, postanowienia jego Umowy i istotne dla
sprawyokoliczno�ci.

8. Na ¿¹danie Banku Posiadacz zobowi¹zany jest przedstawiæ
okoliczno�ci faktyczne wskazuj¹ce na spe³nienie warunków
okre�lonychw ust. 7. Dla wykazania spe³nienia warunku, o którym
mowa w ust. 7 pkt 2, Posiadacz nie mo¿e powo³ywaæ siê na
przyczyny zwi¹zane z wymian¹ waluty, je¿eli do ustalenia kursu
walutowego zosta³ zastosowany referencyjny kurs walutowy,
uzgodnionyzBankiem.

9. Zwrot, o którym mowa jest w ust. 7, obejmuje pe³n¹ kwotê
wykonanej transakcji p³atniczej, któr¹ zosta³ obci¹¿ony rachunek
Posiadacza.

10.Posiadaczniemaprawadozwrotukwotyautoryzowanej transakcji
zainicjowanejprzezodbiorcê,gdy:
1) Posiadacz udzieli³ zgody na wykonanie transakcji p³atniczej

bezpo�rednioBankowi lub
2) informacja o przysz³ej transakcji p³atniczej zosta³a dostarczona

Posiadaczowi przez Bank lub odbiorcê, w sposób ustalony
z Bankiem lub odbiorc¹, na co najmniej 4 tygodnie przed
terminem wykonania zlecenia lub by³a udostêpniana
Posiadaczowi przez Bank lub odbiorcêw sposób ustalony z nim
przez okres co najmniej 4 tygodnie przed terminemwykonania
zlecenia.

11.Posiadacz mo¿e wyst¹piæ o zwrot, o którym mowa jest w ust. 7,
w terminie 8 tygodni od dnia obci¹¿enia rachunku Posiadacza,
a w przypadku, gdy nie korzysta on z rachunku � od dnia
wykonania transakcjip³atniczej.

12.W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania ¿¹dania zwrotu
Bank dokonuje zwrotu pe³nej kwoty transakcji p³atniczej lub
podaje uzasadnienie odmowy dokonania zwrotu, wskazuj¹c
organy, do których Posiadaczmo¿ewnie�æ skargê, je�li nie zgadza
siêzprzedstawionymprzezBankuzasadnieniem.

1. Bank odmawia wykonania autoryzowanego zlecenia p³atniczego
wprzypadku:
1) z³o¿enia zlecenia p³atniczego z naruszeniem postanowieñ

Umowy i niniejszego Regulaminu lub obowi¹zuj¹cych
przepisówprawa,

2) braku �rodkówna rachunku,
3) blokady�rodkównarachunku,
4) zajêcia rachunku przez organ egzekucyjny, z uwzglêdnieniem

§39ust. 6Regulaminu,
5) braku zgodno�ci podpisu z wzorem podpisu z³o¿onym pod

Umow¹ lub � w przypadku Pe³nomocnika � braku zgodno�ci
podpisuzwzorempodpisuz³o¿onymnape³nomocnictwie,

6) gdy identyfikacja Posiadacza lub Pe³nomocnika nie zakoñczy³a
siêpozytywnie,

7) polecenia zap³aty, gdy kwota transakcji w ramach tego zlecenia
p³atniczego przekracza maksymaln¹ kwotê okre�lon¹ dla tej
us³ugiwKomunikacie.

2. O odmowie wykonania autoryzowanego zlecenia p³atniczego
Bank informuje Posiadacza w zale¿no�ci od �wiadczonych przez
Bank us³ug i bêd¹cychwposiadaniu Bankudanych kontaktowych,
z zastrze¿eniem ust. 4 niniejszego paragrafu, w nastêpuj¹cy
sposób iwed³ugwskazanej kolejno�ci:
1) za po�rednictwem kana³u internetowego Pocztowy24 � je¿eli

zosta³ udostêpniony kana³ bankowo�ci elektronicznej
Pocztowy24,

2) poprzez wys³anie wiadomo�ci e-mail na podany przez
Posiadacza rachunku adres e-mail � je¿eli Posiadacz rachunku
poda³ adrese-mailwdanychkontaktowych,

3) poprzezwys³aniewiadomo�ci SMSnapodanyprzezPosiadacza
rachunkunumer telefonukomórkowego,

§ 22
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4) poprzez kontakt telefoniczny na podany numer telefonu
kontaktowegozapo�rednictwemCallCenter,

5) korespondencyjnie przesy³k¹ listow¹ zwyk³¹ na podany adres
dokorespondencji.

3. Informacja wysy³ana jest na koniec dnia roboczego i zawiera
informacje o wszystkich niezrealizowanych transakcjach
p³atniczych z danego dnia. Wiadomo�æ zawiera tak¿e, je�li to
mo¿liwe, informacjêoprzyczynieniezrealizowaniazlecenia
p³atniczego, a tak¿e o procedurze sprostowania b³êdów, które
spowodowa³y odmowê realizacji tego zlecenia, chyba ¿e
poinformowania o odmowie lub jej przyczynach zabraniaj¹
przepisyprawa luborzeczeniauprawnionychorganów.

4. Informacja o odmowie zrealizowania zlecenia p³atniczego, które
zosta³o z³o¿one bezpo�rednio w placówce Banku, udzielana jest
bezpo�rednioPosiadaczowiprzez t¹placówkê.

5. Zlecenie p³atnicze, którego wykonania odmówiono zgodnie
zniniejszymparagrafem,uznaje siêzanieotrzymane.

6. W przypadku, gdy odmowa wykonania zlecenia p³atniczego by³a
uzasadniona, np. z powodu niewystarczaj¹cego salda �rodków na
rachunku, Bank mo¿e za powiadomienie pobieraæ op³aty zgodnie
zTaryf¹op³at iprowizji.

7. Na zasadach okre�lonych w ust. od 2 do 5 niniejszego paragrafu
Bank informuje Posiadacza o niezrealizowanych operacjach
niefinansowych,októrychmowawWarunkach.

8. W przypadku braku mo¿liwo�ci technicznych dokonania
powiadomienia w ustalonej w Regulaminie formie Bank mo¿e
dokonaæ powiadomienia drog¹ pocztow¹ na adres
korespondencyjnywskazanyprzezPosiadaczawUmowie.

1. Posiadacz rachunku jest zobowi¹zany niezw³ocznie powiadomiæ
Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub
nienale¿yciewykonanychtransakcjachp³atniczychna rachunku.

2. Je¿eli Posiadacz rachunku w terminie 13 miesiêcy 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¿yciewykonanychtransakcjip³atniczychwygasaj¹.

3. W przypadku, gdy u¿ytkownik nie korzysta z rachunku
p³atniczego, termin,októrymmowawust. 2niniejszegoparagrafu,
liczy siê od dnia wykonania nieautoryzowanych lub nienale¿ycie
wykonanych transakcji p³atniczych albo od dnia, w którym
transakcjap³atniczamia³abyæwykonana.

4. Postanowieñ ust. 2 nie stosuje siê w przypadku, gdy Bank nie
udostêpni³ Posiadaczowi informacji o transakcjach p³atniczych,
zgodniez§31ust. 1 i 2Regulaminu.

1. 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
ipodpisanegoodrêbnegodrukuwterminiepó�niejszym.

2. 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
po�rednictwemus³ugiTELEKONTO.

3. Warunkiem realizacji dyspozycji z³o¿onej telefonicznie przez
Posiadacza jest prawid³owe przeprowadzenie procesu jego
identyfikacji, za któr¹ uwa¿a siê poprawne podanie co najmniej
NIK-uorazhas³a.

4. Szczegó³owyzakresus³ugi oraz tryb realizacji zleceñ idyspozycji za
po�rednictwem TELEKONTA okre�lony jest w odrêbnej regulacji
okre�lonejwUmowie.

§ 23

Rozdzia³ 10. Telefoniczna obs³uga rachunku �TELEKONTO
§ 24

Rozdzia³ 11. Kredyt w ROR
§ 25

Rozdzia³ 12. Limit debetowyw Pocztowym Koncie Nestor
§ 26

1. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotycz¹ Kont
Oszczêdno�ciowychoraz rachunkówprowadzonychna rzeczosób
ma³oletnich i czê�ciowoubezw³asnowolnionych.

2. Posiadaczmo¿ekorzystaæzkredytuwROR.
3. Szczegó³owe warunki korzystania z kredytu w ROR okre�la
odrêbnaumowa.
4. Wysoko�æ kredytuwRORzale¿ywszczególno�ciod:

1) zdolno�ci kredytowejPosiadacza,
2) okresuposiadaniaROR.

5. W przypadku ROR wspólnego umowa kredytu w ROR zawierana
jest ze Wspó³posiadaczami, którzy ponosz¹ solidarn¹
odpowiedzialno�æza jegosp³atê.

1. Postanowienia w zakresie limitu debetowego dotycz¹ wy³¹cznie
Pocztowego Konta Nestor, nie dotycz¹ rachunków prowadzonych
wtymzakresiena rzeczosóbubezw³asnowolnionych.

2. Posiadacz ROR � Pocztowe Konto Nestor mo¿e po z³o¿eniu
wnioskudokonywaæ transakcji nieznajduj¹cychpokryciawsaldzie
rachunku w ramach limitu debetowego do kwoty 500 z³
zuwzglêdnieniempostanowieñust. 3.

3. Bank uruchamia limit debetowy automatycznie w ci¹gu 7 dni
roboczychoddnia,wktórymnast¹pi³ pierwszywp³yw �wiadczenia
emerytalno-rentowego na ROR w minimalnej wysoko�ci
okre�lonejwKomunikacie.

4. Zad³u¿enie powsta³e w ramach limitu debetowego powinno
zostaæsp³aconewterminie35dni, licz¹coddnia jegopowstania.

5. Za sp³atê zad³u¿enia powsta³ego w ramach limitu debetowego
uznaje siê saldo rachunkuwkwocie równej lubwy¿szejodzera.

6. Bank pobiera odsetki od zad³u¿enia powsta³ego w ramach limitu
debetowego wed³ug zmiennej stopy procentowej w wysoko�ci
czterokrotno�ci stopy kredytu lombardowego NBP w skali roku
w okresie utrzymywania siê tego zad³u¿enia, licz¹c od dnia
operacji powoduj¹cej powstanie zad³u¿enia do dnia
poprzedzaj¹cego sp³atê zad³u¿enia. Odsetki pobierane s¹
w okresach mies iêcznych ze � rodków pien iê¿nych
zgromadzonychnaROR.

7. Ka¿da zmiana wysoko�ci stopy kredytu lombardowego NBP
powoduje automatyczn¹ zmianê wysoko�ci oprocentowania.
O tak dokonanej zmianie wysoko�ci oprocentowania Bank
poinformuje Posiadacza w trybie okre�lonym w § 10 ust. 4
Regulaminu.

8. Dlaobliczaniaodsetekprzyjmuje siê, ¿e rok liczy365dni.
9. W przypadku braku sp³aty zad³u¿enia w terminie, o którymmowa

w ust. 4, limit debetowy jest zamykany, a kwota zad³u¿enia
przenoszona jest na konto zad³u¿enia przeterminowanego i Bank
wysy³adoPosiadaczaupomnienie.

10.W sytuacji, gdy nale¿no�ci z tytu³u korzystania z limitu
debetowego nie zostan¹ sp³acone w terminie wskazanym przez
Bank w upomnieniu, Bank wysy³a do Posiadacza wezwanie do
zap³aty.

11.Bank obci¹¿a Posiadacza kosztami wys³ania upomnienia
iwezwaniawwysoko�ciokre�lonejwTaryfie.

12.W przypadku braku sp³aty nale¿no�ci z tytu³u limitu debetowego
w ROR w terminie wskazanym przez Bank w wezwaniu do zap³aty
Bankmaprawo:
1) wypowiedzieæUmowê,
2) nastêpnego dnia po up³ywie okresu wypowiedzenia ¿¹daæ

zap³aty wszystkich nale¿no�ci wynikaj¹cych z prowadzenia
ROR,

3) wszcz¹æpostêpowaniewindykacyjne.
13.Koszty windykacji prowadzonej za po�rednictwem firm

zewnêtrznych mog¹ wynie�æ nie wiêcej ni¿ 15% warto�ci
zad³u¿enia + VAT, ale nie mniej ni¿ 20,00 z³ netto + VAT przy
wszczêciu postêpowania od jednej sprawy. Warto�ci te mog¹ byæ
powiêkszone o koszty i op³aty zgodnie z powszechnie
obowi¹zuj¹cymiprzepisami.

14.Posiadacz mo¿e zrezygnowaæ z limitu debetowego, przekazuj¹c
do Banku o�wiadczenie o rezygnacji z limitu debetowego. Bank
zamyka limit debetowy po uregulowaniu przez Posiadacza
wszelkichnale¿no�ciwynikaj¹cychz limitudebetowego.
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Rozdzia³ 13. Lokaty
§ 27

1. Rodzaje lokat orazwysoko�æ ich oprocentowania podawane s¹ do
wiadomo�ciwKomunikacie.

2. Lokatamo¿ebyæprowadzona 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,

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
Posiadaczana 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
powiêkszaj¹kwotê lokaty.

3. Minimalne kwoty lokat oraz minimalne kwoty dop³at do lokat
okre�lones¹wKomunikacie.

4. Lokaty zak³adane s¹ na podstawie sk³adanej przez Posiadacza
osobi�cie, elektronicznie lub telefonicznie dyspozycji za³o¿enia
lokaty lub w inny sposób uzgodniony z Bankiem na podstawie
odrêbnie zawartych umów. Warunki lokaty okre�lone s¹ przez
Bank w odrêbnym dokumencie stanowi¹cym potwierdzenie
za³o¿enia lokaty przekazywanym Posiadaczowi. Lokaty mog¹ byæ
odnawiane na taki sam termin, na warunkach obowi¹zuj¹cych
wdniu ichodnowienia.

5. Dyspozycja otwarcia lokaty mo¿e zostaæ zrealizowana do
wysoko�ci wolnych �rodków znajduj¹cych siê na rachunku w dniu
realizacji dyspozycji. W przypadku braku �rodków na realizacjê
dyspozycji otwarcia lokaty Bank podejmuje próby realizacji
dyspozycji do koñca dnia, w którym dyspozycja wp³ynê³a do
Banku.

6. W ramach rachunkumo¿e byæ prowadzona nieograniczona liczba
lokat.

7. Lokaty oprocentowane s¹ wed³ug sta³ej lub zmiennej stopy
procentowej.

8. �rodki pieniê¿ne zgromadzone na rachunku lokaty s¹
oprocentowane w zale¿no�ci od rodzaju lokaty, wed³ug zmiennej
lub sta³ej stopy procentowej, której wysoko�æ ustalana jest na
podstawie conajmniej jednegozponi¿szychwska�ników:
1) stóp procentowych ustalanych lub og³aszanych przez

Narodowy Bank Polski (NBP), w tym Radê Polityki Pieniê¿nej,
takich jak: stopa referencyjna lub stopadepozytowa,

2) wska�nika wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych,
og³aszanegoprzezG³ównyUrz¹dStatystyczny (GUS),

3) stawkiWIBOR,WIBID, LIBORlubEURIBOR,
4) poziomurezerwobowi¹zkowych lubodpisówustalonychprzez

RadêPolitykiPieniê¿nej, lub innyw³a�ciwyorgan,
5) rentowno�ci rocznych bonów skarbowych emitowanych przez

SkarbPañstwa,
6) oprocentowaniaobligacji emitowanychprzezSkarbPañstwa,
7) wysoko�ci przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia

w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at nagród z zysku,
og³aszanegoprzezGUS lub innegowska�nika, który zast¹pi ten
wska�nik.

9. Zmiana co najmniej jednego ze wska�ników wymienionych
w ust. 8 skutkuje uprawnieniem Banku do zmiany wysoko�ci
oprocentowania lokat o zmiennej stopie procentowej w trakcie
trwania lokaty. Niezale¿nie od zmiany wska�ników, o których
mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym, Bank zastrzega sobie prawo do
czasowegopodwy¿szeniaoprocentowaniawramachpromocji.

10.Odsetki od lokaty naliczane s¹ od dnia jej za³o¿enia do ostatniego
dniaokresuumownego lokatyw³¹cznie.

11.Odsetki od lokat w walutach wymienialnych obliczane s¹
zdok³adno�ci¹do1/100waluty.

12.Do obliczania odsetek przyjmuje siê, ¿e rok liczy 365 dni, a miesi¹c
rzeczywist¹ liczbêdnikalendarzowych.

13.Wyp³ata lokaty przed up³ywem okresu umownego powoduje
utratê lubobni¿enieoprocentowaniawzale¿no�ciod rodzaju
lokaty z zastrze¿eniem § 37 Regulaminu. Szczegó³owe zasady
w tym zakresie okre�la Komunikat i dokument stanowi¹cy
potwierdzenieza³o¿enia lokaty.

14.Wprzypadku lokat zak³adanychna terminyd³u¿szeni¿ 12miesiêcy
odsetki kapitalizowane s¹ po up³ywie ka¿dych 12 miesiêcy, ale
w przypadku likwidacji lokaty przed up³ywem okresu umownego
nies¹wyp³acanezzastrze¿eniem§37Regulaminu.

15.W przypadku dokonania dop³aty do lokaty progresywnej,
powoduj¹cej przekroczenie progu zmiany oprocentowania
okre�lonegoszczegó³owowKomunikacie,Banknaliczyodsetki:
1) do dnia poprzedzaj¹cego dop³atê � wed³ug stawki

oprocentowaniaobowi¹zuj¹cejdladanej kwoty lokaty,
2) od dnia dokonania dop³aty � wed³ug stawki oprocentowania

obowi¹zuj¹cejdlawy¿szegoprogukwoty lokaty.
16.Wyp³ata wolnych �rodków z rachunku nie narusza �rodków

zgromadzonychna lokacie iniepowoduje likwidacji lokaty.
17.Likwidacja lokatynastêpuje:

1) w przypadku lokaty nieodnawialnej w dniu up³ywu
zadeklarowanego terminu lokaty, o ile Posiadacz nie
zadysponowa³odnowienia lokatynakolejny, taki samtermin,

2) w przypadku lokaty odnawialnej w dniu up³ywu
zadeklarowanegoterminu lokaty,o ilePosiadacz z³o¿y
dyspozycjeo jejnieodnawianiunakolejnyokres,

3) w dniu realizacji przez Bank z³o¿onej przez Posiadacza
dyspozycji dotycz¹cej likwidacji lokaty,

4) w wyniku rozwi¹zania Umowy w trybie okre�lonym w § 37
Regulaminu.

18.Likwidacja lokaty oznacza postawienie ca³o�ci �rodków
zgromadzonych na lokacie do dyspozycji Posiadacza na rachunku.
Dyspozycjê likwidacji lokaty Posiadacz sk³ada osobi�cie,
telefonicznie lubw inny sposóbuzgodniony zBankiemodrêbnymi
umowami, dok³adnie okre�laj¹c numer likwidowanej lokaty lub
inne dane pozwalaj¹ce na jednoznaczn¹ identyfikacjê
likwidowanej lokaty.

19.Z³o¿enie przez Posiadacza dyspozycji likwidacji lokaty przed
up³ywem terminu umownego powoduje, w zale¿no�ci od rodzaju
lokaty, utratê ca³o�ci lub czê�ci odsetek. Szczegó³owe zasady
w tym zakresie okre�la Komunikat i potwierdzenie za³o¿enia
lokaty,októrymmowawust. 4.

20.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
ca³o�ci lubczê�ciodsetekwzale¿no�ciod rodzaju lokaty.

21.Bank dopuszcza mo¿liwo�æ zak³adania lokat na warunkach
indywidualnych.

1. Posiadacz zobowi¹zuje siê do zachowania w tajemnicy
przyznanegohas³a i NIK orazponosi odpowiedzialno�æ zawszelkie
nastêpstwawynikaj¹cezniedope³nienia tegoobowi¹zku.

2. Posiadacza obci¹¿aj¹ dyspozycje z³o¿one przez osoby, którym
udostêpni³has³o lubNIK.

3. W przypadku utraty lub ujawnienia has³a Posiadacz zobowi¹zany
jest do natychmiastowego powiadomienia Banku o zaistnia³ym
zdarzeniuwceluzastrze¿eniahas³a.

4. Bankdokonuje zastrze¿eniahas³a z chwil¹ zg³oszeniadokonanego
przez Posiadacza. W miejsce zastrze¿onego has³a przekazywane
jestnowe.

5. Posiadacz rachunku uprawniony do korzystania z instrumentu
p³atniczego jest zobowi¹zany:
1) korzystaæ z niego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz Umow¹,

wtymRegulaminem,
2) zg³aszaæ niezw³ocznie Bankowi lub instytucji wskazanej przez

Bank:
a) stwierdzenieutraty,
b) kradzie¿y,
c) przyw³aszczenia,
d) nieuprawnionego u¿ycia instrumentu p³atniczego lub

nieuprawnionegodostêpudotego instrumentu.

Rozdzia³ 14. Odpowiedzialno�æ
§ 28
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6. W celu realizacji zobowi¹zañ, o których mowa w ust. 5 pkt 1,
Posiadacz rachunku z chwil¹ otrzymania instrumentu p³atniczego
zobowi¹zany jest podj¹æ niezbêdne �rodki s³u¿¹ce do
zapobie¿enia naruszeniu indywidualnych zabezpieczeñ tego
inst rumentu, w szczególno�c i obowi¹zany jest do
przechowywania instrumentu p³atniczego z zachowaniem
nale¿ytej staranno�ci oraz nieudostêpniania go osobom
nieuprawnionym.

7. 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.

8. Bank odpowiada za prawid³owe dostarczenie Posiadaczowi
rachunku instrumentu p³atniczego lub jego indywidualnych
Zabezpieczeñ.

1. Bank ponosi odpowiedzialno�æ za szkodê wynik³¹ wskutek
nieterminowej lubnieprawid³owej realizacjidyspozycji Posiadacza
rachunku, chyba ¿e nieterminowa lub nieprawid³owa realizacja
takiej dyspozycji jest nastêpstwem okoliczno�ci, za które Bank nie
ponosi odpowiedzialno�ci zgodnie z postanowieniami
niniejszegoparagrafu.

2. Banknieponosiodpowiedzialno�ci za:
1) niewykonanie dyspozycji z powodubrakuwolnych �rodkówna

rachunku,
2) skutkib³êdnychdyspozycjiwydanychprzezPosiadacza 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
osobomtrzecim.

3. Odpowiedzialno�æ Banku za niewykonanie lub nienale¿yte
wykonanie transakcji p³atniczej jest wy³¹czona w przypadku si³y
wy¿szej lub je¿eli niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie
zleceniap³atniczegowynika z innychprzepisówprawa, a tak¿egdy
Posiadacz nie dokona³ powiadomienia o stwierdzonych
nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienale¿ycie
wykonanych transakcjach p³atniczych na rachunku w terminie
wskazanym w § 23 ust. 2 Regulaminu z zastrze¿eniem § 23 ust. 4
Regulaminu.

4. Je¿eli przekroczenie terminu realizacji dyspozycji Posiadacza
rachunku nast¹pi³o z przyczyn, za które Bank ponosi
odpowiedzialno�æ, Posiadaczowi rachunku przys³uguj¹ odsetki
ustawowe za ka¿dy dzieñ zw³oki liczone od kwoty dyspozycji. Nie
wy³¹cza to prawa Posiadacza rachunku do odszkodowania na
zasadachogólnych.

5. 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
okre�lonymw§23ust2z zastrze¿eniem§23ust. 4Regulaminu.

6. W przypadku, o którymmowa 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 transakcjip³atniczej.

7. W przypadku, gdy Bank udowodni, ¿e rachunek banku odbiorcy
zosta³ uznany zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 9 i 10
z zastrze¿eniem § 18 ust. 11 Regulaminu, Bank nie ponosi
odpowiedzialno�ci, októrejmowawust. 5.

8. Je¿eli �rodki stanowi¹ce przedmiot transakcji p³atniczej wp³ynê³y
na rachunek Banku, Bank odpowiada za niewykonanie lub
nienale¿ytewykonanie transakcji p³atniczej wzglêdemPosiadacza
rachunku.

§ 29

9. 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 odpowiedzialno�æ,
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¿ytewykonanie transakcjip³atniczej.

10.Bank ponosi odpowiedzialno�æ za niezw³oczne udostêpnienie
Posiadaczowi rachunku kwoty transakcji p³atniczej wp³aconej na
rachunekzgodniezpostanowieniami§16ust. 2Regulaminu.

11.W przypadku, gdy zlecenie p³atnicze jest inicjowane przez
Posiadacza jako odbiorcê lub za jegopo�rednictwem, Bankponosi
wobec Posiadacza odpowiedzialno�æ 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 p³atno�ci. Je¿eli Bank ponosi
odpowiedzialno�æ zgodnie ze zdaniem poprzedzaj¹cym,
niezw³ocznie przekazuje ponownie zlecenie p³atnicze dostawcy
p³atnika.

12.Odpowiedzialno�æ Banku obejmuje tak¿e op³aty oraz odsetki,
którymi zosta³ obci¹¿ony Posiadacz rachunku w rezultacie
niewykonania lubnienale¿ytegowykonania transakcjip³atniczej.

13.W przypadku niewykonania lub nienale¿ytego wykonania
transakcji p³atniczej zainicjowanej przezPosiadacza rachunku jako
p³atnika, jak równie¿ zainicjowanej przez Posiadacza rachunku
jako odbiorcê lub za jego po�rednictwem, Bank bez wzglêdu na
odpowiedzialno�æ ponoszon¹ na mocy niniejszego paragrafu
podejmuje na wniosek Posiadacza rachunku niezw³ocznie
dzia³ania w celu prze� ledzenia transakcj i p³atniczej
i powiadomieniaPosiadaczarachunkuo jegowyniku.

1. Posiadacz rachunku odpowiada za nieautoryzowane transakcje
p³atnicze do wysoko�ci równowarto�ci w walucie polskiej
150 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu �redniego
og³oszonego przez NBP obowi¹zuj¹cego w dniu wykonania
transakcji, je¿elinieautoryzowana transakcja jest skutkiem:
1) pos³u¿enia siê utraconym przez p³atnika albo skradzionym

p³atnikowi instrumentemp³atniczymlub
2) przyw³aszczenia instrumentu p³atniczego lub jego

nieuprawnionego u¿ycia w wyniku naruszenia przez
Posiadacza rachunkuobowi¹zków,októrychmowaw§28ust. 6
Regulaminu.

2. Posiadacz rachunku odpowiada za nieautoryzowane transakcje
p³atnicze w pe³nej wysoko�ci, je¿eli doprowadzi³ do nich umy�lnie
albo w wyniku umy�lnego lub bêd¹cego skutkiem ra¿¹cego
niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowi¹zków,
októrychmowaw§28ust. 5 i 6Regulaminu.

3. Po dokonaniu zg³oszenia zgodnie z § 23 ust. 1 Regulaminu
Posiadacz rachunku nie odpowiada za nieautoryzowane
transakcje p³atnicze, chyba ¿e doprowadzi³ do nieautoryzowanej
transakcjiumy�lnie.

§ 30

Rozdzia³ 15.Wyci¹gi
§ 31

1. Bank przesy³a Posiadaczowi, zgodnie z jego dyspozycj¹, raz
wmiesi¹cuwyci¹gz rachunku:
1) w formie elektronicznej na wskazany przez Posiadacza adres

pocztyelektronicznej lub
2) w formie papierowej na wskazany przez Posiadacza adres

korespondencyjny lub
3) udostêpnia w inny uzgodniony z Posiadaczem w Umowie

sposób; sposób przekazywania lub udostêpniania wyci¹gów
okre�laUmowa.
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2. Wyci¹g jest dokumentem zbiorczym, przedstawiaj¹cym
informacje o transakcjach przeprowadzonych na rachunku oraz
o zmianie salda rachunku w danym miesi¹cu zawieraj¹cym
wszczególno�ci informacje:
1) umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê poszczególnych transakcji

p³atniczych, a je¿eli jest tomo¿liwe� tak¿eodbiorcy/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,wtymodsetkach,

3) o kursie walutowym zastosowanym w poszczególnych
transakcjach p³atniczych oraz o kwocie poszczególnych
transakcji p³atniczych po przeliczeniu walut, o ile transakcja
p³atniczawi¹za³a siêzprzeliczeniemwaluty,

4) o dacie waluty zastosowanej przy obci¹¿eniu/uznaniu
rachunku.

3. Posiadacz rachunku powinien sprawdzaæ na bie¿¹co
prawid³owo�æ 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 okre�lonym
w Rozdziale 16 niniejszego Regulaminu pod rygorem
wskazanymw§23ust. 2Regulaminu.

4. Posiadacz jest zobowi¹zany zg³osiæ nieudostêpnienie przez Bank
wyci¹gu.Wprzypadku zg³oszenia nieudostêpnieniawyci¹guBank
sporz¹dzi jego duplikat, który dostarczy Posiadaczowi w sposób
wzajemnie uzgodniony w terminie 10 dni roboczych od
zg³oszenia.

5. Posiadacz rachunku upowa¿nia Bank do dokonania sprostowania
b³êdnego ksiêgowania na rachunku w przypadku, gdy Bank we
w³asnymzakresie stwierdziwyst¹pienie takiej sytuacji.

6. Podjêcie przez Posiadacza z rachunku �rodków pieniê¿nych
b³êdnie wyp³aconych lub b³êdnie zaksiêgowanych oraz
naruszenie obowi¹zku zg³oszenia niezgodno�ci na wyci¹gu
spowoduje odpowiedzialno�æ cywilnoprawn¹ Posiadacza
i obowi¹zek zwrotu Bankowi nienale¿nie pobranych lub
wyp³aconychkwot.

7. 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.

8. 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 �rodków oraz operacjach na
rachunkach:
1) telefonicznie w ramach korzystania z us³ugi TELEKONTO

opisanejw§24Regulaminu,
2) zapo�rednictwembankowo�cielektronicznej,
3) wplacówkachBanku,
4) wplacówkachpocztowychzzastrze¿eniemust. 9,
5) w innysposóbuzgodnionypomiêdzyPosiadaczemiBankiem.

9. Posiadacz mo¿e uzyskaæ informacje o saldzie i historii operacji
równie¿ w oznaczonych placówkach pocztowych. Wykaz tych
placówek udostêpniony jest na stronie internetowej Banku.
Posiadaczmo¿e z³o¿yæ Bankowi w formie pisemnej lub za pomoc¹
us³ugi TELEKONTO sprzeciw wobec udostêpnienia przez placówki
pocztowetakich informacji.

10.Za dorêczenie na zlecenie Posiadacza wyci¹gu w inny ni¿ to
ustalono w Umowie sposób, a tak¿e za przes³anie kolejnego
wyci¹guwmiesi¹cu,mo¿ezostaænaliczonaop³ata zgodniezTaryf¹
op³at iprowizji.

Rozdzia³ 16. Skargi i reklamacje
§ 32

1. Posiadacz rachunku, który ma zastrze¿enia dotycz¹ce us³ug
�wiadczonych przez Bank lub uzyska informacje o zaistnieniu
okoliczno�ci budz¹cych zastrze¿enia, zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹
Banku,mo¿eniezw³oczniez³o¿yæ reklamacjêwceluumo¿liwienia
rozpatrzenia reklamacjiprzezBankzuwzglêdnieniem
postanowieñniniejszegoRozdzia³u.

2. Posiadacz rachunkumo¿ez³o¿yæ reklamacjê:
1) w postaci papierowej bezpo�rednio w placówce Banku,

placówcepocztowej lubkorespondencyjnienaadresplacówki
Banku lubplacówkipocztowejwskazanejwUmowie,

2) poczt¹elektroniczn¹naadrese-mail: informacja@pocztowy.pl,
3) zapo�rednictwem �rodkówporozumiewania siênaodleg³o�æ,
4) telefonicznie.

3. Bank ma prawo ¿¹daæ pisemnego potwierdzenia reklamacji
z³o¿onejwsposóbokre�lonywust. 2pkt. 2-4.

4. Reklamacje sk³adane przez Posiadacza rachunku Bank rozpatruje
niezw³ocznie.

5. Na z³o¿on¹ w sposób okre�lony w niniejszym paragrafie
reklamacjê Bank udziela odpowiedzi w formie okre�lonej przez
Posiadacza.

6. Z uwzglêdnieniem ust. 7 i 8, Posiadacz po wyczerpaniu
postêpowania reklamacyjnego w Banku lub nieuzyskaniu od
Banku w terminie 30 dni odpowiedzi na swoj¹ skargê, ma prawo
z³o¿yæ na pi�mie wniosek o rozstrzygniêcie sporu w zakresie
roszczeñ pieniê¿nych, których warto�æ nie przekracza 8000 z³,
a wynikaj¹cych z niewykonania lub nienale¿ytego wykonania
przez Bank Umowy bezpo�rednio do Bankowego Arbitra
Konsumenckiego dzia³aj¹cego przy Zwi¹zku Banków Polskich,
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380Warszawa. Procedurê postêpowania
przed Arbitrem Bankowym reguluje Regulamin Bankowego
Arbitra¿u Konsumenckiego dostêpny na stronie internetowej
Zwi¹zkuBankówPolskich (www.zbp.pl).

7. Posiadacz ma prawo wnie�æ do Komisji Nadzoru Finansowego
skargê na dzia³anie Banku, je¿eli to dzia³anie narusza przepisy
prawa, w formie pisemnej na adres pl. Powstañców Warszawy 1,
00-950Warszawa lubdrog¹elektroniczn¹na formularzu,w sposób
okre�lony na stronie www.knf.gov.pl. W sprawach nieuregulo-
wanych Umow¹ i Regulaminem, zastosowanie maj¹ przepisy
obowi¹zuj¹cegoprawa.

8. Posiadacz mo¿e tak¿e zwróciæ siê o pomoc w zakresie skarg
i reklamacjidoMiejskich iPowiatowychRzecznikówKonsumenta.

9. Na wyra�ne ¿yczenie Posiadacza Bank potwierdza przyjêcie
reklamacji zg³oszonej w sposób okre�lony 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
zosta³nadanywmomencie jej zarejestrowania.

Rozdzia³ 17. Zamkniêcie rachunku
§ 33

1. Posiadacz mo¿e rozwi¹zaæ Umowê w formie pisemnej pod
rygorem niewa¿no�ci, w ka¿dej chwili jej trwania, z zachowaniem
miesiêcznegookresuwypowiedzenia.

2. Bank ma prawo rozwi¹zaæ Umowê w formie pisemnej tylko
z wa¿nych przyczyn podanych w ust. 5, z zachowaniem
dwumiesiêcznegookresuwypowiedzenia.

3. Wypowiedzenie umowy przez Posiadacza uwa¿a siê za skuteczne
z chwil¹ dorêczenia Bankowi na pi�mie o�wiadczenia
owypowiedzeniu.

4. Wraz z wypowiedzeniem Posiadacz zobowi¹zany jest z³o¿yæ
dyspozycjêdotycz¹c¹ salda zamykanego rachunku lubrachunków
prowadzonych w ramach Umowy. W przypadku braku takiej
dyspozycji Bank po up³ywie okresu wypowiedzenia przeka¿e
�rodki Posiadaczowi za pomoc¹ przekazu pocztowego, potr¹caj¹c
koszty przekazu, a w przypadku, gdy kwota �rodków nie
przekracza 20 z³, Posiadaczmo¿e dokonaæ ichwyp³atywplacówce
Bankupoz³o¿eniudyspozycjiwyp³aty.

5. Bankmo¿e rozwi¹zaæUmowêwnastêpuj¹cychsytuacjach:
1) wystêpuj¹c o otwarcie rachunku, Posiadacz udzieli³ informacji

niezgodnychzestanemfaktycznym,
2) Posiadacz naruszy³ obowi¹zki i zasady okre�lone w Umowie

oraz w Regulaminach i Warunkach w niej przywo³anych
wzakresieus³ug, októrewnioskowa³,

3) Posiadacz korzysta³ z kredytu w ROR lub salda debetowego
w sposób niezgodny z odpowiednimi postanowieniami
umownymi,

4) zmiany ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, uniemo¿liwia-
j¹cych Bankowi prowadzenie us³ug na dotychczasowych
zasadach.
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6. O�wiadczenie o wypowiedzeniu Umowy Bank przesy³a do
Posiadaczanapodanyprzezniegoadreskorespondencyjny.

7. Posiadacz jest zobowi¹zany do sp³aty wszelkich zobowi¹zañ
wobec Banku wraz z nale¿nymi odsetkami, op³atami, prowizjami
i kosztaminajpó�niejwostatnimdniuokresuwypowiedzenia.

8. Rozwi¹zanieUmowypowodujezamkniêcie rachunku.
9. Umowa ulega rozwi¹zaniu, je¿eli w ci¹gu dwóch lat nie dokonano

na rachunku ¿adnych obrotów poza dopisywaniem odsetek,
a saldo rachunkunieprzekracza200z³.

10.Umowawygasawprzypadku �mierciPosiadacza rachunku indywi-
dualnego.

1. Posiadacz rachunku indywidualnego mo¿e z³o¿yæ w Banku
pisemne polecenie dokonania, po swojej �mierci, wyp³aty
z rachunkuosobomwskazanymwdyspozycjinawypadek �mierci:
ma³¿onkowi, wstêpnym, zstêpnym lub rodzeñstwu okre�lonej
kwoty.Kwotawyp³aconaniewchodzidospadkupoPosiadaczu.

2. Osoby wskazane w dyspozycji na wypadek �mierci s¹ uprawnione
do podjêcia przypadaj¹cej na ich rzecz kwoty bez przeprowa-
dzenia postêpowania spadkowego, po przed³o¿eniu skróconego
aktu zgonu Posiadacza. Je¿eli ³¹czna kwota przypadaj¹ca tym
osobom przekracza

Rozdzia³ 18.Wyp³aty po �mierci Posiadacza
§ 34

wysoko�æ kwoty wolnej od podatku od
spadków i darowizn (okre�lonej odrêbnymi przepisami) nale¿y
przed³o¿yæ tak¿e za�wiadczenie zurzêdu skarbowegoouiszczeniu
podatku lubozwolnieniuodpodatku.

3. W razie �mierci Posiadacza rachunku indywidualnego Bank
wyp³aci z tego rachunku koszty pogrzebu Posiadaczawwysoko�ci
nieprzekraczaj¹cej kosztów urz¹dzenia pogrzebu zgodnie ze
zwyczajami przyjêtymi w danym �rodowisku osobie, która
przed³o¿y skrócony odpis aktu zgonu Posiadacza oraz oryginalne
rachunki stwierdzaj¹ce wysoko�æ poniesionych wydatków,
wystawionenaosobê¿¹daj¹c¹wyp³aty.

4. Wprzypadku, gdy Posiadacz niewskaza³wdyspozycji nawypadek
�mierci osób uprawnionych, o których mowa w ust.1 niniejszego
paragrafu,wyp³ata salda rachunkudokonywana jest przezBankna
rzecz spadkobiercówPosiadaczapoprzed³o¿eniu:
1) prawomocnego (zaopatrzonego w klauzulê prawomocno�ci)

postanowienia s¹duostwierdzeniunabycia spadku,
2) postanowienia s¹du o dziale spadku lub zgodnego

o�wiadczenia wszystkich spadkobierców o podziale sum
ulokowanychnarachunku,

3) aktu po�wiadczenia dziedziczenia wraz z informacj¹
o zarejestrowaniu go w rejestrze aktów po�wiadczenia
dziedziczenia.

5. W przypadku �mierci Posiadacza Bank na wniosek organu
emerytalno-rentowego dokona zwrotu kwoty �wiadczenia, które
nie przys³ugiwa³o za okres po �mierci Posiadacza rachunku, o ile
�rodki te nie zosta³y wyp³acone przed otrzymaniem przez Bank
wniosku na rzecz osób uprawnionych, o czym Bank jest
zobowi¹zany w takim wypadku � w terminie 30 dni od
otrzymania wniosku o dokonanie zwrotu � poinformowaæ ten
organwrazzewskazaniemosób,którepobra³ywyp³aty.

1. BankzastrzegaprawozmianyRegulaminuzwa¿nychprzyczyn.
2. Zawa¿neprzyczynyuznaje siê:

1) zmiany w ofercie Banku zwi¹zane z rozszerzeniem zakresu
us³ug lub produktów b¹d� ulepszeniem istniej¹cych us³ug lub
produktówobjêtychRegulaminem,

2) rezygnacjê z prowadzenia przez Bank us³ug i produktów
okre�lonych w Umowie i w niniejszym Regulaminie z powodu
ich nierentowno�ci, a oferowanych w ramach zawartej
zPosiadaczemrachunkuUmowy,

3) zmianê w przepisach prawa lub ich interpretacji wskutek
orzeczeñ s¹dów, decyzji, rekomendacji lub zaleceñ
Narodowego Banku Polskiego, KNF i innych w³a�ciwych
organów,którewymagaj¹ zmianyRegulaminu,

Rozdzia³ 19. Zmiany tre�ci Regulaminu
§ 35

4) zmian zwi¹zanych z postêpem technologicznym, który
wymuszazmianywzakresieobjêtymRegulaminem.

1. W celu prawid³owego wykonania postanowieñ Umowy
i niniejszego Regulaminu Bank zbiera i przechowuje dane
osobowePosiadaczy rachunków i ichpe³nomocników.

2. AdministratoremdanychosobowychPosiadacza jestBank.
3. Dane osobowe Posiadacza s¹ zbierane w celu zawarcia i realizacji

Umowy, w szczególno�ci oceny zdolno�ci kredytowej i analizy
ryzykakredytowego, je¿elibêdzieonakonieczna.

4. Bankmo¿e na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5w zwi¹zku z ust. 4 pkt 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z pó�n. zm.)
przetwarzaæ dane osobowe Posiadacza w celu marketingu
bezpo�redniegow³asnychproduktów lubus³ug.

5. OdbiorcamidanychosobowychPosiadaczamog¹byæpodmioty
okre�lonewart. 105ustawyzdnia29sierpnia1997 r.Prawo
bankowe (tekst jednolityDz.U. z2002 r., Nr72, poz. 665 zpó�n. zm.),
zwanej dalej Prawem bankowym, w szczególno�ci podmioty
utworzonenapodstawieart. 105ust. 4Prawabankowego.

6. Bank lub podmioty, o których stanowi art. 105 ust. 4 Prawa
bankowego, mog¹ na podstawie art. 105a ust. 4 i 5 Prawa
bankowego przetwarzaæ dane osobowe Posiadacza przez okres
12 lat od dnia wyga�niêcia zobowi¹zania wynikaj¹cego z Umowy
dla celów stosowania metod statystycznych, o których mowa
wart. 128ust. 3Prawabankowego.

7. Bank lub podmioty, o których stanowi art. 105 ust. 4 Prawa
bankowego, mog¹ na podstawie art. 105a ust. 3 i 5 Prawa
bankowego w przypadku niewykonania zobowi¹zania lub
dopuszczenia siê zw³oki powy¿ej 60 dni w spe³nieniu �wiadczenia
wynikaj¹cego z Umowy przetwarzaæ dane osobowe Posiadacza
przezokres 5 lat oddniawyga�niêcia zobowi¹zania wynikaj¹cego
z Umowy w celu oceny zdolno�ci kredytowej i analizy ryzyka
kredytowego.

Rozdzia³ 20. Dane osobowe
§ 38

3. Bank zawiadamia Posiadacza rachunku o tych zmianach,
odnosz¹cych siê do us³ug i produktów, z których Posiadacz
rachunkukorzystawramachUmowy.

4. Bank zawiadamia Posiadacza rachunku o zmianach do
Regulaminuwsposóbokre�lonywUmowie, niepó�niej ni¿ nadwa
miesi¹ceprzedproponowan¹dat¹wej�ciaw¿yciezmian.

1. Je¿eli przed proponowan¹ dat¹ wej�cia w ¿ycie zmian Posiadacz
rachunku nie z³o¿y pisemnego sprzeciwu wobec tych zmian,
uznaje siê, ¿ewyrazi³naniezgodê.

2. Posiadacz rachunku ma prawo przed dat¹ proponowanego
wej�cia w ¿ycie zmian wypowiedzieæ Umowê ze skutkiem
natychmiastowymbezponoszeniaop³at z tegotytu³u.

3. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku z³o¿y sprzeciw, ale nie
dokona wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym,
Umowa wygasa z dniem poprzedzaj¹cym dzieñ wej�cia w ¿ycie
proponowanych zmian, bez ponoszenia op³at z tego tytu³u
i zuwzglêdnieniempostanowieñ§37Regulaminu.

4. Najpó�niej 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 tegosaldawraz znale¿nymiodsetkami.

W przypadku, gdy w ramach Umowy prowadzone s¹ lokaty,
zg³oszenie sprzeciwu wobec proponowanych zmian skutkuje
wyga�niêciem Umowy z dniem poprzedzaj¹cym dzieñ wej�cia
w ¿ycie proponowanych zmian, bez ponoszenia op³at i skutkuje
wyp³at¹ ca³o�ci �rodków zgromadzonych na rachunku lokaty oraz
zamkniêciemrachunku lokaty z zastrze¿eniem, i¿ Posiadacz rachunku
lokaty zachowuje prawo do odsetek naliczonych do dnia
poprzedzaj¹cegodzieñ rozwi¹zaniaUmowy.

§ 36

§ 37
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8. 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 czynno�ci bankowych, gdy s¹ spe³nione ³¹cznie
nastêpuj¹cewarunki, októrychmowawart. 14ust. 1ustawyzdnia
9 kwietnia 2010 r. o udostêpnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530
zpó�n. zm.), tj.:

1. Adres do korespondencji powinien znajdowaæ siê w granicach
Rzeczpospolitej Polskiej. Niedozwolone jest podanie jako adresu
do korespondencji adresu placówki Banku lub placówki
pocztowej.

2. Posiadacz i Pe³nomocnik obowi¹zany jest zawiadomiæ Bank
oka¿dej zmianiemiejsca zamieszkania i adresudokorespondencji.
Zawiadomienie sk³adane jest telefonicznie, pisemnie lub za
po�rednictwem innych sposobów komunikacji dostêpnych
wBanku.

3. Zmiananazwiska, cechdokumentu to¿samo�ci lubwzorupodpisu
Posiadacza lub Pe³nomocnika wymaga zg³oszenia, które sk³adane
jest w placówkach Banku, placówkach pocztowych lub w ramach
bankowo�ci elektronicznej (o ile Bank udostêpni³ tak¹
funkcjonalno�æ).

4. Posiadacz i Pe³nomocnik zobowi¹zani s¹ zg³osiæ pisemnie utratê
dokumentu to¿samo�ci s³u¿¹cego do identyfikowania Posiadacza
lub Pe³nomocnika w kontaktach z Bankiem, jak równie¿ zmianê
numeru telefonuwskazanegowUmowie jako telefonkontaktowy.

5. W wyj¹tkowych przypadkach Bank mo¿e podj¹æ decyzjê
ootwarciu iprowadzeniurachunkunaodrêbnychzasadach.

6. �rodki pieniê¿ne znajduj¹ce siê na rachunku wolne s¹ od zajêcia
s¹dowego lub administracyjnego na podstawie tytu³u
wykonawczegodowysoko�ciokre�lonejprawembankowym.

7. �rodki pieniê¿ne zgromadzone na rachunku objête s¹
obowi¹zkowym systemem gwarancyjnym na warunkach
okre�lonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
z dnia 14 grudnia 1994 r. (tj. Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711 z pó�n.
zm.).

8. W celu zapewnienia w³a�ciwego poziomu bezpieczeñstwa Bank
mo¿e poprosiæ osobê sk³adaj¹c¹ dyspozycjê o okazanie
dodatkowegodokumentu to¿samo�ci.

Rozdzia³ 21. Postanowienia koñcowe
§ 39

1) ³¹czna kwota wymagalnych zobowi¹zañ Posiadacza wobec
Banku wynosi co najmniej 200 z³otych oraz s¹ one wymagalne
odconajmniej 60dni;

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 zamieszkania, wezwania do zap³aty,
zawieraj¹cego ostrze¿enie o zamiarze przekazania danych do
biura informacji gospodarczej, z podaniem firmy i adresu
siedziby tegobiura.

9. Podmioty, o których stanowi art. 105 ust. 4 Prawa bankowego,
mog¹udostêpniaædaneosobowePosiadaczaprzekazane imprzez
Bank:
1) biurom informacji gospodarczej, dzia³aj¹cym na podstawie

ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostêpnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81,
poz. 530 z pó�n. zm.), na podstawie wniosków tych biur
iwzakresiewnichokre�lonym,

2) instytucjom finansowym, bêd¹cym podmiotami zale¿nymi od
bankówdotycz¹ce zobowi¹zañ Posiadacza powsta³ych z tytu³u
Umowy, a zwi¹zanych zwykonywaniemczynno�ci bankowych,
napodstawieart. 105ust. 4dPrawabankowego,

3) innym instytucjom ustawowo upowa¿nionym w zwi¹zku
z wykonywaniem przez nie czynno�ci bankowych na
warunkachokre�lonychwPrawiebankowym.

10.Posiadaczowi przys³uguje prawo dostêpu do tre�ci swoich danych
oraz ichpoprawiania.

11.Obowi¹zek podania przez Posiadacza danych osobowych wynika
zprzepisówPrawabankowego.

9. Bank informuje, i¿ w celu wykonania Umowy oraz w zakresie
obs³ugi rachunków powierza Poczcie Polskiej S.A., z siedzib¹
wWarszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940Warszawa, przetwarzanie
informacji chronionych tajemnic¹ bankow¹, zgodnie z przepisami
ustawy Prawobankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2002 r.,
Nr72,poz.665zpó�n. zm.)orazustawyzdnia5wrze�nia2008 r.
o komercjalizacji pañstwowego przedsiêbiorstwa u¿yteczno�ci
publicznej �Poczta Polska� (tj. Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1109),
a tak¿e zawartychzBankiemumów.

10.Bank Pocztowy S.A. informuje, i¿ na podstawie art. 6a-6c ustawy
Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 72,
poz. 665 z pó�n. zm.) czynno�ci 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,podnumeremKRS0000359084.

11.Umowa zawierana jest w jêzyku polskim; w tym te¿ jêzyku strony
Umowyporozumiewaj¹ siêwtrakcie jejobowi¹zywania.

12.Sposób porozumiewania siê miêdzy Bankiem i Posiadaczem,
w tym sposób sk³adania dyspozycji przez Posiadacza oraz sposób
przekazywania informacji przez Bank, zosta³ wskazany
wposzczególnychprzypadkachwUmowie,wtymwRegulaminie.

13.Posiadacz mo¿e w ka¿dym czasie obowi¹zywania Umowy ¿¹daæ
udostêpnienia postanowieñ Umowy, w tym Regulaminu, a tak¿e
informacji o adresach placówek Banku oraz agentów Banku,
w których prowadzona jest dzia³alno�æ, maj¹cych znaczenie do
celówporozumiewania siê z Bankiem,wpostaci papierowej lubna
trwa³ym no�niku informacji, a tak¿e za swoj¹ zgod¹ poczt¹
elektroniczn¹ z zastrze¿eniem, ¿e je�li tak stanowi Umowa, to
Posiadacz przyjmuje do wiadomo�ci, ¿e ma prawo wgl¹du do
tre�ci zawartej Umowy w postaci elektronicznej podpisanej
elektronicznym podpisem kwalifikowanym, dostêpnej
w elektronicznym repozytorium Banku pod adresem internetowy
https://e-wniosek.pocztowy.pl/umowy/. Dostêp do Umowy
mo¿liwy bêdzie po wprowadzeniu identyfikatora i has³a, które
Bankudostêpni³ Posiadaczowina tejUmowie.

14.Niniejszy Regulamin � zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego
i art. 109Prawabankowego�macharakterwi¹¿¹cy.
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