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Rozdziaù I. Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Niniejszy Regulamin okre�la warunki otwierania i prowadzenia rachunków dla osób 
fizycznych.  

2. U¿yte w Regulaminie okre�lenia oznaczaj¹: 
1) Bank � Bank Pocztowy Spóùka Akcyjna z siedzib¹ w Bydgoszczy ul. Jagielloñska 17,  

85-959 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiêbiorców w S¹dzie Rejonowym  
w Bydgoszczy XIII Wydziaù Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego, pod numerem 
KRS 0000010821, o kapitale zakùadowym 97 290 400 zù w caùo�ci opùaconym, numer 
NIP 554-03-14-271, bêd¹cy dostawc¹ usùug pùatniczych,  

2) bank pùatnika � bank prowadz¹cy rachunek osoby trzeciej, która skùada zlecenie 
pùatnicze, a w przypadku, gdy Posiadacz skùada takie zlecenie tak¿e Bank, 

3) bank odbiorcy � bank prowadz¹cy rachunek osoby trzeciej bêd¹cej odbiorc¹ 
�rodków pieniê¿nych stanowi¹cych przedmiot transakcji pùatniczej, a w przypadku, 
gdy Posiadacz jest odbiorc¹ tych �rodków tak¿e Bank, 

4) data waluty � moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od 
�rodków pieniê¿nych, którymi uznano lub obci¹¿ono rachunek, 

5) dokument to¿samo�ci - w przypadku rezydentów to dowód osobisty, tymczasowy 
dowód osobisty lub paszport polski; w przypadku nierezydentów z kraju UE to 
paszport zagraniczny; w przypadku nierezydentów spoza UE to paszport zagraniczny  
i karta pobytu, a w przypadku osób maùoletnich, które nie posiadaj¹ dowodu 
osobistego lub paszportu mo¿e to byã legitymacja szkolna. Okazany dokument 
stanowiã bêdzie podstawê do identyfikowania Posiadacza przy skùadaniu i realizacji 
dyspozycji zwi¹zanych z prowadzonym rachunkiem, 

6) dostawca - podmiot prowadz¹cy dziaùalno�ã w zakresie �wiadczenia usùug 
pùatniczych wymieniony w art. 4 ustawy o usùugach pùatniczych, w tym Bank, 

7) dyspozycja wkùadem na wypadek �mierci � wskazanie przez Posiadacza osoby, 
której Bank wypùaci �rodki pieniê¿ne z rachunku w przypadku jego �mierci, zgodnie  
z przepisami Prawa bankowego, 

8) dzieñ roboczy - dzieñ, w którym Bank prowadzi dziaùalno�ã operacyjn¹ niezbêdn¹ do 
wykonania transakcji pùatniczej, za wyj¹tkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od 
pracy, 

9) Elixir � elektroniczny system rozliczania zleceñ pùatniczych w zùotych, prowadzonych 
przez Krajow¹ Izbê Rozliczeniow¹. Bank wysyùa zlecenia pùatnicze do systemu Elixir 
oraz otrzymuje zlecenia pùatnicze z systemu Elixir na okre�lone sesje. Informacja  
o sesjach dostêpna jest w Komunikacie, 

10) hasùo - indywidualny kod, skùadaj¹cy siê z ci¹gu znaków, sùu¿¹cy do weryfikacji 
to¿samo�ci Posiadacza, ustalany przez Bank w celu zagwarantowania wyù¹czno�ci 
dostêpu do rachunku, 

11) instrument pùatniczy � okre�lone w niniejszym Regulaminie zindywidualizowane 
urz¹dzenie lub uzgodniony przez Strony zbiór procedur, wykorzystywane przez 
u¿ytkownika do zùo¿enia zlecenia pùatniczego, 

12) KNF � Komisja Nadzoru Finansowego, organ nadzoru Banku, 
13) Komunikat - 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 
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wypùaty, która wymaga wcze�niejszego zgùoszenia (awizowania wypùaty); 
minimalnych kwotach, warunkach dopùat do lokat, jak równie¿ informacje o wysoko�ci 
oprocentowania �rodków i zadùu¿enia w rachunku, opùat i prowizji oraz zasadach ich 
pobierania, a tak¿e wszystkie niezbêdne informacje zwi¹zane z realizacj¹ usùug 
pùatniczych nie zawarte w niniejszym Regulaminie. Komunikat dostêpny jest  
w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku i w placówkach pocztowych, 

14) limit debetowy - suma �rodków pieniê¿nych udostêpniona przez Bank, do wysoko�ci 
której Posiadacz mo¿e skùadaã dyspozycje obci¹¿eniowe nie znajduj¹ce pokrycia  
w saldzie ROR,  

15) lokata � jednostkowy wkùad oszczêdno�ciowy w zùotych w rachunku,  
16) Konto Oszczêdno�ciowe - oprocentowany rachunek prowadzony w zùotych,  

z podstawow¹ funkcj¹ przechowywania �rodków pieniê¿nych Posiadacza oraz 
korzystania z dodatkowych usùug Banku oferowanych wraz z tym kontem. Bank 
prowadzi nastêpuj¹ce Konta Oszczêdno�ciowe: 
a) Nowe Konto Oszczêdno�ciowe, 
b) Pocztowe Konto Oszczêdno�ciowe, 
c) inne okre�lone w Komunikacie, 

17) NIK - Numer Identyfikacyjny Klienta, indywidualny dla Posiadacza rachunku 
korzystaj¹cego z bankowo�ci elektronicznej ci¹g znaków skùadaj¹cy siê z o�miu cyfr 
nadawanych w sposób losowy przez Bank podczas udostêpniania bankowo�ci 
elektronicznej, który wraz z hasùem sùu¿y do identyfikacji Posiadacza rachunku  
w bankowo�ci elektronicznej, 

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

19) System DZ - System Dokumenty Zastrze¿one prowadzony przez Zwi¹zek Banków 
Polskich, który zawiera m.in. informacje o zastrze¿eniach dokumentów bankowych, 
dowodów to¿samo�ci oraz innych informacji maj¹cych wpùyw na wiarygodno�ã 
dokumentów, 

20) odbiorca � osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bêd¹ca 
osob¹ prawn¹, której ustawa przyznaje zdolno�ã prawn¹, bêd¹ca odbiorc¹ �rodków 
pieniê¿nych stanowi¹cych przedmiot transakcji pùatniczej realizowanej przez 
Posiadacza rachunku, a tak¿e sam Posiadacz je�li jest odbiorc¹ �rodków pieniê¿nych 
stanowi¹cych przedmiot transakcji pùatniczej, 

21) osoba maùoletnia, osoba czê�ciowo ubezwùasnowolniona � odpowiednio 
Posiadacz rachunku powy¿ej 13 roku ¿ycia do uzyskania peùnoletno�ci i osoba 
posiadaj¹ca ograniczone prawo do czynno�ci prawnych w tym do dysponowania 
rachunkiem w zakresie okre�lonym przepisami obowi¹zuj¹cego prawa i wskazanym 
przez przedstawiciela ustawowego, 

22) Peùnomocnik � peùnoletnia osoba fizyczna, rezydent lub nierezydent, posiadaj¹ca 
peùn¹ zdolno�ã do czynno�ci prawnych, upowa¿niona przez Posiadacza  
do dysponowania �rodkami zgromadzonymi na rachunku w zakresie okre�lonym  
w Regulaminie, a tak¿e osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie maj¹ca 
osobowo�ci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno�ã prawn¹,  

23) placówka Banku � oddziaù Banku lub inna placówka operacyjna Banku, obsùuguj¹ca 
u¿ytkowników, a tak¿e placówka innego po�rednika ni¿ Poczta Polska S.A. 
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�wiadcz¹cego w imieniu i na rzecz Banku usùugi objête niniejszym Regulaminem; 
wykaz wszystkich placówek Banku i po�redników, o których mowa w niniejszym 
punkcie, a tak¿e ich adresów jest dostêpny na stronie internetowej Banku, 

24) placówka pocztowa � jednostka organizacyjna Poczty Polskiej S.A. wykonuj¹ca, na 
zlecenie Banku, czynno�ci zwi¹zane z zawarciem Umów i obsùug¹ rachunków, wykaz 
wszystkich placówek Poczty Polskiej, ich adresów i godzin otwarcia jest dostêpny na 
stronie internetowej Banku, 

25) pùatnik � osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bêd¹ca 
osob¹ prawn¹, której ustawa przyznaje zdolno�ã prawn¹, skùadaj¹ca zlecenie 
pùatnicze, którego odbiorc¹ ma byã Posiadacz rachunku, a tak¿e Posiadacz rachunku 
lub Peùnomocnik skùadaj¹cy zlecenie pùatnicze z rachunku, 

26) usùuga Pocztowy24 � kanaù internetowy bankowo�ci elektronicznej, umo¿liwiaj¹cy 
Posiadaczowi za po�rednictwem sieci Internet i przegl¹darki WWW zlecanie Bankowi 
do wykonania transakcji i dyspozycji okre�lonych w odrêbnych regulacjach 
wskazanych w Umowie, 

27) usùuga PocztowySMS � kanaù SMS bankowo�ci elektronicznej, umo¿liwiaj¹cy 
Posiadaczowi za po�rednictwem telefonu komórkowego i krótkich wiadomo�ci 
tekstowych �SMS� skùadanie do Banku zapytañ o saldo na wybranym rachunku 
Posiadacza oraz zlecanie realizacji usùugi doùadowania telefonu przedpùaconego lub 
innych czynno�ci okre�lonych w odrêbnych regulacjach wskazanych w Umowie, 

28) Posiadacz/Posiadacz rachunku � osoba fizyczna, z któr¹ Bank zawarù Umowê,  
a w przypadku rachunku wspólnego � ka¿dy ze Wspóùposiadaczy z uwzglêdnieniem 
postanowieñ dotycz¹cych osoby maùoletniej i osoby czê�ciowo ubezwùasnowolnionej, 

29) rachunek - ROR i/lub Konto Oszczêdno�ciowe, peùni¹cy tak¿e funkcjê rachunku 
pùatniczego, 

30) ROR � rachunek oszczêdno�ciowo-rozliczeniowy prowadzony w zùotych. Bank 
prowadzi nastêpuj¹ce rachunki: 
a) Pocztowe Konto Nestor � gdy co najmniej jeden Posiadacz otrzymuje �wiadczenie 

emerytalno - rentowe, 
b) Pocztowe Konto Standard � dla pozostaùych osób, 
c) inne okre�lone w Komunikacie, 

31) referencyjny kurs walutowy � kurs sprzeda¿y lub kupna danej waluty obowi¹zuj¹cy  
w Banku i udostêpniony na stronie internetowej Banku,  

32) Regulamin � �Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych  
w Banku Pocztowym S.A.�, 

33) saldo rachunku - stan �rodków zgromadzonych przez Posiadacza na rachunku,  
34) siùa wy¿sza � nieprzewidziane zdarzenie niezale¿ne od stron Umowy spowodowane 

przyczyn¹ zewnêtrzn¹, któremu nie mo¿na byùo zapobiec, w tym dziaùanie wùadz 
pañstwowych, zamieszki, wojna, strajk, atak terrorystyczny, katastrofa, 

35) Sorbnet - system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym, obsùuguj¹cy rachunki 
bankowe prowadzone w Centrali NBP, w którym przeprowadza siê rozrachunki 
miêdzybankowe w PLN. System SORBNET realizuje krajowe pùatno�ci w PLN, 

36) strona internetowa Banku � strona internetowa o adresie www.pocztowy.pl 
zawieraj¹ca w szczególno�ci informacje o aktualnej ofercie, rachunkach, Banku jak  
i zasadach obowi¹zuj¹cych przy realizacji usùug pùatniczych,  

37) �rodki porozumiewania siê na odlegùo�ã � �rodki, które mog¹ byã wykorzystane  

http://www.pocztowy.pl
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do zawarcia Umowy jak i realizacji jej postanowieñ, które nie wymagaj¹ jednoczesnej 
fizycznej obecno�ci Posiadacza rachunku i Banku, 

38) Taryfa � �Taryfa opùat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. 
dla Klientów detalicznych�. Peùny tekst Taryfy dostêpny jest w placówkach Banku, 
placówkach pocztowych oraz na stronie internetowej Banku, 

39) transakcja pùatnicza � zainicjowana przez pùatnika lub odbiorcê wpùata, transfer lub 
wypùata �rodków pieniê¿nych, 

40) trwaùy no�nik informacji � 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 w niezmienionej postaci, 

41) Umowa - Umowa o prowadzenie rachunków bankowych o kartê pùatnicz¹ oraz  
o �wiadczenie usùug 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 usùugach pùatniczych - 
zawarta pomiêdzy Posiadaczem a Bankiem, 

42) unikatowy identyfikator � kombinacja liter, liczb lub symboli okre�lona przez 
dostawcê dla u¿ytkownika, w tym numer rachunku bankowego odbiorcy/pùatnika 
okre�lony przez dostawcê prowadz¹cego dany rachunek, która jest dostarczana przez 
jednego u¿ytkownika w celu jednoznacznego zidentyfikowania drugiego bior¹cego 
udziaù w danej transakcji pùatniczej u¿ytkownika lub jego rachunku bankowego, 

43) usùugi bankowo�ci elektronicznej � usùugi umo¿liwiaj¹ce Posiadaczowi lub 
Peùnomocnikowi w granicach udzielonego peùnomocnictwa, dostêp do informacji 
dotycz¹cych rachunków i innych produktów zwi¹zanych z rachunkiem oraz skùadanie 
wniosków i dyspozycji okre�lonych w Umowie i odrêbnych regulacjach dotycz¹cych 
tych produktów, za po�rednictwem kanaùów:  
a) internetowego zwanego dalej �Pocztowy24� � usùugi bankowo�ci elektronicznej, 

dostêpnej za po�rednictwem sieci Internet i przegl¹darki WWW, 
b) SMS zwanego dalej �PocztowySMS� - usùugi bankowo�ci elektronicznej, dostêpnej 

za po�rednictwem telefonu komórkowego i krótkich wiadomo�ci tekstowych 
�SMS�,  

c) telefonicznego, zwanego dalej �Telekonto� usùugi bankowo�ci elektronicznej, 
dostêpnej poprzez kontakt telefoniczny z infolini¹ Banku, 

44) ustawa o usùugach pùatniczych - ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usùugach 
pùatniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175 wraz z póêniejszymi zmianami), 

45) u¿ytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bêd¹ca 
osob¹ prawn¹, której ustawa przyznaje zdolno�ã prawn¹, korzystaj¹ca z usùug 
pùatniczych w charakterze pùatnika lub odbiorcy, 

46) Warunki � Warunki �wiadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usùug bankowo�ci 
elektronicznej, 

47) wolne �rodki � �rodki pieniê¿ne na rachunku powiêkszone o wpùaty na rachunek oraz 
�rodki pieniê¿ne pozostaùe do wykorzystania z tytuùu przyznanego kredytu  
w rachunku lub dostêpnego limitu debetowego, pomniejszone o wypùaty z rachunku, 
kwoty przyjêtych do realizacji dyspozycji, blokady oraz zobowi¹zania wobec Banku. 
Wolne �rodki nie uwzglêdniaj¹ otwartych lokat,  

48) wpùata � ka¿da dyspozycja gotówkowa i bezgotówkowa powoduj¹ca wpùyw �rodków 
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pieniê¿nych na rachunek, 
49) wpùatomat � wskazane przez Bank w Komunikacie urz¹dzenie do przyjmowania 

wpùat na rachunek, z wykorzystaniem karty pùatniczej wydanej do tego rachunku, 
50) Wspóùposiadacz � jeden z Posiadaczy rachunku wspólnego, 
51) wypùata � ka¿da dyspozycja gotówkowa i bezgotówkowa powoduj¹ca wypùyw 

�rodków pieniê¿nych z rachunku (obci¹¿enie rachunku), 
52) zlecenie pùatnicze � o�wiadczenie pùatnika lub odbiorcy skierowane do Banku 

zawieraj¹ce polecenie wykonania transakcji pùatniczej. 
3. Rachunek ROR sùu¿y Posiadaczowi do gromadzenia �rodków, przeprowadzania rozliczeñ 

pieniê¿nych oraz do korzystania z dodatkowych usùug Banku oferowanych wraz  
z rachunkiem na warunkach okre�lonych przez Bank w odrêbnych uregulowaniach. Bank 
zastrzega sobie prawo do rozszerzenia oferty o dodatkowe usùugi. O terminie 
udostêpnienia nowych usùug Bank poinformuje w Komunikacie. 

4. Posiadaczowi przysùuguje prawo zmiany rodzaju rachunku w trakcie trwania Umowy,  
po przedùo¿eniu dokumentów wymaganych przez Bank. Informacja o zakresie 
wymaganych dokumentów udostêpniana jest na stronie internetowej Banku oraz  
w placówkach Banku i placówkach pocztowych. 

5. Posiadaczem rachunku mo¿e byã osoba fizyczna, rezydent b¹dê nierezydent  
w rozumieniu Prawa dewizowego, posiadaj¹ca peùn¹ zdolno�ã do czynno�ci prawnych, 
osoba maùoletnia powy¿ej 13 roku ¿ycia razem ze swoim przedstawicielem ustawowym 
lub osoba czê�ciowo ubezwùasnowolniona razem ze swoim kuratorem z zastrze¿eniem  
§ 5 ust. 6 Regulaminu.  

6. Rachunek mo¿e byã prowadzony: 
1) dla jednej osoby, jako rachunek indywidualny z tym zastrze¿eniem, ¿e osoba ta mo¿e 

posiadaã w Banku tylko jeden indywidualny ROR i jedno Konto Oszczêdno�ciowe 
danego rodzaju, 

2) dla dwóch osób, jako rachunek wspólny z tym zastrze¿eniem, ¿e osoby te mog¹ 
posiadaã razem tylko jeden ROR i jedno Konto Oszczêdno�ciowe wspólne danego 
rodzaju w Banku i obie s¹ rezydentami lub obie s¹ nierezydentami z uwzglêdnieniem 
postanowieñ pkt. 3), 

3) ten sam Posiadacz mo¿e byã Wspóùposiadaczem maksymalnie trzech wspólnych 
rachunków danego rodzaju w Banku. 

7. Zasady wydawania i u¿ywania kart pùatniczych oraz rozliczania transakcji 
przeprowadzonych przy u¿yciu tych kart, a tak¿e warunki �wiadczenia usùug bankowo�ci 
elektronicznej zawarte s¹ w odrêbnych regulacjach Banku.  

8. Umieszczony na Umowie podpis Posiadacza jest jednocze�nie wzorem podpisu, który 
powinien byã skùadany pod wszystkimi dyspozycjami i o�wiadczeniami Posiadacza 
rachunku oraz na innych dokumentach zwi¹zanych z prowadzeniem rachunku. 

 
 

Rozdziaù II. Otwarcie rachunku 
§ 2 

1. Otwarcie rachunku przez Bank nastêpuje na wniosek Posiadacza zùo¿ony w placówce 
Banku lub placówce pocztowej po zawarciu przez niego Umowy z Bankiem.  

2. Zawarcie Umowy i obsùuga rachunku odbywa siê w placówkach Banku lub placówkach 
pocztowych. Zawarcie Umowy mo¿e nast¹piã równie¿ w miejscu zamieszkania lub pobytu 



 
 

 
 

 

7

Posiadacza, za po�rednictwem upowa¿nionych pracowników Banku lub Poczty Polskiej 
S.A. Szczegóùowa informacja o warunkach otwierania i prowadzenia poszczególnych 
rachunków bankowych udostêpniana jest w Komunikacie. 

3. Otwarcia rachunku mo¿e dokonaã w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku 
peùnomocnik, po zùo¿eniu wniosku i przedùo¿eniu peùnomocnictwa w formie aktu 
notarialnego lub z podpisem notarialnie po�wiadczonym uprawniaj¹cym go do zawarcia 
takiej czynno�ci w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku.  

4. Zawarcie Umowy nastêpuje w formie pisemnej z zastrze¿eniem ust. 6 niniejszego 
paragrafu oraz postanowieñ § 3, po podpisaniu jej przez Posiadacza lub w przypadku 
rachunku wspólnego przez Wspóùposiadaczy oraz przez osobê dziaùaj¹c¹ w imieniu i na 
rzecz Banku. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku dziaùa przez peùnomocnika, w imieniu  
i na rzecz Posiadacza rachunku Umowê podpisuje peùnomocnik zaznaczaj¹c, ¿e dziaùa 
jako peùnomocnik 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 opùat i prowizji 
celem zapoznania siê z nim. 

6. Zawarcie Umowy i otwarcie rachunku mo¿e nast¹piã tak¿e na wniosek osoby ubiegaj¹cej 
siê o otwarcie rachunku, za po�rednictwem �rodków porozumiewania siê na odlegùo�ã. 
Strony potwierdzaj¹ wówczas na pi�mie tre�ã zawartej Umowy z zastrze¿eniem 
postanowieñ § 3 ust. 8. 

7. Udostêpnianie i obsùuga produktów oraz usùug bankowych w ramach Umowy, odbywa siê 
na zasadach okre�lonych w tej Umowie, potwierdzeniu udostêpnienia danego produktu 
lub usùugi, niniejszym Regulaminie lub regulaminach wùa�ciwych produktów i usùug oraz 
Taryfie opùat i prowizji. 

8. Posiadacz rachunku mo¿e korzystaã z rachunku po otrzymaniu z Banku informacji  
o numerze rachunku oraz po otrzymaniu przez Bank podpisanej Umowy. 

9. Bankowi przysùuguje prawo odmowy zawarcia Umowy. W takiej sytuacji Bank informuje  
w formie pisemnej o przyczynie odmowy.  

10. Posiadacz rachunku zobowi¹zany jest do poinformowania Banku o otrzymywaniu 
�wiadczenia emerytalno � rentowego z zagranicy oraz do wypeùnienia i zwrotnego 
przekazania stosownego o�wiadczenia, zgodnie ze wzorem obowi¹zuj¹cym w Banku 
dostêpnym w placówkach Banku, placówkach pocztowych oraz na stronie internetowej 
Banku. 

11. 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 Zakùadu 
Ubezpieczeñ Spoùecznych i Urzêdu Skarbowego. 

12. Posiadacz zobowi¹zany jest do ka¿dorazowego zapewnienia na rachunku 
wystarczaj¹cego salda �rodków pieniê¿nych celem wywi¹zania siê przez Bank  
z naùo¿onego prawem obowi¹zku pobrania i przekazania w imieniu Posiadacza 
zobowi¹zañ publiczno-prawnych wzglêdem Zakùadu Ubezpieczeñ Spoùecznych i Urzêdu 
Skarbowego. 

13. Bank zastrzega, ¿e je�li na skutek braku o�wiadczenia, o którym mowa w ust. 10, 
powstanie zwùoka w odprowadzeniu zaliczki na zobowi¹zania publiczno�prawne, Bank 
obci¹¿y w kolejnym miesi¹cu rachunek Posiadacza zalegùymi zaliczkami miesiêcznymi na 
podatek lub skùadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz kosztami zwi¹zanymi  
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z nieterminowym ich odprowadzeniem. 
14. Posiadacz mo¿e odst¹piã od Umowy bez podania przyczyny, skùadaj¹c stosowne 

o�wiadczenie na pi�mie w terminie 14 dni od jej zawarcia zgodnie ze wzorem 
stanowi¹cym zaù¹cznik do Umowy. 

15. Powy¿sze nie narusza uprawnieñ Posiadacza do odst¹pienia od Umowy zawartej  
z naruszeniem przepisów art. 26 ust. 1-3 lub 4 Ustawy o usùugach pùatniczych z dnia  
19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 199, poz. 1175 z poê. zm.) w ka¿dym czasie, nie 
póêniej jednak ni¿ w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji okre�lonych w art. 27 
Ustawy o usùugach pùatniczych w sposób , o którym mowa w art. 26 ust. 1 tej ustawy. 

16. W przypadku rachunku wspólnego prawo do odst¹pienia przysùuguje ka¿demu  
ze Wspóùposiadaczy. 

17. Posiadacz rachunku mo¿e w ka¿dym czasie ¿¹daã udostêpnienia postanowieñ zawartej 
Umowy w trakcie jej obowi¹zywania w postaci papierowej lub na trwaùym no�niku 
informacji, a tak¿e za swoj¹ zgod¹ poczt¹ elektroniczn¹ z zastrze¿eniem, i¿ Bank o ile tak 
stanowi Umowa, umo¿liwia wgl¹d do tre�ci zawartej Umowy w elektronicznym 
repozytorium Banku po wprowadzeniu numeru pesel oraz zatwierdzeniu hasùem 
podanym na Umowie. 

 
§ 3 

1. Zawarcie Umowy bez przedùo¿enia w Banku dokumentu to¿samo�ci przez osobê 
ubiegaj¹c¹ siê o otwarcie rachunku, mo¿e nast¹piã po otrzymaniu przez Bank kompletnie 
wypeùnionego wniosku o otwarcie rachunku, wpùywie na wskazany rachunek dowolnej 
kwoty oraz po pozytywnej weryfikacji przez Bank danych z otrzymanego wniosku  
z danymi zawartymi w przelewie z innego banku krajowego. Bank ma prawo weryfikowaã 
dane przedstawione we wniosku w szczególno�ci w Systemie DZ. 

2. Zawarcie Umowy w sposób, o którym mowa w ust. 1 dotyczy mo¿liwo�ci otwarcia 
rachunku zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ofert¹ Banku. 

3. Posiadaczem rachunku, który zostaù otwarty w sposób okre�lony w niniejszym paragrafie 
mo¿e byã osoba fizyczna, rezydent b¹dê nierezydent w rozumieniu Prawa dewizowego, 
posiadaj¹ca peùn¹ zdolno�ã do czynno�ci prawnych, osoba peùnoletnia. 

4. W momencie otwarcia rachunek prowadzony jest jako indywidualny, co nie wyklucza  
w póêniejszym terminie zmiany tego rachunku na rachunek wspólny na zasadach 
opisanych w § 4. 

5. Osoba skùadaj¹ca dyspozycjê otwarcia rachunku i wybieraj¹ca opcjê potwierdzenia 
danych na podstawie przelewu z innego banku musi byã posiadaczem rachunku w innym 
banku, z którego zostanie wykonany przelew na minimaln¹ kwotê.  

6. Zawarcie umowy z wykorzystaniem przelewu z innego banku odbywa siê w nastêpuj¹cy 
sposób: 
1) osoba zainteresowana otwarciem rachunku w Banku wypeùnia wùa�ciwy elektroniczny     

  wniosek o otwarcie rachunku dostêpny na stronie internetowej Banku lub w inny   
  sposób, wybieraj¹c opcjê potwierdzenia danych na podstawie przelewu z innego   
  banku, 

2) we wniosku nale¿y podaã dane z dokumentu to¿samo�ci, adres poczty elektronicznej  
  e-mail, numer telefonu komórkowego, a tak¿e numer rachunku bankowego w innym    
  banku, z którego zostanie zrealizowany przelew w celu zawarcia Umowy, 
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3) po wypeùnieniu i wysùaniu wniosku Bank wysyùa na podany adres e-mail wiadomo�ã  
  z numerem rachunku w Banku, na który powinien zostaã wykonany przelew,  

4) przelew, o którym mowa w pkt. 3 powinien zostaã zrealizowany w terminie 5 dni   
  roboczych od dnia wysùania przez Bank wiadomo�ci e-mail z podanym numerem   
  rachunku bankowego, 

5) Bank najpóêniej nastêpnego dnia po otrzymaniu kwoty przelewu, weryfikuje zgodno�ã  
  danych zawartych we wniosku o otwarcie rachunku z danymi otrzymanymi  
  w wykonanym przelewie tj. min. dane nadawcy przelewu, adres zameldowania oraz   
  numeru rachunku, z którego zostaù zrealizowany przelew. 

7. Umowa zostanie zawarta, je¿eli dane z wniosku bêd¹ zgodne z danymi zawartymi  
w otrzymanym przelewie. Bank ma prawo kontaktowaã siê z osob¹, która zùo¿yùa wniosek  
o otwarcie rachunku w celu wyja�nienia ewentualnych niezgodno�ci podanych danych. 

8. Po poprawnej weryfikacji Bank wysyùa Umowê w formie elektronicznej na adres poczty 
elektronicznej Posiadacza, podany we wniosku o otwarcie rachunku. Odpowiednie 
zastosowanie ma § 2 ust. 5 Regulaminu. 

9. Umowa wysùana w formie elektronicznej podpisana jest przez Bank przy u¿yciu certyfikatu 
kwalifikowanego. 

10. W przypadku stwierdzenia niezgodno�ci danych np. imiê, nazwisko, adres zamieszkania, 
numer rachunku bankowego i braku mo¿liwo�ci ustalenia przyczyn tych niezgodno�ci, 
Bank w kolejnym dniu roboczym po otrzymaniu przelewu, dokona zwrotu �rodków na 
rachunek nadawcy przelewu.  

11. Nie otrzymanie przez Bank przelewu w terminie 6 dni roboczych od dnia wysùania 
wiadomo�ci e-mail z podanym numerem rachunku bankowego, oznacza i¿ osoba 
wnioskuj¹ca zrezygnowaùa z otwarcia rachunku. 

12. Realizuj¹c przelew na wskazany przez Bank numer rachunku nie nale¿y korzystaã z firm 
�wiadcz¹cych usùugi przelewu natychmiastowego, gdy usùuga ta nie gwarantuje 
prezentacji danych zleceniodawcy przelewu.  

 
 

Rozdziaù III. Rachunki wspólne 
§ 4 

1. Bank prowadzi rachunki wspólne. 
2. Bank dopuszcza mo¿liwo�ã zmiany rachunku z indywidualnego na wspólny w trakcie 

trwania Umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu do Umowy.  
3. Je¿eli w ramach Umowy prowadzonych jest wiêcej ni¿ jeden rachunek, ustanowienie 

wspóùposiadania dotyczy ka¿dego rachunku prowadzonego w ramach jednej Umowy. 
4. Je¿eli ustanowienie rachunku wspólnego spowoduje zmianê rodzaju rachunku, Bank 

powiadomi o tym Posiadacza.  
5. Bank ma prawo odmówiã zawarcia aneksu o prowadzenie rachunku wspólnego.  

W tej sytuacji Bank podaje przyczynê takiej odmowy. 
6. Wspóùposiadacze dysponuj¹ samodzielnie �rodkami zgromadzonymi na rachunku i nie 

mog¹ ograniczaã prawa do swobodnego dysponowania rachunkiem drugiemu 
Wspóùposiadaczowi, w tym do prawa wypowiedzenia Umowy rachunku wspólnego  
i zadysponowania �rodkami na rachunku z dniem rozwi¹zania Umowy.  
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7. Wspóùposiadacze ponosz¹ odpowiedzialno�ã solidarn¹ za skutki wynikaj¹ce z korzystania  
z rachunku wspólnego oraz odpowiadaj¹ solidarnie wobec Banku za wszelkie 
zobowi¹zania wynikaj¹ce z Umowy o prowadzeniu rachunku wspólnego, o ile przepisy 
prawa nie stanowi¹ inaczej. 

8. Bank nie zrealizuje dyspozycji Wspóùposiadaczy, które wzajemnie lub czê�ciowo siê 
wykluczaj¹ do momentu otrzymania wspólnego o�wiadczenia Posiadaczy rachunku w tym 
zakresie lub przedstawienia prawomocnego orzeczenia o sposobie dysponowania 
rachunkiem wspólnym. 

9. Wspóùposiadacze rachunku s¹ zobowi¹zani do informowania siebie nawzajem o zmianach 
wysoko�ci wolnych �rodków uwzglêdniaj¹c dokonywane transakcje oraz informacje 
zawarte na wyci¹gach. 

10. Bank nie przyjmuje zastrze¿eñ zùo¿onych przez jednego ze Wspóùposiadaczy lub jego 
spadkobierców dotycz¹cych ograniczenia realizacji przez Bank dyspozycji drugiego 
Wspóùposiadacza, z wyj¹tkiem, gdy zastrze¿enie bêdzie dokonane na podstawie 
postanowienia s¹du lub innego uprawnionego organu zgodnie z przepisami prawa  
o zabezpieczeniu wypùat z rachunku wspólnego. 

11. W przypadku rachunków wspólnych i wypowiedzenia Umowy przez jednego  
ze Wspóùposiadaczy, Bank na wniosek drugiego Wspóùposiadacza otwiera nowy rachunek, 
a dotychczasowy ulega rozwi¹zaniu z upùywem okresu wypowiedzenia. 

12. W przypadku �mierci jednego ze Wspóùposiadaczy, Bank - bez dodatkowej dyspozycji - 
prowadziã bêdzie rachunek jako rachunek indywidualny na rzecz drugiego 
Wspóùposiadacza, z wyù¹czeniem umów rachunków na rzecz osób maùoletnich oraz 
czê�ciowo ubezwùasnowolnionych, które z chwil¹ �mierci Wspóùposiadacza bêd¹cego 
przedstawicielem ustawowym ulegaj¹ rozwi¹zaniu. 

13. Dyspozycje z rachunku wspólnego, Bank realizuje w kolejno�ci ich otrzymania  
z uwzglêdnieniem terminów ich realizacji, wskazanych w tre�ci tej dyspozycji.  

14. Przyjmuje siê, ¿e udziaùy �rodków wnoszonych na rachunek przez Wspóùposiadaczy s¹ 
równe, niezale¿nie od faktycznego wkùadu ka¿dego ze Wspóùposiadaczy, o ile Umowa nie 
stanowi inaczej. 

 
 

Rozdziaù IV. Rachunki osób maùoletnich oraz osób czê�ciowo ubezwùasnowolnionych 
§ 5 

1. Bank prowadzi rachunek dla osoby maùoletniej powy¿ej 13 roku ¿ycia, dla osoby czê�ciowo 
ubezwùasnowolnionej, jako rachunek wspólny wraz z przedstawicielem ustawowym tej 
osoby. 

2. Przedstawicielem ustawowym osoby maùoletniej lub osoby czê�ciowo ubezwùasnowolnio-
nej jest: 
1) ka¿dy z rodziców, o ile nie jest pozbawiony wùadzy rodzicielskiej lub 
2) opiekun lub kurator wyznaczony przez s¹d opiekuñczy. 

3. Osoba maùoletnia mo¿e swobodnie dysponowaã �rodkami zgromadzonymi na rachunku,  
o ile nie sprzeciwi siê temu na pi�mie jej przedstawiciel ustawowy.  

4. Otwarcie rachunku na rzecz osoby ubezwùasnowolnionej wymaga przedùo¿enia w Banku 
orzeczenia s¹du potwierdzaj¹cego ubezwùasnowolnienie i okre�laj¹cego jego zakres. 

5. Osoba ubezwùasnowolniona nabywa uprawnienia do samodzielnego dysponowania 
rachunkiem po uzyskaniu peùnej zdolno�ci do czynno�ci prawnych i z chwil¹ przedùo¿enia 
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stosownych dokumentów potwierdzaj¹cych ten fakt w Banku. 
6. Bank mo¿e prowadziã rachunki dla osób caùkowicie ubezwùasnowolnionych  

na indywidualnych zasadach ustalonych pomiêdzy przedstawicielem ustawowym tej osoby 
a Bankiem po speùnieniu wymogów wynikaj¹cych z ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów  
w tym zakresie. 

 
Rozdziaù V. Peùnomocnictwo 

§ 6 
1. Do dysponowania �rodkami na rachunku mo¿e zostaã ustanowione Peùnomocnictwo. 

Peùnomocnikiem mo¿e byã osoba fizyczna posiadaj¹ca peùn¹ zdolno�ã do czynno�ci 
prawnych z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 9. 

2. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialno�ã za czynno�ci wykonane przez 
Peùnomocnika w granicach udzielonego peùnomocnictwa. 

3. Peùnomocnik, o ile tre�ã peùnomocnictwa nie stanowi inaczej i z uwzglêdnieniem 
postanowieñ ust. 11, uprawniony jest do dysponowania �rodkami na rachunku oraz 
dokonywania wszelkich czynno�ci zwi¹zanych z prowadzeniem rachunku, tak jak 
Posiadacz rachunku, z wyù¹czeniem: 
1) zawarcia, zmiany lub wypowiedzenia Umowy, 
2) zawarcia, zmiany lub wypowiedzenia umowy kredytu w rachunku,  
3) zmiany danych osobowych, adresowych i kontaktowego numeru telefonu Posiadacza, 
4) wyst¹pienia lub rezygnacji z limitu debetowego, 
5) zawarcia/wypowiedzenia umowy o kartê pùatnicz¹, 
6) zùo¿enia/zmiany/odwoùania zlecenia wypùaty w rozumieniu postanowieñ § 18 ust. 8, 
7) zmiany rodzaju rachunku, 
8) wydania dyspozycji wkùadem na wypadek �mierci Posiadacza, 
9) udzielania dalszych peùnomocnictw. 

4. Udzielenie peùnomocnictwa do rachunku wspólnego wymaga zgody obu 
Wspóùposiadaczy. 

5. Peùnomocnictwo udzielone do rachunku wspólnego mo¿e zostaã w ka¿dym czasie 
odwoùane przez ka¿dego ze Wspóùposiadaczy, ze skutkiem dla drugiego Wspóùposiadacza. 

6. Z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 10, udzielenie oraz odwoùanie peùnomocnictwa 
wymaga dla swej wa¿no�ci formy pisemnej w postaci o�wiadczenia zùo¿onego przez 
Posiadacza rachunku w obecno�ci pracownika placówki Banku, pracownika Poczty 
Polskiej S.A. lub w obecno�ci notariusza potwierdzaj¹cego wùasnorêczno�ã podpisu 
zùo¿onego przez Posiadacza.  

7. Peùnomocnictwo wygasa z chwil¹ jego odwoùania, upùywu terminu na jaki zostaùo 
udzielone, jak równie¿ w przypadku �mierci Posiadacza rachunku indywidualnego lub 
Peùnomocnika lub �mierci Wspóùposiadaczy rachunku wspólnego. 

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

9. W przypadku, gdy �rodki zgromadzone na rachunku maj¹ byã zabezpieczeniem 
wierzytelno�ci wynikaj¹cej z umowy kredytu, po¿yczki lub innej umowy, peùnomocnikiem 
mo¿e byã osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie maj¹ca osobowo�ci prawnej. 

10. Udzielenie lub odwoùanie peùnomocnictwa mo¿e zostaã dokonane za po�rednictwem 
bankowo�ci elektronicznej, o ile zakres i funkcjonalno�ã tych systemów dopuszcza tak¹ 
mo¿liwo�ã.  
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11. Udzielenie peùnomocnictwa jest jednoznaczne ze zgod¹ Posiadacza na korzystanie przez 
Peùnomocnika z usùug bankowo�ci elektronicznej. 

12. Peùnomocnik niezwùocznie po udzieleniu mu przez Posiadacza peùnomocnictwa  
do rachunku jednak nie póêniej ni¿ przed realizacj¹ pierwszej czynno�ci wynikaj¹cej  
z udzielonego peùnomocnictwa, zobowi¹zany jest do zùo¿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 poinformowaã 
Peùnomocnika. 

 
 

Rozdziaù VI. Opùaty i prowizje 
§ 7 

1. Za usùugi �wiadczone przez Bank, w tym za czynno�ci zwi¹zane z zawarciem i obsùug¹ 
rachunku Bank pobiera opùaty i prowizje okre�lone w Taryfie opùat i prowizji, z której 
wyci¹g w zakresie objêtym przedmiotem Umowy stanowi zaù¹cznik do Umowy. 

2. Wyci¹g z Taryfy opùat i prowizji, o którym mowa w ustêpie poprzedzaj¹cym zawiera 
informacje o wysoko�ci opùat i prowizji zwi¹zanych z prowadzeniem rachunków i realizacj¹ 
transakcji pùatniczych, obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia Umowy.  

3. Opùaty i prowizje pobierane s¹ przez Bank w ciê¿ar rachunku. Posiadacz upowa¿nia Bank 
do obci¹¿ania jego rachunku prowizjami i opùatami nale¿nymi Bankowi z tytuùu obsùugi 
rachunku w wysoko�ci okre�lonej w Taryfie, bez odrêbnej dyspozycji.  

4. Posiadacz zobowi¹zany jest do zapewnienia �rodków na rachunku, na pobranie opùat  
i prowizji wynikaj¹cych z prowadzenia rachunku i usùug dodatkowych, z których Posiadacz 
korzysta. 

 
§ 8 

1. Rodzaj oraz wysoko�ã opùat i prowizji za czynno�ci zwi¹zane z realizacj¹ Umowy Bank ustala 
bior¹c pod uwagê nastêpuj¹ce czynniki: 
1) wewnêtrzne koszty obsùugi, 
2) koszty usùug �wiadczonych przez podmioty zewnêtrzne w zwi¹zku z realizacj¹ Umowy,  

w tym ceny energii, poù¹czeñ telekomunikacyjnych, usùug pocztowych i rozliczeñ 
miêdzybankowych, 

3) ceny towarów i usùug konsumpcyjnych ogùaszane przez Gùówny Urz¹d Statystyczny, 
4) poziom inflacji, 
5) zakres i/lub formê �wiadczonych usùug zwi¹zanych z Umow¹, 
6) wymagan¹ do realizacji Umowy funkcjonalno�ã w zakresie produktów i usùug ni¹ objêtych 

oraz wymagania systemowe w tym zakresie,  
7) obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, 
8) dobre praktyki sektora bankowego lub finansowego wynikaj¹ce z rekomendacji i zaleceñ 

organów nadzoru oraz Zwi¹zku Banków Polskich. 
2. Bank dokonuje analizy czynników, o których mowa w ust. 1, na koniec ka¿dego kwartaùu 

kalendarzowego. Je¿eli w wyniku tej analizy zostanie stwierdzony wzrost lub obni¿enie 
którychkolwiek 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 kwartaùu wówczas Bank zastrzega sobie prawo odpowiednio do podwy¿szenia 
lub obni¿enia obowi¹zuj¹cej opùaty/prowizji, na któr¹ ten dany czynnik ma bezpo�redni lub 
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po�redni wpùyw lub wprowadzenia nowej, odpowiedniej opùaty/prowizji, w zakresie 
adekwatnym do wpùywu tych zmian na wysoko�ã dotychczasowych lub wprowadzenie 
nowych opùat/prowizji za dan¹ czynno�ã. 

3. Wysoko�ã opùat i prowizji odpowiadaã bêdzie faktycznie ponoszonym przez Bank z tego 
tytuùu kosztom i faktycznej pracochùonno�ci czynno�ci, za któr¹ jest pobierana 
opùata/prowizja ulegaj¹ca zmianie. 

4. Niezale¿nie od warunków zmiany opùat i prowizji, o których mowa w ust. 1-3, Bank zastrzega 
sobie prawo do czasowego obni¿ania opùat i prowizji w ramach promocji. 

5. Tryb wprowadzania zmian, o których mowa w niniejszym paragrafie w zakresie istniej¹cych 
opùat i prowizji, a tak¿e w zakresie wprowadzenia nowych opùat i prowizji okre�la § 9 
Regulaminu. 

 
§ 9 

1. Nowa stawka opùat i prowizji, a tak¿e nowo wprowadzone opùaty i prowizje obowi¹zuj¹  
w terminie wskazanym w zawiadomieniu wysùanym do Posiadacza rachunku. Zawiadomienie 
bêdzie wysùane do Posiadacza nie póêniej ni¿ na 2 miesi¹ce przed proponowan¹ dat¹ wej�cia 
w ¿ycie nowej stawki czy te¿ nowej opùaty/prowizji. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, Bank wysyùa w sposób okre�lony dla wysyùki 
wyci¹gów wraz z najbli¿szym wyci¹giem lub w odrêbnej korespondencji. Ponadto, informacja 
o zmianie opùat 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 zmian przed proponowan¹ dat¹ 
ich wej�cia w ¿ycie jest równoznaczny z wyra¿eniem zgody na ich obowi¹zywanie. Zgùoszenie 
sprzeciwu wobec proponowanych zmian skutkuje wyga�niêciem Umowy z dniem 
poprzedzaj¹cym dzieñ wej�cia w ¿ycie proponowanych zmian, bez ponoszenia opùat z tego 
tytuùu. Posiadacz rachunku ma prawo tak¿e przed dat¹ proponowanego wej�cia w ¿ycie 
zmian wypowiedzieã Umowê ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opùat z tego 
tytuùu. 

4. Opùaty i prowizje z tytuùu �wiadczenia usùug na podstawie Umowy pobierane okresowo s¹ 
nale¿ne Bankowi jedynie za okres obowi¹zywania Umowy. W przypadku opùat i prowizji 
uiszczanych z góry w przypadku rozwi¹zania Umowy podlegaj¹ one proporcjonalnemu 
zwrotowi. 

 
Rozdziaù VII. Oprocentowanie �rodków pieniê¿nych i kursy walutowe 

§ 10 
1. Úrodki pieniê¿ne zgromadzone na rachunku oprocentowane s¹ wedùug zmiennej stopy 

procentowej w stosunku rocznym, z zastrze¿eniem postanowieñ dotycz¹cych lokat  
w ramach ROR. 

2. Wysoko�ã 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 jest na potwierdzeniu otwarcia rachunku. 

3. Oprocentowanie �rodków zgromadzonych na rachunku jest zmienne, ustalane w oparciu 
o bazow¹ stopê procentow¹ oraz wspóùczynnik okre�lony przez Bank (mar¿a), zaokr¹glone 
do dwóch miejsc po przecinku. Bank mo¿e uzale¿niã wysoko�ã oprocentowania od kwoty 
zgromadzonych �rodków na rachunku wówczas zastosowanie ma ust. 6 niniejszego 
paragrafu. 

http://www.pocztowy.pl
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4. Bazow¹ stop¹ procentow¹ jest stopa depozytowa ogùaszana przez Narodowy Bank Polski  
i publikowana na stronie www.nbp.pl.  

5. Zmiana stopy bazowej skutkuje uprawnieniem Banku do zmiany oprocentowania zgodnie 
z kierunkiem zmiany stopy bazowej, nie póêniej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia ogùoszenia 
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 rachunku zgodnie z kierunkiem zmiany stopy bazowej,  
nie póêniej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia ogùoszenia 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, 
która dla poszczególnych progów podawana jest w Komunikacie zaù¹czanym do Umowy  
i stanowi¹cym jej integraln¹ czê�ã. Zmiany Komunikatu w zakresie zmian wysoko�ci 
oprocentowania dla poszczególnych progów dokonuje siê z przyczyn wskazanych w ust. 5 
oraz w przypadku zmiany mar¿y z przyczyn wskazanych w § 11 ust. 1 Regulaminu  
i w trybie okre�lonym w § 11. 

 
§ 11 

1. Zmiana przynajmniej jednego z poni¿szych czynników:  
1) jednomiesiêcznej stawki WIBID okre�laj¹cej koszt pozyskania depozytów na rynku 

miêdzybankowym, o co najmniej 0,02 punktu procentowego, 
2) poziomu rezerw obowi¹zkowych lub odpisów ustalonych dla Banku przez NBP, Radê 

Polityki Pieniê¿nej lub inny wùa�ciwy organ, 
3) poziomu rentowno�ci rocznych bonów skarbowych emitowanych przez Skarb Pañstwa 

o co najmniej 0, 1 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogùoszonej 
rentowno�ci, 

4) oprocentowania obligacji emitowanych przez Skarb Pañstwa, 
5) zobowi¹zania Banku do utworzenia rezerw lub odpisów nieprzewidzianych  

w przepisach prawa w dacie zawarcia Umowy lub do zapùaty obowi¹zkowych opùat, 
podatków lub innych kosztów, do zapùaty których Bank nie byù zobowi¹zany w dacie 
zawarcia Umowy,  

skutkuje uprawnieniem Banku do zmiany mar¿y, o której mowa w § 10 ust. 3 w zakresie 
adekwatnym do wpùywu tych zmian na mar¿ê nie póêniej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy od zmiany 
czynnika. 

2. Bank zastrzega sobie prawo do czasowego podwy¿szenia oprocentowania w ramach 
promocji. 

3. Podwy¿szenie oprocentowania lub zmiana oprocentowania wynikaj¹ca ze zmiany stopy 
bazowej mo¿e zostaã wprowadzona bez uprzedzenia z uwzglêdnieniem postanowieñ ust. 4 
niniejszego paragrafu i nie ma do niej zastosowania § 36 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 zmianie oprocentowania i dostarczenie go w sposób 
okre�lony przez Posiadacza w Umowie, a tak¿e  

2) poprzez udostêpnienie takiej informacji na stronie internetowej Banku oraz poprzez 
publikacjê takiej informacji za po�rednictwem Komunikatu w placówkach Banku  
i placówkach pocztowych. 

http://www.nbp.pl
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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 póêniej 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 zastosowanie ma § 37 Regulaminu.  

 
§ 12 

1. Oprocentowanie �rodków pieniê¿nych na rachunku liczone jest od dnia zaksiêgowania 
wpùaty, do dnia poprzedzaj¹cego dokonanie wypùaty wù¹cznie. 

2. Odsetki od �rodków zgromadzonych na ROR s¹ naliczane i dopisywane kwartalnie,  
w ostatnim dniu miesi¹ca danego kwartaùu, o ile Umowa i niniejszy Regulamin nie 
stanowi¹ inaczej. 

3. Odsetki od �rodków zgromadzonych na Koncie Oszczêdno�ciowym s¹ kapitalizowane raz 
w miesi¹cu, o ile Umowa i niniejszy Regulamin nie stanowi¹ inaczej. 

4. W przypadku dokonania wypùaty powoduj¹cej przekroczenie stanu wolnych �rodków na 
rachunku, Bank nalicza odsetki od kwoty niedozwolonego zadùu¿enia w wysoko�ci równej 
czterokrotno�ci stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (NBP) w skali 
roku. Odsetki naliczane s¹ za okres od dnia powstania niedozwolonego zadùu¿enia do dnia 
poprzedzaj¹cego jego spùatê. Posiadacz rachunku obowi¹zany jest niezwùocznie, po 
powstaniu niedozwolonego zadùu¿enia, spùaciã je wraz z odsetkami i ewentualnymi 
kosztami. O powstaùym niedozwolonym zadùu¿eniu Bank informuje Posiadacza w drodze 
pisemnego upomnienia lub wezwania, o ile kwota przekroczenia stanu wolnych �rodków 
jest wy¿sza ni¿ wysoko�ã opùaty za wysùanie pisma, okre�lonej w Taryfie w pozostaùych 
przypadkach informacja o zalegùo�ci udostêpniana jest na wyci¹gu. Stopa odsetek od 
zadùu¿enia przeterminowanego ulega zmianie w przypadku zmiany wysoko�ci stopy 
kredytu lombardowego NBP, z dniem wej�cia w ¿ycie uchwaùy Rady Polityki Pieniê¿nej.  
O zmianie wysoko�ci oprocentowania przeterminowanego Bank zawiadamia poprzez: 
1) podanie obowi¹zuj¹cej po zmianie stopy oprocentowania wg stanu na dzieñ 

wygenerowania wyci¹gu na pierwszym wyci¹gu wygenerowanym po zmianie 
oprocentowania i dostarczenie go w sposób okre�lony przez Posiadacza w Umowie,  
a tak¿e  

2) poprzez udostêpnienie takiej informacji na stronie internetowej Banku oraz poprzez 
publikacjê takiej informacji za po�rednictwem Komunikatu w placówkach Banku  
i placówkach pocztowych. 

5. W przypadku braku spùaty niedozwolonego zadùu¿enia, w trybie okre�lonym w ust. 4 po 
uprzednim wezwaniu Posiadacza rachunku do spùaty niedozwolonego zadùu¿enia  
i bezskutecznym upùywie terminu w nim wskazanego, Bank mo¿e wypowiedzieã Umowê 
rachunku, niezale¿nie od wszczêcia przez Bank postêpowania egzekucyjnego oraz 
obci¹¿enia Posiadacza rachunku kosztami tego postêpowania. 

6. W okresie zadùu¿enia na rachunku wpùywy na rachunek zaliczane bêd¹ w pierwszej 
kolejno�ci na spùatê: 
1) prowizji i opùat oraz kosztów Banku, 
2) odsetek od zadùu¿enia przeterminowanego, 
3) odsetek zapadùych (zalegùych), 
4) z tytuùu zadùu¿enia, 
5) odsetek bie¿¹cych. 
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7. Dla obliczania odsetek przyjmuje siê, ¿e rok liczy 365 dni, a miesi¹c rzeczywist¹ liczbê dni 
kalendarzowych.  

8. Odsetki i inne nale¿no�ci w przypadku, których Bank wystêpuje w roli pùatnika podlegaj¹ 
opodatkowaniu zgodnie z ustaw¹ z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361 z póên. zm.) z zastrze¿eniem ust. 9. 

9. W przypadku dostarczenia przez Posiadacza certyfikatu rezydencji podatkowej Bank 
stosuje stawki podatkowe wynikaj¹ce z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

10. W przypadku rachunku wspólnego prowadzonego na rzecz nierezydentów, którzy 
otrzymuj¹ od Banku informacje o wypùaconych odsetkach oraz pobranym podatku, 
wypùacone odsetki podlegaj¹ opodatkowaniu wedùug wspóùudziaùu w �rodkach bêd¹cych 
we wspóùwùasno�ci, a je�li nie okre�lono procentowego udziaùu wspóùwùasno�ci 
proporcjonalnie do liczby Wspóùposiadaczy. 

 
§ 13 

1. W przypadku realizacji zleceñ pùatniczych z rachunku w walucie innej, ni¿ waluta rachunku, 
Bank dokonuje przeliczenia tych �rodków przy zastosowaniu odpowiednio kursów 
referencyjnych kupna lub sprzeda¿y walut, obowi¹zuj¹cych w Banku w momencie realizacji 
zlecenia i ogùaszanych w formie tabeli kursowej, o której mowa w ust. 8 niniejszego 
paragrafu. Kursy walutowe obowi¹zuj¹ce w Banku s¹ referencyjnymi kursami walutowymi  
w rozumieniu ustawy o usùugach pùatniczych. 

2. Wpùaty i wypùaty w walutach obcych mo¿liwe s¹ w placówkach Banku, które prowadz¹ 
obsùugê gotówkow¹ w walutach obcych. Wykaz tych placówek Banku jest udostêpniony  
na stronie internetowej Banku www.pocztowy.pl.  

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 ryzyka kursowego zwi¹zanego z poszczególnymi walutami. 

4. Tabela kursowa Banku jest zestawieniem kursów kupna i sprzeda¿y Banku dla dewiz oraz 
pieniêdzy, a tak¿e kursów �rednich NBP, przygotowywanym w ka¿dy dzieñ roboczy i zawiera 
w szczególno�ci informacje o: numerze, dacie oraz godzinie od której obowi¹zuje.  

5. Kursy kupna i sprzeda¿y dewiz stosuje siê do rozliczeñ z tytuùu miêdzy innymi: 
1) zamiany waluty rachunku na inn¹, 
2) realizacji poleceñ wypùaty wystawionych w innych walutach obcych ni¿ waluta rachunku. 

6. Kursy kupna i sprzeda¿y pieniêdzy stosuje siê przy miêdzy innymi: 
1) wpùacie gotówkowej na rachunki walutowe Posiadacza w przypadku, gdy waluta wpùaty 

jest inna ni¿ waluta rachunku, 
2) wypùacie gotówkowej z rachunków walutowych Posiadacza, w przypadku gdy waluta 

wypùaty jest inna ni¿ waluta rachunku. 
7. Zmiany referencyjnych kursów walutowych Banku mog¹ nast¹piã w wyniku zmiany kursów 

�rednich publikowanych przez NBP, zmiany kursów walutowych na rynku 
miêdzybankowym, a tak¿e zmiany czynników od których zale¿na jest wysoko�ã mar¿y 
kursowej Banku w zakresie adekwatnym do wzrostu lub obni¿enia czynników wpùywaj¹cych 
na wysoko�ã referencyjnych kursów walutowych Banku. W przypadku zmiany kursów walut 

http://www.pocztowy.pl.
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obcych, o której mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym, w ci¹gu dnia roboczego Bank publikuje 
Tabelê kursów walutowych Banku opatrzon¹ kolejnym numerem oraz informacj¹ o godzinie 
od której bêdzie obowi¹zywaùa. 

8. Tabela kursów walutowych Banku jest publikowana zgodnie z ustêpem 9 niniejszego 
paragrafu na pocz¹tek ka¿dego dnia roboczego i obowi¹zuje do dnia i godziny, od której 
obowi¹zuje Tabela kursów walutowych Banku opatrzona kolejnym numerem. 

9. Tabela kursowa Banku udostêpniana jest na tablicy ogùoszeñ w placówkach Banku oraz na 
stronie internetowej Banku www.pocztowy.pl. Bank ma prawo do zmiany referencyjnych 
kursów walutowych w ci¹gu dnia ze skutkiem natychmiastowym bez uprzedniego 
zawiadomienia Posiadacza, chyba ¿e Umowa z Posiadaczem stanowi inaczej. Sposób 
informowania o zmianach kursów walutowych okre�lony jest w Umowie z Posiadaczem.  

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

 
 

Rozdziaù VIII. Usùugi pùatnicze 
§ 14 

1.  Podstaw¹ prawidùowej realizacji przez Bank zlecenia pùatniczego, jest podanie przez   
Posiadacza rachunku, co najmniej numeru rachunku bankowego odbiorcy �rodków 
stanowi¹cych przedmiot transakcji pùatniczej z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 2 
niniejszego paragrafu, kwoty i waluty transakcji pùatniczej oraz tytuùu wpùaty. 

2. Bank mo¿e ¿¹daã podania dodatkowych szczegóùowych informacji identyfikuj¹cych 
odbiorcê zlecenia pùatniczego takich jak imiê i nazwisko odbiorcy oraz jego adres. 

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

4. Posiadacz rachunku zobowi¹zany jest zapewniã �rodki, o których mowa w ust. 3 w dniu 
poprzedzaj¹cym dzieñ realizacji zlecenia staùego lub zlecenia z odroczonym terminem 
pùatno�ci do momentu jego realizacji. W przypadku braku �rodków w terminie, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym, ale zapewnienia �rodków w dniu realizacji zlecenia 
zastosowanie maj¹ postanowienia § 19 ust. 4 pkt 2 Regulaminu. 

5. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku podaù nieprawidùowy numer rachunku bankowego 
odbiorcy i zlecenie pùatnicze zostaùo wykonane zgodnie z dyspozycj¹ Posiadacza na ten 
rachunek bankowy, Bank na wniosek Posiadacza podejmuje dziaùania zmierzaj¹ce do 
odzyskania kwoty transakcji pùatniczej i ma prawo do pobrania z tego tytuùu opùaty  
w wysoko�ci wskazanej w Taryfie. 

6. Obci¹¿enie rachunku kwot¹ transakcji pùatniczej nastêpuje z dat¹ waluty nie wcze�niejsz¹ 
ni¿ moment, w którym faktycznie rachunek zostaù obci¹¿ony t¹ kwot¹. 

 
§ 15 

1. Wpùaty na rachunek mog¹ byã dokonywane w formie: 
1) gotówkowej - w wybranych placówkach pocztowych, kasach Banku i innych banków, 

przy u¿yciu ogólnie dostêpnych dowodów wpùat, 
2) bezgotówkowej, 
3) wpùat gotówkowych we wskazanych przez Bank wpùatomatach przy u¿yciu karty 

http://www.pocztowy.pl.
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pùatniczej wydanej do rachunku. 
2. Zlecenia pùatnicze mog¹ byã skùadane: 

1) na dokumentach w formie papierowej, 
2) w postaci elektronicznej, 
3) na podstawie dyspozycji ustnej, potwierdzonej wydrukiem i podpisem osoby 

upowa¿nionej do zùo¿enia takiej dyspozycji, 
4) za po�rednictwem telefonu. 

3. Wpùaty mo¿e dokonaã ka¿da osoba, która zna numer rachunku odbiorcy.  
4. Za wszelkie skutki wynikùe z bùêdnego podania numeru rachunku odbiorcy konsekwencje 

ponosi wpùacaj¹cy.  
 

§ 16 
1. Posiadacz rachunku mo¿e regulowaã swoje zobowi¹zania wzglêdem osób trzecich 

poprzez ustanowienie polecenia zapùaty z rachunku. 
2. Polecenie zapùaty 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 odwoùaniem zgody Posiadacza, o której mowa w ust. 2. 
 

§ 17 
1. Zlecenia pùatnicze Posiadacza rachunku skùadane w placówkach pocztowych w formie 

papierowej w dniu, który nie jest dniem roboczym dla Banku, przyjmowane s¹ przez Bank do 
realizacji z dat¹ pierwszego dnia roboczego po dniu zùo¿enia tej dyspozycji. 

2. Wpùata gotówki dokonywana bezpo�rednio w placówce Banku przez Posiadacza rachunku na 
swój rachunek lub przez osoby trzecie na rachunek Posiadacza prowadzony w Banku w 
walucie tego rachunku, udostêpniana jest na tym rachunku niezwùocznie po otrzymaniu 
�rodków pieniê¿nych, nie póêniej, ni¿ w tym samym dniu roboczym, oraz otrzymuje datê 
waluty z chwil¹ wpùaty. 

3. Úrodki pieniê¿ne bêd¹ce przedmiotem transakcji pùatniczej przeznaczone dla Posiadacza 
rachunku, Bank ksiêguje na rachunku Posiadacza z dat¹ waluty tego dnia, w którym wpùynêùy 
one na rachunek Banku.  

4. Úrodki, o których mowa w ust. 3 Bank udostêpnia Posiadaczowi rachunku niezwùocznie po ich 
otrzymaniu.  

 
§ 18 

1. Wypùaty gotówkowe z rachunku mog¹ byã dokonywane w drodze realizacji dyspozycji 
wypùaty skùadanej w formie: 
1) formularzy wypùaty dostêpnych w placówkach Banku i placówkach pocztowych,  
2) zlecenia wypùaty, 
3) przekazu pocztowego z rachunku,  
4) przy u¿yciu kart pùatniczych, 
5) ustnej dyspozycji wypùaty � w placówkach Banku i wybranych placówkach pocztowych.  

2. Dni oraz godziny, w których realizowane s¹ wypùaty w danej placówce pocztowej 
podawane s¹ w formie Komunikatu udostêpnianego na stronie internetowej Banku 
www.pocztowy.pl.  

3. W przypadku zlecenia wypùaty, kwota jednorazowej wypùaty nie mo¿e byã ni¿sza ni¿ 10 zù.  

http://www.pocztowy.pl.
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O zmianie minimalnej kwoty wypùaty Bank poinformuje w Komunikacie oraz na stronie 
internetowej Banku. 

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

(nale¿y podaã jej imiê i nazwisko oraz adres odbioru �rodków), zgodnie z regulacjami 
obowi¹zuj¹cymi w Poczcie Polskiej dla przekazów pocztowych,  

2) w przypadku ustnej dyspozycji wypùaty � do r¹k Posiadacza lub Peùnomocnika, po 
okazaniu dokumentu to¿samo�ci i potwierdzeniu formularza wypùaty, 

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

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

zlecenia wypùaty lub przekazu pocztowego, 
3) przy u¿yciu karty pùatniczej � zgodnie z postanowieniami dotycz¹cymi tej karty. 

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

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

8. Wypùata na podstawie zlecenia wypùaty realizowana jest wg nastêpuj¹cego trybu: 
1) Posiadacz skùada w placówce pocztowej, placówce Banku lub przesyùa do Banku albo 

zgùasza telefonicznie zlecenie wypùaty okre�laj¹c rodzaj zlecenia, kwotê i termin wypùaty 
oraz placówkê Banku lub placówkê pocztow¹ lub adres, pod którym wypùata ma zostaã 
zrealizowana, 

2) zlecenie wypùaty zùo¿one w placówkach pocztowych lub w placówkach Banku do 
godziny okre�lonej w Komunikacie uznaje siê za otrzymane przez Bank w momencie, 
w którym zostaùo zùo¿one w placówce pocztowej lub w placówce Banku. Zlecenie 
wypùaty zùo¿one w placówce pocztowej lub w placówce Banku w dniu niebêd¹cym 
dla Banku dniem roboczym lub zùo¿one po godzinie okre�lonej w Komunikacie, uznaje 
siê za otrzymane pierwszego dnia roboczego nastêpuj¹cego po tym dniu, 

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

mo¿e podj¹ã ka¿dy ze Wspóùposiadaczy, 
5) wypùaty realizowane s¹ do wysoko�ci wolnych �rodków,  
6) je¿eli zùo¿one przez Posiadacza zlecenie wypùaty nie znajduje w caùo�ci pokrycia  

w kwocie wolnych �rodków, a jej wysoko�ã stanowi nie mniej ni¿ 90% kwoty 
wskazanej w zleceniu wypùaty i nie mniej ni¿ 10 zù, Bank dokona realizacji zlecenia do 
wysoko�ci kwoty wolnych �rodków, 

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

8) zmianê lub odwoùanie zlecenia wypùaty Posiadacz mo¿e zùo¿yã osobi�cie w placówce 
pocztowej, w placówkach Banku, przesùaã do Banku lub zgùosiã telefonicznie, 

9) Posiadacz rachunku zobowi¹zany jest do zapewnienia �rodków na realizacjê zlecenia 
wypùaty na co najmniej jeden dzieñ roboczy przed dniem wskazanym jako dzieñ 
realizacji zlecenia wypùaty. 

9. Wypùata w oparciu o przekaz pocztowy z rachunku realizowana jest wedùug nastêpuj¹cego 
trybu: 
1) Posiadacz skùada telefonicznie lub w inny uzgodniony z Bankiem sposób dyspozycjê 

realizacji przekazu pocztowego okre�laj¹c kwotê, imiê i nazwisko adresata przekazu 
oraz adres miejsca dorêczenia, 

2) zgùoszenie telefoniczne przekazu pocztowego realizowane jest po przeprowadzeniu 
procedury identyfikacji Posiadacza,  

3) przekaz pocztowy zgùoszony do godziny okre�lonej w Komunikacie wywoùuje skutek 
(obci¹¿enie rachunku) w tym samym dniu, zgùoszony po godzinie okre�lonej  
w Komunikacie w nastêpnym dniu roboczym po dniu zùo¿enia zgùoszenia, 

4) po przyjêciu zgùoszenia zlecenia przekazu na kwotê 1000 zù lub wy¿sz¹, przed jego 
realizacj¹ Bank mo¿e dokonaã weryfikacji telefonuj¹c do Posiadacza na numer 
telefonu podany w Umowie. W przypadku braku mo¿liwo�ci wykonania przez Bank 
weryfikacji zlecenia z winy le¿¹cej po stronie Posiadacza, dyspozycja nie zostanie 
wykonana, 

5) przekaz pocztowy realizowany jest zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 12 
czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tj. Dz.U. z 2008 roku Nr 189 poz. 1159 z póêniejszymi 
zmianami) oraz w przepisach wykonawczych,  

6) zwrot niepodjêtych �rodków wysyùanych przekazem pocztowym nastêpuje do 
nadawcy po potr¹ceniu przez Pocztê Polsk¹ S.A. opùat pocztowych w wysoko�ci 
wskazanej na stronie internetowej www.poczta-polska.pl. 

10. Posiadacz mo¿e dokonaã wypùaty w granicach wolnych �rodków, z zastrze¿eniem zapisów 
dotycz¹cych wypùaty w oparciu o zlecenie wypùaty, przekazu pocztowego z rachunku oraz 
wypùaty przy u¿yciu karty pùatniczej. Bank mo¿e wprowadziã wymóg wcze�niejszego 
zgùaszania w placówce pocztowej lub w placówce Banku wypùat w kwocie powy¿ej 20 000 
zù, na co najmniej 2 dni robocze przed terminem wypùaty. Informacja o wprowadzeniu 
przez Bank wymogu awizowania wypùaty, a tak¿e o zmianie tej wysoko�ci zamieszczana 
bêdzie w Komunikacie. 

 
 

§ 19 
1. Wypùaty z rachunku mog¹ byã dokonywane w formie bezgotówkowej w drodze realizacji 

nastêpuj¹cych transakcji pùatniczych: poleceñ przelewu, poleceñ zapùaty, zleceñ staùych, 
poleceñ wypùaty za granicê, a w przypadku gdy do rachunku zostaùa wydana karta 
pùatnicza tak¿e t¹ kart¹. 

2. Posiadacz mo¿e wystawiaã zlecenia pùatnicze na dowolny rachunek bankowy w granicach 
wolnych �rodków z uwzglêdnieniem minimalnych kwot transakcji pùatniczych o których 
mowa w Komunikacie. Bank nie wykona zlecenia pùatniczego Posiadacza, je¿eli nie ma ono 

http://www.poczta-polska.pl.
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w caùo�ci pokrycia w wolnych �rodkach na rachunku, niezale¿nie od �rodków 
zgromadzonych na lokatach, z zastrze¿eniem realizacji zlecenia pùatniczego dotycz¹cego 
zapùaty kart¹ pùatnicz¹ oraz z uwzglêdnieniem postanowieñ § 23 Regulaminu. 

3. Realizacja transakcji pùatniczych Posiadacza nastêpuje w terminie wskazanym w zleceniu, 
o ile Bank otrzymaù 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 pùatniczego przekazuje do rozliczenia transakcjê pùatnicz¹ do KIR, zgodnie  
z harmonogramem sesji zamieszczonych w Komunikacie: 
1) na pierwsz¹ sesjê Elixir w dniu wskazanym, jako dzieñ realizacji zlecenia � je¿eli �rodki 

zostaùy zapewnione w dniu poprzedzaj¹cym dzieñ wskazany jako dzieñ realizacji 
zlecenia, 

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

5. Posiadacz skùada polecenia przelewu w uzgodniony z Bankiem sposób w tym,  
w szczególno�ci:  
1) za pomoc¹ usùugi Pocztowy24, udostêpnionej do rachunku,  
2) poprzez zùo¿enie w Banku lub przesùanie do Banku formularza przelewu lub innego 

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

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

4) za po�rednictwem telefonu, w trybie opisanym w § 25, pod warunkiem podania  
w sposób jednoznaczny i nie budz¹cy w¹tpliwo�ci danych identyfikuj¹cych odbiorcê 
polecenia przelewu, 

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

6) poprzez zùo¿enie w Banku lub przesùanie do Banku formularza zlecenia staùego albo 
zùo¿enie zlecenia staùego telefonicznie lub poprzez usùugê Pocztowy24, 

7) w trybie realizacji polecenia zapùaty w rozumieniu ustawy Prawo bankowe. 
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 dotycz¹cych wykonywania 
przez Bank poleceñ wypùaty w obrocie dewizowym. Polecenie wypùaty w walucie obcej 
realizowane jest przy zastosowaniu referencyjnych kursów Banku obowi¹zuj¹cych  
w momencie realizacji zlecenia.  

7. Zmiana numeru rachunku okre�lona w zùo¿onym wcze�niej zleceniu staùym traktowana 
jest przez Bank jak odwoùanie poprzedniego i zùo¿enie nowego zlecenia staùego. 

8. Gdy dzieñ realizacji zlecenia staùego lub zlecenia z odroczonym terminem pùatno�ci 
przypada na dzieñ, który nie jest dniem roboczym dla Banku, realizacja tego zlecenia 
nast¹pi zgodnie z dyspozycj¹ Posiadacza rachunku: 
1) w pierwszym dniu roboczym nastêpuj¹cym po dniu wskazanym w zleceniu lub  
2) w ostatnim dniu roboczym przed dniem wskazanym w zleceniu, jako dzieñ realizacji. 

9.  W przypadku realizacji zlecenia pùatniczego zainicjowanego przez pùatnika, Bank uznaje 
rachunek banku odbiorcy kwot¹ transakcji pùatniczej nie póêniej, ni¿ do koñca nastêpnego 
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dnia roboczego po dniu otrzymania zlecenia, a je¿eli dzieñ realizacji zlecenia wskazany 
przez pùatnika jest ró¿ny od dnia jego otrzymania, nie póêniej ni¿ do koñca nastêpnego 
dnia roboczego, po dniu wskazanym przez pùatnika, jako dzieñ realizacji zlecenia. 

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

11. Postanowienie, o którym mowa w ust. 10 nie ma zastosowania w przypadku realizacji 
pùatno�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 póê. zm.) oraz 
rozporz¹dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 paêdziernika 1992 r. ustanawiaj¹cego 
Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L302 z 19.10.1992, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307, z póên. zm.) i Bank uznaje rachunek banku 
odbiorcy kwot¹ transakcji pùatniczej nie póêniej, ni¿ do koñca nastêpnego dnia roboczego 
po dniu otrzymania zlecenia.  

 
§ 20 

1. Posiadacz rachunku mo¿e zrealizowaã przelew z dat¹ bie¿¹c¹ za po�rednictwem systemu 
Sorbnet w placówkach Banku, które realizuj¹ tak¹ usùugê. Wykaz placówek, które realizuj¹ tê 
usùugê jest udostêpniony na stronie internetowej Banku. Minimalna kwota takiej transakcji 
oraz godziny jego realizacji okre�lone s¹ w Komunikacie. 

2. Posiadacz rachunku mo¿e zrealizowaã transakcjê pùatnicz¹ za po�rednictwem systemu 
Sorbnet za wyj¹tkiem pùatno�ci: 
1) z tytuùu skùadek na ubezpieczenie spoùeczne, 
2) na rzecz organów podatkowych, 
3) na rachunki w bankach, które nie s¹ uczestnikiem systemu Sorbnet. 

3.  Z przyczyn niezale¿nych od Banku, Bank zastrzega mo¿liwo�ã czasowego lub caùkowitego 
ograniczenia realizacji przez system SORBNET dyspozycji przelewów zùo¿onych do realizacji  
w tym systemie. 

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, zlecenia, które zostaùy przesùane do systemu Sorbnet,  
ale jeszcze nie zostaùy rozliczone, Bank realizuje za po�rednictwem systemu Elixir  
z uwzglêdnieniem postanowieñ ust. 5. 

5. Zlecenia pùatnicze, o których mowa w ust. 4, które nie mogùy zostaã zrealizowane  
za po�rednictwem systemu Elixir zrealizowane zostan¹ w systemie Sorbnet po przywróceniu 
jego peùnej funkcjonalno�ci w przedùu¿onym czasie funkcjonowania systemu. 

 
 

Rozdziaù IX. Autoryzacja transakcji pùatniczych odmowa ich realizacji przez Bank oraz ich 
odwoùanie 

§ 21 
1. Transakcjê uwa¿a siê za prawidùowo autoryzowan¹, je¿eli Posiadacz rachunku wyraziù 

zgodê na jej realizacjê w trybie i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 
2. Posiadacz rachunku udziela zgody na realizacjê transakcji pùatniczej przed jej wykonaniem  

z zastrze¿eniem ust. 3. 
3. W uzgodnionych przypadkach, zgoda mo¿e zostaã udzielona po wykonaniu transakcji 
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pùatniczej. 
4. Autoryzacja staùego zlecenia pùatniczego jest równoznaczna z autoryzacj¹ wszystkich 

transakcji pùatniczych wykonywanych w ramach tego zlecenia, a¿ do jego odwoùania albo do 
dnia zakoñczenia cyklu pùatno�ci. 

5. Bank wykonuje transakcje pùatnicze na podstawie zleceñ pùatniczych zùo¿onych poprzez 
usùugi bankowo�ci elektronicznej zgodnie z obowi¹zuj¹cym w tym zakresie regulacjami 
okre�lonymi w Umowie dla usùug bankowo�ci elektronicznej. 

6. Poprawno�ã i autoryzacja zùo¿onego zlecenia pùatniczego w placówce Banku lub placówce 
pocztowej potwierdzana jest przez Posiadacza wùasnorêcznym podpisem zgodnym ze 
wzorem zùo¿onym na Umowie. Podpis skùadany jest na potwierdzeniu zùo¿onego zlecenia 
pùatniczego. Zlecenie pùatnicze uznaje siê za otrzymane przez Bank w momencie, w którym 
zlecenie przekazane bezpo�rednio przez Posiadacza lub po�rednio przez odbiorcê albo za 
jego po�rednictwem zostaùo otrzymane przez Bank. 

7. Autoryzacja zleceñ i dyspozycji Posiadacza w bankowo�ci elektronicznej nastêpuje na 
zasadach okre�lonych w Warunkach. Podstawowym narzêdziem autoryzacji i identyfikacji 
jest: 
1) w przypadku usùugi Telekonto � podanie NIK i hasùa dostêpu, 
2) w przypadku usùugi Pocztowy24 - podanie NIK i kodu SMS, 
3) w przypadku usùugi PocztowySMS - podanie NIK i wysùanie zapytania  

z zarejestrowanego w bazie teleadresowej Banku numeru telefonu komórkowego 
Posiadacza rachunku. 

8. Zgoda na obci¹¿anie rachunku w ramach polecenia zapùaty, musi zostaã: 
1) zùo¿ona przez pùatnika w Banku i u odbiorcy, albo 
2) dostarczona do Banku przez odbiorcê lub bank odbiorcy. 

 
§ 22 

1. Zgoda, o której mowa w § 21 ust. 1 mo¿e zostaã wycofana przez Posiadacza rachunku nie 
póêniej jednak ni¿ do momentu, w którym zlecenie pùatnicze zgodnie z ustêpem 2 i 3 staùo 
siê nieodwoùalne. 

2.  Posiadacz rachunku nie mo¿e odwoùaã zlecenia pùatniczego: 
1) od chwili jego otrzymania przez Bank,  
2) w przypadku zlecenia pùatniczego zainicjowanego przez odbiorcê lub za jego 

po�rednictwem, gdy kwota transakcji zostaùa przekazana odbiorcy, lub w przypadku, 
gdy Posiadacz rachunku wyraziù zgodê na realizacjê przez odbiorcê zlecenia pùatniczego. 

3. W przypadku polecenia zapùaty, a tak¿e zlecenia z odroczonym terminem wykonania 
Posiadacz rachunku mo¿e odwoùaã zlecenie pùatnicze z zachowaniem prawa do zwrotu 
kwoty transakcji pùatniczej nie póêniej ni¿ do koñca dnia roboczego, poprzedzaj¹cego 
uzgodniony dzieñ obci¹¿enia rachunku. W przypadku wycofania zgody na realizacjê 
kolejnych transakcji pùatniczych, Posiadacz rachunku mo¿e zastrzec, i¿ wycofanie dotyczy 
wszystkich niewykonanych transakcji pùatniczych. 

4. Po upùywie terminów okre�lonych w ustêpie 2-3 zlecenie pùatnicze mo¿na odwoùaã 
wyù¹cznie, je¿eli uzgodni¹ to miêdzy sob¹ Posiadacz rachunku i Bank a w przypadkach,  
o których mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 3 wymagana jest dodatkowo zgoda odbiorcy. 

5. Staùe zlecenie pùatnicze Posiadacz rachunku mo¿e odwoùaã w placówkach Banku 
caùkowicie, albo wskazaã konkretn¹ transakcjê pùatnicz¹ w ramach tego zlecenia, która ma 
zostaã odwoùana, nie póêniej ni¿ do koñca dnia roboczego poprzedzaj¹cego dzieñ 
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wykonania najbli¿szej transakcji w ramach tego zlecenia albo w przypadku, gdy konkretna 
transakcja pùatnicza w ramach tego zlecenia ma byã odwoùana nie póêniej ni¿ do koñca 
dnia roboczego poprzedzaj¹cego dzieñ wykonania transakcji, która ma byã odwoùana  
w ramach tego zlecenia. 

6. Za odwoùanie zlecenia Bank pobiera opùaty w wysoko�ci wskazanej w Taryfie, z której wyci¹g 
stanowi integraln¹ czê�ã Umowy. 

7.  Posiadacz mo¿e ¿¹daã od Banku zwrotu kwoty autoryzowanej transakcji pùatniczej 
zainicjowanej przez odbiorcê lub za jego po�rednictwem, która zostaùa ju¿ wykonana je¿eli: 
1) w momencie autoryzacji nie zostaùa okre�lona dokùadna kwota transakcji pùatniczej 

oraz 
2) kwota operacji jest wy¿sza ni¿ kwota, jakiej Posiadacz mógù siê spodziewaã, 

uwzglêdniaj¹c rodzaj i warto�ã wcze�niejszych transakcji Posiadacza, postanowienia 
jego Umowy i istotne dla sprawy okoliczno�ci. 

8. Na ¿¹danie Banku Posiadacz zobowi¹zany jest przedstawiã okoliczno�ci faktyczne 
wskazuj¹ce na speùnienie warunków okre�lonych w ust. 7. Dla wykazania speùnienia 
warunku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, Posiadacz nie mo¿e powoùywaã na przyczyny 
zwi¹zane z wymian¹ waluty, je¿eli do ustalenia kursu walutowego zostaù zastosowany 
referencyjny kurs walutowy, uzgodniony z Bankiem. 

9. Zwrot, o którym mowa jest w ust. 7, obejmuje peùn¹ kwotê wykonanej transakcji pùatniczej, 
któr¹ zostaù obci¹¿ony rachunek Posiadacza. 

10. Posiadacz nie ma prawa do zwrotu kwoty autoryzowanej transakcji zainicjowanej przez 
odbiorcê, gdy: 
1) Posiadacz udzieliù zgody na wykonanie transakcji pùatniczej bezpo�rednio Bankowi lub 
2) informacja o przyszùej transakcji pùatniczej zostaùa dostarczona Posiadaczowi przez 

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

11. Posiadacz mo¿e wyst¹piã 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 transakcji pùatniczej. 

12. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania ¿¹dania zwrotu Bank dokonuje zwrotu 
peùnej kwoty transakcji pùatniczej lub podaje uzasadnienie odmowy dokonania zwrotu, 
wskazuj¹c organy, do których Posiadacz mo¿e wnie�ã skargê, je�li nie zgadza siê  
z przedstawionym przez Bank uzasadnieniem. 

 
 

§ 23 
1. Bank odmawia wykonania autoryzowanego zlecenia pùatniczego, w przypadku: 

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

2) braku �rodków na rachunku, 
3) blokady �rodków na rachunku, 
4) zajêcia rachunku przez organ egzekucyjny, z uwzglêdnieniem § 40 ust. 6 Regulaminu, 
5) braku zgodno�ci podpisu z wzorem podpisu zùo¿onym pod Umow¹ lub w przypadku 

Peùnomocnika braku zgodno�ci podpisu z wzorem podpisu zùo¿onym na 
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peùnomocnictwie, 
6) gdy identyfikacja Posiadacza lub Peùnomocnika nie zakoñczyùa siê pozytywnie, 
7) polecenia zapùaty, gdy kwota transakcji w ramach tego zlecenia pùatniczego przekracza 

maksymaln¹ kwotê okre�lon¹ dla tej usùugi w Komunikacie. 
2. O odmowie wykonania autoryzowanego zlecenia pùatniczego, Bank informuje Posiadacza  

w zale¿no�ci od �wiadczonych przez Bank usùug i bêd¹cych w posiadaniu Banku danych 
kontaktowych, z zastrze¿eniem ust. 4 niniejszego paragrafu, w nastêpuj¹cy sposób i wedùug 
wskazanej kolejno�ci: 
1) za po�rednictwem kanaùu internetowego Pocztowy24 � je¿eli zostaù udostêpniony 

kanaù bankowo�ci elektronicznej Pocztowy24, 
2) poprzez wysùanie wiadomo�ci e-mail na podany przez Posiadacza rachunku adres  

e-mail � je¿eli Posiadacz rachunku podaù adres e-mail w danych kontaktowych, 
3) poprzez wysùanie wiadomo�ci SMS na podany przez Posiadacza rachunku numer 

telefonu komórkowego, 
4) poprzez kontakt telefoniczny na podany numer telefonu kontaktowego  

za po�rednictwem Call Center, 
5) korespondencyjnie przesyùk¹ listow¹ zwykù¹ na podany adres do korespondencji. 

3. Informacja wysyùana jest nastêpnego dnia roboczego i zawiera informacje o wszystkich 
niezrealizowanych transakcjach pùatniczych z poprzedniego dnia. Wiadomo�ã zawiera 
tak¿e, je�li to mo¿liwe, informacjê o przyczynie niezrealizowania zlecenia pùatniczego,  
a tak¿e o procedurze sprostowania bùêdów, które spowodowaùy odmowê realizacji tego 
zlecenia chyba, ¿e poinformowania o odmowie lub jej przyczynach zabraniaj¹ przepisy 
prawa lub orzeczenia uprawnionych organów. 

4. Informacja o odmowie zrealizowania zlecenia pùatniczego, które zostaùo zùo¿one 
bezpo�rednio w placówce Banku udzielana jest bezpo�rednio Posiadaczowi przez  
t¹ placówkê.  

5. Zlecenie pùatnicze, którego wykonania odmówiono zgodnie z niniejszym paragrafem, 
uznaje siê za nieotrzymane. 

6. W przypadku, gdy odmowa wykonania zlecenia pùatniczego byùa uzasadniona,  
np. w przypadku niewystarczaj¹cego salda �rodków na rachunku, Bank mo¿e  
za powiadomienie pobieraã opùaty, zgodnie z Taryf¹ opùat i prowizji. 

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

8. W przypadku braku mo¿liwo�ci technicznych dokonania powiadomienia w ustalonej  
w Regulaminie formie Bank mo¿e dokonaã powiadomienia drog¹ pocztow¹ na adres 
korespondencyjny wskazany przez Posiadacza w Umowie.  

 
§ 24 

1. Posiadacz rachunku jest zobowi¹zany niezwùocznie powiadomiã Bank o stwierdzonych 
nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienale¿ycie wykonanych transakcjach 
pùatniczych na rachunku.  

2. Je¿eli Posiadacz rachunku w terminie 13 miesiêcy od dnia obci¹¿enia rachunku lub dnia,  
w którym transakcja miaùa zostaã zrealizowana, nie dokona zgùoszenia, o którym mowa  
w ust. 1 roszczenia z tytuùu tych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienale¿ycie 
wykonanych transakcji pùatniczych wygasaj¹.  
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3. W przypadku, gdy u¿ytkownik nie korzysta z rachunku pùatniczego termin, o którym 
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, liczy siê od dnia wykonania nieautoryzowanych lub 
nienale¿ycie wykonanych transakcji pùatniczych albo od dnia, w którym transakcja 
pùatnicza miaùa byã wykonana.  

4. Postanowieñ ust. 2 nie stosuje siê w przypadku, gdy Bank nie udostêpniù Posiadaczowi 
informacji o transakcjach pùatniczych, zgodnie z § 32 ust. 1 i 2 Regulaminu. 

  
 

Rozdziaù X. Telefoniczna obsùuga rachunku � TELEKONTO 
§ 25 

1. Korzystanie z usùugi TELEKONTA odbywa siê w oparciu o upowa¿nienie dla Banku, udzielone 
przez Posiadacza w zawartej Umowie w momencie jej zawierania lub w formie wypeùnionego 
i podpisanego odrêbnego druku w terminie póêniejszym.  

2. W celu umo¿liwienia korzystania z usùugi TELEKONTO, Bank na wniosek Posiadacza wydaje 
indywidualny kod � hasùo oraz NIK, które sùu¿¹ do identyfikacji Posiadacza przez Bank. 
Posiadacz jest zobowi¹zany podawaã je przed ka¿d¹ dyspozycj¹ skùadan¹ za po�rednictwem 
usùugi TELEKONTO. 

3. Warunkiem realizacji dyspozycji zùo¿onej telefonicznie przez Posiadacza jest prawidùowe 
przeprowadzenie procesu jego identyfikacji, za któr¹ uwa¿a siê poprawne podanie co 
najmniej NIK�u oraz hasùa. 

4. Szczegóùowy zakres usùugi oraz tryb realizacji zleceñ i dyspozycji za po�rednictwem 
TELEKONTA okre�lony jest w odrêbnej regulacji okre�lonej w Umowie. 

 
 

Rozdziaù XI. Kredyt w rachunku oszczêdno�ciowo-rozliczeniowym 
§ 26 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotycz¹ Kont Oszczêdno�ciowych oraz 
rachunków prowadzonych na rzecz osób maùoletnich i czê�ciowo ubezwùasnowolnionych. 

2. Posiadacz mo¿e korzystaã z kredytu w ROR. 
3. Szczegóùowe warunki korzystania z kredytu w ROR okre�la odrêbna umowa. 
4. Wysoko�ã kredytu w ROR zale¿y w szczególno�ci od: 

1) zdolno�ci kredytowej Posiadacza, 
2) okresu posiadania ROR. 

5. W przypadku ROR wspólnego umowa kredytu w ROR zawierana jest ze 
Wspóùposiadaczami, którzy ponosz¹ solidarn¹ odpowiedzialno�ã za jego spùatê. 

 
 
 

Rozdziaù XII. Limit debetowy w rachunku oszczêdno�ciowo-rozliczeniowym 
§ 27 

1. Postanowienia dotycz¹ce limitu debetowego nie dotycz¹ rachunków prowadzonych w tym 
zakresie na rzecz osób ubezwùasnowolnionych. 

2. Posiadacz ROR mo¿e po zùo¿eniu wniosku dokonywaã transakcji nieznajduj¹cych pokrycia  
w saldzie rachunku w ramach limitu debetowego do kwoty 500 zù z uwzglêdnieniem 
postanowieñ ust. 3. 
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3. Bank uruchamia limit debetowy automatycznie w ci¹gu 7 dni roboczych od dnia, w którym 
nast¹più pierwszy wpùyw z tytuùu i w minimalnej wysoko�ci okre�lonej w Komunikacie. 

4. Zadùu¿enie powstaùe w ramach limitu debetowego powinno zostaã spùacone w terminie  
35 dni licz¹c od dnia jego powstania. 

5. Za spùatê zadùu¿enia powstaùego w ramach limitu debetowego uznaje siê saldo rachunku  
w kwocie równej lub wy¿szej od zera.  

6. Bank pobiera odsetki od zadùu¿enia powstaùego w ramach limitu debetowego, wedùug 
zmiennej stopy procentowej w wysoko�ci czterokrotno�ci stopy kredytu lombardowego 
NBP w skali roku w okresie utrzymywania siê tego zadùu¿enia, licz¹c od dnia operacji 
powoduj¹cej powstanie zadùu¿enia do dnia poprzedzaj¹cego spùatê zadùu¿enia. Odsetki 
pobierane s¹ w okresach miesiêcznych ze �rodków pieniê¿nych zgromadzonych na ROR. 

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 § 11 ust. 4 Regulaminu. 

8. Dla obliczania odsetek przyjmuje siê, ¿e rok liczy 365 dni. 
9. W przypadku braku spùaty zadùu¿enia w terminie, o którym mowa w ust. 4, limit debetowy 

jest zamykany a kwota zadùu¿enia przenoszona jest na konto zadùu¿enia 
przeterminowanego i Bank wysyùa do Posiadacza upomnienie. 

10.  W sytuacji, gdy nale¿no�ci z tytuùu korzystania z limitu debetowego nie zostan¹ spùacone w 
terminie wskazanym przez Bank w upomnieniu, Bank wysyùa do Posiadacza wezwanie do 
zapùaty. 

11. Bank obci¹¿a Posiadacza kosztami wysùania upomnienia i wezwania w wysoko�ci okre�lonej 
w Taryfie. 

12. W przypadku braku spùaty nale¿no�ci z tytuùu limitu debetowego w ROR w terminie 
wskazanym przez Bank w wezwaniu do zapùaty, Bank ma prawo: 

1) wypowiedzieã Umowê,  
2) nastêpnego dnia po upùywie okresu wypowiedzenia ¿¹daã zapùaty wszystkich 

nale¿no�ci wynikaj¹cych z prowadzenia ROR, 
3) wszcz¹ã postêpowanie windykacyjne. 

13. Koszty windykacji prowadzonej za po�rednictwem firm zewnêtrznych mog¹ wynie�ã nie    
 wiêcej ni¿ 15% warto�ci zadùu¿enia + VAT, ale nie mniej ni¿ 20,00 zù netto + VAT przy 
wszczêciu postêpowania od jednej sprawy. Warto�ci te mog¹ byã powiêkszone o koszty  
i opùaty zgodnie z powszechnie obowi¹zuj¹cymi przepisami. 

14. Na dzieñ wydania niniejszego Regulaminu, Bank prowadzi windykacjê za po�rednictwem 
nastêpuj¹cych podmiotów zewnêtrznych: 
1) EGB Investments S.A. z siedzib¹ w Bydgoszczy 85-240, ul. Kraszewskiego 1, 
2) EOS KSI Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie 02-017, Al. Jerozolimskie 123A, 
3) KRUK S.A. z siedzib¹ we Wrocùawiu 54-204, ul Legnicka 56, 
4) COW Cross Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gdañsku 80-416, al Gen. J. Hallera 140. 

15. Posiadacz mo¿e zrezygnowaã z limitu debetowego przekazuj¹c do Banku o�wiadczenie  
o rezygnacji z limitu debetowego. Bank zamyka limit debetowy po uregulowaniu przez 
Posiadacza wszelkich nale¿no�ci wynikaj¹cych z limitu debetowego.  
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Rozdziaù XIII. Lokaty 
§ 28 

1. Rodzaje lokat oraz wysoko�ã ich oprocentowania podawane s¹ do wiadomo�ci  
w Komunikacie. 

2. Lokata mo¿e byã prowadzona jako: 
1) lokata jednorazowa (nieodnawialna), która pierwszego dnia roboczego po upùywie 

zadeklarowanego terminu stawiana jest wraz z nale¿nymi odsetkami do dyspozycji 
Posiadacza na rachunku, 

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

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

3. Minimalne kwoty lokat oraz minimalne kwoty dopùat do lokat okre�lone s¹ w Komunikacie. 
4. Lokaty zakùadane s¹ na podstawie skùadanej przez Posiadacza osobi�cie, elektronicznie lub 

telefonicznie dyspozycji zaùo¿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 zaùo¿enia lokaty przekazywanym 
Posiadaczowi. Lokaty mog¹ byã odnawiane na taki sam termin, na warunkach 
obowi¹zuj¹cych w dniu ich odnowienia. 

5. Dyspozycja otwarcia lokaty mo¿e zostaã 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 wpùynêùa do Banku. 

6. W ramach rachunku mo¿e byã prowadzona nieograniczona liczba lokat. 
7. Lokaty oprocentowane s¹ wedùug staùej lub zmiennej stopy procentowej. 
8. Úrodki pieniê¿ne zgromadzone na rachunku lokaty s¹ oprocentowane, w zale¿no�ci od 

rodzaju lokaty, wedùug zmiennej lub staùej stopy procentowej, której wysoko�ã ustalana 
jest na podstawie co najmniej jednego z poni¿szych wskaêników: 
1) stóp procentowych ustalanych lub ogùaszanych przez Narodowy Bank Polski (NBP),  

w tym Radê Polityki Pieniê¿nej, takich jak: stopa referencyjna lub stopa depozytowa; 
2) wskaênika wzrostu cen towarów i usùug konsumpcyjnych, ogùaszany przez Gùówny 

Urz¹d Statystyczny (GUS),  
3) stawki WIBOR, WIBID, LIBOR lub EURIBOR, 
4) poziomu rezerw obowi¹zkowych lub odpisów ustalonych przez Radê Polityki 

Pieniê¿nej, lub inny wùa�ciwy organ, 
5) rentowno�ci rocznych bonów skarbowych emitowanych przez Skarb Pañstwa,  
6) oprocentowania obligacji emitowanych przez Skarb Pañstwa, 
7) wysoko�ci przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw bez 

wypùat nagród z zysku, ogùaszanego przez GUS, lub innego wskaênika, który zast¹pi ten 
wskaênik. 

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

10. Odsetki od lokaty naliczane s¹ od dnia jej zaùo¿enia do ostatniego dnia okresu umownego 
lokaty wù¹cznie. 

11. Odsetki od lokat w walutach wymienialnych obliczane s¹ z dokùadno�ci¹ do 1/100 waluty. 
12. Do obliczania odsetek przyjmuje siê, ¿e rok liczy 365 dni, a miesi¹c rzeczywist¹ liczbê dni 

kalendarzowych. 
13. Wypùata lokaty przed upùywem okresu umownego powoduje utratê lub obni¿enie 

oprocentowania w zale¿no�ci od rodzaju lokaty z zastrze¿eniem § 38 Regulaminu. 
Szczegóùowe zasady w tym zakresie okre�la Komunikat i dokument stanowi¹cy 
potwierdzenie zaùo¿enia lokaty. 

14. W przypadku lokat zakùadanych na terminy dùu¿sze ni¿ 12 miesiêcy odsetki kapitalizowane 
s¹ po upùywie ka¿dych 12 miesiêcy, ale w przypadku likwidacji lokaty przed upùywem 
okresu umownego nie s¹ wypùacane z zastrze¿eniem § 38 Regulaminu. 

15. W przypadku dokonania dopùaty do lokaty progresywnej powoduj¹cej przekroczenie 
progu zmiany oprocentowania okre�lonego szczegóùowo w Komunikacie, Bank naliczy 
odsetki: 
1) do dnia poprzedzaj¹cego dopùatê � wedùug stawki oprocentowania obowi¹zuj¹cej dla 

danej kwoty lokaty, 
2) od dnia dokonania dopùaty � wedùug stawki oprocentowania obowi¹zuj¹cej dla 

wy¿szego progu kwoty lokaty. 
16. Wypùata wolnych �rodków z rachunku nie narusza �rodków zgromadzonych na lokacie  

i nie powoduje likwidacji lokaty. 
17. Likwidacja lokaty nastêpuje: 

1) w przypadku lokaty nieodnawialnej w dniu upùywu zadeklarowanego terminu lokaty, 
o ile Posiadacz nie zadysponowaù odnowienia lokaty na kolejny taki sam termin, 

2) w przypadku lokaty odnawialnej w dniu upùywu zadeklarowanego terminu lokaty,  
o ile Posiadacz zùo¿y dyspozycje o jej nieodnawianiu na kolejny okres, 

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

4) w wyniku rozwi¹zania Umowy w trybie okre�lonym w § 38 Regulaminu. 
18. Likwidacja lokaty oznacza postawienie caùo�ci �rodków zgromadzonych na lokacie do 

dyspozycji Posiadacza na rachunku. Dyspozycjê likwidacji lokaty Posiadacz skùada 
osobi�cie, telefonicznie lub w inny sposób uzgodniony z Bankiem odrêbnymi umowami, 
dokùadnie okre�laj¹c numer likwidowanej lokaty lub inne dane pozwalaj¹ce na 
jednoznaczn¹ identyfikacjê likwidowanej lokaty. Dyspozycjê likwidacji lokaty mo¿e zùo¿yã 
tak¿e Peùnomocnik, o ile pozwala mu na to zakres udzielonego peùnomocnictwa. 

19. Zùo¿enie przez Posiadacza dyspozycji likwidacji lokaty przed upùywem terminu umownego 
powoduje, w zale¿no�ci od rodzaju lokaty, utratê caùo�ci lub czê�ci odsetek. Szczegóùowe 
zasady w tym zakresie okre�la Komunikat i potwierdzenie zaùo¿enia lokaty, o którym mowa 
w ust. 4. 

20. Realizacja tytuùu wykonawczego w trybie egzekucji s¹dowej lub administracyjnej z lokat, 
przed upùywem zadeklarowanych terminów ich przechowywania, traktowana bêdzie jako 
likwidacja lokaty przed terminem, co spowoduje utratê przez Posiadacza caùo�ci lub czê�ci 
odsetek w zale¿no�ci od rodzaju lokaty. 
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21. Bank dopuszcza mo¿liwo�ã zakùadania lokat na warunkach indywidualnych. 
 
 

Rozdziaù XIV. Odpowiedzialno�ã 
§ 29 

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

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

natychmiastowego powiadomienia Banku o zaistniaùym zdarzeniu, w celu zastrze¿enia 
hasùa.  

4. Bank dokonuje zastrze¿enia hasùa z chwil¹ zgùoszenia dokonanego przez Posiadacza.  
W miejsce zastrze¿onego hasùa przekazywane jest nowe. 

5. Posiadacz rachunku uprawniony do korzystania z instrumentu pùatniczego, jest 
zobowi¹zany:  
1) korzystaã z niego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz Umow¹ w tym Regulaminem, 
2) zgùaszaã niezwùocznie Bankowi lub instytucji wskazanej przez Bank: 

a) stwierdzenie utraty, 
b) kradzie¿y, 
c) przywùaszczenia, 
d) nieuprawnionego u¿ycia instrumentu pùatniczego lub nieuprawnionego dostêpu 

do tego instrumentu. 
6. W celu realizacji zobowi¹zañ, o których mowa w ust. 5 pkt 1), Posiadacz rachunku z chwil¹ 

otrzymania instrumentu pùatniczego, zobowi¹zany jest podj¹ã niezbêdne �rodki sùu¿¹ce 
do zapobie¿enia naruszeniu indywidualnych zabezpieczeñ tego instrumentu,  
w szczególno�ci obowi¹zany jest do przechowywania instrumentu pùatniczego  
z zachowaniem nale¿ytej staranno�ci oraz nieudostêpniania go osobom nieuprawnionym.  

7. Bank umo¿liwia Posiadaczowi rachunku dokonanie zgùoszenia o przypadkach, o których 
mowa w ust. 5 pkt 2), jak i odblokowanie albo zast¹pienie zablokowanego instrumentu 
pùatniczego nowym. 

8. Bank odpowiada za prawidùowe dostarczenie Posiadaczowi rachunku instrumentu 
pùatniczego lub jego indywidualnych zabezpieczeñ.  

9. Bank wydaj¹c instrument pùatniczy zapewnia, i¿ jego indywidualne zabezpieczenie 
dostêpne jest wyù¹cznie dla osoby uprawnionej do jego otrzymania. 

 
 
 
 

§ 30 
1. Bank ponosi odpowiedzialno�ã za szkodê wynikù¹ wskutek nieterminowej lub 

nieprawidùowej realizacji dyspozycji Posiadacza rachunku, chyba ¿e nieterminowa lub 
nieprawidùowa realizacja takiej dyspozycji jest nastêpstwem okoliczno�ci, za które Bank nie 
ponosi odpowiedzialno�ci zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.  

2. Bank nie ponosi odpowiedzialno�ci za: 
1) niewykonanie dyspozycji z powodu braku wolnych �rodków na rachunku, 
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2) skutki bùêdnych dyspozycji wydanych przez Posiadacza lub Peùnomocnika w tym  
podania przez Posiadacza rachunku lub Peùnomocnika nieprawidùowego unikatowego 
identyfikatora bez wzglêdu na dostarczone przez nich inne informacje dodatkowe, 

3) skutki zwi¹zane z udostêpnieniem przez Posiadacza hasùa osobom trzecim.  
3. Odpowiedzialno�ã Banku za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie transakcji pùatniczej 

jest wyù¹czona w przypadku siùy wy¿szej lub je¿eli niewykonanie lub nienale¿yte 
wykonanie zlecenia pùatniczego wynika z innych przepisów prawa, a tak¿e gdy Posiadacz 
nie dokonaù powiadomienia o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub 
nienale¿ycie wykonanych transakcjach pùatniczych na rachunku w terminie wskazanym  
w § 24 ust. 2 Regulaminu z zastrze¿eniem § 24 ust. 4 Regulaminu.  

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

5. Bank odpowiada za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie transakcji pùatniczej w tym 
za realizacjê transakcji, która nie byùa autoryzowana przez Posiadacza rachunku, je¿eli 
Posiadacz rachunku dokona zgùoszenia takiej transakcji w terminie okre�lonym w § 24 ust 
2 z zastrze¿eniem § 24 ust. 4 Regulaminu. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Bank niezwùocznie zwraca Posiadaczowi rachunku 
kwotê, która stanowiùa przedmiot transakcji pùatniczej, a gdy transakcja realizowana byùa  
z rachunku pùatniczego; przywraca obci¹¿ony rachunek do stanu, jaki istniaùby, gdyby nie 
miaùo miejsca niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie transakcji pùatniczej. 

7. W przypadku, gdy Bank udowodni, ¿e rachunek banku odbiorcy zostaù uznany zgodnie  
z postanowieniami § 19 ust. 9 i 10 z zastrze¿eniem § 19 ust. 11 Regulaminu, Bank nie 
ponosi odpowiedzialno�ci, o której mowa w ust. 5. 

8. Je¿eli �rodki stanowi¹ce przedmiot transakcji pùatniczej wpùynêùy na rachunek Banku, Bank 
odpowiada za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie transakcji pùatniczej wzglêdem 
Posiadacza rachunku. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Bank niezwùocznie przekazuje do dyspozycji 
Posiadacza rachunku kwotê transakcji pùatniczej. W przypadku niewykonania lub 
nienale¿ytego wykonania transakcji pùatniczej przez Bank, o której mowa w zdaniu 
poprzedzaj¹cym, za któr¹ ponosi on odpowiedzialno�ã, Bank niezwùocznie przekazuje do 
dyspozycji Posiadacza kwotê transakcji pùatniczej albo, w przypadku gdy Posiadacz 
korzysta z rachunku pùatniczego, uznaje rachunek Posiadacza odpowiedni¹ kwot¹ w celu 
doprowadzenia rachunku, do stanu jaki istniaùby, gdyby nie miaùo miejsca niewykonanie 
lub nienale¿yte wykonanie transakcji pùatniczej. 

10. Bank ponosi odpowiedzialno�ã za niezwùoczne udostêpnienie Posiadaczowi rachunku 
kwoty transakcji pùatniczej wpùaconej na rachunek zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 2 
Regulaminu. 

11. W przypadku, gdy zlecenie pùatnicze jest inicjowane przez Posiadacza jako odbiorcê lub za 
jego po�rednictwem, Bank ponosi wobec Posiadacza odpowiedzialno�ã za prawidùowe 
przekazanie zlecenia pùatniczego dostawcy pùatnika w terminie uzgodnionym miêdzy 
Bankiem, a Posiadaczem, umo¿liwiaj¹c w przypadku transakcji polecenia zapùaty 
rozrachunek tej transakcji w uzgodnionym terminie pùatno�ci. Je¿eli Bank ponosi 
odpowiedzialno�ã zgodnie ze zdaniem poprzedzaj¹cym, niezwùocznie przekazuje 
ponownie zlecenie pùatnicze dostawcy pùatnika. 
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12. Odpowiedzialno�ã Banku obejmuje tak¿e opùaty oraz odsetki, którymi zostaù obci¹¿ony 
Posiadacz rachunku w rezultacie niewykonania lub nienale¿ytego wykonania transakcji 
pùatniczej. 

13. W przypadku niewykonania lub nienale¿ytego wykonania transakcji pùatniczej 
zainicjowanej przez Posiadacza rachunku jako pùatnika jak równie¿ zainicjowanej przez 
Posiadacza rachunku jako odbiorcê lub za jego po�rednictwem, Bank bez wzglêdu na 
odpowiedzialno�ã ponoszon¹ na mocy niniejszego paragrafu podejmuje na wniosek 
Posiadacza rachunku niezwùocznie dziaùania w celu prze�ledzenia transakcji pùatniczej  
i powiadomienia Posiadacza rachunku o jego wyniku.  

 
§ 31 

1. Posiadacz rachunku odpowiada za nieautoryzowane transakcje pùatnicze do wysoko�ci 
równowarto�ci w walucie polskiej 150 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu �redniego 
ogùoszonego przez NBP obowi¹zuj¹cego w dniu wykonania transakcji, je¿eli 
nieautoryzowana transakcja jest skutkiem: 
1) posùu¿enia siê utraconym przez pùatnika albo skradzionym pùatnikowi instrumentem 

pùatniczym lub  
2) przywùaszczenia instrumentu pùatniczego lub jego nieuprawnionego u¿ycia w wyniku 

naruszenia przez Posiadacza rachunku obowi¹zków, o których mowa w § 29 ust. 6 
Regulaminu.  

2. Posiadacz rachunku odpowiada za nieautoryzowane transakcje pùatnicze w peùnej 
wysoko�ci, je¿eli doprowadziù do nich umy�lnie albo w wyniku umy�lnego lub bêd¹cego 
skutkiem ra¿¹cego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowi¹zków, o których 
mowa w § 29 ust. 5 i 6 Regulaminu. 

3. Po dokonaniu zgùoszenia zgodnie z § 24 ust. 1 Regulaminu, Posiadacz rachunku nie 
odpowiada za nieautoryzowane transakcje pùatnicze, chyba, ¿e doprowadziù  
do nieautoryzowanej transakcji umy�lnie.  

 
 

Rozdziaù XV. Wyci¹gi 
§ 32 

1. Bank przesyùa Posiadaczowi, zgodnie z jego dyspozycj¹, raz w miesi¹cu wyci¹g z rachunku:  
1) w formie elektronicznej na wskazany przez Posiadacza adres poczty elektronicznej 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�la Umowa. 
2. Wyci¹g jest dokumentem zbiorczym, przedstawiaj¹cym informacje o transakcjach 

przeprowadzonych na rachunku oraz o zmianie salda rachunku w danym miesi¹cu 
zawieraj¹cy w szczególno�ci informacje: 
1) umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê poszczególnych transakcji pùatniczych, a je¿eli jest  

to mo¿liwe tak¿e odbiorcy/pùatnika, 
2) o kwocie transakcji pùatniczej w walucie, w której obci¹¿ono/uznano rachunek 

pùatniczy Posiadacza, o kwocie wszelkich opùat zwi¹zanych z dan¹ transakcj¹ pùatnicz¹ 
wraz z ich wyszczególnieniem w tym odsetkach, 

3) o kursie walutowym zastosowanym w poszczególnych transakcjach pùatniczych oraz o 
kwocie poszczególnych transakcji pùatniczych po/przed przeliczeniem walut, o ile 
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transakcja pùatnicza wi¹zaùa siê z przeliczeniem waluty, 
4) o dacie waluty zastosowanej przy obci¹¿eniu/uznaniu rachunku, 
5) o sumie blokad na rachunku, tj. kwotach nierozliczonych, a zrealizowanych przez 

Posiadacza transakcjach, które nie zostaùy jeszcze zaksiêgowane na rachunku; 
informacja ta zawiera tak¿e blokady wynikaj¹ce z zajêã dokonanych na rachunku.  

3. Posiadacz rachunku powinien sprawdzaã na bie¿¹co prawidùowo�ã wykonanych przez 
Bank transakcji i wykazanego salda. W razie stwierdzenia nieautoryzowanych, 
niewykonanych lub nienale¿ycie wykonanych transakcji pùatniczych lub nieprawidùowego 
salda, Posiadacz rachunku zobowi¹zany jest niezwùocznie zgùosiã reklamacjê do Banku  
w trybie okre�lonym w Rozdziale XVI niniejszego Regulaminu pod rygorem wskazanym  
w § 24 ust. 2 Regulaminu. 

4. Posiadacz jest zobowi¹zany zgùosiã nieudostêpnienie przez Bank wyci¹gu. W przypadku 
zgùoszenia nieudostêpnienia wyci¹gu Bank sporz¹dzi jego duplikat, który dostarczy 
Posiadaczowi w sposób wzajemnie uzgodniony w terminie 10 dni roboczych od 
zgùoszenia. 

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

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

7. Na wniosek Posiadacza Bank dostarcza bezpùatnie przed wykonaniem indywidualnej 
transakcji pùatniczej dokonywanej na podstawie Umowy i zainicjowanej przez Posiadacza 
rachunku i w odniesieniu do tej konkretnej transakcji pùatniczej, dokùadne informacje 
dotycz¹ce maksymalnego terminu jej wykonania oraz opùat 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 usùugi TELEKONTO opisanej w § 25 Regulaminu, 
2) za po�rednictwem bankowo�ci elektronicznej, 
3) w placówkach Banku, 
4) w placówkach pocztowych z zastrze¿eniem ust. 9,  
5) w inny sposób uzgodniony pomiêdzy Posiadaczem i Bankiem.  

9. Posiadacz mo¿e uzyskaã informacje o saldzie i historii operacji równie¿ w oznaczonych 
placówkach pocztowych. Wykaz tych placówek udostêpniony jest na stronie internetowej 
Banku. Posiadacz mo¿e zùo¿yã Bankowi w formie pisemnej lub za pomoc¹ usùugi 
TELEKONTO sprzeciw wobec udostêpnienia przez placówki pocztowe takich informacji. 

10. Za dorêczenie na zlecenie Posiadacza wyci¹gu w inny ni¿ to ustalono w Umowie sposób  
a tak¿e za przesùanie kolejnego wyci¹gu w miesi¹cu, mo¿e zostaã naliczona opùata zgodnie 
z Taryf¹ opùat i prowizji. 
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Rozdziaù XVI. Skargi i reklamacje 
§ 33 

1. Posiadacz rachunku, który ma zastrze¿enia dotycz¹ce usùug �wiadczonych przez Bank lub 
uzyska informacje o zaistnieniu okoliczno�ci budz¹cych zastrze¿enia, zwi¹zanych z 
dziaùalno�ci¹ Banku, mo¿e niezwùocznie zùo¿yã reklamacjê w celu umo¿liwienia 
rozpatrzenia reklamacji przez Bank z uwzglêdnieniem postanowieñ niniejszego Rozdziaùu. 

2. Posiadacz rachunku mo¿e zùo¿yã reklamacjê: 
1) w postaci papierowej bezpo�rednio w placówce Banku, placówce pocztowej lub 

korespondencyjnie na adres placówki Banku lub placówki pocztowej wskazanej  
w Umowie,  

2) poczt¹ elektroniczn¹ na adres e-mail: informacja@pocztowy.pl, 
3) telefonicznie pod numerem 801 100 500, 
4) za po�rednictwem innych �rodków porozumiewania siê na odlegùo�ã. 

3. Bank ma prawo ¿¹daã pisemnego potwierdzenia reklamacji zùo¿onej w sposób okre�lony 
w ust. 2 pkt. 2 - 4. 

4. Reklamacje skùadane przez Posiadacza rachunku, Bank rozpatruje niezwùocznie. 
5. Na zùo¿on¹ w sposób okre�lony w niniejszym paragrafie reklamacjê, Bank udziela 

odpowiedzi w formie pisemnej lub w innej formie uzgodnionej z Posiadaczem. 
6. Z uwzglêdnieniem ust. 7 i 8, Posiadacz po wyczerpaniu postêpowania reklamacyjnego  

w Banku lub nie uzyskaniu od Banku w terminie 30 dni odpowiedzi na swoj¹ skargê, ma 
prawo zùo¿yã na pi�mie wniosek o rozstrzygniêcie sporu w zakresie roszczeñ pieniê¿nych, 
których warto�ã nie przekracza 8000 zù, a wynikaj¹cych z niewykonania lub nienale¿ytego 
wykonania przez Bank Umowy bezpo�rednio do Bankowego Arbitra Konsumenckiego 
dziaùaj¹cego przy Zwi¹zku Banków Polskich ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa. 
Procedurê postêpowania przed Arbitrem Bankowym reguluje Regulamin Bankowego 
Arbitra¿u Konsumenckiego dostêpny na stronie internetowej Zwi¹zku Banków Polskich 
(www.zbp.pl). 

7. Posiadacz ma prawo wnie�ã do Komisji Nadzoru Finansowego skargê na dziaùanie Banku, 
je¿eli to dziaùanie narusza przepisy prawa w formie pisemnej na adres Pl. Powstañców 
Warszawy 1, 00-950 Warszawa lub drog¹ elektroniczn¹ na formularzu, w sposób 
okre�lony na stronie www.knf.gov.pl. W sprawach nieuregulowanych Umow¹  
i Regulaminem, zastosowanie maj¹ przepisy obowi¹zuj¹cego prawa. 

8. Posiadacz mo¿e tak¿e zwróciã siê o pomoc w zakresie skarg i reklamacji do Miejskich  
i Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 

9. Na wyraêne ¿yczenie Posiadacza, Bank potwierdza przyjêcie reklamacji zgùoszonej  
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 zostaù nadany w momencie jej 
zarejestrowania. 

 
 

Rozdziaù XVII. Zamkniêcie rachunku 
§ 34 

1. Posiadacz mo¿e rozwi¹zaã Umowê w formie pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci, w ka¿dej 
chwili jej trwania, z zachowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia. 

2. Bank ma prawo rozwi¹zaã Umowê w formie pisemnej, tylko z wa¿nych przyczyn podanych 

mailto:informacja@pocztowy.pl
http://www.knf.gov.pl.
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w ust. 5, z zachowaniem dwumiesiêcznego okresu wypowiedzenia. 
3. Wypowiedzenie umowy przez Posiadacza uwa¿a siê za skuteczne z chwil¹ dorêczenia 

Bankowi na pi�mie o�wiadczenia o wypowiedzeniu.  
4. Wraz z wypowiedzeniem Posiadacz zobowi¹zany jest zùo¿yã dyspozycjê dotycz¹c¹ salda 

zamykanego rachunku lub rachunków prowadzonych w ramach Umowy. W przypadku braku 
takiej dyspozycji, Bank po upùywie okresu wypowiedzenia przeka¿e �rodki Posiadaczowi za 
pomoc¹ przekazu pocztowego, potr¹caj¹c koszty przekazu, a w przypadku je¿eli kwota 
�rodków nie przekracza 20 zù, Posiadacz mo¿e dokonaã ich wypùaty w placówce Banku po 
zùo¿eniu dyspozycji wypùaty. 

5. Bank mo¿e rozwi¹zaã Umowê w nastêpuj¹cych sytuacjach: 
1) wystêpuj¹c o otwarcie rachunku Posiadacz udzieliù informacji niezgodnych ze stanem 

faktycznym, 
2) Posiadacz naruszyù obowi¹zki i zasady okre�lone w Umowie oraz w Regulaminach  

i Warunkach w niej przywoùanych w zakresie usùug, o które wnioskowaù, 
3) Posiadacz korzystaù z kredytu w ROR lub salda debetowego w sposób niezgodny  

z odpowiednimi postanowieniami umownymi, 
4) zmiany ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, uniemo¿liwiaj¹cych Bankowi 

prowadzenie usùug na dotychczasowych zasadach.  
6. O�wiadczenie o wypowiedzeniu Umowy Bank przesyùa do Posiadacza na podany przez 

niego adres korespondencyjny.  
7. Posiadacz jest zobowi¹zany do spùaty wszelkich zobowi¹zañ wobec Banku wraz z nale¿nymi 

odsetkami, opùatami, prowizjami i kosztami najpóêniej w ostatnim dniu okresu 
wypowiedzenia. 

8. Rozwi¹zanie Umowy powoduje zamkniêcie rachunku. 
9. Umowa ulega rozwi¹zaniu, je¿eli w ci¹gu dwóch lat nie dokonano na rachunku ¿adnych 

obrotów poza dopisywaniem odsetek, a saldo rachunku nie przekracza 200 zù.  
10. Umowa wygasa w przypadku �mierci Posiadacza rachunku indywidualnego.  
 
 

Rozdziaù XVIII. Wypùaty po �mierci Posiadacza 
§ 35 

1. Posiadacz rachunku indywidualnego mo¿e zùo¿yã w Banku pisemne polecenie dokonania, 
po swojej �mierci, wypùaty z rachunku osobom wskazanym w dyspozycji na wypadek 
�mierci: maù¿onkowi, wstêpnym, zstêpnym lub rodzeñstwu okre�lonej kwoty. Kwota 
wypùacona nie wchodzi do spadku po Posiadaczu. 

2. Osoby wskazane w dyspozycji na wypadek �mierci s¹ uprawnione do podjêcia 
przypadaj¹cej na ich rzecz kwoty bez przeprowadzenia postêpowania spadkowego, po 
przedùo¿eniu skróconego aktu zgonu Posiadacza. Je¿eli ù¹czna kwota przypadaj¹ca tym 
osobom przekracza wysoko�ã kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn 
(okre�lonej odrêbnymi przepisami) nale¿y przedùo¿yã tak¿e za�wiadczenie z urzêdu 
skarbowego o uiszczeniu podatku lub o zwolnieniu od podatku. 

3. W razie �mierci Posiadacza rachunku indywidualnego, Bank wypùaci z tego rachunku 
koszty pogrzebu Posiadacza w wysoko�ci nie przekraczaj¹cej kosztów urz¹dzenia 
pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjêtymi w danym �rodowisku osobie, która przedùo¿y 
skrócony odpis aktu zgonu Posiadacza oraz oryginalne rachunki stwierdzaj¹ce wysoko�ã 
poniesionych wydatków, wystawione na osobê ¿¹daj¹c¹ wypùaty. 
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4. W przypadku, je¿eli Posiadacz nie wskazaù w Dyspozycji na wypadek �mierci osób 
uprawnionych, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, wypùata salda rachunku 
dokonywana jest przez Bank na rzecz spadkobierców Posiadacza po przedùo¿eniu: 
1) prawomocnego (zaopatrzonego w klauzulê prawomocno�ci) postanowienia s¹du  

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

spadkobierców o podziale sum ulokowanych na rachunku, 
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 przysùugiwaùo za okres po �mierci Posiadacza 
rachunku, o ile �rodki te nie zostaùy wypùacone 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 poinformowaã ten organ wraz  
ze wskazaniem osób, które pobraùy wypùaty.  

 
Rozdziaù XIX. Zmiany tre�ci Regulaminu 

§ 36 
1. Bank zastrzega prawo zmiany Regulaminu z wa¿nych przyczyn. 
2. Za wa¿ne przyczyny uznaje siê: 

1) zmiany w ofercie Banku zwi¹zane z rozszerzeniem zakresu usùug lub produktów lub 
ulepszeniem istniej¹cych usùug lub produktów objêtych Regulaminem, 

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

3) zmianê w przepisach prawa lub ich interpretacji wskutek orzeczeñ s¹dów, decyzji, 
rekomendacji lub zaleceñ Narodowego Banku Polskiego, KNF i innych wùa�ciwych 
organów, które wymagaj¹ zmiany Regulaminu, 

4) zmian zwi¹zanych z postêpem technologicznym, który wymusza zmiany w zakresie 
objêtym Regulaminem. 

3. Bank zawiadamia Posiadacza rachunku o tych zmianach, które odnosz¹ siê do usùug  
i produktów, z których Posiadacz rachunku korzysta w ramach Umowy. 

4. Bank zawiadamia Posiadacza rachunku o zmianach do Regulaminu w sposób okre�lony  
w Umowie, nie póêniej ni¿ na dwa miesi¹ce przed proponowan¹ dat¹ wej�cia w ¿ycie 
zmian. 

 
§ 37 

1. Je¿eli przed proponowan¹ dat¹ wej�cia w ¿ycie zmian Posiadacz rachunku nie zùo¿y 
pisemnego sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje siê, ¿e wyraziù na nie zgodê.  

2. Posiadacz rachunku ma prawo przed dat¹ proponowanego wej�cia w ¿ycie zmian 
wypowiedzieã Umowê ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opùat z tego tytuùu.  

3. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku zùo¿y sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia 
Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Umowa wygasa z dniem poprzedzaj¹cym dzieñ 
wej�cia w ¿ycie proponowanych zmian, bez ponoszenia opùat z tego tytuùu  
i z uwzglêdnieniem postanowieñ § 38 Regulaminu.  

4. Najpóêniej w dacie rozwi¹zania Umowy Posiadacz rachunku zobowi¹zany jest do spùaty 
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nale¿nych Bankowi opùat i prowizji, a w przypadku korzystania z salda debetowego 
dodatkowo do spùaty tego salda wraz z nale¿nymi odsetkami. 

 
§ 38 

W przypadku, gdy w ramach Umowy prowadzone s¹ lokaty, zgùoszenie sprzeciwu wobec 
proponowanych zmian skutkuje wyga�niêciem Umowy z dniem poprzedzaj¹cym dzieñ 
wej�cia w ¿ycie proponowanych zmian, bez ponoszenia opùat i skutkuje wypùat¹ caùo�ci 
�rodków zgromadzonych na rachunku lokaty oraz zamkniêciem rachunku lokaty  
z zastrze¿eniem, i¿ Posiadacz rachunku lokaty zachowuje prawo do odsetek naliczonych do 
dnia poprzedzaj¹cego dzieñ rozwi¹zania Umowy. 
 
 

Rozdziaù XX. Dane osobowe 
§ 39 

1. W celu prawidùowego wykonania postanowieñ Umowy i niniejszego Regulaminu, Bank 
zbiera i przechowuje dane osobowe Posiadaczy rachunków i ich peùnomocników. 

2. Administratorem danych osobowych Posiadacza jest Bank.  
3. Dane osobowe Posiadacza s¹ zbierane w celu zawarcia i realizacji Umowy, w szczególno�ci 

oceny zdolno�ci kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, je¿eli bêdzie ona konieczna. 
4. Bank mo¿e na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 w 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 póên. zm.) przetwarzaã dane osobowe Posiadacza w celu marketingu 
bezpo�redniego wùasnych produktów lub usùug.  

5. Odbiorcami danych osobowych Posiadacza mog¹ byã podmioty okre�lone w art. 105 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 
z póên. zm.), zwanej dalej Prawem bankowym, w szczególno�ci podmioty utworzone na 
podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego. 

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

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 zwùoki powy¿ej 60 dni w speùnieniu �wiadczenia wynikaj¹cego  
z Umowy przetwarzaã dane osobowe Posiadacza przez okres 5 lat od dnia wyga�niêcia 
zobowi¹zania wynikaj¹cego z Umowy w celu oceny zdolno�ci kredytowej i analizy ryzyka 
kredytowego.  

8. Bank mo¿e na podstawie art. 105 ust. 4b Prawa bankowego udostêpniaã biurom 
informacji gospodarczej dane Posiadacza o zobowi¹zaniach powstaùych z tytuùu umów 
zwi¹zanych z dokonywaniem czynno�ci bankowych, gdy s¹ speùnione ù¹cznie nastêpuj¹ce 
warunki, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostêpnianiu 
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530  
z póên. zm.), tj.: 
1) ù¹czna kwota wymagalnych zobowi¹zañ Posiadacza wobec Banku wynosi co najmniej 

200 zùotych oraz s¹ one wymagalne od co najmniej 60 dni; 
2) upùyn¹ù co najmniej miesi¹c od wysùania przez Bank listem poleconym albo dorêczenia 
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Posiadaczowi do r¹k wùasnych, na adres do dorêczeñ, a je¿eli taki adres nie zostaù 
wskazany - na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapùaty, zawieraj¹cego 
ostrze¿enie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej,  
z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura. 

9. Podmioty, o których stanowi art. 105 ust. 4 Prawa bankowego mog¹ udostêpniaã dane 
osobowe Posiadacza przekazane im przez Bank: 
1) biurom informacji gospodarczej, dziaùaj¹cym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 

2010 r. o udostêpnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych 
(Dz. U. Nr 81, poz. 530 z póên. zm.), na podstawie wniosków tych biur i w zakresie  
w nich okre�lonym,  

2) instytucjom finansowym, bêd¹cym podmiotami zale¿nymi od banków dotycz¹ce 
zobowi¹zañ Posiadacza powstaùych z tytuùu Umowy, a zwi¹zanych z wykonywaniem 
czynno�ci bankowych, na podstawie art. 105 ust. 4d Prawa bankowego, 

3) innym instytucjom ustawowo upowa¿nionym w zwi¹zku z wykonywaniem przez nie 
czynno�ci bankowych na warunkach okre�lonych w Prawie bankowym. 

10. Posiadaczowi przysùuguje prawo dostêpu do tre�ci swoich danych oraz ich poprawiania.  
11. Obowi¹zek podania przez Posiadacza danych osobowych wynika z przepisów Prawa 

bankowego. 
 
 

Rozdziaù XXI. Postanowienia koñcowe 
§ 40 

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

2. Posiadacz i Peùnomocnik obowi¹zany jest zawiadomiã Bank o ka¿dej zmianie miejsca 
zamieszkania, adresu do korespondencji. Zawiadomienie skùadane jest telefonicznie, 
pisemnie lub za po�rednictwem innych sposobów komunikacji dostêpnych w Banku.  

3. Zmiana nazwiska, cech dokumentu to¿samo�ci lub wzoru podpisu Posiadacza lub 
Peùnomocnika wymaga zgùoszenia, które skùadane jest w placówkach Banku, placówkach 
pocztowych lub w ramach bankowo�ci elektronicznej (o ile Bank udostêpniù tak¹ 
funkcjonalno�ã). 

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

5. W wyj¹tkowych przypadkach Bank mo¿e podj¹ã decyzjê o otwarciu i prowadzeniu 
rachunku na odrêbnych zasadach. 

6. Úrodki pieniê¿ne znajduj¹ce siê na rachunku wolne s¹ od zajêcia s¹dowego lub 
administracyjnego na podstawie tytuùu wykonawczego do wysoko�ci okre�lonej prawem 
bankowym. 

7. Úrodki 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 póên. zm.). 

8. W celu zapewnienia wùa�ciwego poziomu bezpieczeñstwa, Bank mo¿e poprosiã osobê 
skùadaj¹c¹ dyspozycjê o okazanie dodatkowego dokumentu to¿samo�ci.  
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9. Bank informuje, i¿ w celu wykonania Umowy oraz w zakresie obsùugi rachunków powierza 
Poczcie Polskiej S.A., z siedzib¹ w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa 
przetwarzanie informacji chronionych tajemnic¹ bankow¹, zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 z póên. zm.) oraz ustawy 
z dnia 5 wrze�nia 2008 r. o komercjalizacji pañstwowego przedsiêbiorstwa u¿yteczno�ci 
publicznej �Poczta Polska� (tj. Dz.U. z 2008r. Nr 180 poz. 1109), a tak¿e zawartych z Bankiem 
umów. 

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. poz. 1376 z póên. zm.) czynno�ci faktyczne zwi¹zane  
z wykonywaniem umów zawartych przez Bank, Bank powierza swojej spóùce zale¿nej 
Centrum Operacyjne sp. z o.o. z siedzib¹ w Bydgoszczy, przy ul. Jagielloñskiej 17, 85-959 
Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiêbiorców w S¹dzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII 
Wydziaù Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem KRS 0000359084.  

11. Umowa zawierana jest w jêzyku polskim; w tym te¿ jêzyku strony Umowy porozumiewaj¹ 
siê w trakcie jej obowi¹zywania. 

12. Sposób porozumiewania siê miêdzy Bankiem i Posiadaczem, w tym sposób skùadania 
dyspozycji przez Posiadacza oraz sposób przekazywania informacji przez Bank, zostaù 
wskazany w poszczególnych przypadkach w Umowie, w tym w Regulaminie. 

13. Posiadacz mo¿e w ka¿dym czasie obowi¹zywania Umowy ¿¹daã udostêpnienia 
postanowieñ Umowy w tym Regulaminu, a tak¿e informacji o adresach placówek Banku 
oraz agentów Banku, w których prowadzona jest dziaùalno�ã, maj¹cych znaczenie do 
celów porozumiewania siê z Bankiem, w postaci papierowej lub na trwaùym 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 
internetowym https://e-wniosek.pocztowy.pl/umowy/. Dostêp do Umowy mo¿liwy bêdzie 
po wprowadzeniu identyfikatora i hasùa, które Bank udostêpniù Posiadaczowi na tej 
Umowie. 

14. Niniejszy Regulamin wydany zostaù na podstawie art. 109 Prawa bankowego. 
 
 
 
 

https://e-wniosek.pocztowy.pl/umowy/.

