Wykaz zmian obowiązujących od dnia 18 marca 2022 r. do:
„Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A”
„Regulaminu wydawania i używania kart płatniczych do rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.”
I.

Szczegółowy wykaz zmian w Regulaminie Rachunków

1. W § 1 w ust. 1:
1) dodaje się punkt 17) w następującym brzmieniu:
„17) Fixing - proces ustalenia wartości wskaźnika referencyjnego przez podmiot zwany dalej Administratorem, który uzyskał zezwolenie na
prowadzenie działalności jako Administrator danego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej,”,
numeracja kolejnych punktów ulega odpowiedniej zmianie,
2) dodaje się punkt 61) w następującym brzmieniu:
„61) Rozporządzenie BMR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016 /1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów
stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy
inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 171/1 z dnia 29
czerwca 2016 r),”,
numeracja kolejnych punktów ulega odpowiedniej zmianie,
3) w punkcie 62) w definicji „siła wyższa”:
a) po wyrazie „nieprzewidziane” dodaje się przecinek oraz wyraz: „nagłe”,
b) skreśla się treść: „działanie władz państwowych, zamieszki,”,
4) w punkcie 77) w definicji „ustawa o usługach płatniczych” aktualizuje się Dziennik Ustaw z „t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 794 z póź. zm.” na „t.j. Dz. U.
2021 r., poz. 1907 z póź. zm.”,
5) w punkcie 78) w definicji „ustawa Kodeks karny” aktualizuje się Dziennik Ustaw z „t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1444 z póź. zm.” na „t.j. Dz.U. z 2021 poz.
2345 z póź. zm.”,
6) w punkcie 79) w definicji „ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” aktualizuje się Dziennik Ustaw z „Dz.U. z
2020 r. poz. 971 z późn. zm.” na „Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.”,
7) w punkcie 85) w definicji „Warunki” skreśla się treść: „odpowiednio do usługi bankowości elektronicznej używanej przez Użytkownika: „Warunki
świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i usługi bankowości telefonicznej Telekonto” lub”,
8) punkty 93) do 97) otrzymują nowe brzmienie:
„93) wskaźnik EURIBOR (Euro Offered Rate) – wskaźnik referencyjny ustalany w każdym dniu roboczym przez Administratora wskaźników
referencyjnych (European Money Markets Institute) na podstawie stawek z kwotowań podmiotów będących tzw. uczestnikami fixingu,
94) wskaźnik SOFR (Secured Overnight Financing Rate) - wskaźnik referencyjny stopy procentowej w rozumieniu Rozporządzenia BMR,
której Administratorem jest Federal Reserve Bank of New York w Nowym Jorku lub każdy inny podmiot, pełniący tę funkcję w
przyszłości. Od dnia 01.01.2022 r. zastąpił wskaźnik LIBOR USD 1M/3M/6M,
95) wskaźnik SONIA (Sterling Overnight Invex Average) - wskaźnik referencyjny stopy procentowej w rozumieniu Rozporządzenia BMR,
której Administratorem jest Bank of England lub każdy inny podmiot, pełniący tę funkcję w przyszłości. Od dnia 01.01.2022 r. zastąpił
wskaźnik LIBOR GBP,
96) wskaźnik SARON (Swiss Average Rate Overnight) - wskaźnik referencyjny stopy procentowej dla franka szwajcarskiego (CHF) w
rozumieniu Rozporządzenia BMR, której Administratorem jest SIX Swiss Exchange z siedzibą w Zurychu lub każdy inny podmiot,
pełniący tę funkcję w przyszłości. Wskaźnik oparty jest o zabezpieczony rynek pieniężny oraz obliczany jako jednodniowa stopa referencyjna
oparta na danych z rynku transakcji repo rozliczanych we franku szwajcarskim (CHF). Dla terminów innych niż ON wyznaczany jest wskaźnik
SARON Compound będący wskaźnikiem składanym, który od dnia 01.01.2022 r. zastąpił LIBOR CHF,
97) wskaźnik WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) – wskaźnik referencyjny stopy procentowej w rozumieniu Rozporządzenia BMR, ustalany
przez Administratora wskaźnika: GPW Benchmark S.A. lub każdy inny podmiot, pełniący tę funkcję w przyszłości,”,
numeracja kolejnych punktów ulega odpowiedniej zmianie.
2. W § 1 w ust. 7 na końcu zdania przed kropką dodaje się treść: „z zastrzeżeniem postanowień § 26 ust. 6 pkt 2) Regulaminu”.
3. W § 5b dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:
„5. Zmiana wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku podawanego za rok ubiegły,
ogłoszonego przez Prezesa GUS w styczniu każdego roku, skutkuje zmianą wysokości kwoty zwykłego zarządu, począwszy od pierwszego
roboczego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zmiana została ogłoszona.”.
4. W § 13 w ust. 2 w pkt. 6) oraz w ust. 5 w pkt. 3) po wyrazach: „sektora bankowego lub finansowego” wstawia się przecinek.
5. § 15 i § 16 otrzymują brzmienie:
„§ 15
1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku są, w zależności od treści zawartej z Posiadaczem rachunku Umowy, nieoprocentowane lub
oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, określonej w Komunikacie, podawanej w stosunku rocznym.
2. Wysokość i rodzaj oprocentowania podawane są w Umowie w dniu otwarcia rachunku. Jeżeli otwarcie rachunku następuje w innym terminie, niż
podpisanie Umowy, informacja ta dostępna jest na potwierdzeniu otwarcia rachunku.
3. Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej, jest ustalane w
oparciu o bazową stopę procentową oraz marżę Banku, zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 i 7 oraz z
uwzględnieniem § 16 Regulaminu. Bank może uzależnić wysokość oprocentowania od kwoty zgromadzonych środków na rachunku, wówczas
zastosowanie ma ust. 6 niniejszego paragrafu.
4. Bazową stopą procentową dla rachunków o zmiennym oprocentowaniu, prowadzonych w złotych, jest stopa depozytowa ogłaszana przez
Narodowy Bank Polski i publikowana na stronie www.nbp.pl. Bazową stopą procentową dla rachunków walutowych, o zmiennym oprocentowaniu,
są podstawowe stopy procentowe ogłaszane przez banki centralne lub organy kształtujące politykę pieniężną w zakresie stóp procentowych dla
danej waluty obcej.
5. Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, ulega zmianie w co najmniej jednym ze wskazanych przypadków:
1) jednorazowej zmiany stopy bazowej o minimum 0,25 punktu procentowego. Bank zmienia wówczas oprocentowanie rachunku zgodnie z
kierunkiem i zakresem zmiany stopy bazowej w stosunku do poprzednio obowiązującej dla danego rachunku, nie później, niż w ciągu 3
miesięcy od dnia ogłoszenia zmienionej stopy bazowej,

2) zmiany marży Banku w stosunku do poprzednio obowiązującej dla danego rachunku z przyczyn i w trybie wskazanym w § 16 Regulaminu.
6. W przypadku rachunków, gdzie stopa procentowa zależna jest od wysokości salda na rachunku, przy naliczaniu odsetek uwzględnia się aktualny
stan salda na koniec dnia roboczego oraz odpowiednią do wysokości salda stopę oprocentowania, która dla poszczególnych progów podawana
jest w Komunikacie załączanym do Umowy i stanowiącym jej integralną część.
7. W przypadku, gdy wysokość oprocentowania obliczona zgodnie postanowieniami ust. 3 będzie wartością ujemną, Bank przyjmie wartość
oprocentowania równą 0 (zero).
§ 16
1. Bank ma prawo dokonać zmiany marży Banku dla rachunków, o zmiennym oprocentowaniu, prowadzonych w złotych w przypadku zaistnienia
przynajmniej jednej z następujących przesłanek:
1) zmiany jednomiesięcznego wskaźnika WIBID o co najmniej 0,02 punktu procentowego,
2) zmiany poziomu rentowności bonów skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa w okresie ostatnich 24 miesięcy o co najmniej 0,1 punktu
procentowego w stosunku do poprzednio ogłoszonej rentowności,
3) zmiany rentowności obligacji skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa o co najmniej 0,1 punktu procentowego w stosunku do
poprzednio ogłoszonej rentowności tych obligacji, według informacji publikowanych na stronie internetowej https://www.bondspot.pl w zakładce
„Treasury BondSpot Poland® › Notowania”,
4) zmiany poziomu rezerw obowiązkowych lub odpisów ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej lub inny właściwy organ,
5) zobowiązania Banku do utworzenia rezerw lub odpisów nieprzewidzianych w przepisach prawa w dacie zawarcia Umowy lub do zapłaty
obowiązkowych opłat, podatków lub innych kosztów, do zapłaty których Bank nie był zobowiązany w dacie zawarcia Umowy,
na zasadach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
2. Bank ma prawo dokonać zmiany marży Banku dla rachunków walutowych, o zmiennym oprocentowaniu, w przypadku zaistnienia przynajmniej
jednej z następujących przesłanek:
1) zmiany jednomiesięcznego wskaźnika referencyjnego EURIBOR lub wskaźnika SARON, SOFR, SONIA, o co najmniej 0,02 punktu
procentowego,
2) zmiany poziomu rezerw obowiązkowych lub odpisów dla danej waluty, w której prowadzony jest rachunek walutowy, ustalonych przez właściwy
organ w danym państwie,
3) zobowiązania Banku do utworzenia rezerw lub odpisów nieprzewidzianych w przepisach prawa w dacie zawarcia Umowy lub do zapłaty
obowiązkowych opłat, podatków lub innych kosztów, do zapłaty których Bank nie był zobowiązany w dacie zawarcia Umowy,
na zasadach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. Bank dokonuje zmiany marży według następujących zasad:
1) zmiana następuje nie częściej, niż dwa razy w ciągu roku, jeśli jest niekorzystna dla Posiadacza rachunku,
2) wpływ zmiany marży, dokonanej na podstawie przesłanek wskazanych w ust. 1 pkt 1)- 3) oraz ust. 2 pkt 1), na oprocentowanie, następuje w
kierunku zgodnym z kierunkiem zmiany czynników wskazanych w tych przesłankach,
3) wpływ zmiany marży, dokonanej na podstawie przesłanek wskazanych w ust. 1 pkt 4)- 5) oraz ust. 2 pkt 2) – 3), na oprocentowanie, następuje
w kierunku przeciwnym do kierunku zmiany czynników wskazanych w tych przesłankach,
4) zakres zmiany marży Banku nie może przekroczyć 1 – krotności zmiany czynnika/czynników, na podstawie którego/których Bank dokonał
zmiany marży.
4. Bank zastrzega sobie prawo do czasowego podwyższenia oprocentowania w ramach promocji poprzez dodanie marży promocyjnej. O wysokości
marży promocyjnej Bank informuje Posiadacza rachunku w sposób określony w ust. 5-6 niniejszego paragrafu.
5. Podwyższenie oprocentowania lub zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stopy bazowej może zostać wprowadzona bez uprzedzenia
Posiadacza rachunku, a sposób powiadomienia określony jest w ust. 6 i nie ma do niej zastosowania § 52 ust. 4 Regulaminu.
6. Bank informuje Posiadacza rachunku o zmienionej wysokości oprocentowania:
1) poprzez podanie obowiązującej po zmianie stopy oprocentowania na pierwszym wyciągu wygenerowanym po zmianie oprocentowania i
dostarczenie go w sposób określony przez Posiadacza w Umowie, a także
2) poprzez udostępnienie takiej informacji na stronie internetowej Banku oraz poprzez publikację takiej informacji za pośrednictwem Komunikatu
w placówkach Banku i placówkach pocztowych.
7. Jeżeli zmiana wysokości oprocentowania spowodowana zostanie zmianami, o których mowa w ust. 1-2 niniejszego paragrafu, Bank informuje o
zmianie wysokości stóp procentowych nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie poprzez dostarczenie tych informacji
na wyciągu z rachunku w sposób określony przez Posiadacza w Umowie. Odpowiednie zastosowanie ma § 53 Regulaminu.
8. Aktualna wysokość oprocentowania rachunków podawana jest w Komunikacie, który dostępny jest w placówkach Banku, placówkach pocztowych
oraz na stronie www.pocztowy.pl.”.
6. W § 17:
1) ust. 5, pkt. 2) zmienia się odwołanie z dotychczasowego: „§ 16 ust. 5 pkt 2” na: „§ 16 ust. 6 pkt 2”,
2) ust. 10: aktualizuje się Dziennik Ustaw z: „t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.” na: „t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.”.
7. W § 24 ust. 12 aktualizuje się Dziennik Ustaw z: „tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.” na: „tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z
późn. zm.”.
8. W § 26:
1) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Poprawność i uwierzytelnienie złożonego zlecenia płatniczego w placówce Banku lub placówce pocztowej potwierdzana jest przez
Posiadacza:
1) własnoręcznym podpisem zgodnym ze wzorem złożonym na Umowie. Podpis składany jest na potwierdzeniu złożonego zlecenia
płatniczego.,
2) podaniem przez Posiadacza w momencie składania zlecenia płatniczego, prawidłowego kodu autoryzacyjnego, udostępnionego przez
Bank na zarejestrowany w systemie Banku numer telefonu komórkowego Posiadacza, poprzez:
a) wiadomość SMS,
b) powiadomienie za pośrednictwem aplikacji mobilnej,
o ile Bank oferuje taką formę autoryzacji.”,
2) dodaje się ust. 11 w następującym brzmieniu:
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„11. Informacja o udostępnieniu sposobu autoryzacji, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2) zostanie przekazana przez Bank w Komunikacie. W
Komunikacie, Bank wskaże także rodzaj transakcji płatniczych w stosunku do których możliwa jest autoryzacja w trybie, o którym mowa w
ust. 6 pkt. 2) niniejszego paragrafu.”.
9. § 34:
1) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:
„8. W przypadku lokat o stałej stopie procentowej, oprocentowanie ustalane jest w oparciu o co najmniej jeden z poniższych wskaźników:
1) podstawowe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego (NBP), takich jak: stopa referencyjna lub stopa depozytowa,
2) podstawowe stopy procentowe ogłaszane przez banki centralne lub organy kształtujące politykę pieniężną w zakresie stóp
procentowych dla danej waluty obcej– dla lokat w walutach obcych,
3) wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS),
4) wskaźnika WIBID,
5) wskaźnika referencyjnego EURIBOR lub wskaźnika SARON, SOFR, SONIA,,
6) poziomu rezerw obowiązkowych lub odpisów ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej lub inny właściwy organ,
7) rentowności bonów skarbowych,
8) rentowności obligacji skarbowych.
9. W przypadku lokat o zmiennej stopie procentowej, oprocentowanie ustalane jest na zasadach określonych w § 15 ust. 3 – 5, chyba że dla
danej lokaty inaczej stanowią warunki określone w Komunikacie.”,
2) skreśla się dotychczasową treść ust. 10, 11 i 12,
3) nadaje się nowe brzmienie ust. 10 i 11:
„10. Bank ma prawo dokonać zmiany oprocentowania lokat o zmiennym oprocentowaniu prowadzonych w złotych z przyczyn określonych w § 16
ust. 1 niniejszego Regulaminu.
11. Bank ma prawo dokonać zmiany oprocentowania lokat o zmiennym oprocentowaniu prowadzonych w walutach obcych z przyczyn
określonych w § 16 ust. 2 niniejszego Regulaminu.”.
4) numeracja kolejnych ustępów ulega odpowiedniej zmianie,
5) w ust. 15 zmianie ulega dotychczasowe odwołanie z „w § 16 ust. 5” na „w § 16 ust. 6”,
6) w ust. 16:
a) dotychczasowe odwołanie: „ust. 12-13” zastępuje się odwołaniem „ust. 10 – 11”,
b) skreśla się: „nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie”,
c) dotychczasowe odwołanie: „§ 16 ust. 6” zastępuje się odwołaniem „§ 16 ust. 7”.
10. W § 58 w ust. 7 aktualizuje się Dziennik Ustaw z: „t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.” na: „t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.”.
II.
Szczegółowy wykaz zmian w Regulaminie Kart
Zmienia się spis treści poprzez aktualizację oznaczenia stron dla poszczególnych tytułów Rozdziałów w treści Regulaminu Kart.
1) W Rozdziale I:
1) w § 2:
a) w pkt 7, w zdaniu pierwszym wyrażenie „przy użyciu karty” zastępuje się wyrażeniem „poprzez umieszczenie karty w czytniku POS”,
b) w pkt 16 na końcu definicji dodaje się zapis „, a także, o ile Bank udostępnia taki rodzaj karty -, karta biometryczna, posiadająca funkcjonalność
autoryzacji biometrycznej transakcji odciskiem palca lub karta wirtualna,”,
c) dodaje się nowe pkt 17 i 18 w brzmieniu:
” 17.
karta biometryczna – karta umożliwiająca dokonanie biometrycznego uwierzytelnienia transakcji przy użyciu biometrycznego wzorca
odcisku palca., Wzorzec biometryczny odcisku palca jest zapisywany i zabezpieczony na karcie płatniczej. Nie jest on przechowywany w czytniku,
w systemach Banku ani też nie jest on przesyłany w systemach płatności,
18.
karta wirtualna – karta dostępna w wersji cyfrowej, dla której dane karty (numer karty, data ważności oraz CVC2 ) udostępniane są w
bankowości elektronicznej, karta wydawana w wersji cyfrowej lub w połączeniu z przesłaniem jej fizycznego odpowiednika,”
a dotychczasowe punkty 17 – 59 otrzymują numerację 18 – 61,
d) dodaje się nowy pkt 62 w brzmieniu:
„ 61.
Xiaomi Pay – aplikacja na danym urządzeniu Użytkownika karty, umożliwiająca dokonywanie płatności mobilnych na zasadach
określonych w odrębnym regulaminie,”,
a kolejne punkty otrzymują odpowiednią numerację.
2) W Rozdziale II:
1) w § 4 w ust. 8 skreśla się wyrażenie „aplikacji mobilnej”,
2) w § 5
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Kartę oraz PIN, Bank wysyła, odrębnymi przesyłkami, na adres korespondencyjny do rachunku, wskazany w Umowie, z zastrzeżeniem ust. 2. W
przypadku karty biometrycznej, karta wysyłana jest wraz z czytnikiem elektronicznym, umożliwiającym zakodowanie wzorca biometrycznego
odcisku palca.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Bank może przekazać Kartę i PIN w sposób inny, niż określony w ust. 1, lub udostępnić Użytkownikowi karty usługę możliwość samodzielnego
nadawania PIN. Dla kart wirtualnych i biometrycznych, PIN jest nadawany przez Użytkownika karty wyłącznie w bankowości elektronicznej.”.
c) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„ 6.
Niezwłocznie po otrzymaniu karty, Użytkownik karty zobowiązany jest do:
1) o ile na karcie jest odpowiednie pole, złożenia, podpisu zgodnego ze wzorem podpisu złożonym na Umowie,
2) dla karty biometrycznej, jeżeli chce korzystać z uwierzytelniania transakcji poprzez autoryzację biometryczną, zobowiązany jest do zakodowania
na karcie wzorca biometrycznego swojego odcisku palca.
7. Wydana karta płatnicza jest nieaktywna (nie można nią dokonywać transakcji, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 8). Użytkownik karty
aktywuje ją, zgodnie ze szczegółową informacją, przesłaną wraz z kartą. Pierwsza transakcja z fizycznym użyciem aktywnej karty powinna być
dokonana z wprowadzeniem PIN.”
a dotychczasowe ustępy 7-9 otrzymują numerację 8-10
3) w § 6
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a)
b)

w ust. 1 skreśla się wyrażenie „wydrukowanych na karcie”,
w ust. 2 skreśla się w pierwszym zdaniu po słowie „Użytkownik” słowo „tej” oraz na końcu pierwszego zdania dodaje się wyrażenie „(nie
dotyczy karty wirtualnej w wersji cyfrowej)”,
4) w § 7 w ust. 5 w zdaniu pierwszym na końcu dodaje się wyrażenie „(nie dotyczy karty wirtualnej w wersji cyfrowej)”
3) W Rozdziale III:
1) w § 9:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.
Bank udostępnia funkcjonalność wykonywania transakcji na odległość dla wskazanego rodzaju karty. Informacje dotyczące możliwości
ich Bank udostępnia na stronie internetowej www.pocztowy.pl.”,
b) w ust. 6 przed słowem „państwa” skreśla się słowo „kraju”,
c) w ust. 9, po wyrażeniu „w oparciu o numer karty” dodaje się wyrażenie „lub jego wirtualny odpowiednik w przypadku płatności mobilnych”,
d) w ust. 10 ,
- w pkt 1 po wyrażeniu „wprowadzenie PIN” dodaje się wyrażenie „, autoryzację biometryczną odciskiem palca”,
- w pkt 3 wprowadza się nowy ppkt d) w brzmieniu:
„d)
wymogi odnośnie sposobu autoryzowania transakcji, o których mowa w lit. a)-c) powyżej nie dotyczą karty biometrycznej. W przypadku
karty biometrycznej, wszystkie transakcje zbliżeniowe bez względu na kwotę transakcji, wymagają autoryzacji biometrycznej odciskiem palca,
przy czym w przypadku gdy nie powiedzie się autoryzacja biometryczna lub nie będzie możliwa, konieczne będzie umieszczenie karty w POS i
wprowadzenie PINu,”
a dotychczasowe ppkt d)-g) otrzymują litery e)-h)
- w pkt 4 na końcu dodaje się wyrażenie „(nie dotyczy karty wirtualnej w formie cyfrowej)”,
- w pkt 6 zastępuje się każdorazowo przecinkiem słowo ”lub” miedzy nazwami Google Pay i Garmin Pay oraz dodaje się po nazwie Gamin Pay
„lub Xiaomi Pay”,
e) w ust. 11 na końcu pierwszego zdania dodaje się wyrażenie „(nie dotyczy karty wirtualnej w wersji cyfrowej)”,
2) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3.
Posiadacz, może indywidualnie zmienić limit kwotowy i liczbowy w zakresie nie przekraczającym wartości maksymalnych, z
zastrzeżeniem, że wartość limitu podrzędnego nie może przewyższyć wartości limitu nadrzędnego. W indywidualnych przypadkach na wniosek
Posiadacza Bank może indywidualnie zmienić limit kwotowy i liczbowy dla kart (z wyłączeniem kart w formie naklejki) w zakresie przekraczającym
wartości maksymalne na indywidualnych zasadach, ustalonych pomiędzy Posiadaczem, a Bankiem, po spełnieniu wymogów wynikających z
ogólnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.”
4) W Rozdziale VI, w § 22, w ust. 1:
1) pkt 1 po wyrażeniu „zabezpieczenia karty” dodaje się wyrażenie „i jej danych”,
2) pkt 6 zastępuje się wyrażenie „umieszczonych na karcie” słowem „karty”,
5) w Rozdziale VII, w § 25, w ust. 1 na końcu pierwszego zdania, w Rozdziale IX, w § 29, w ust 7 na końcu pierwszego zdania oraz w § 30, w ust 10
dodaje się wyrażenie „(nie dotyczy karty wirtualnej w wersji cyfrowej)”.
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