
ZAŁĄCZNIK

I. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZMIAN W REGULAMINIE RACHUNKÓW 

Zmiany w Spisie treści:
– dodano trzy nowe rozdziały: „Rozdział V. Podstawowy rachunek płatniczy”, „Rozdział XVII. Powiadamianie SMS Serwis SMS” i „Rozdział XIX. Przeniesienie rachunku 

płatniczego”, 
– zmieniono nazwy następujących rozdziałów: z „Rozdział X. Telefoniczna obsługa rachunku – Telekonto” na „Rozdział XI. Usługa bankowości telefonicznej Telekonto”, 

z „Rozdział XI. Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym” na „Rozdział XII. Kredyt w rachunku płatniczym”, z „Rozdział XII. Limit debetowy w rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowym” na „Rozdział XIII. Limit debetowy w ROR”, z „Rozdział XV. Wyciągi” na „Rozdział XVI. Wyciągi i zestawienia opłat” 

– dostosowano odpowiednio numerację pozostałych rozdziałów.
Zmiany w Rozdziale I. Postanowienia ogólne:
1. w § 1:
 a) w ustępie (ust.) 1 po wyrazach „otwierania i prowadzenia rachunków” dodano „płatniczych” oraz zdania z ust. 1 i z ust. 2 połączono w jednym ust. i otrzymały 

numerację ust. 1. Tym samym ust. 3 – 8 otrzymały numerację 2 – 7,
 b) w dotychczasowym ust. 2 pkt 1) w definicji „Bank” zmieniono kapitał zakładowy z „110 132 880 zł” na „128 278 080 zł”,
 c) w dotychczasowym ust. 2 dodano nową treść pkt. 4) w brzmieniu:„4) Centralna Informacja o rachunkach – prowadzona przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. 

baza, umożliwiająca dostęp do informacji o posiadanych rachunkach przez Posiadacza lub odszukanie rachunków osób zmarłych; Centralna Informacja 
o rachunkach udostępniona jest dla Posiadacza rachunku lub dla osoby, która uzyskała tytuł prawny do spadku po Posiadaczu, a także dla Banku w szczególności na 
potrzeby zawarcia Umowy o podstawowy rachunek płatniczy,”,

 d) numerację definicji 4) i 5) zmieniono na 5) i 6),
 e) dodano nową treść w pkt. 7) w brzmieniu:
  „ 7) dokument dotyczący opłat – dokument przekazywany konsumentowi przed zawarciem Umowy, z odpowiednim wyprzedzeniem, w postaci papierowej albo 

elektronicznej, dotyczący opłat pobieranych przez Bank z tytułu świadczonych usług reprezentatywnych w związku z prowadzeniem rachunku płatniczego, 
w celu umożliwienia konsumentowi porównania oferty Banku z ofertami innych dostawców prowadzących rachunki płatnicze,”,

 f) numerację definicji 6) – 14) zmieniono na 8) – 16),
 g) w dotychczasowym pkt. 6) w definicji „dokument tożsamości” dotychczasowa treść: „ i a w przypadku osób małoletnich” otrzymała brzmienie: „a w przypadku 

osób małoletnich”,
 h) w dotychczasowym ust. 2 pkt. 14) w definicji „Komunikat” zmieniono zwrot „dokument publikowany przez Bank, w którym” na „dokumenty publikowane przez 

Bank, w których” oraz w zdaniu drugim zwrot „”Komunikat dostępny jest” na „Komunikaty udostępniane są”,
 i) dodano nową treść w pkt. 17) i 18) o brzmieniu:
  „17) konsument – osoba fizyczna dokonująca z Bankiem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 

a w przypadku, gdy osoba ta zawarła z Bankiem Umowę, także Posiadacz rachunku,
  18) kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,”
 j) numerację definicji 15) – 19) zmieniono na 19) – 23),
 k) w dotychczasowym pkt. 17) w definicji „Konto Oszczędnościowe” na końcu definicji kropkę zamieniono na przecinek,
 l) w dotychczasowym pkt. 18) w definicji „NIK” zwrot: „Pocztowy24” poprzedzono zwrotem: „usługi bankowości elektronicznej”, a każdorazowo przed wyrazem 

„Telekonto” wstawiono zwrot „usługi bankowości telefonicznej”,
 m) w dotychczasowym pkt. 19) w definicji „numer rachunku bankowego” w miejsce sformułowania „płatności SEPA” wstawiono „polecenia przelewu SEPA, 

polecenia przelewu w walucie obcej”,
 n) numerację definicji 20) i 21) zmieniono na 54) i 24) ,
 o) dodano nową treść pkt. 25) i 26) w brzmieniu:
  „25) obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy o usługach płatniczych, jeżeli 

kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika,
  26) Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,”
 p) definicja „osoba małoletnia, osoba częściowo ubezwłasnowolniona” otrzymała oznaczenie pkt. 27),
 q) dodano nową treść pkt. 28) o brzmieniu:
  „28) państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,”,
 r) numerację definicji 23) – 26) zmieniono na 29) – 32),
 s) dodano nową treść pkt. 33) w brzmieniu:
  „33)  podstawowy rachunek płatniczy – rachunek płatniczy, o którym mowa w Rozdziale V Regulaminu,”,
 t) skreślono definicje „Pocztowy24” i „PocztowySMS” oznaczone pkt. 27) i 28),
 u) definicja „polecenie przelewu natychmiastowego” oznaczona pkt. 29) otrzymała oznaczenie 34),
 v) dodano nową treść w pkt.: 35) – 39) w brzmieniu:
  „35) polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia 

przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej,
  36) polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego 

płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro 
(SEPA),

  37) polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami 
płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę,

  38) polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego 
płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro,

  39) polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych,”,
 w) definicja „Posiadacz/Posiadacz rachunku” otrzymała oznaczenie pkt. 40), dodatkowo w tej definicji po zwrocie „osoba fizyczna” dodano wyrazy „będąca 

konsumentem”,
 x) dodano nową treść w pkt. 41) i 42) w brzmieniu:
  „41) powiadamianie SMS Pocztowy SMS /powiadamianie SMS Serwis SMS – usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku 

płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS,
  42) prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków 

pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta,”,
 y) numerację definicji 31) – 39) zmieniono na 43) – 51),
 z) w dotychczasowej definicji „rachunek” oznaczonej pkt. 31) po zwrocie „rachunek walutowy” dodano „i/lub podstawowy rachunek płatniczy”,
 aa) na końcu definicji „rachunek walutowy” oznaczonej dotychczas pkt. 32) kropkę zastąpiono przecinkiem,
 bb) dodano nową treść w pkt. 52) w brzmieniu:
  „52) sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek 

płatniczy, zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej,”,
 cc) definicja „strona internetowa Banku” otrzymała oznaczenie 53), a definicje oznaczone kolejno 41) – 44) otrzymały numerację 55) – 58),
 dd) skreślono definicję „Telekonto” oznaczoną pkt. 45), a definicja „transakcja płatnicza” otrzymała oznaczenie 59),
 ee) dodano nową treść pkt. 60) i 61) w brzmieniu:
  „60) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych 

transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego 
wykorzystania karty,
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  61) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku 
płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy,”,

 ff) numerację definicji 47) – 51) zmieniono na 62) – 66),
 gg) definicje „Umowa” i „Umowa EnveloBank” otrzymały odpowiednio brzmienie:
  „63) Umowa – Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i usługi 

bankowości telefonicznej Telekonto dla osób fizycznych, a także inna umowa o prowadzenie rachunku, która wraz z niniejszym Regulaminem i Taryfą oraz 
dokumentem dotyczącym opłat stanowi umowę ramową – w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych - zawarta pomiędzy Posiadaczem a Bankiem,

  64) Umowa EnveloBank - Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o usługę bankowości elektronicznej i usługę bankowości 
telefonicznej dla osób fizycznych (EnveloBank), która wraz z „Regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania 
i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych” i „Taryfą opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych - Produkty 
EnveloBank” stanowi umowę ramową – w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych - zawarta z Bankiem,”,

 hh) w definicji „ustawa o usługach płatniczych” zaktualizowano dziennik ustaw z „Dz.U. z 2016 r. poz. 1772” na „Dz.U. z 2017 r. poz. 2003 ”,
 ii) dodano nową treść pkt. 67) - 72) w brzmieniu:
  „67) ustawa Kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2204 wraz z późniejszymi zmianami),
  68) ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 z późniejszymi zmianami),
  69) ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049),
  70) usługa bankowości elektronicznej Pocztowy24 – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda 

rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju 
dyspozycji do rachunku,

  71) usługa bankowości telefonicznej Telekonto – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, 
umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku,

  72) usługi reprezentatywne – usługi powiązane z rachunkiem płatniczym, najczęściej wykorzystywane przez konsumentów na krajowym rynku, za korzystanie 
z których przynajmniej jeden dostawca prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobiera opłatę; wykaz usług reprezentatywnych 
publikowany jest w formie rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych,”,

 jj) numerację definicji 52) – 55) zmieniono na 73) – 76), 
 kk) definicje „Warunki” i „wpłata” otrzymały brzmienie:
  „Warunki – „Warunki świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i usługi bankowości telefonicznej Telekonto”,
  „wpłata – każda dyspozycja bezgotówkowa lub gotówkowa, w tym wpłata gotówki, powodująca wpływ środków pieniężnych na rachunek,”
 ll) dodano nową definicję w pkt. 77) w brzmieniu:
  „77) wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub 

w placówce dostawcy,”
 mm) numerację definicji 56) i 57) zmieniono na 78) i 79),
 nn) w definicji „wpłatomat” po „do przyjmowania wpłat” dodano wyraz „gotówki”,
 oo) dodano nowe definicje w pkt. 80) i 81) w brzmieniu:
  „80) wydanie karty płatniczej – usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy o usługach płatniczych,
  81) wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym – usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia 

z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi,”,
 pp) definicja „wypłata” otrzymała oznaczenie pkt. 82) i następującą treść:
  „82) wypłata – każda dyspozycja bezgotówkowa lub gotówkowa, w tym wypłata gotówki, powodująca wypływ środków pieniężnych z rachunku (obciążenie 

rachunku),”,
 qq) dodano nowe definicje w pkt. 83) i 84) w brzmieniu:
  „83) wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub 

w placówce dostawcy,
  84) zestawienie opłat – dokument przekazywany przynajmniej raz w roku przez Bank w ustalonej z Posiadaczem formie, zawierający zestawienie wszystkich 

pobranych opłat i prowizji oraz odpowiednio informacje dotyczące oprocentowania; dotyczący usług powiązanych z rachunkiem płatniczym,”,
 rr) definicja „zlecenie płatnicze” otrzymała oznaczenie pkt. 85) i na końcu definicji kropkę zastąpiono przecinkiem,
 ss) dodano nową definicję w pkt. 86) w brzmieniu:
  „86) zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku 

płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.”,
 �) w dotychczasowym ust. 4 w zdaniu pierwszym skreślono: „, po przedłożeniu dokumentów wymaganych przez Bank”,
 uu) w dotychczasowym ust. 5 zwrot „§ 5 ust. 6” zastąpiono zwrotem: „§ 5 ust. 8 oraz § 6”, 
 vv) w dotychczasowym ust. 6 wstawiono przecinek:
  - w pkt 1), lit. a) po zwrocie „jeden indywidualny ROR” oraz po zwrocie „danego rodzaju”,
  - w pkt 2), lit. b) po zwrocie „tylko jeden ROR” oraz po zwrocie „danego rodzaju”,
 ww) w dotychczasowym ust. 7 treść: 
  „7. Zasady wydawania i używania kart płatniczych oraz rozliczania transakcji przeprowadzonych przy użyciu tych kart, a także warunki świadczenia usług 

Pocztowy24, PocztowySMS i Telekonto zawarte są w odrębnych regulacjach Banku.”,
  otrzymała brzmienie:
  „6. Zasady wydania karty płatniczej i obsługi karty debetowej, a także warunki świadczenia usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24, powiadamiania SMS 

Pocztowy SMS i usługi bankowości telefonicznej Telekonto zawarte są w odrębnych regulacjach Banku.”,
 xx) dodano ust. 8 w brzmieniu:
  „8. Postanowienia Regulaminu w zakresie:
   1) dokumentu dotyczącego opłat, o którym mowa w § 2, ust. 5 oraz zestawienia opłat, o którym mowa w § 39 obowiązują od dnia 1 sierpnia 2018 r., 
   2) podstawowego rachunku płatniczego, o którym mowa w „Rozdziale V. Podstawowy rachunek płatniczy” obowiązują od dnia 1 sierpnia 2018 r.,
   3) usługi powiadamiania SMS Serwis SMS, o której mowa w „Rozdziale XVII. Powiadamianie SMS Serwis SMS” obowiązują, dla Klientów którzy wyrażą 

wolę korzystania z nich, od dnia 7 maja 2018 r.,
   4) przeniesienia rachunku płatniczego, o którym mowa w „Rozdziale XIX. Przeniesienie rachunku płatniczego” obowiązują od dnia 1 sierpnia 2018 r.”.
Zmiany w „Rozdziale II. Otwarcie rachunku”:
1. w § 2:
 a) ust. 1 po zwrocie „na wniosek Posiadacza” wstawiono przecinek,
 b) ust. 2 zdanie trzecie otrzymało brzmienie:
 „Szczegółowa informacja o warunkach otwierania rachunków i prowadzenia rachunków płatniczych poszczególnych rachunków udostępniana jest w Komunikacie.”,
 c) ust. 4 dodano zdanie trzecie w brzmieniu: „Umowa może być także zawarta w formie równoważnej formie pisemnej.”,
 d) ust. 5 po zwrocie „o otwarcie rachunku formie” wstawiono przecinek i dodano zdanie drugie i trzecie w brzmieniu:
 „W tym samym trybie – w celu umożliwienia konsumentowi porównania oferty Banku oraz innych dostawców usług płatniczych – Bank przekazuje konsumentowi 

dokument dotyczący opłat. W przypadku zmiany wysokości opłat za usługi zawarte w wykazie usług reprezentatywnych, Bank przekazuje konsumentowi, z którym 
zawarł Umowę, uaktualniony dokument dotyczący opłat.”,

 e) ust. 7 skreślono przecinek po zwrocie „oraz usług bankowych w ramach Umowy”,
 f) ust. 9 otrzymał brzmienie: 
 „9. Bankowi przysługuje prawo odmowy zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 9 Regulaminu. W takiej sytuacji Bank informuje w formie pisemnej 

o przyczynie odmowy.”,
 g) ust. 12 po zwrocie: „zapewnienia na rachunku” wstawiono przecinek,
 h) ust. 15 zwrot: „Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 873 z poźn. zm.)” zastąpiono zwrotem: „ustawy o usługach 

płatniczych” oraz przed zwrotem „o którym mowa w art. 26” wstawiono przecinek,
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2. w § 3:
 a) ust. 1 po zwrocie „realizacji przez tę osobę” wstawiono wyraz „polecenia”, a zwrot „w otrzymanym przelewie z innego banku” zastąpiono zwrotem „w otrzymanym 

poleceniu przelewu z innego banku”,
 b) ust. 4 zwrot „Przelew wykonywany” zastąpiono zwrotem „Polecenie przelewu realizowane” oraz wyraz „wykonany” zastąpiono wyrazem „wykonane”, 
 c) ust. 7 zwrot „na podstawie przelewu z innego banku” zastąpiono zwrotem „na podstawie polecenia przelewu z innego banku,” zaś zwrot „wykonany przelew” 

zastąpiono zwrotem „wykonane polecenie przelewu”,
 d) ust. 8 wyraz „Posiadacza” zastąpiono wyrazem „konsumenta”,
 e) ust. 8 pkt 1) przed wyrazami „przelewu z innego banku” dodano wyraz „polecenia”,
 f) ust. 8 pkt 2) dotychczasowy zwrot „zrealizowany przelew” zastąpiono zwrotem „zrealizowane polecenie przelewu”,
 g) ust. 8 pkt 4) zwrot „po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej” otrzymał brzmienie: „po zalogowaniu się w usłudze bankowości elektronicznej”, a zwrot 

„płatność zawiera” otrzymał brzmienie: „polecenie przelewu zawiera”,
 h) ust. 8 pkt 5) zwrot „po otrzymaniu kwoty przelewu” otrzymał brzmienie: „po otrzymaniu kwoty polecenia przelewu”, oraz zwrot „dane nadawcy przelewu” 

otrzymał brzmienie „dane nadawcy polecenia przelewu”,
 i) ust. 8, pkt 6) zwrot „zwrotnego przelewu” otrzymał brzmienie „zwrotnego polecenia przelewu”, 
 j) ust. 11 zwrot „hasło pierwszego logowania do Pocztowy24” otrzymał brzmienie „hasło pierwszego logowania do usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24” 

oraz zwrot „umożliwia zalogowanie się do usługi Pocztowy24” otrzymał brzmienie „umożliwia zalogowanie się do usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24”,
 k) ust. 14 zwrot „nie otrzymanie” zastąpiono wyrazem „nieotrzymanie”,
 l) ust. 16 zwrot „umowy o prowadzenie rachunku” otrzymał brzmienie: „umowy o prowadzenie rachunku płatniczego”.
Zmiany w „Rozdziale III. Rachunki wspólne”:
1. w § 4:
 a) ust. 5 wyraz „wspólnego” na końcu pierwszego zdania zastąpiono: „płatniczego będącego rachunkiem wspólnym”,
 b) ust. 7 zwrot: „wynikające z Umowy o prowadzeniu rachunku wspólnego” zastąpiono zwrotem: „wynikające z Umowy o prowadzenie rachunku płatniczego 

będącego rachunkiem wspólnym”,
 c) ust. 9 na końcu zdania przed kropką dodano: „i odpowiednio na zestawieniu opłat”,
 d) ust. 14 po zwrocie "udziały środków” dodano wyraz "pieniężnych”.
Zmiany w „Rozdziale V. Rachunki osób małoletnich oraz osób częściowo ubezwłasnowolnionych”:
1. w § 5 ust. 6 po zwrocie „prowadzić rachunki” dodano wyraz „płatnicze” oraz po zwrotach: „na indywidualnych zasadach” i „ustawowym tej osoby” wstawiono 

przecinki.
Dodano „Rozdział V. Podstawowy rachunek płatniczy” w brzmieniu:
„Rozdział V. Podstawowy rachunek płatniczy

§ 6
 1. Podstawowy rachunek płatniczy przeznaczony jest dla konsumentów, dla których Bank, ani żaden inny dostawca usług płatniczych, z wyłączeniem Krajowej 

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi innego rachunku 
płatniczego w walucie polskiej, umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których mowa w §7 ust. 1.

 2. Bank otwiera podstawowy rachunek płatniczych na podstawie zawartej z konsumentem Umowy o podstawowy rachunek płatniczy, która określa zakres 
stosowania do niego postanowień niniejszego Regulaminu. 

 3. Podstawowy rachunek płatniczy może zostać otwarty:
  1) dla jednego konsumenta, jako rachunek indywidualny, z uwzględnieniem postanowień ust. 1,
  2) dla dwóch konsumentów, jako rachunek wspólny z zastrzeżeniem, iż każda z tych osób spełnia warunki, o których mowa w ust. 1,
  3) dla osób, o których mowa w § 5 ust. 1 lub 8, które spełniają warunek o którym mowa w ust. 1.
 4. Umowa o podstawowy rachunek płatniczy zawierana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Bank 

kompletnego pisemnego wniosku o zawarcie Umowy, chyba że w tym terminie Bank poinformuje konsumenta o odmowie jej zawarcia.
§ 7

 1. W ramach podstawowego rachunku płatniczego, Bank umożliwia:
  1) dokonywanie wpłat środków pieniężnych,
  2) dokonywanie wypłat gotówki na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego, w bankomacie lub placówce Banku, w tym przy użyciu terminala 

płatniczego, jeżeli przewiduje to Umowa,
  3) wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych o których mowa w ust. 3, w szczególności 

w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce Banku lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, przy czym 
w przypadku transakcji wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, podstawowy rachunek płatniczy zapewnia także możliwość dokonywania transakcji 
płatniczych bez fizycznego wykorzystania karty oraz możliwość rozliczania przez Bank transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, 
powodujących przekroczenie stanu wolnych środków pieniężnych na rachunku.

 2. Do przekroczenia stanu wolnych środków pieniężnych na podstawowym rachunku płatniczym stosuje się postanowienia § 17 Regulaminu. 
 3. Transfery środków pieniężnych, o których mowa w ust. 1 pkt 3) powyżej obejmują transfery:
  1) przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
  2) przy użyciu karty płatniczej lub innego podobnego instrumentu płatniczego,
  3) przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym zleceń stałych.
 4. Bank prowadzi podstawowy rachunek płatniczych w złotych.

§ 8
 1. Warunki korzystania z podstawowego rachunku płatniczego, a także informacje o opłatach z tym związanych Bank udostępnia nieodpłatnie odpowiednio 

w Komunikacie i Taryfie.
 2. Weryfikacji warunku, o którym mowa w § 6 ust. 1 Bank dokonuje przed zawarciem Umowy i cyklicznie podczas trwania umowy, przez Centralną Informację 

o rachunkach. 
§ 9

 1. Bank odmawia zawarcia Umowy o podstawowy rachunek płatniczy w przypadku:
  1) gdy jest to uzasadnione względami ostrożnościowymi wynikającymi z podejrzenia popełnienia przestępstwa o którym mowa w art. 165a lub art. 299 ustawy 

Kodeks karny, 
  2) gdy Bank posiada uprawdopodobnioną informację o udziale osoby wnioskującej o zawarcie umowy w przestępstwie popełnionym z wykorzystaniem 

rachunku płatniczego lub uprawdopodobnioną informację, że środki pieniężne, które mają zostać zgromadzone na rachunku pochodzą z przestępstwa.
 2. Bank może odmówić zawarcia umowy o podstawowy rachunek płatniczy w przypadku, gdy:
  1) konsument wnioskujący o zawarcie Umowy nie spełnia warunku, o którym mowa w § 6 ust. 1,
  2) dane identyfikacyjne konsumenta wnioskującego o zawarcie Umowy o podstawowy rachunek płatniczy są zgodne z danymi osób znajdującymi się 

na międzynarodowych listach sankcyjnych lub liście ostrzeżeń publicznych KNF,
  3) konsument wnioskujący o zawarcie Umowy nie posiada ważnego dokumentu tożsamość,
  4) z konsumentem wnioskującym o zawarcie Umowy została rozwiązana Umowa lub/i Umowa EnveloBank ze względu na rażące naruszenie jej postanowień 

przez konsumenta,
  5) konsument wnioskujący o zawarcie Umowy nie przebywa legalnie na terytorium państwa członkowskiego,
  6) konsument wnioskujący o zawarcie Umowy nie podał adresu zamieszkania lub adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, Bank niezwłocznie informuje konsumenta wnioskującego o zawarcie Umowy o podstawowy rachunek płatniczy 

o odmowie i przyczynach odmowy zawarcia Umowy, chyba że przekazanie takiej informacji zagrażałoby bezpieczeństwu narodowemu lub porządkowi 
publicznemu lub byłoby sprzeczne z przepisami prawa, w tym z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

§ 10
 1. Bank może wypowiedzieć umowę podstawowego rachunku płatniczego, w przypadku gdy:
  1) Posiadacz umyślnie albo w wyniku rażącego niedbalstwa wykorzystał podstawowy rachunek płatniczy do celów niezgodnych z prawem,
  2) istnieje uzasadnione podejrzenie, że środki zgromadzone na podstawowym rachunku płatniczym pochodzą z działalności przestępczej lub mają związek z taką 

działalnością,
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  3) na podstawowym rachunku płatniczym nie dokonano żadnych operacji przez ponad 24 kolejne miesiące, z wyjątkiem operacji z tytułu pobierania opłat lub 
naliczania odsetek od zgromadzonych na podstawowym rachunku płatniczym środków pieniężnych,

  4) Posiadacz podał nieprawdziwe informacje lub zataił prawdziwe informacje we wniosku o zawarcie umowy podstawowego rachunku płatniczego, jeżeli 
podanie prawdziwych informacji skutkowałoby odrzuceniem wniosku,

  5) Posiadacz nie przebywa legalnie na terytorium państwa członkowskiego,
  6) Posiadacz zawarł inną umowę rachunku płatniczego, który umożliwia mu wykonywanie transakcji, o których mowa w § 7 ust. 1 na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.
 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3), 5) lub 6), nieodpłatna informacja o przyczynach wypowiedzenia umowy podstawowego rachunku płatniczego jest 

przekazywana Posiadaczowi w postaci papierowej albo elektronicznej, wraz z wypowiedzeniem tej umowy, chyba że przekazanie tej informacji zagrażałoby 
bezpieczeństwu narodowemu lub porządkowi publicznemu lub byłoby sprzeczne z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu. 

 3. Umowa o podstawowy rachunek płatniczy może zostać wypowiedziana przez Bank:
  1) z co najmniej dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia,
  2) ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach, o których mowa w ust. 1, pkt 1), 2) i 4).
 4. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Posiadacz rachunku zobowiązany jest złożyć dyspozycję, o której mowa w § 46 ust. 4. Odpowiednie zastosowanie ma 

postanowienie określone w zdaniu drugim § 46 ust. 4.”.
2. I jednocześnie: 
  a) dotychczasowe kolejne rozdziały otrzymały odpowiednio numerację od „Rozdział VI”,
  b) dotychczasowe kolejne paragrafy otrzymały odpowiednio numerację od § 11.
Zmiany w „Rozdziale V. Pełnomocnictwo” wg dotychczasowej numeracji:
1. w § 6:
 a) ust. 3 po zwrocie „związanych z prowadzeniem rachunku” dodano „płatniczego”,
 b) ust. 3 pkt 2) po zwrocie „umowy kredytu w rachunku” dodano „płatniczym”,
 c) ust. 3 pkt 6) zmieniono odwołanie z „§ 18 ust. 8” na „§ 23 ust. 8”,
 d) ust. 10 i 11 przed wyrazem „Pocztowy24” dodano zwrot „usługi bankowości elektronicznej”, zaś przed wyrazem „Telekonto” dodano zwrot „usługi bankowości 

telefonicznej”,
 e) ust. 11 przed wyrazem „PocztowySMS” dodano zwrot „powiadamiania SMS”.
Zmiany w „Rozdziale VI. Opłaty i prowizje” wg dotychczasowej numeracji:
1. w § 7:
 a) ust. 1 zwrot: „Za usługi świadczone przez Bank, w tym za czynności związane z zawarciem i obsługą rachunku” zastąpiono zwrotem: „Za prowadzenie rachunku 

płatniczego” oraz zwrot „stanowi załącznik” zastąpiono zwrotem: „oraz dokument dotyczący opłat stanowią załączniki”,
 b) ust. 2 skreślono „i realizacją transakcji” i dodano zdanie: „Dokument dotyczący opłat zawiera informacje o opłatach reprezentatywnych, obowiązujących w dniu 

zawarcia Umowy.”,
 c) ust. 3 zwrot „z tytułu obsługi rachunku” zastąpiono zwrotem „z tytułu prowadzenia rachunku płatniczego”,
 d) ust. 4 po zwrocie „do zapewnienia środków” dodano wyraz „pieniężnych” oraz po zwrocie „prowadzenia rachunku” dodano wyraz „płatniczego”,
2. w § 8: 
 a) ust. 2 pkt 3) po zwrocie „których opłaty lub prowizje dotyczą” wstawiono przecinek,
 b) ust. 4 zwrot „z Posiadaczem rachunku/Klientem Banku” zastąpiono zwrotem „z konsumentem”,
 c) ust. 7 wyraz „Klienta” zastąpiono „konsumenta” oraz skreślono wyraz „bankowej”,
 d) ust. 9 zmieniono odwołanie z „§ 9” na „§ 14”,
3. w § 9:
 a) ust. 1 zdanie drugie, po zwrocie: „określony w Umowie nie później” wstawiono przecinek,
 b) ust. 2 w ostatnim zdaniu odwołanie „w § 38” zmieniono na „w § 50”.
Zmiany w „Rozdziale VII. Oprocentowanie środków pieniężnych i kursy walutowe” wg dotychczasowej numeracji:
1. w § 10 ust. 6 dotychczasowe odwołania do „§ 11” zastąpiono odwołaniem do „§ 16”,
2. § 11:
 a) ust. 4 dotychczasowe odwołanie do „§ 36” zastąpiono odwołaniem do „§ 48”,
 b) ust. 6 dotychczasowe odwołanie do „§ 37” zastąpiono odwołaniem do „§ 49”,
3. w § 12:
 a) ust. 5 pkt 2) dotychczasowe odwołanie do „§ 11” zastąpiono odwołaniem do „§ 16”,
 b) ust. 6 w zdaniu trzecim, po zwrocie „o ile kwota przekroczenia stanu wolnych środków jest wyższa” wstawiono przecinek oraz po zwrocie „określonej w Taryfie” 

wstawiono średnik,
 c) ust. 10 zaktualizowano Dziennik Ustaw z „Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.” na: „t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.”
4. w § 13:
 a) ust. 2 skreślono „www.pocztowy.pl”,
 b) ust. 4: w pkt 2 na końcu zdania kropkę zastąpiono przecinkiem oraz dodano pkt. 3) i 4) w brzmieniu: 
  „3) realizacji polecenia przelewu SEPA, 
  4) realizacji polecenia przelewu w walucie obcej.”,
 c) ust. 5 w pkt 1) i 2) wyrazy „gotówkowej” zastąpiono odpowiednio „gotówki”,
 d) ust. 7 skreślono: „na początek”.
Zmiany w „Rozdziale VIII. Usługi płatnicze” wg dotychczasowej numeracji:
1. w § 14 ust. 4 dotychczasowe odwołanie „§ 19 ust. 4 pkt 2” zastąpiono „§ 24 ust. 4 pkt 2”,
2. w § 15 ust. 1 skreślono pkt. 3), a dotychczasowe pkt. 1) i 2) otrzymały brzmienie:
 „1) wpłaty gotówki w wybranych placówkach pocztowych, kasach Banku i innych banków, przy użyciu ogólnie dostępnych dowodów wpłat lub we wskazanych przez 

Bank wpłatomatach przy użyciu karty płatniczej wydanej do rachunku,
 2) bezgotówkowej.”,
3. w § 16 ust. 2 po zwrotach „dyspozycję odbiorcy udzieloną Bankowi” i „tą kwotą rachunku odbiorcy” wstawiono przecinek, 
4. w § 17:
 a) ust. 1 skreślono zwrot „Posiadacza rachunku”,
 b) ust. 2 skreślono wyraz „dokonywana”, a na końcu zdania dodano wyraz „gotówki”,
5. w § 18:
 a) ust. 1 dotychczasowa treść: „Wypłaty gotówkowe z rachunku mogą być dokonywane w drodze realizacji dyspozycji wypłaty składanej w formie:” otrzymała 

brzmienie: „Wypłata gotówki z rachunku może być dokonywana w drodze realizacji dyspozycji wypłaty składanej w formie:”,
 b) ust. 2 skreślono „www.pocztowy.pl”,
 c) ust. 4 zwrot „wypłata gotówkowa” zastąpiono zwrotem „wypłata gotówki”, w pkt. 1) po zwrocie „odbioru środków” dodano wyraz „pieniężnych”, w pkt. 2) 

po zwrocie „dyspozycji wypłaty” dodano „gotówki”,
 d) ust. 5 skreślono „gotówkowa” oraz w pkt. 2) po „przez Posiadacza adresem” wstawiono przecinek,
 e) ust. 8 pkt. 1) i 8) przed wyrazem „Telekonto” dodano „usługę bankowości telefonicznej”,
 f) ust. 8 pkt. 8) zwrot „placówce pocztowej” zastąpiono zwrotem „placówkach pocztowych”,
 g) ust. 9, pkt. 1), 2) i 4) przed wyrazem „Telekonto” wstawiono zwrot „usługę bankowości telefonicznej” oraz dodatkowo w pkt. 2) po „przekazu pocztowego” 

wstawiono przecinek,
 h) ust. 9 pkt. 5) zaktualizowano Dziennik Ustaw: z „Dz.U. z 2012 r., poz. 1529” na „Dz.U. z 2017 r., poz. 1481”,
6. w § 19:
 a) ust. 1 dotychczasowy zwrot „transakcji płatniczych: poleceń przelewu, poleceń zapłaty, zleceń stałych, poleceń wypłaty za granicę,” zastąpiono zwrotem: „transakcji 

płatniczych: poleceń przelewu, poleceń przelewu SEPA, poleceń przelewu wewnętrznego, poleceń przelewu w walucie obcej, poleceń zapłaty, zleceń stałych,”,
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 b) ust. 2 po „kwot transakcji płatniczych” wstawiono przecinek oraz dotychczasowe odwołanie „§ 23” zastąpiono odwołaniem „§ 28”,
 c) ust. 4 wyraz „zamieszczonych” zastąpiono wyrazem „zamieszczonym”,
 d) ust. 5 i 6 otrzymały brzmienie: 
  „5. O ile Bank udostępnia taką funkcjonalność, Posiadacz składa polecenia przelewu, polecenia przelewu SEPA, polecenia przelewu w walucie obcej lub 

polecenia przelewu wewnętrznego w uzgodniony z Bankiem sposób w tym, w szczególności: 
   1) za pomocą usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24, udostępnionej do rachunku, 
   2) poprzez złożenie w Banku lub przesłanie do Banku formularza przelewu lub innego bankowego dokumentu płatniczego wystawionego na Posiadacza 

przez wierzyciela i zaakceptowanego podpisem Posiadacza,
   3) poprzez złożenie formularza przelewu w placówce pocztowej w celu uzyskania potwierdzenia jego przyjęcia, zablokowania środków oraz przekazania do 

realizacji do Banku,
   4) za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej Telekonto, w trybie opisanym w § 31, pod warunkiem podania w sposób jednoznaczny i nie budzący 

wątpliwości danych identyfikujących odbiorcę polecenia przelewu,
   5) w przypadku realizacji polecenia przelewu SEPA poprzez wypełnienie i złożenie lub przesłanie do Banku odpowiedniego formularza, 
   6) polecenia przelewu, polecenia przelewu w walucie obcej poprzez wypełnienie i złożenie lub przesłanie do Banku odpowiedniego formularza,
   7) poprzez złożenie w Banku lub przesłanie do Banku formularza polecenia przelewu, zlecenia stałego albo złożenie zlecenia stałego poprzez usługę 

bankowości telefonicznej Telekonto lub poprzez usługę bankowości elektronicznej Pocztowy24,
   8) w trybie realizacji polecenia zapłaty.
  6. Realizacja zleceń w obrocie dewizowym odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa dewizowego lub w oparciu o indywidualne zezwolenie 

dewizowe z zastosowaniem przepisów tego prawa i obowiązujących w Banku przepisów dotyczących wykonywania przez Bank poleceń w tym polecenia 
przelewu w walucie obcej oraz polecenia przelewu SEPA. Polecenie wypłaty w walucie obcej realizowane jest przy zastosowaniu referencyjnych kursów 
Banku obowiązujących w momencie realizacji zlecenia.”,

 e) ust. 11 zaktualizowano Dziennik Ustaw ustawy Ordynacja podatkowa z „tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z póź. zm.” na „tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 201 
z póź. zm.”,

7. w § 20:
 a) ust. 1 skreślono zwrot „w czasie rzeczywistym”, przed wyrazem „Pocztowy24” dodano zwrot „usługi bankowości elektronicznej”, a przed wyrazem „Telekonto” 

dodano zwrot „usługi bankowości telefonicznej”,
 b) ust. 2 skreślono zwrot „w czasie rzeczywistym lub w trybie natychmiastowym” oraz w nawiasie po „Blue Cash” wstawiono „, Express Elixir”,
 c) ust. 3 pkt. 1 po zwrocie „zapewnione środki” wstawiono wyraz „pieniężne”,
 d) ust. 4 zwrot „w czasie rzeczywistym lub w trybie natychmiastowym” zastąpiono zwrotem „o którym mowa w ust. 1” oraz dotychczasowe odwołanie „§ 23” 

zastąpiono odwołaniem „§ 28”.
Zmiany w „Rozdziale IX. Autoryzacja transakcji płatniczych, odmowa ich realizacji przez Bank oraz ich odwołanie” wg dotychczasowej numeracji:
1. w § 21:
 a) ust. 4 zwrot „stałego zlecenia płatniczego” zastąpiono przez „zlecenia stałego”,
 b) ust. 5 zwrot „usługi Pocztowy24” otrzymał brzmienie: „usługę bankowości elektronicznej Pocztowy24” oraz przed „PocztowySMS” wstawiono „powiadamiania 

SMS” i przed „Telekonto” wstawiono „usługę bankowości telefonicznej”,
 c) ust. 7 pkt. 1) wyraz „Telekonta” zastąpiono zwrotem „usługi bankowości telefonicznej Telekonto”,
 d) ust. 7 pkt. 2) przed wyrazem „Pocztowy24” dodano „usługi bankowości elektronicznej”,
 e) ust. 7 pkt. 3) przed wyrazem „PocztowySMS” dodano „powiadamiania SMS”,
2. w § 22:
 a) ust. 1 odwołanie „w § 21 ust. 1” zastąpiono odwołaniem „w § 26 ust. 1”,
 b) ust. 3 po zwrocie „nie później” wstawiono przecinek, 
 c) ust. 5 zwrot „Stałe zlecenie płatnicze” zastąpiono zwrotem „Zlecenie stałe”, a po zwrocie „ma być odwołana nie później” wstawiono przecinek,
 d) ust. 8 odwołanie „w ust. 7 pkt 2” zastąpiono odwołaniem „w ust. 7 pkt 2)”,
3. w § 23:
 a) ust. 1 pkt 4) odwołanie „§ 40 ust. 6” zastąpiono odwołaniem „§ 52 ust. 6”,
 b) ust. 2 pkt 1) przed wyrazem „Pocztowy24” dodano „usługi bankowości elektronicznej”, a zwrot „Pocztowy24 został udostępniony” zastąpiono zwrotem „usługa 

została udostępniona”,
 c) ust. 2 pkt 3) zwrot „wysłanie wiadomości” zastąpiono zwrotem „powiadamianie SMS Pocztowy”,
 d) ust. 4 zwrot „przez tą placówkę” zastąpiono zwrotem „przez tę placówkę”,
 e) ust. 7 zwrot „w ust. od 2 do 5” zastąpiono zwrotem „w ust. od 2 do 6”,
4. dodano nową treść paragrafu 29 w brzmieniu:

„§ 29
 Bank może, w oparciu o analizy prowadzone zgodnie z polityką ryzyka oraz polityką bezpieczeństwa, dokonać blokady transakcji płatniczej zidentyfikowanej jako 

potencjalnie oszukańcza. W takim przypadku, Bank utrzymuje blokadę przez możliwie krótki czas do momentu rozwiązania problemów z bezpieczeństwem.”,
5. w związku z powyższym zmianie uległa numeracja kolejnych paragrafów,
6.  w § 24 ust. 4 odwołanie „§ 32 ust. 1 i 2” zastąpiono odwołaniem „§ 38 ust. 1 i 2”.
Zmiany w „Rozdziale X. Telefoniczna obsługa rachunku – Telekonto” wg dotychczasowej numeracji:
1. zmieniono nazwę rozdziału na „Rozdział XI. Usługa bankowości telefonicznej Telekonto”,
2. w § 25:
 a) ust. 1, 2 i 4 nazwę „Telekonta” zastąpiono nazwą „usługi bankowości telefonicznej Telekonto”,
 b) ust. 3 wyraz „telefonicznie” zastąpiono „za pośrednictwem bankowości telefonicznej Telekonto”.
Zmiany w „Rozdziale XI. Kredyt w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym” wg dotychczasowej numeracji:
1. zmieniono nazwę rozdziału na „Rozdział XII. Kredyt w rachunku płatniczym”,
2. skreślono postanowienia ust. 2, kolejne otrzymały numerację odpowiednio 2 – 4, 
3. w ust. 3 i 4 przed „ROR” wstawiono „rachunku płatniczym będącym”,
4. w ust. 5 zwrot „ROR wspólnego” zastąpiono zwrotem „wspólnego ROR”, a przed „ROR zawierana jest” dodano zwrot „rachunku płatniczym będącym”.
Zmiany w „Rozdziale XII. Limit debetowy w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym” wg dotychczasowej numeracji:
1. zmieniono nazwę rozdziału na „Rozdział XIII. Limit debetowy w ROR”,
2. w § 27:
 a) w ust. 2 po zwrocie „może po złożeniu wniosku” wstawiono przecinek,
 b) w ust. 3 pkt 1) zwrot „z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3” otrzymał brzmienie: „z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2) i 3)”,
 c) w ust. 3, treść „a także po spełnieniu dodatkowych warunków wymaganych przez przepisy prawa i podanych w Komunikacie” otrzymał oznaczenie pkt. 4),
 d) w ust. 7 odwołanie „§ 11 ust. 5”zastąpiono odwołaniem „§ 16 ust. 5”,
 e) w ust. 13 pkt 5) i 6) przed nazwą „Miłosza” wstawiono „Czesława”.
Zmiany w „Rozdziale XIII. Lokaty” wg dotychczasowej numeracji:
1. zmieniono oznaczenie rozdziału na „Rozdział XIV”,
2. w § 28:
 a) ust. 4 po zwrocie: „są na podstawie” dodano „dyspozycji założenia lokaty,”, przed wyrazem „Pocztowy24” wstawiono zwrot: „w usłudze bankowości 

elektronicznej” , przed wyrazem „Telekonto” wstawiono zwrot „usłudze bankowości telefonicznej” oraz skreślono „dyspozycji założenia lokaty”,
 b) ust. 7 zwrot „rachunku lokaty” zastąpiono wyrazem „lokacie”,
 c) ust. 11 w zdaniu drugim skreślono wyraz „rachunku”,
 d) ust. 12 pkt. 1) skreślono literę „w”,
 e) ust. 15 odwołanie „§ 11 ust. 5” zastąpiono odwołaniem „§ 16 ust. 5”,
 f) ust. 16 odwołanie „§ 11 ust. 6” zastąpiono odwołaniem „§ 16 ust. 6”,
 g) ust. 19 i 20 oraz 25 pkt 4), odwołanie „§ 38” zastąpiono odwołaniem „§ 50”,
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 h) ust. 25 pkt 2) wyraz „dyspozycje” zastąpiono wyrazem „dyspozycję”,
 i) ust. 26 przed wyrazem „Telekonto” dodano zwrot „usługę bankowości telefonicznej”,
 j) ust. 30 wyraz „Lokata” w odpowiedniej formie i przypadku zastąpiono wyrazem „lokata” w odpowiedniej formie i przypadku.
Zmiany w „Rozdziale XIV. Odpowiedzialność” wg dotychczasowej numeracji:
1. zmieniono oznaczenie rozdziału na „Rozdział XV”,
2. w § 29:
 a) ust. 5 pkt 1) przed wyrazem „Regulaminem” wstawiono literę „z”,
3. w § 30:
 a) ust. 3 i 5 dotychczasowe oznaczenie „§ 24” zastąpiono oznaczeniem „§ 30”,
 b) ust. 7 dotychczasowe oznaczenie „§ 19” zastąpiono oznaczeniem „§ 24”,
 c) ust. 10 odwołanie „§ 17 ust. 2” zastąpiono odwołaniem „§ 22 ust. 2”,
 d) ust. 13 po zwrocie „Posiadacza rachunku jako płatnika” wstawiono przecinek,
4. w § 31:
 a) ust. 1 pkt 2) i ust. 2 dotychczasowe oznaczenie „§ 29” zastąpiono oznaczeniem „§ 35”,
 b) ust. 3 dotychczasowe oznaczenie „§ 24” zastąpiono oznaczeniem „§ 30”.
Zmiany w „Rozdziale XV. Wyciągi” według dotychczasowej numeracji:
1. zmieniono oznaczenie i tytuł rozdziału na „Rozdział XVI. Wyciągi i zestawienia opłat”,
2. w § 32:
 a) ust. 3 dotychczasowe odwołania „Rozdziale XVI” i „§ 24” zastąpiono odpowiednio odwołaniami „Rozdziale XVIII” i „§ 30”,
 b) ust. 8 zwrot „prowadzonego na jego rzecz” zastąpiono wyrazem „prowadzenia”, a po wyrazie „rachunku” dodano „płatniczego”,
 c) ust. 8 pkt 1) i ust. 9 wyraz „Telekonta” zastąpiono zwrotem „usługi bankowości telefonicznej Telekonto”,
 d) ust. 8 pkt 2) przed wyrazem „Pocztowy24” dodano zwrot „usługi bankowości elektronicznej”,
 e) ust. 9 wyraz „udostępnienia” zastąpiono wyrazem „udostępniania”,
 f) dodano ust. 11 w brzmieniu:
  „11. Bank sporządza zestawienie transakcji płatniczych na wniosek konsumenta.”,
3. dodano nowe brzmienie § 39 o następującej treści:

„§ 39
 1. Bank przekazuje Posiadaczowi rachunku co najmniej raz w roku kalendarzowym: 
  1) zestawienie opłat za usługi powiązane z rachunkiem płatniczym pobranych w okresie objętym zestawieniem,
  2) a w przypadku posiadania kredytu w rachunku płatniczym – także informację: 
   a) o stopie oprocentowania kredytu w rachunku płatniczym, oraz
   b) o całkowitej kwocie odsetek należnych za dany okres.
 2. W przypadku rozwiązania umowy rachunku płatniczego Bank przekazuje konsumentowi, nie później, niż w terminie 2 tygodni od dnia rozwiązania umowy 

informacje, o których mowa w ust. 1, pkt 1) i 2) za okres za który nie było sporządzane zestawienie opłat, do dnia rozwiązania umowy.
 3. W zestawieniu, o którym mowa w ust. 1 i 2 Bank uwzględnia opłaty pobrane z rachunku płatniczego, którego zestawienie dotyczy w zakresie usług 

reprezentatywnych.
 4. Bank i konsument uzgadniają sposób przekazywania zestawienia opłat. Na żądanie konsumenta, Bank przekazuje zestawienie opłat w postaci papierowej.”.
Dodano nowy rozdział XVII w brzmieniu:

„Rozdział XVII. Powiadamianie SMS Serwis SMS
§ 40

1. Posiadacz może aktywować do rachunku płatniczego powiadamianie SMS Serwis SMS. Aktywacja może nastąpić wraz z otwarciem rachunku płatniczego lub 
w późniejszym terminie, na podstawie wniosku złożonego przez Posiadacza rachunku w trybie określonym w ust. 6.

2. W ramach powiadamiania SMS Serwis SMS, Bank wysyła wiadomości SMS zawierające informacje o zdarzeniach na ROR, Koncie Oszczędnościowym i karcie. Zakres 
zdarzeń w stosunku do których generowane są komunikaty określony jest w Komunikacie.

3. W celu aktywacji lub modyfikacji powiadamiania SMS Serwis SMS, Posiadacz określa:
 1) odpowiednio rachunek płatniczy, o którym mowa w ust. 2 i/lub numer karty i zakres zdarzeń objętych powiadamianiem SMS Serwis SMS,
 2) minimalną kwotę, od której będą generowane powiadamiania SMS Serwis SMS,
 3) przedział czasowy, w którym zdarzenia występujące na rachunku płatniczym lub karcie będą generowały komunikaty wysyłane w wiadomości SMS,
 4) pozostałe parametry powiadamiania SMS Serwis SMS określone w Komunikacie.
4. Informacje, o których mowa w ust. 2 wysyłane są w formie wiadomości tekstowych SMS na zarejestrowany w Banku numer telefonu komórkowego Posiadacza 

rachunku w sieci operatorów krajowych GSM.
5. Wraz z aktywacją powiadamiania SMS Serwis SMS, Współposiadacze rachunku wspólnego wyrażają zgodę na wysyłanie komunikatów, o których mowa w ust. 2 

na numer telefonu komórkowego drugiego Współposiadacza dla którego zostało aktywowane powiadamianie SMS Serwis SMS. Postanowienie, o którym mowa 
w zdaniu poprzedzającym ma odpowiednie zastosowanie także do zdarzeń o których mowa w ust. 2, będących skutkiem czynności wykonanych przez Pełnomocnika. 

6. Posiadacz może złożyć wniosek w zakresie aktywacji powiadamiania SMS Serwis SMS w sposób wskazany w Komunikacie. Aktywacja powiadamiania SMS Serwis SMS 
zostanie potwierdzona przez Bank. 

§ 41
Komunikaty w ramach powiadamiania SMS Serwis SMS wysyłane są przez Bank z uwzględnieniem § 40 ust. 3 pkt 3), po wystąpieniu określonego zdarzenia, o którym mowa 
w § 40, ust. 2. 

§ 42
1. Z tytułu aktywacji powiadamiania SMS Serwis SMS, Bank pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1, pobierana jest za każdą aktywację powiadamiania SMS Serwis SMS i dotyczy zdarzeń na wszystkich rachunkach i kartach (w tym 

karatach płatniczych wydanych w miejsce zastrzeżonych wydanych zgodnie z odrębnymi regulacjami), które zostały wskazane w momencie jej aktywacji lub 
modyfikacji.

3. Aktywacja nowego, modyfikacja dotychczasowego lub dezaktywacja pakietu powiadamiania SMS Serwis SMS skutkuje rozliczeniem opłaty z tytułu 
niewykorzystanych SMS. Rozliczenie następuje niezwłocznie, poprzez proporcjonalny zwrot opłaty z tytułu niewykorzystanych SMS na rachunek wskazany 
do pobierania opłaty z tytułu powiadamiania SMS, a jeżeli nie jest to możliwe w sposób ustalony z Posiadaczem rachunku. 

§ 43
1. Brak pobrania opłaty z tytułu aktywacji lub odnowienia na kolejny okres rozliczeniowy powiadamiania SMS Serwis SMS, będący w szczególności skutkiem 

zamknięciem rachunku, który został wskazany do jej pobrania lub brakiem wystarczających środków w wysokości należnej opłaty, będzie skutkował dezaktywacją 
powiadamiania SMS Serwis SMS na koniec okresu rozliczeniowego, za który opłata nie została pobrana.

2. Informacja o dezaktywacji powiadamiania SMS Serwis SMS wysyłana jest na numer telefonu, który został wskazany w momencie aktywacji lub modyfikacji 
powiadamiania SMS Serwis SMS.”.

Zmiany w „Rozdziale XVI. Skargi i reklamacje” według dotychczasowej numeracji:
1. zmieniono oznaczenie rozdziału na „Rozdział XVIII. Skargi i reklamacje",
2. w § 33:
  a) ust. 2 pkt 5 przed wyrazem „Pocztowy24” dodano zwrot „usługi bankowości elektronicznej”,
  b) ust. 8 zaktualizowano nazwę ulicy z „Kruczkowskiego” na „Herberta”.
Dodano nowy rozdział XIX. w brzmieniu:

„Rozdział XIX. Przeniesienie rachunku płatniczego
§ 45

1. Posiadacz może przenieść rachunek płatniczy pomiędzy Bankiem a innymi dostawcami usług płatniczych mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Przez przeniesienie rachunku płatniczego należy rozumieć:
 1) przekazanie przez Bank na podstawie upoważnienia udzielonego przez Posiadacza do wskazanego innego banku, informacji o wszystkich lub niektórych:
  a) zleceniach stałych dotyczących poleceń przelewu,
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  b) przychodzących regularnie na rachunek płatniczy Posiadacza poleceniach przelewu i poleceniach zapłaty,
 2) przekazanie jakiegokolwiek dodatniego salda środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku płatniczym Posiadacz na wskazany rachunek prowadzony przez 

innego dostawcę w walucie prowadzonego przez Bank rachunku płatniczego,
3. Przeniesienie rachunku płatniczego może łączyć się z ewentualnym zamknięciem rachunku płatniczego prowadzonego dla Posiadacza przez Bank. 
4. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie do rachunków płatniczych, które umożliwiają co najmniej:
 1) dokonywanie wpłat środków pieniężnych na ten rachunek,
 2) dokonywanie wypłat z rachunku płatniczego,
 3) zlecanie i odbieranie transakcji płatniczych.
5. W przypadku, gdy przeniesienie rachunku płatniczego następuje do Banku, a przeniesienie dotyczy usług, których Bank nie oferuje, Bank nie ma obowiązku 

świadczenia tych usług Posiadaczowi w ramach rachunku, który zostanie otwarty w wyniku przeniesienia. 
6. Szczegółowy tryb mający zastosowanie do przeniesienia rachunku płatniczego, w tym terminy zakończenia poszczególnych czynności, informację o opłatach o ile mają 

zastosowanie, wskazanie usług płatniczych, które dostępne są w Banku w ramach rachunku płatniczego dostępne są w Komunikacie. 
7. Posiadacz może także przenieść rachunek płatniczy w ramach Banku, na zasadach określonych w Komunikacie.
8. W przypadku zamiaru otwarcia rachunku płatniczego u dostawcy prowadzącego działalność w innym państwie członkowskim, zasady czynności podejmowanych przez 

Bank w celu przeniesienia rachunku określa Komunikat.”.
Zmiany w „Rozdziale XVII. Zamknięcie rachunku” według dotychczasowej numeracji:
1. w § 34:
 a) ust. 5 pkt 3) przed skrótem „ROR” dodano zwrot „rachunku płatniczym będącym” oraz wyraz „salda” zastąpiono wyrazem „limitu”,
 b) ust. 6 przed wyrazem „Pocztowy24” dodano „usługi bankowości elektronicznej”, przed zwrotem „Pocztowy SMS” dodano zwrot „powiadamiania SMS” oraz 

przed wyrazem „Telekonto” dodano zwrot „usługi bankowości telefonicznej”.
Zmiany w „Rozdziale XVIII. Wypłata po śmierci Posiadacza” według dotychczasowej numeracji:
1. w § 35:
 a) ust. 1 zwrot „Kwota wypłacona” zastąpiono zwrotem „Wypłacona kwota” oraz na końcu drugiego zdania dodano wyraz „rachunku”,
 b) ust. 4 wyraz „Dyspozycji” zastąpiono wyrazem „dyspozycji” oraz skreślono „salda rachunku”,
 c) ust. 5 po wyrazach „wniosku o dokonanie zwrotu” wstawiono przecinek.
W „Rozdziale XIX. Zmiana treści Regulaminu” według dotychczasowej numeracji:
1. w § 36 ust. 4 po wyrazach „nie później” wstawiono przecinek,
2. w § 37:
 a) ust. 3 dotychczasowe odwołanie „§38” zastąpiono odwołaniem „§50”,
 b) ust. 4 po zwrocie „rozwiązania Umowy” wstawiono przecinek.
W „Rozdziale XIX. Dane osobowe” według dotychczasowej numeracji:
1. § 39 otrzymał brzmienie:

„§ 51
1. Administratorem danych osobowych Posiadacza jest Bank. 
2. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
 1) zawarcia i wykonania Umowy,
 2) wykonania czynności bankowych, w szczególności oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego (jeżeli będzie ona konieczna), w tym z wykorzystaniem 

profilowania,
 3) marke�ngu bezpośredniego produktów lub usług własnych Banku, w tym w celach analitycznych i z wykorzystaniem profilowania,
 4) statystycznych i raportowania wewnętrznego Banku,
 5) rozpatrywania reklamacji,
 6) zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego,
 7) dochodzenia roszczeń,
 8) archiwizacji.
3. Bank może przetwarzać dane osobowe Posiadacza w celu marke�ngu bezpośredniego, własnych produktów lub usług:
 1) na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z ust. 4 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych– w okresie do dnia 24 maja 2018 r.,
 2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - w okresie od dnia 25 maja 2018 r.
4. Odbiorcami danych osobowych Posiadacza, mogą być podmioty określone w art. 105 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1876 z późn. zm.) w szczególności podmioty utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego.
5. Bank lub podmioty, o których stanowi art. 105 ust. 4 Prawa bankowego mogą na podstawie art. 105a ust. 4 i 5 Prawa bankowego przetwarzać dane osobowe Posiadacza 

przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania wynikającego z Umowy do celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w 
części trzeciej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.).

6. Bank lub podmioty, o których stanowi art. 105 ust. 4 Prawa bankowego mogą na podstawie art. 105a ust. 3 i 5 Prawa bankowego w przypadku niewykonania 
zobowiązania lub dopuszczenia się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z Umowy przetwarzać dane osobowe Posiadacza przez okres 5 lat od 
dnia wygaśnięcia zobowiązania wynikającego z Umowy w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. 

7. Bank może na podstawie art. 105 ust. 4b Prawa bankowego udostępniać biurom informacji gospodarczej dane Posiadacza o zobowiązaniach powstałych z tytułu umów 
związanych z dokonywaniem czynności bankowych, gdy są spełnione łącznie następujące warunki, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. 
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 470), tj.:

 1) łączna kwota wymagalnych zobowiązań Posiadacza wobec Banku wynosi co najmniej 200 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 30 dni;
 2) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank listem poleconym albo doręczenia Posiadaczowi do rąk własnych, na adres do doręczeń, a jeżeli taki adres nie 

został wskazany - na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji 
gospodarczej, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura;

 3) nie upłynęło 10 lat od dnia wymagalności zobowiązania, a w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego 
do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo przed 
sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie upłynęło 10 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.

8. Podmioty, o których stanowi art. 105 ust. 4 Prawa bankowego mogą udostępniać dane osobowe Posiadacza przekazane im przez Bank:
 1) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 

gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 470), na podstawie wniosków tych biur i w zakresie w nich określonym, 
 2) instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków dotyczące zobowiązań Posiadacza powstałych z tytułu Umowy, a związanych 

z wykonywaniem czynności bankowych, na podstawie art. 105 ust. 4d Prawa bankowego.
9. Posiadaczowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
10. Obowiązek podania przez Posiadacza danych osobowych wynika z przepisów Prawa bankowego. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy. 

W przypadku nie podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie Umowy. Podanie danych osobowych w celach marke�ngowych jest dobrowolne.”.
Zmiany w „Rozdziale XXI. Postanowienia końcowe” według dotychczasowej numeracji:
1. w § 40:
 a) ust. 2 przed wyrazem „Telekonto” dodano zwrot „usługę bankowości telefonicznej”,
 b) ust. 3 przed wyrazem „Pocztowy24” dodano zwrot „usługę bankowości elektronicznej”,
 c) ust. 5 po zwrocie „o otwarciu i prowadzeniu rachunku” dodano wyraz „płatniczego",
 d) ust. 8 zaktualizowano Dziennik Ustaw Prawo bankowe na: „(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 z póź. zm)” oraz ustawy z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji 

państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” na: „t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2164, z póź. zm.”,
2. w § 41 ust. 1 zaktualizowano dziennik ustaw ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji na „tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1937”.
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II. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZMIAN W REGULAMINIE KART

Zmiany w Spisie treści:
1. Rozdział II otrzymuje brzmienie „Wydanie karty płatniczej i wznowienie karty”.
Zmiany w Rozdziale I Postanowienia ogólne:
1. w § 1 zwrot „zasady wydawania i używania kart” zastąpiono zwrotem „zasady wydania karty płatniczej i używania kart”,
2.  w § 2:
 a) pkt 4) zwrot „umożliwiające Użytkownikowi karty podejmowanie gotówki” zastąpiono zwrotem „umożliwiające Użytkownikowi karty wypłatę gotówki”,
 b) skreślono definicję „bankowość elektroniczna” oznaczoną pkt 5, a dotychczasowe definicje oznaczone kolejno 6)-14) otrzymały numerację 5)-13),
 c) w dotychczasowym pkt 6) zwrot „usługa wypłaty gotówki” zastąpiono zwrotem „wypłata gotówki realizowana”, a w trzecim zdaniu po zwrocie „dokonania 

wypłaty” zmieniono wyraz „gotówkowej” na „gotówki”,
 d) w dotychczasowym pkt 14) zwrot „wydaje karty” zastąpiono zwrotem „wydaje kartę płatniczą”,
 e) dodano nową treść pkt 14) w brzmieniu „obsługa karty debetowej - usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a 

ustawy o usługach płatniczych, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika,”
 f) dodano nową treść pkt 17) w brzmieniu „państwo członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,” a dotychczasowe definicje oznaczone kolejno 17)-20) otrzymały 
numerację 18)-21),

 g) dodano nową treść pkt 22) w brzmieniu „podstawowy rachunek płatniczy – rachunek płatniczy, o którym mowa w Rozdziale V Regulaminu rachunku,” 
a dotychczasowe definicje oznaczone kolejno 21)-22) otrzymały numerację 23)-24),

 h) w dotychczasowym pkt 22) po wyrazie „rachunku” dodano wyraz „płatniczego”,
 i) dodano nową treść pkt 25) w brzmieniu „Powiadamianie SMS Pocztowy SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących transakcji 

płatniczych realizowanych kartą za pośrednictwem wiadomości SMS.”, a dotychczasowe definicje oznaczone kolejno 23)-30) otrzymały numerację 26)-33),
 j) w dotychczasowym pkt 24) po wyrazie „karta” dodano wyraz „płatnicza”,
 k) w dotychczasowym pkt 28) zwrot „wydana jest karta” zastąpiono zwrotem „wydano kartę płatniczą”,
 l) w dotychczasowym pkt 29) wyraz „gotówkowa” zastąpiono zwrotem „wypłata gotówki lub wpłaty gotówki”,
 m) w dotychczasowym pkt 30) na końcu zdania dodano „w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych,”
 n) skreślono definicję „transakcja gotówkowa” oznaczoną pkt 31) a dotychczasowe definicje oznaczone kolejno 32)-33) otrzymały numerację 34)-35),
 o) dodano nową treść 36) w brzmieniu „Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych - usługa polegająca 

na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem 
karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty,”

 p) dodano nową treść pkt 37) w brzmieniu „Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca 
na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego 
taką wypłatę lub w placówce dostawcy,” a dotychczasowe definicje oznaczone kolejno 34)-35) otrzymały numerację 38)-39),

 q) dotychczasowy pkt 35) otrzymuje brzmienie „ ustawa o usługach płatniczych – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 
2003 wraz z późniejszymi zmianami),”

 r) dodano nową treść pkt 40) w brzmieniu „usługa bankowości elektronicznej Pocztowy24 – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, 
umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub 
złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku,”

 s) dodano nową treść pkt 41) w brzmieniu „usługa bankowości telefonicznej Telekonto – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon 
za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku,” 
a dotychczasowa definicja oznaczona 36) otrzymała numer 42),

 t) w dotychczasowym pkt 36) po wyrazie „karta” dodano wyraz „płatnicza”,
 u) w dotychczasowym pkt 37) zwrot „wydaje karty” zastąpiono zwrotem „wydaje kartę płatniczą”,
 v) dodano nową treść pkt 44) w brzmieniu „wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia 

umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy,”,
 w) dodano nową treść pkt 45) w brzmieniu „wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia 

umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy,” a dotychczasowe definicje oznaczone kolejno 38)-39) otrzymały numerację 46)-47),
 x) dotychczasowy pkt 38) otrzymuje brzmienie „ wpłatomat - urządzenie do przyjmowania wpłat gotówki na rachunek z wykorzystaniem wydanej karty płatniczej do 

tego rachunku. Informację o dostępnych wpłatomatach Bank udostępnia w sposób określony w Regulaminie rachunku,”
 y) dodano nową treść pkt 48) w brzmieniu „wydanie karty płatniczej - usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy,” 

a dotychczasowe definicje oznaczone kolejno 40)-42) otrzymują numerację 49)-51),
3. w § 3:
 a) ust. 4) otrzymuje brzmienie „Posiadacz ponosi odpowiedzialność z tytułu używania wydanych kart płatniczych do rachunku w zakresie uregulowanym w Umowie, 

w tym w Regulaminie.”,
 b) ust. 5) otrzymuje brzmienie „Posiadacz danego rachunku może wydawać dyspozycje oraz uzyskiwać informacje w zakresie wydanej karty płatniczej dla tego 

Posiadacza lub dla każdego innego Użytkownika karty wydanej do tego rachunku, nie będącego Posiadaczem.”,
 c) ust. 6) na końcu zdania po wyrazie „karty” dodano wyraz „płatniczej”,
 d) ust. 8) otrzymuje brzmienie „Korzystanie z usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 jest możliwe na podstawie zawartej umowy o tę usługę.”.
Zmiany w Rozdziale II Wydanie karty płatniczej i wznowienie karty:
1. w § 4: 
 a) ust. 2 po wyrazie „karty” dodano wyraz „płatniczej”,
 b) ust. 3 otrzymuje brzmienie „Wniosek o wydanie karty płatniczej Posiadacz może złożyć: pisemnie, lub za pośrednictwem usług: usługi bankowości telefonicznej 

Telekonto lub usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 (o ile taka funkcjonalność zostanie udostępniona Posiadaczowi), lub w inny udostępniony przez Bank 
sposób. W przypadku wnioskowania o kartę przez Posiadacza o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, konieczna jest zgoda drugiego Współposiadacza 
tego rachunku. Wydanie Karty płatniczej nie jest możliwe dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.”,

 c) ust. 4 po wyrazie „karty” dodano wyraz „płatniczej”,
 d) ust. 5 otrzymuje brzmienie „Wydanie karty płatniczej w formie naklejki może być dokonane wyłącznie dla Posiadacza.” 
 e) dodano nową treść ust. 6 w brzmieniu „Do podstawowego rachunku płatniczego Bank wydaje karty płatnicze wyłącznie z logo organizacji Mastercard 

(z wyłączeniem karty w formie naklejki).”, a dotychczasowe ust. 6- 9 otrzymują kolejno numerację 7-10,
 f) w dotychczasowym ust. 6 po wyrazie „karty” dodano wyraz „płatniczej”,
 g) w dotychczasowym ust. 7 po wyrazie „karty” dodano wyraz „płatniczej”, po wyrazie „kartę” dodano wyraz „płatniczą”, po wyrazie „ karta” dodano wyraz 

„płatnicza”, a zwrot „wniosek o kartę” zastąpiono zwrotem „wniosek o wydanie karty płatniczej”,
 h) w dotychczasowym ust. 8 po wyrazie „karty” dodano wyraz „płatniczej”,
2. w § 5: 
 a)  ust.2 po wyrazie „wydawania” dodano zwrot „kart płatniczych”,
 b)  ust. 3 po wyrazie „karty” dodano wyraz „płatniczej”,
 c)  ust. 7 zwrot „Wydana przez Bank karta” zastąpiono zwrotem „Wydana karta płatnicza”,
3. w § 6 ust. 1 po wyrazie „kartę” dodano wyraz „płatniczą”,
4. w § 7:
 a)  ust 1 po wyrazie „kartę” dodano wyraz „płatniczą”, przed wyrazem „Telekonto” dodano zwrot „usługi bankowości telefonicznej” a przed wyrazem „Pocztowy24” 

dodano zwrot „usługi bankowości elektronicznej”,
 b) ust. 6 w pkt 1) zwrot „rezygnacji z wydawnictwa kart” zastąpiono zwrotem „rezygnacji z wydawania kart płatniczych”, a w pkt 2) po wyrazie „rachunek” dodano 

zwrot „w tym wpłat gotówki”.
Zmiany w Rozdziale III Posługiwanie się kartą:
1. w § 9:

8



 a) ust. 1 po wyrazie „(płatności)” usunięto wyraz „transakcji gotówkowych”, usunięto nawias przy zwrocie „wypłat gotówki” a zwrot „z zastrzeżeniem ust.2” 
zastąpiono zwrotem „z zastrzeżeniem ust. 2 i 3;”,

 b) dodano nową treść ust. 3 w brzmieniu „Użytkownik karty płatniczej wydanej do podstawowego rachunku płatniczego, nie może dokonywać transakcji 
bezgotówkowych i wypłat gotówki poza terytorium państw członkowskich.” a dotychczasowe ust. 3-12 otrzymują numerację 4-13,

2. w § 10 ust. 2 pkt 1.2. w tabeli „Limity dla kart debetowych:” oraz w pkt 1.4. w tabeli „Limity dla kart debetowych w formie naklejki:” otrzymują brzmienie „w tym limit 
transakcji wypłaty gotówki realizowanych w bankomacie (maksymalny limit 6000,00 PLN),

3. w § 11:
 a) ust. 2 zwrot „systemu obsługującego karty” zastąpiono zwrotem „systemu służącego do obsługi karty debetowej” a w drugim zdaniu po wyrazie „karty” dodano 

wyraz „debetowej”, 
 b) ust. 3 pkt 6) po zwrocie „dokonywania wpłat” dodano zwrot „w tym wpłat gotówki” a po wyrazie „wypłat” dodano zwrot „w tym wypłat gotówki”,
 c) ust. 3 dodano pkt 8) w brzmieniu „próby dokonania transakcji przy użyciu karty płatniczej wydanej do podstawowego rachunku płatniczego poza terytorium 

państw członkowskich.”,
4. w § 14:
 a)  ust. 2 przed wyrazem „Telekonto” dodano zwrot „bankowości telefonicznej” a przed wyrazem „Pocztowy24” dodano zwrot „usługi bankowości elektronicznej”,
 b)  ust. 3 pkt 2) po zwrocie „bankowości elektronicznej” dodano wyraz „Pocztowy 24”.
Zmiany w Rozdziale IV Rozliczenie transakcji i kurs walutowy:
1. w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Tryb zgłaszania faktu nieotrzymania wyciągu oraz zamówień sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych lub duplikatu wyciągu 

określony jest w Umowie oraz w Regulaminie rachunku.”
Zmiany w Rozdziale V Reklamacje i odpowiedzialność:
1. w § 18:
 a) ust. 6 po wyrazie „karta” dodano wyraz „płatnicza”,
 b) ust. 16 po wyrazie „karty” dodano wyraz „płatniczej”.
Zmiany w Rozdziale VII Zastrzeżenie i blokada karty:
1. w § 24 ust. 2 pkt 2) przed wyrazem „Telekonto” dodano zwrot „usługi bankowości telefonicznej” a przed wyrazem „Pocztowy24” dodano zwrot „usługi bankowości 

elektronicznej”,
2. w § 26:
 a) ust. 2 po wyrazie „karty” dodano wyraz „płatniczej”,
 b) ust. 3 zwrot „wydania kolejnej karty” zastąpiono zwrotem „kolejnego wydania karty płatniczej”,
 c) ust. 4 po wyrazie „karty” dodano wyraz „płatniczej”.
Zmiany w Rozdziale IX Wypowiedzenie, odstąpienie i rozwiązanie umowy:
1. w § 29:
 a)  ust. 3 po zwrocie „za pomocą” usunięto zwrot „usług:” oraz przed wyrazem „Telekonto” dodano zwrot „bankowości telefonicznej” a przed wyrazem „Pocztowy24” 

dodano zwrot „usługi bankowości elektronicznej”,
 b) ust. 4 zwrot „związane z wydaniem i obsługą kart” zastąpiono zwrotem „związane z wydaniem karty płatniczej i obsługą karty debetowej”,
2. w § 30 
 a) ust. 2 po zwrocie „za pośrednictwem” usunięto zwrot „usług:”, przed wyrazem „Telekonto” dodano zwrot „usługi bankowości telefonicznej”, przed wyrazem 

„Pocztowy24” dodano zwrot „usługi bankowości elektronicznej” a po wyrazie „karty” dodano wyraz „płatniczej”,
 b) ust. 4 pkt 4) po wyrazie „rachunek” dodano zwrot „,w tym wpłat gotówki”,
 c) ust. 5 i ust. 10 po wyrazie „kartę” dodano wyraz „płatniczą”,
3. w § 31 po wyrazie „rachunku” dodano wyraz „płatniczego” i po wyrazie „karta” dodano wyraz „płatnicza”,
4. w § 32 po wyrazie „karty” dodano wyraz „płatniczej”.

III. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZMIAN W REGULAMINIE LOKAT 

Zmiany w Rozdziale I. Postanowienia ogólne
1. w § 1:
 a) ust. 1 zmieniono kwotę kapitału zakładowego z 110 132 880 zł na 128 278 080 zł;
 b) dodano ust. 13 w brzmieniu: „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych),” i jednocześnie dokonano odpowiedniej zmiany numeracji ust. tego paragrafu;

 c) ust. 20 zwrot „osoby częściowo ubezwłasnowolnionej” zastępuje się zwrotem „ osoby ubezwłasnowolnionej”;
 d) zmieniono numerację ust. 33, 34 i 35 odpowiednio na 28, 29 i 30 oraz dotychczasowe 28, 29, 30, 31 i 32 odpowiednio na 31, 32, 33, 34 i 35;
 e) ust. 29 dodano zdanie: Pełny tekst Taryfy dostępny jest w placówkach Banku, placówkach pocztowych oraz na stronie internetowej Banku.
Zmiany w Rozdziale II. Otwarcie rachunku
1. § 3 w ust. 4 otrzymał brzmienie: „Rachunki dla osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych są prowadzone według ogólnie obowiązujących zasad z uwzględnieniem § 

6 Regulaminu,”.
Zmiany w Rozdziale III. Otwarcie rachunku na podstawie Dyspozycji założenia lokaty złożonej za pośrednictwem strony internetowej Banku
1. w § 4 zmieniono numerację ust. 3 i 4 odpowiednio na 2 i 3 oraz ust. 2 na 4. 
Zmiany w Rozdziale VII. Dysponowanie rachunkiem
1. w § 8:
 a) ust. 5 pkt. 1) otrzymał brzmienie:
  „1) przedstawiciel ustawowy, który w imieniu małoletniego lub ubezwłasnowolnionego podpisał z Bankiem Umowę, w granicach kwoty zwykłego zarządu 

i po złożeniu każdorazowo oświadczenia, że wypłata przeznaczona jest na zaspokojenie uzasadnionych potrzeb małoletniego lub ubezwłasnowolnionego”,
 b) ust. 10 w zdaniu drugim zmieniono numerację ust. 14 na 12. 
Zmiany w Rozdziale XI. Zamknięcie rachunku
1. w § 16:
 a) ust. 5 pkt. 2) wyraz „Lokata” pisany wielką literą zmieniono na pisany małą literą,
 b) ust. 8 w zdaniu po wyrazie „rachunków” usunięto zwrot „bankowych, w tym Lokat”. 
Zmiany w Rozdziale XIV. Dane osobowe
1. w § 22: 
 a) usunięto ust. 1 i jednocześnie dokonano odpowiedniej zmiany numeracji ust. tego paragrafu,
 b) ust. 3 otrzymał brzmienie: „Dane osobowe Posiadacza mogą być przetwarzane w celu:
  1) zawarcia i wykonania Umowy,
  2) wykonania czynności bankowych, w szczególności oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego (jeżeli będzie ona konieczna), w tym 

z wykorzystaniem profilowania,
  3) marke�ngu bezpośredniego produktów lub usług własnych Banku, w tym w celach analitycznych i z wykorzystaniem profilowania,
  4) statystycznych i raportowania wewnętrznego Banku,
  5) rozpatrywania reklamacji,
  6) zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego,
  7) dochodzenia roszczeń,
  8) archiwizacji.”,
 c) ust. 4 otrzymał brzmienie: „Bank może na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przetwarzać dane osobowe Posiadacza w celu 

marke�ngu bezpośredniego własnych produktów lub usług.”,
 d) ust. 6 i 7 zaktualizowano numerację Dziennika Ustaw z „Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 z późn. zm.” na „Dz. U. z 2018 r. poz. 470”,
 e) w ust. 8 usunięto pkt. 3),
 f) ust. 10 otrzymał brzmienie: „Obowiązek podania przez Posiadacza danych osobowych wynika z przepisów Prawa bankowego. Podanie danych osobowych jest 
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warunkiem zawarcia Umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy o prowadzenie rachunków terminowych lokat 
oszczędnościowych. Podanie danych osobowych w celach marke�ngowych jest dobrowolne.”.

Zmiany w Rozdziale XV. Postanowienia końcowe
1. w § 23 ust. 10 zmieniono nazwę ulicy z „Stawki 2” na „Rodziny Hiszpańskich 8”.

IV. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZMIAN W TARYFIE

Zmiany w Spisie treści:
1. Do nazwy ROZDZIAŁU 1. w CZĘŚCI 2 „Rachunki płatnicze (oszczędnościowo - rozliczeniowe) – Bliskie Konto Pocztowe, Pocztowe Konto Bez Ograniczeń, Pocztowe 

Konto Aktywny Nestor” dodano przecinek i nazwę nowego konta „Pocztowy Rachunek Podstawowy”.
2. Zmieniono nazwę ROZDZIAŁU 5 w Części 2 z „Pocztowy SMS” na „Powiadamianie SMS Serwis SMS”.
3. Dodano ROZDZIAŁ 6 o nazwie: „Powiadamianie SMS Pocztowy SMS” w Części 3. 
4. Usunięto Część 4, 5 i 6.
Zmiany w CZĘŚCI 1:
1. W ust. 1 dodano zapis: „Definicje usług reprezentatywnych, których nazwy są użyte w Taryfie znajdują się w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków dla osób 

fizycznych w Banku Pocztowym S.A., Regulaminie wydawania i używania kart płatniczych do rachunku w Banku Pocztowym S.A. Regulaminie wydawania i używania 
kart kredytowych Banku Pocztowego S.A.”.

Zmiany w CZĘŚCI 2 PRODUKTY W OFERCIE, W ROZDZIALE 1 Rachunki płatnicze (oszczędnościowo-rozliczeniowe) - Bliskie Konto Pocztowe, Pocztowe Konto Bez 
Ograniczeń, Pocztowe Konto Aktywny Nestor:
1. W l.p. 2.1 b), 2.2 a) oraz 2.3 b) zmieniono nazwę „telefon (konsultant)” na „usługę bankowości telefonicznej TELEKONTO (konsultant)”. 
2. W l.p. 2.1 c) oraz 2.2 b) zmieniono nazwy „Pocztowy 24/telefon (IVR)” oraz „Pocztowy24” na „usługę bankowości elektronicznej Pocztowy24 / usługę bankowości 

telefonicznej TELEKONTO (IVR)”.
3. W l.p. 2.3 zmieniono nazwę „Polecenie przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych⁷⁾ lub Urzędu Skarbowego realizowane przez:” na „Polecenie przelewu do 

Urzędu Skarbowego realizowane przez:” oraz usunięto odnośnik nr⁷⁾ z dołu strony.
4. W l.p. 2.3 c) oraz w l.p. 2.6 b) i 2.7 b) określenie „Pocztowy24” poprzedzono określeniem „usługę bankowości elektronicznej”.
5. W l.p. 2.5 w kolumnie „Rodzaj Czynności/Usługi” określenie „zlecenie” zastąpiono określeniem ”Polecenie przelewu”, a w kolumnie „Tryb pobierania opłat/prowizji” 

określenie „zlecenia” określeniem „polecenia przelewu”.
6. W l.p. 2.6 a) zapis „Placówkę Banku lub Poczty Polskiej/ drogą korespondencyjną/ telefoniczną (konsultant)” zastąpiono zapisem „Placówkę Banku lub Poczty Polskiej/ 

drogą korespondencyjną/ usługę bankowości telefonicznej TELEKONTO (konsultant)”,
7. W l.p. 4.1 zmieniono zapis z „Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi TELEKONTO lub Pocztowy24 listem na adres korespondencyjny” na „Wygenerowanie 

i dostarczenie hasła do usługi bankowości telefonicznej TELEKONTO lub usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 listem na adres korespondencyjny”.
8. W l.p. 4.2 zmieniono zapis z „Zapytanie o saldo rachunku za pośrednictwem Konsultanta” na „Zapytanie o saldo rachunku za pośrednictwem usługi bankowości 

telefonicznej TELEKONTO przez Konsultanta”.
9. W l.p. 6 dodano po przecinku określenie „Zestawienia”.
10. W l.p. 6.3 zapis „Sporządzenie odpisu obrotów/wyciągu, sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych” zastąpiono zapisem „Sporządzenie odpisu: wyciągu, 

zestawienia opłat oraz sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych”.
11. W Rozdziale 1 dodano podrozdział o nazwie „Rachunki płatnicze (oszczędnościowo-rozliczeniowe) - Pocztowy Rachunek Podstawowy”.
Zmiany w CZĘŚCI 2, w ROZDZIALE 2 „Karty płatnicze - naklejka płatnicza” 
1. W l.p. 5 dodano po dotychczasowym zapisie, zapis „w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – naklejki”.
Zmiany w ROZDZIALE 2 „Karty płatnicze ” I. „KARTA PŁATNICZA DO RACHUNKU”
1. W tytule kolumny „Bliskie Konto Pocztowe, Pocztowe Konto Aktywny Nestor” dodano przecinek i po przecinku nazwę „Pocztowy Rachunek Podstawowy”.
2. W l.p. 1.1. zastąpiono zapis „a) Minimalna wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową, rozliczonych na rachunku w miesiącu poprzedzającym 

naliczenie opłaty za kartę debetową (obowiązuje do 30.09.2017r.) b) Suma kwot transakcji bezgotówkowych dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym 
(obowiązuje od 01.10.2017r.)” zapisem „Suma kwot transakcji bezgotówkowych dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym, w tym transgranicznych transakcji 
płatniczych przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych”.

3. W l.p. 5 i 6 w kolumnie „Bliskie Konto Pocztowe Pocztowe Konto Aktywny Nestor” zmieniono odpowiednio zapisy z „2 zł ⁹⁾” na „2 zł ⁹⁾/0 zł ¹⁰⁾” i z „2 zł” na „2 zł/0 zł ¹⁰⁾”.
4. Dodano przypis dolny o treści „¹⁰⁾ Dotyczy 5 pierwszych wypłat gotówki w danym miesiącu przy użyciu kart wydanych do Pocztowego Rachunku Podstawowego. Liczba 

5 wypłat gotówki liczona jest łącznie dla wypłat gotówki we wskazanych sieciach bankomatów na terenie kraju i pozostałych wypłat gotówki na terenie kraju.”.
5. W l.p. 8 w zapisie „Przewalutowanie na euro, kwoty transakcji dokonanej w walucie innej niż waluta rachunku i niż euro” usunięto zwrot „niż” bezpośrednio przed 

zwrotem „euro” i dodano na końcu zapis „w tym przewalutowanie na skutek transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych lub transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych”.

6. W przypisie nr ⁹⁾ na końcu strony zapis "W okresie od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r." zastąpiono zapisem "Dla Bliskiego Konta Pocztowego w okresie 
od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r." oraz na końcu dodano następującą treść: "Dla Pocztowego Konta Aktywny Nestor w okresie od dnia 1 lutego 2018 r. 
do dnia 30 kwietnia 2020 r. opłata za wypłatę gotówki z bankomatów sieci PlanetCash dokonaną przy użyciu karty Mastercard lub Visa wynosi 0 zł.”

Zmiany w ROZDZIALE 2 „Karty płatnicze” II. „KARTA KREDYTOWA”
1. W l.p. 11 przed nazwą „ROR” dodano „rachunku płatniczego oszczędnościowo-rozliczeniowego” i nazwę ROR ujęto w nawiasy.
2. W l.p. 12 po sformułowaniu „Wydanie zaświadczenia” dodano zapis „o posiadanym rachunku karty kredytowej -”.
Zmiany w CZĘŚCI 2, W ROZDZIALE 3 „Rachunki płatnicze (oszczędnościowe) – Pocztowe Konto Oszczędnościowe, Pocztowe Konto 500+” 
1. W l.p. 1 usunięto fragment zapisu o brzmieniu ”/prowadzenie”.
2. Dodano l.p. 1a. o brzmieniu:

3. W l.p. 2 w kolumnie „Tryb pobierania opłaty/prowizji” dodano uzupełnienie „gotówki”.
4. W l.p. 5 zapis „usługi Pocztowy24 lub Konsultanta” zastąpiono zapisem „usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 lub usługi bankowości telefonicznej Telekonto 

przez Konsultanta”.
5. W l.p. 6 w kolumnach „Rodzaj Czynności/Usługi” oraz „Tryb pobierania opłaty/prowizji” wyrażenie „zlecenie” zastąpiono wyrażeniem „polecenie przelewu”.
6. W l.p. 8 zapis „do usługi Telekonto lub Pocztowy24” zastąpiono zapisem „do usługi bankowości telefonicznej - Telekonto lub usługi bankowości elektronicznej - 

Pocztowy24”.
7. W l.p. 9 zapis „Konsultanta ²⁾” zastąpiono zapisem „usługi bankowości telefonicznej Telekonto (Konsultant) ²⁾”.
8. W l.p. 13. bezpośrednio przed zapisem „Pocztowy24” dodano „usłudze bankowości elektronicznej”.
9. W l.p. 14 zapis „obrotów / wyciągu, sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych” zastąpiono zapisem „wyciągu, zestawienia opłat oraz sporządzenie zestawienia 

transakcji płatniczych”.
10. W przypisach ¹⁾ i ²⁾ na końcu pod tabelą przed wyrażeniem „Telekonto” dodano „bankowości telefonicznej”.
11. W przypisie ²⁾ na końcu pod tabelą zastąpiono wyrażenie „zlecają przelew” wyrażeniem „zlecają polecenie przelewu”.
Zmiany w CZĘŚCI 2, W ROZDZIALE 4 „Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych” 
1. W l.p. 2 zastąpiono wyrażenie „PRZELEWY W ZŁ” wyrażeniem „ZWROT ŚRODKÓW Z LOKATY W FORMIE PRZELEWU W ZŁ”.
2. W l.p. 2.2 zapis „Zlecenie telekomunikacyjne realizowane systemem Sorbnet” zastąpiono zapisem „Przelew realizowany systemem SORBNET”.
3. W l.p. 3.3 usunięto zapis „/ transakcji na rachunku”.
4. W l.p. 4.1 przed określeniem „Telekonto” dodano określenie „bankowości telefonicznej”.
5. W l.p. 4.2 po określeniu „Przelew wewnętrzny” dodano określenie „/polecenie przelewu wewnętrznego”.
CZĘŚĆ 2, ROZDZIAŁ 5 otrzymał nowe brzmienie: 

0 złProwadzenie rachunku płatniczego (oszczędnościowego) jednorazowo 0 zł
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Część 2 – Produkty w ofercie
ROZDZIAŁ 5

Powiadamianie SMS Serwis SMS
L.p.

1

Rodzaj Czynności/ Usługi

Powiadamianie SMS Serwis SMS - pakiet 3 SMS¹⁾ jednorazowo 0,00 zł

Tryb pobierania opłaty/prowizji Opłata



Zmiany w CZĘŚCI 2, W ROZDZIALE 6 „Operacje w obrocie dewizowym” 
1. W l.p. 1 treść „Przelew za granicę lub przelew w walucie obcej na rachunek w innym banku krajowym” zastąpiono treścią „Polecenie przelewu, polecenie przelewu 

SEPA lub polecenie przelewu w walucie obcej”.
2. W l.p. 1.1 treść „Na rachunek w innym banku” zastąpiono treścią „Polecenie przelewu na rachunek w innym banku”.
3. W l.p. 1.3 treść „Polecenie wypłaty za zagranicę lub przelew do innego banku krajowego SEPA” zastąpiono treścią „Polecenie przelewu SEPA”.
4. Usunięto wiersz l.p. 1.4.
5. W l.p. 2 treść „Polecenie przelewu z zagranicy lub polecenie przelewu w walucie obcej z innego banku krajowego w systemie SWIFT:” zastąpiono treścią „Polecenie 

przelewu, polecenie przelewu SEPA lub polecenie przelewu w walucie obcej przychodzące na rachunek z zagranicy w systemie SWIFT:”.
6. W l.p. 3.1 oraz w  l.p. 3.2 określenie „przelew” zastąpiono określeniem „polecenie przelewu”.
7. W l.p. 4 i 6 określenie „przelewu” zastąpiono określeniem „polecenia przelewu”.
8. W l.p. 7 zapis „przelewu ” zastąpiono zapisem „polecenia przelewu, polecenia przelewu w walucie obcej”. 
9. W l.p. 7 a) i  b) określenia „przelew”, „został”, „zrealizowany” zostały zastąpione odpowiednio określeniami „Polecenie przelewu”, „zostało”, „zrealizowane”.
10. W l.p. 10.1 zapis ”Przelew w walucie obcej ” został zastąpiony zapisem „Polecenie przelewu wewnętrznego, w tym polecenie przelewu w walucie obcej lub polecenie 

przelewu SEPA”.
11. W l.p. 10.2 zapis „Przelew otrzymywany za pośrednictwem systemu SEPA” został zastąpiony zapisem „Otrzymanie przelewu SEPA”.
12. Odnośnik nr ¹⁾ pod tabelą otrzymał brzmienie „Opłata nie dotyczy Klientów, których polecenie przelewu, polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu w walucie 

obcej z zagranicy jest mniejsze niż 30 EUR.”.
Zmiany w CZĘŚCI 2, w ROZDZIALE 7 „Pozostałe operacje i usługi bankowe” 
1. W l.p. 3 określenie „wpłaty gotówkowe” zostało zastąpione określeniem „wpłata gotówki”.
Zmiany w CZĘŚCI 2, w ROZDZIALE 8 „Kredyt w rachunku płatniczym (oszczędnościowo-rozliczeniowym) i Kredyt gotówkowy” 
1. Usunięto l.p. 2.2 oraz odnośnik nr ²⁾ pod tabelą, a kolejne odnośniki ³⁾, ⁴⁾, ⁵⁾ uzyskały odpowiednio numerację ²⁾, ³⁾, ⁴⁾.
Zmiany w CZĘŚCI 3 PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY, w ROZDZIALE 1 „Rachunki płatnicze (oszczędnościowo-rozliczeniowe) - Pocztowe Konto ZawszeDarmowe ⁷⁾” 
1. W kolumnie „Tryb pobierania opłaty/prowizji” w l.p. 2.1, l.p. 2.2 i l.p. 2.3, przed określeniem „przelewu” dodano wyraz „polecenia”. 
2. W kolumnie „Tryb pobierania opłaty/prowizji” w l.p. 2.6 i l.p. 2.7, po określeniu „zlecenia” dodano wyraz „stałego”.
3.  W l.p. 2.1 b), l.p. 2.2 a) oraz 2.3 b) zapis „telefon (konsultant)” zastąpiono zapisem „usługę bankowości telefonicznej TELEKONTO (konsultant)”.
4. W l.p. 2.1 c) zapis „Pocztowy24/telefon (IVR)” zastąpiono zapisem „usługę bankowości elektronicznej Pocztowy24 /usługę bankowości telefonicznej TELEKONTO 

(IVR)”.
5. W l.p. 2.2 b) oraz 2.3 c) zapis „Pocztowy24” zastąpiono zapisem „usługę bankowości elektronicznej Pocztowy24”.
6. W l.p. 2.3 zapis „Polecenie przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych⁸⁾ lub Urzędu Skarbowego realizowane przez:” zastąpiono zapisem „Polecenie przelewu do 

Urzędu Skarbowego realizowane przez:” oraz usunięto odnośnik nr ⁸⁾ pod tabelą.
7. W l.p. 2.5 w kolumnach „Rodzaj czynności/Usługi” i „Tryb pobierania opłaty/prowizji” określenie „zlecenie” zastąpiono określeniem „polecenie przelewu”.
8. W l.p. 2.6 a) zapis „telefoniczną (konsultant)” zastąpiono zapisem „przez usługę bankowości telefonicznej TELEKONTO (konsultant)”.
9. W l.p. 2.6 b) i 2.7 b) określenie „Pocztowy24” poprzedzono określeniem „bankowości elektronicznej”.
10. W l.p. 3 zmieniono zapis „WYPŁATY GOTÓWKOWE W ZŁ” na „WYPŁATA GOTÓWKI W ZŁ”.
11. W l.p. 3.1 w kolumnie „Tryb pobierania opłaty/prowizji” dodano określenie „gotówki”.
12. W l.p. 4.1 zapis „do usługi TELEKONTO lub Pocztowy24” zmieniono na zapis „do usługi bankowości telefonicznej TELEKONTO lub usługi bankowości elektronicznej 

Pocztowy24”. 
13. W l.p. 4.2 zapis „za pośrednictwem Konsultanta⁵⁾” zastąpiono zapisem „za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej TELEKONTO przez Konsultanta⁵⁾”.
14. W l.p. 6 dodano na końcu przecinek i po przecinku określenie „Zestawienia”.
15. W l.p. 6.4 przed zapisem „Pocztowy24” dodano „usłudze bankowości elektronicznej”.
16. W l.p. 6.6 zapis „odpisu: obrotów/ wyciągu,” zastąpiono zapisem „odpisu: wyciągu, zestawienia opłat oraz”.
17. W odnośniku nr ¹⁾ pod tabelą zapis „przelewów pomiędzy rachunkami płatniczymi prowadzonymi w Banku” zastąpiono zapisem „poleceń przelewów wewnętrznych”.
18. W ROZDZIALE 1 „RACHUNKI PŁATNICZE - Pocztowe Konto Zawsze Darmowe” w l.p. 1 przed zapisem „Zapytanie przez Pocztowy SMS bez pakietu lub po 

wykorzystaniu pakietu¹⁾” dodano zapis „Powiadamianie SMS –”, a w kolejnych wierszach l.p. 1 przed określeniem „PocztowySMS” każdorazowo dodano zapis 
„Powiadamianie SMS”.

19. W ROZDZIALE 1 „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Nestor¹⁾” l.p. 2 zapis „USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ / 
TELEFONICZNEJ: POCZTOWY24 / TELEKONTO” zmieniono na zapis „USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ POCZTOWY 24 /USŁUGI BANKOWOŚCI 
TELEFONICZNEJ TELEKONTO/POWIADAMIANIE SMS POCZTOWY SMS”.

20. W ROZDZIALE 1 „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - POCZTOWE KONTO NESTOR¹⁾” l.p. 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1 d) i w „RACHUNKI PŁATNICZE 
WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Standard¹⁾” w l.p. 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.11 oraz „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto 
Plus ¹⁾” w l.p. 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2 d), e) każdorazowo przed określeniem „TELEKONTO” dodano określenie „usługi bankowości telefonicznej”, a przed określeniem 
„Pocztowy24” dodano określenie „usługi bankowości elektronicznej”.

21. W ROZDZIALE 1 „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Plus¹⁾” i  „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe 
Konto Nestor¹⁾ l.p. 2.7, 2.8, 2.9, 2.10” oraz „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Standard¹⁾” l.p 2.7, 2.9, 2.10, 2.11 przed określeniem 
„Pocztowy SMS” dodano określenie „Powiadamianie SMS”.

22. W ROZDZIALE 1 „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Nestor¹⁾” l.p 2.2 i 2.7, a w „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE 
SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Standard¹⁾” oraz „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Plus¹⁾” w l.p. 2.7 na początku zapisów dodano 
„Powiadamianie SMS Pocztowy SMS”.

23. W ROZDZIALE 1 „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Nestor¹⁾” l.p. 2.7 usunięto część zapisu o brzmieniu „przez Pocztowy SMS”.
24. W ROZDZIALE 1 „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Nestor¹⁾” i „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe 

Konto Standard¹⁾” w l.p. 3.1 a), b), c), d), 3.2 a), b), c), d), 3.3 a), b) wyrażenie „zlecony” zastąpiono wyrażeniem „zlecone”.
25. W ROZDZIALE 1 „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Nestor¹⁾” i „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe 

Konto Standard¹⁾” oraz „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Plus¹⁾” w l.p. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 każdorazowo wyrażenie 
„Konsultanta” lub „Konsultant” poprzedzono wyrażeniem „usługi bankowości telefonicznej TELEKONTO”, lub zapis odpowiednio zmodyfikowano, aby miał takie 
brzmienie. Wyrażenie „Pocztowy 24” każdorazowo poprzedzono określeniem „usługi bankowości elektronicznej”.

26. W ROZDZIALE 1 „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Nestor¹⁾” i „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe 
Konto Standard¹⁾” w l.p.3.1 c) i 3.2 c) oraz w „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Plus¹⁾” w l.p. 3.2 c) zapis „serwisu automatycznego 
IVR” zmieniono na „przez serwis automatyczny IVR”.

27. W kolumnie „Tryb pobierania opłaty / prowizji” W ROZDZIALE 1 „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Nestor¹⁾” i „RACHUNKI 
PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Standard¹⁾” l.p. 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 i w przypisie nr³⁾ oraz „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE 

L.p.
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Rodzaj   Czynności/ Usługi

¹⁾Pakiet 3 SMS dostępny jest jednorazowo dla każdego Posiadacza/Współposiadacza i nie jest on odnawialny w kolejnych miesiącach. 
Po wykorzystaniu pakietu 3 SMS nie będą wysyłane dodatkowe powiadomienia SMS wskazane w pkt. 4.

²⁾Okres rozliczeniowy rozumiany jest jako liczba dni miesiąca, w którym pakiet został uruchomiony/odnowiony, liczona od dnia uruchomienia/odnowienia pakietu.

³⁾W przypadku rezygnacji lub zmiany pakietu na inny, przed jego wykorzystaniem w danym okresie rozliczeniowym, opłata za pakiet będzie wyliczona proporcjonalnie 
do liczby wysłanych powiadomień SMS.

Powiadamianie SMS Serwis SMS - pakiet 40 SMS

Powiadamianie SMS Serwis SMS - dodatkowy SMS
po wykorzystaniu powiadomień SMS z puli pakietu 

miesięcznie za pakiet po zakończeniu 
okresu rozliczeniowego ²⁾

za każdy SMS

4,99 zł³⁾

0,20 zł

Tryb pobierania opłaty/prowizji Opłata

11

2 Powiadamianie SMS Serwis SMS - pakiet 15 SMS
miesięcznie za pakiet po zakończeniu 

okresu rozliczeniowego ²⁾
2,49 zł³⁾



SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Plus¹⁾” l.p. 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 i w przypisie nr⁵⁾ każdorazowo występujące określenie „przelewu” poprzedzono słowem „polecenia” 
lub „polecenie” odpowiednio do kontekstu.

28. W ROZDZIALE 1 „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Nestor¹⁾” i „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe 
Konto Standard¹⁾” w l.p. 3.4 zapis „Polecenie przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ⁸⁾ lub Urzędu Skarbowego realizowane przez:” zastąpiono zapisem 
„Polecenie przelewu do Urzędu Skarbowego realizowane przez:” oraz usunięto odnośnik nr ⁸⁾ pod tabelą.

29. W ROZDZIALE 1 „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Plus¹⁾” w l.p. 3.2 f) zmieniono zapis „polecenie przelewu do ZUS ⁷⁾ i US (bez 
względu na termin realizacji i kanał, w którym został zlecony)” na „polecenie przelewu do US (bez względu na termin realizacji i kanał, w którym zostało zlecone)” oraz 
usunięto odnośnik nr ⁷⁾ pod tabelą.

30. W ROZDZIALE 1 „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Nestor¹⁾”i „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe 
Konto Standard¹⁾” w l.p. 3.5 oraz W ROZDZIALE 1 „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Plus¹⁾” w l.p. 3.4określenie „Zlecenie” 
zastąpiono określeniem „Polecenie przelewu”.”

31. W ROZDZIALE 1 „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Nestor¹⁾” i „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe 
Konto Standard¹⁾” oraz „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Plus¹⁾” w l.p. 4 określenie „Stałe zlecenie płatnicze” zastąpiono 
określeniem „Zlecenie stałe”.

32. W ROZDZIALE 1 „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Plus¹⁾” w l.p. 4.2 do określenia „realizacja zlecenia” dodano określenie 
„stałego”.

33. W ROZDZIALE 1 „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Nestor¹⁾” i „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe 
Konto Standard¹⁾” oraz „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Plus¹⁾” w l.p. 4.1, 4.2 w kolumnie „Tryb pobierania opłaty/prowizji” po 
wyrażeniu „zlecenia” dodano „stałego”.

34. W ROZDZIALE 1 „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Nestor¹⁾” i „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe 
Konto Standard¹⁾” oraz „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Plus¹⁾” w l.p. 5.2 w kolumnie „Tryb pobierania opłaty/prowizji” 
po wyrażeniu „polecenia” dodano „zapłaty”. 

35. W ROZDZIALE 1 „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Nestor¹⁾” i „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe 
Konto Standard¹⁾” oraz „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Plus¹⁾” w l.p. 6 zmieniono zapis „Wpłaty/wypłaty gotówkowe w zł” 
na „Wpłata/wypłata gotówki w zł”.

36. W ROZDZIALE 1 „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Nestor¹⁾” i „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe 
Konto Standard¹⁾” oraz „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Plus¹⁾” w l.p. 7 między określeniami „Potwierdzenia i inne” dodano 
„, Zestawienia”.

37. W ROZDZIALE 1 „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Nestor¹⁾” i „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe 
Konto Standard¹⁾” w l.p. 7.4 oraz w „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Plus¹⁾” w l.p. 7.3 zapis „obrotów/ wyciągu” zastąpiono 
zapisem „wyciągu, zestawienia opłat ”.

38. W ROZDZIALE 1 „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Nestor¹⁾” i „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe 
Konto Standard¹⁾” oraz „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Plus¹⁾” w treści odnośnika nr ²⁾ wyrażenia „kanału Pocztowy24” 
i „kanału TELEKONTO” zastąpiono odpowiednio wyrażeniami „usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24” i „usługi bankowości telefonicznej TELEKONTO".

39. W ROZDZIALE 1 „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Nestor¹⁾” i „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe 
Konto Standard¹⁾” w odnośniku nr³⁾ oraz „RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Plus¹⁾” w odnośniku nr⁵⁾ zmieniono określenie „zlecają 
przelew” na „składają polecenia przelewu”.

Zmiany w ROZDZIALE 2 „RACHUNKI PŁATNICZE – NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE ⁶⁾”
1. W l.p. 6,7,8,9,10 każdorazowo występujące określenie „przelew” zastąpiono określeniem „polecenie przelewu”.
2. W l.p. 3, 16, 17 i przypisach dolnych ¹⁾, ²⁾ ⁵⁾ każdorazowo występujące określenie „TELEKONTO” zostało poprzedzone określeniem „usługi bankowości telefonicznej”, 

a w l.p. 3,9,16,17,22 i przypisach dolnych ¹⁾, ²⁾ ⁵⁾ określenie „Pocztowy24” poprzedzono określeniem „usługi bankowości elektronicznej” lub dokonano odpowiedniej 
modyfikacji zapisów aby miały takie brzmienie.

3. W l.p. 12,13,14, 15 każdorazowo występujące określenie „PocztowySMS” poprzedzono określeniem „Powiadamianie SMS”.
4. Każdorazowo występujące określenie „za pośrednictwem Konsultanta” zastąpiono wyrażeniem „usługi bankowości telefonicznej TELEKONTO przez Konsultanta”.
5. W l.p. 5 w kolumnie „Tryb pobierania opłaty/prowizji” po zapisie „wypłatę” dodano „gotówki”.
1. W l.p. 7 zapis „Przelew na rachunek ZUS ⁸⁾ lub US” zmieniono na „Polecenie przelewu na rachunek US” oraz usunięto odnośnik nr ⁸⁾ pod tabelą.
2. W l.p. 10 w kolumnie „Rodzaj Czynności/ Usługi” i w kolumnie „Tryb pobierania opłaty/prowizji” określenie „zlecenie” zmieniono na „Polecenie przelewu”.
3. W l.p. 12 w kolumnie „Rodzaj Czynności/ Usługi” na początku dodano zapis ”Powiadamianie SMS Pocztowy SMS” oraz usunięto fragment o brzmieniu „przez Pocztowy 

SMS”.
4. W l.p. 19 zastąpiono „Stałe zlecenie płatnicze” określeniem „Zlecenie stałe”. 
5. W l.p. 23 zapis „obrotów/” zmieniono na zapis „wyciągu, zestawienia opłat”, a w kolumnie „Tryb pobierania opłaty/prowizji” dodano „, zestawienia”.
Zmiany w ROZDZIALE 3 „KARTY PŁATNICZE”
1. W l.p. 1.3 zmieniono zapis „Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce zastrzeżonej” na zapis „Wydanie karty płatniczej- nowa karta płatnicza w miejsce zastrzeżonej”.
2. W l.p. 2 dodano po „Obsługa karty” określenie „debetowej”.
3. W l.p. 2.1.1. zmieniono zapis „a) Minimalna wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową, rozliczonych na rachunku płatniczym w miesiącu 

poprzedzającym naliczenie opłaty za kartę (obowiązuje do 30.09.2017r.) b) „Suma kwot transakcji bezgotówkowych kartą debetową dokonanych w danym miesiącu 
kalendarzowym (obowiązuje od 01.10.2017r.)” na zapis „Suma kwot transakcji bezgotówkowych dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym, w tym 
transgranicznych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych”.

4. Usunięto l.p. 3.1 i kolejne pozycje 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 otrzymały odpowiednio numery 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.
5. W l.p. 3.3 (nowe 3.2) zapis „Pozostałe wypłaty gotówki na terenie kraju ²⁾” zmieniono na „Wypłata gotówki - pozostałe wypłaty gotówki na terenie kraju ²⁾”.
6. W l.p. 3.4 (nowe 3.3) zapis „Wypłata gotówki za granicą ²⁾” uzupełniono o zapis „w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

gotówkowych”.
7. W. l.p. 3.6 (nowe 3.5) zapis „Przewalutowanie na euro, kwoty transakcji dokonanej w walucie innej niż waluta rachunku i niż euro” uzupełniono o zapis „, w tym 

przewalutowanie na skutek transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych lub transgranicznej transakcji płatniczej przy 
użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych”.

Zmiany w ROZDZIALE 4 „RACHUNKI PŁATNICZE - Pocztowe Konto Walutowe”
1. W l.p. 2.1 a) w kolumnie „Rodzaj czynności/Usługi” zmieniono określenie „zlecony” na „zlecone”, a w kolumnie „Tryb pobierania opłaty/prowizji” z „przelewu” 

na „polecenia przelewu”.
2. W l.p. 2.2 w kolumnie „Rodzaj czynności/usługi” zmieniono określenie „Zlecenie” na „Polecenie przelewu”, a w kolumnie „Tryb pobierania opłaty/prowizji” zmieniono 

określenie „zlecenia” na „polecenia przelewu”.
3. W l.p. 3.2 zapis „obrotów/wyciągu/zestawienie transakcji płatniczych” zmieniono na „wyciągu, sporządzenie zestawienia opłat oraz sporządzenie zestawienia 

transakcji płatniczych”.
4. W l.p. 4.1 przed określeniem „TELEKONTO” dodano zapis „usługi bankowości telefonicznej”.
5. W l.p. 4.3 zapis „Przelew wewnętrzny” zastąpiono zapisem „Polecenie przelewu wewnętrznego”.
6. W 4.4 i 4.5. każdorazowo „wpłata gotówkowa” i „wypłata gotówkowa” zostały zastąpione przez „wpłata gotówki, wypłata gotówki”.
 Z CZĘŚCI 2 – PRODUKTY W OFERCIE ROZDZIAŁ 5 poniższą treść przeniesiono do CZĘŚCI 3 – PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY ROZDZIAŁ 6 (nowy):
 

Powiadamianie SMS Pocztowy SMS

L.p.

1

Rodzaj  Czynności/ Usługi

Powiadamianie SMS Pocztowy SMS - Zapytanie
przez PocztowySMS¹⁾

¹⁾Opłaty nie pobiera się za zapytania dotyczące zablokowania dostępu do usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 lub zablokowania dostępu do kanału TELEKONTO

za każde zapytanie 4 zapytania w miesiącu 0 zł,
każde kolejne 0,50 zł

Tryb pobierania opłaty/prowizji Pocztowe Konto Oszczędnościowe 
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