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Załącznik 

1. Szczegółowy wykaz zmian w Regulaminie Rachunków

1. W § 1 ust. 1:
1)	 w	punkcie	10)	w	definicji	„dokument	tożsamości”	w	zdaniu	pierwszym	literę	„a”	zastępuje	się	średnikiem,
2)	 dodaje	się	w	punkcie	17)	definicję	„EnveloBank”	w	następującym	brzmieniu:

„17)	EnveloBank	 –	 następujące	 usługi	 udostępniane	 przez	 Bank	 na	 zasadach	 określonych	 w	 Regulaminie,	Warunkach	
EnveloBank	 i	 szczegółowo	 w	 nich	 opisane:	 (i)	 usługi	 bankowości	 elektronicznej	 (EnveloBank	 Online	 i	 EnveloBank	
Mobile)	i	(ii)	usługa	bankowości	telefonicznej	(Telekonto),”,

3)	 w	związku	z	powyższym	odpowiedniej	zmianie	ulega	numeracja	kolejnych	punktów,
4)	 w	dotychczasowym	punkcie	27	w	definicji	„NIK”	skreśla	się	w	odpowiedniej	liczbie	„Pocztowy24”,
5)	 dodaje	się	wg	nowej	numeracji	w	punkcie	41)	i	42)	definicję	„płatność	krajowa”	i	„płatność	transgraniczna”	w	następującym	

brzmieniu:
„41)	płatność krajowa	–	przetwarzana	w	sposób	elektroniczny	 transakcja	płatnicza	 inicjowana	przez	płatnika	albo	przez	

odbiorcę	 lub	 za	 jego	 pośrednictwem,	 w	 której	 przypadku	 dostawca	 usług	 płatniczych	 płatnika	 oraz	 dostawca	 usług	
płatniczych	odbiorcy	znajdują	się	na	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej,

42) płatność transgraniczna	–	przetwarzana	w	sposób	elektroniczny	transakcja	płatnicza	inicjowana	przez	płatnika	albo	
przez	odbiorcę	lub	za	jego	pośrednictwem,	w	której	przypadku	dostawca	usług	płatniczych	płatnika	oraz	dostawca	usług	
płatniczych	odbiorcy	znajdują	się	w	innych	państwach	członkowskich,”,

6)	 w	związku	z	powyższym	odpowiedniej	zmianie	ulega	numeracja	kolejnych	punktów,
7)	 w	dotychczasowym	punkcie	72	w	definicji	„Umowa”	skreśla	się	„Pocztowy24”,
8)	 w	 dotychczasowym	 punkcie	 78	 w	 definicji	 „ustawa	 o	 przeciwdziałaniu	 praniu	 pieniędzy	 oraz	 finansowaniu	 terroryzmu”	

aktualizuje	 się	 dotychczasowy	 zapis	 z	 „ustawa	 z	 dnia	 16	 listopada	 2000	 r.	 o	 przeciwdziałaniu	 praniu	 pieniędzy	 oraz	
finansowaniu	terroryzmu	(Dz.	U.	z	2017	r.	poz.	1049)”	na	„ustawa	z	dnia	01	marca	2018	r.	o	przeciwdziałaniu	praniu	pieniędzy	
oraz	finansowaniu	terroryzmu	(Dz.	U.	z	2018	r.	poz.	723	ze	zm.)”,

9)	 w	dotychczasowym	punkcie	79	dotychczasowa	definicja	„usługa	bankowości	elektronicznej	Pocztowy24”	otrzymuje	brzmienie:
„82)	usługa bankowości elektronicznej	 –	 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.	Jeżeli	nie	wskazano	
konkretnej	usługi;	przez	definicję	usługi	bankowości	elektronicznej	należy	rozumieć	łącznie:
1)	 usługę	bankowości	elektronicznej	Pocztowy24,
2)	 usługę	bankowości	elektronicznej	EnveloBank	Online,	
3)	 usługę	bankowości	elektronicznej	EnveloBank	Mobile,”,

10)	 dodaje	się	definicje:	„usługa	bankowości	elektronicznej	EnveloBank	Online	lub	usługa	bankowości	elektronicznej	EnveloBank	
Mobile”,	 „usługa	 bankowości	 elektronicznej	 Pocztowy24”	 i	 „usługa	 bankowości	 internetowej”	 w	 następującym	 brzmieniu	
i	kolejności:
„	83)	usługa bankowości elektronicznej EnveloBank Online lub usługa bankowości elektronicznej EnveloBank Mobile 

–	usługa	polegająca	na	dostępie	do	rachunku	płatniczego	przez	Internet,	umożliwiająca	sprawdzenie	salda	rachunku	
płatniczego	lub	złożenie	innego	rodzaju	dyspozycji	do	rachunku,

84) 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,

85) usługa bankowości internetowej	–	należy	przez	to	rozumieć	usługę	bankowości	elektronicznej	Pocztowy24	i	usługę	
bankowości	elektronicznej	EnveloBank	Online,”,

11)	 w	związku	z	powyższym	odpowiedniej	zmianie	ulega	numeracja	kolejnych	punktów,
12)	 w	punkcie	84)	dotychczasowa	definicja	„Warunki”	otrzymuje	brzmienie:	

„90)	Warunki –	odpowiednio	„Warunki	świadczenia	przez	Bank	Pocztowy	S.A.	usługi	bankowości	elektronicznej	Pocztowy24	
i	 usługi	 bankowości	 telefonicznej	 Telekonto”	 mające	 zastosowanie	 w	 sytuacji	 korzystania	 z	 usługi	 bankowości	
elektronicznej	Pocztowy24	i	usługi	bankowości	telefonicznej	Telekonto	lub	Warunki	EnveloBank	–	„Warunki	świadczenia	
przez	 Bank	 Pocztowy	 S.A.	 usług	 bankowości	 elektronicznej	 EnveloBank	 Online	 i	 EnveloBank	 Mobile	 oraz	 usług	
bankowości	 telefonicznej	 Telekonto”	mające	 zastosowanie	w	 sytuacji	 korzystania	 z	 usług	 bankowości	 elektronicznej	
EnveloBank	Online	i	EnveloBank	Mobile	oraz	usługi	bankowości	telefonicznej	Telekonto,”,

13)	 w	ust.	6	skreśla	się	„Pocztowy24”,
14) w ust. 8:

a)	 skreśla	się	treść:
	 „zostanie	ogłoszona	w	komunikacie	Banku.	Bank	rozpocznie	świadczenie	usług	płatniczych	za	pośrednictwem	dostawców	

trzecich	nie	później,	niż	do	dnia	14	września	2019	r.	Bank	może	rozpocząć	świadczenie	takich	usług	przed	terminem	
określonym	w	zdaniu	poprzednim.”,

b)	 na	końcu	dodaje	się:	„znajdują	się	w	Komunikacie.”,
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15)	 Dodaje	się	ust.	10	i	11	w	następującym	brzmieniu:
„10.	 Ilekroć	w	niniejszym	Regulaminie	mowa	jest	o	odpowiednim	zastosowaniu	regulacji	lub	rozwiązań	ze	wskazaniem	na	

EnveloBank,	należy	przez	to	rozumieć	regulacje	lub	rozwiązania,	które	mają	zastosowanie	w	sytuacji	korzystania	z	usług	
bankowości	elektronicznej	EnveloBank	Online	lub	EnveloBank	Mobile.

11.	 Postanowienia	Regulaminu	w	zakresie:
1)	 opłat	za	płatności	transgraniczne,	o	których	mowa	w:	

a)	 §	13,	ust.	9	obowiązują	od	15	grudnia	2019	roku,
b)	 §	18,	ust.	10-11	obowiązują	od	dnia	19	kwietnia	2020	roku,	

2)	 limitu	debetowego	w	§	1,	ust.	1,	pkt	25),	w	§	11	ust.	3,	pkt	4),	w	„Rozdziale	XIII.	Limit	debetowy	w	ROR”	z	wyłączeniem	
postanowień	w	§	33	ust.	13	mają	zastosowanie	do	dnia	30	czerwca	2020	roku.”.

2.	 W	§	5	ust.	3	otrzymuje	brzmienie:
„3.		 Dysponowanie	przez	osobę	małoletnią	środkami	zgromadzonymi	na	rachunku	wymaga	zgody	na	piśmie	jej	przedstawiciela	

ustawowego.”.
3.	 W	§	9:

1)	 w	ust.	1	na	końcu	zdania	przed	dwukropkiem	dodaje	się:	„,gdy”,
2)	 w	punkcie	1)	i	2)	skreśla	się	występujący	na	początku	zdania	wyraz	„gdy”,
3)	 w	ust.	2	dodaje	się	punkt	5)	w	następującym	brzmieniu:

„5)	 konsument	nie	podpisał	Umowy	o	podstawowy	rachunek	płatniczy	w	placówce	Banku	w	terminie,	o	którym	mowa	w	§	6,	
ust.	4,	albo	w	tym	terminie	nie	zawarł	umowy	za	pomocą	środków	porozumiewania	się	na	odległość,”,

4)	 w	związku	z	powyższym	odpowiedniej	zmianie	ulega	numeracja	kolejnych	punktów.
4.	 W	§	11	w	ust.	10	i	11	skreśla	się	„Pocztowy24”.
5. W § 13: 

1)	 dodaje	się	ustęp	9	w	następującym	brzmieniu:
„9.	 Opłaty,	z	wyłączeniem	opłat	za	przeliczenie	waluty,	pobierane	przez	Bank	z	tytułu	płatności	transgranicznych	w	euro	są	

takie	same,	jak	opłaty	za	odpowiadające	im	płatności	krajowe	o	tej	samej	wartości	w	złotych.”,
2)	 w	związku	z	powyższym	odpowiedniej	zmianie	ulega	numeracja	kolejnego	ustępu.

6.	 W	§	14	w	ust.	2	odwołanie	do	„§	51”	zastępuje	się	odwołaniem	do	„§	52”.
7.	 W	§	16:	

1)	 w	ust.	4	odwołanie	do	„§	49	ust.	4”	zastępuje	się	odwołaniem	do	„§	50	ust.	4”,
2)	 w	ust.	6	odwołanie	do	„§	50”	zastępuje	się	odwołaniem	do	„§	51”.

8.	 W	§	18	dodaje	się	ustęp	10	i	11	w	następującym	brzmieniu:
„10.	 W	przypadku	gdy	Bank	oferuje	usługę	przeliczenia	waluty	w	związku	z	poleceniem	przelewu	inicjowanym	bezpośrednio	online,	

za	 pośrednictwem	strony	 internetowej	 albo	aplikacji	 bankowości	mobilnej,	Bank	 informuje	 płatnika,	 przed	 zainicjowaniem	
płatności	transgranicznej,	o	szacowanych	opłatach	za	usługi	przeliczenia	walut	mających	zastosowanie	do	polecenia	przelewu.

11.	 Przed	zainicjowaniem	płatności	transgranicznej	Bank	informuje	płatnika	o	szacunkowej	łącznej	kwocie	polecenia	przelewu	
w	walucie	 rachunku	płatnika,	w	 tym	wszelkich	opłatach	 transakcyjnych	 i	wszelkich	opłatach	za	przeliczenie	waluty.	Bank	
podaje	również	szacowaną	kwotę	do	przekazania	na	rzecz	odbiorcy	w	walucie	rachunku	odbiorcy.”.

9.	 W	§	21	w	ust.	1	na	końcu	dodaje	się	zdanie	w	brzmieniu:
„Zasady	dotyczące	ustanawiania,	blokady	oraz	odwołania	polecenia	zapłaty	określone	zostały	w	Komunikacie.”.

10.	 W	§	24	ust.	5	w	pkt	1)	i	7)	skreśla	się	„Pocztowy24”.
11.	 W	§	25	w	ust.	1	skreśla	się	„Pocztowy24”.
12.	 W	§	26	w	ust.	5	i	8	skreśla	się	„Pocztowy24”.
13. W § 28: 

1)	 w	ust.	1	pkt	4)	dotychczasowe	odwołanie	do	„§	55	ust.	6”	zastępuje	się	odwołaniem	do	„§	56	ust.	6”,
2)	 w	ust.	2	pkt	1)	i	w	ust.	9	skreśla	się	„Pocztowy24”.

14. W § 34: 
1)	 w	ust.	4	skreśla	się	„Pocztowy24”,
2)	 w	ust.	19,	20	i	25	pkt	4)	dotychczasowe	odwołania	do	„§	51”	zastępuje	się	odwołaniami	do	„§	52”.

15. W § 36: 
1)	 w	ust.	10	w	zdaniu	pierwszym	przed	„gdy	Bank	nie	wymaga”	oraz	w	zdaniu	drugim	przed	„gdy	odbiorca	lub	dostawca”	wstawia	

się	przecinek,
2)	 w	ust.	12	w	zdaniu	drugim	dotychczasowy	zwrot	„albo,	w	przypadku	gdy”	zastępuje	się	zwrotem	„albo	w	przypadku,	gdy”,	oraz	

w	zdaniu	trzecim	przed	„gdyby	transakcja	została	wykonana”	wstawia	się	przecinek,
3)	 w	ust.	13	przed	zwrotem	„gdy	transakcja	płatnicza”	wstawia	się	przecinek.

16.	 W	§	37	w	ust.	4	po	„w	przypadku”	i	w	pkt	1)	po	„	z	wyjątkiem	przypadku”	wstawia	się	przecinek.
17.	 W	§	38,	ust.	8	w	punkcie	2)	skreśla	się	„Pocztowy24”.
18. W § 45: 

1)	 w	ust.	2,	pkt	2)	po	„801	100	500”	wstawia	się	przecinek	i	dodaje	się	„52	34	99	499”,
2)	 w	ust.	2	pkt	5)	otrzymuje	brzmienie:
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„5)	 za	 pośrednictwem	 formularza	 kontaktowego	 dostępnego	 na	 stronie	 internetowej	 Banku	 oraz	w	 usłudze	 bankowości	
elektronicznej.”,

3)	 w	ust.	3	w	zdaniu	drugim	przed	„po	uzgodnieniu	z	Posiadaczem”	usuwa	się	przecinek,
4)	 w	ust.	7	w	zdaniu	drugim	po	„o	ile	Strony	nie	ustalą	inaczej”	wstawia	się	przecinek,
5)	 w	ust.	8	nazwę	ulicy	„ul.	Herberta”	zastępuje	się	nazwą	„ul.	Kruczkowskiego”,
6)	 w	ust.	9	treść	„nie	dłuższy	jednak	niż	15	dni	roboczych	od	sporządzenia	przez	Bank	odpowiedzi	na	reklamację,	składającemu	

reklamację	będącego	osobą	fizyczną,	przysługuje	wystąpienie	z	wnioskiem	o	rozpatrzenie	sprawy	do	Rzecznika	Finansowego	
w	sposób	określony	na	stronie	www.rf.gov.pl”	zastępuje	się	treścią:	„nie	dłuższy	jednak	niż	30	dni	od	sporządzenia	przez	Bank	
odpowiedzi	na	reklamację,	składającemu	reklamację	będącemu	osobą	fizyczną,	przysługuje	prawo	wystąpienia	z	wnioskiem	
o	rozpatrzenie	sprawy	do	Rzecznika	Finansowego	w	sposób	określony	na	stronie	www.rf.gov.pl”	

19.	 W	§	47:	
1)	 w	ust.	4	w	zdaniu	drugim	przed	„jeżeli	kwota	środków	nie	przekracza	20	zł”	wstawia	się	przecinek,
2)	 w	ust.	6	skreśla	się	„Pocztowy24”,
3)	 w	ust.	13	dotychczasowe	oznaczenie	Dziennika	Ustaw:	„Dz.U.	z	2018	r.	poz.	723”	otrzymuje	oznaczenie	„Dz.U.	z	2018	r.	poz.	

723	ze	zm.”.
20.	 §	48	i	§	49	otrzymują	brzmienie:

„§	48
1.	 Posiadacz	rachunku	indywidualnego	może	złożyć	w	Banku	pisemne	polecenie	dokonania,	po	swojej	śmierci,	wypłaty	z	rachunku	

osobom	wskazanym	w	dyspozycji	na	wypadek	śmierci:	małżonkowi,	wstępnym,	zstępnym	lub	rodzeństwu	określonej	kwoty.	
Wypłacona	kwota	nie	wchodzi	do	spadku	po	Posiadaczu	rachunku.

2.	 Kwota	wypłaty,	o	której	mowa	w	ust.	1,	bez	względu	na	liczbę	wydanych	dyspozycji,	nie	może	być	wyższa	niż	dwudziestokrotne	
przeciętne	miesięczne	wynagrodzenie	w	 sektorze	 przedsiębiorstw	 bez	wypłat	 nagród	 z	 zysku,	 ogłaszane	 przez	Prezesa	
Głównego	Urzędu	Statystycznego	za	ostatni	miesiąc	przed	śmiercią	Posiadacza.

3.	 Dyspozycja	wkładem	na	wypadek	śmierci	może	być	w	każdym	czasie	przez	Posiadacza	zmieniona	lub	odwołana	na	piśmie.
4.	 Jeżeli	Posiadacz	wydał	więcej	niż	jedną	dyspozycję	wkładem	na	wypadek	śmierci,	a	łączna	suma	dyspozycji	przekracza	limit,	

o	którym	mowa	w	ust.	2,	dyspozycja	wydana	później	ma	pierwszeństwo	przed	dyspozycją	wydaną	wcześniej.
5.	 Osoby,	którym	na	podstawie	dyspozycji	na	wypadek	śmierci	wypłacono	kwoty	z	naruszeniem	ust.	4,	są	zobowiązane	do	ich	

zwrotu	spadkobiercom	Posiadacza.
6.	 W	przypadku	powzięcia	przez	Bank	informacji	o	śmierci	Posiadacza,	który	wydał	dyspozycję	wkładem	na	wypadek	śmierci,	

Bank	niezwłocznie	zawiadamia	wskazane	przez	Posiadacza	osoby	o	możliwości	dokonania	wypłaty	określonej	kwoty.
§	49
1.	 Osoby	 wskazane	 w	 dyspozycji	 na	 wypadek	 śmierci	 są	 uprawnione	 do	 podjęcia	 przypadającej	 na	 ich	 rzecz	 kwoty	 bez	

przeprowadzenia	postępowania	spadkowego,	po	przedłożeniu	skróconego	aktu	zgonu	Posiadacza.	
2.	 W	razie	śmierci	Posiadacza	rachunku	indywidualnego,	Bank	wypłaci	z	tego	rachunku	koszty	pogrzebu	Posiadacza	w	wysokości	

nie	 przekraczającej	 kosztów	 urządzenia	 pogrzebu	 zgodnie	 ze	 zwyczajami	 przyjętymi	w	 danym	 środowisku	 osobie,	 która	
przedłoży	skrócony	odpis	aktu	zgonu	Posiadacza	oraz	oryginalne	rachunki	stwierdzające	wysokość	poniesionych	wydatków,	
wystawione	na	osobę	żądającą	wypłaty.

3.	 W	przypadku,	jeżeli	Posiadacz	nie	wskazał	w	dyspozycji	wkładem	na	wypadek	śmierci	osób	uprawnionych,	o	których	mowa	
w	§	48	ust.1,	wypłata	dokonywana	jest	przez	Bank	na	rzecz	spadkobierców	Posiadacza	po	przedłożeniu:
1)	 prawomocnego	(zaopatrzonego	w	klauzulę	prawomocności)	postanowienia	sądu	o	stwierdzeniu	nabycia	spadku,
2)	 postanowienia	sądu	o	dziale	spadku	lub	zgodnego	oświadczenia	wszystkich	spadkobierców	o	podziale	sum	ulokowanych	

na	rachunku,
3)	 aktu	poświadczenia	dziedziczenia	wraz	z	informacją	o	zarejestrowaniu	go	w	rejestrze	spadkowym.

4.	 W	przypadku	śmierci	Posiadacza,	Bank	na	wniosek	organu	emerytalno-rentowego	dokona	zwrotu	kwoty	świadczenia,	które	
nie	przysługiwało	za	okres	po	śmierci	Posiadacza	rachunku,	o	ile	środki	te	nie	zostały	wypłacone	przed	otrzymaniem	przez	
Bank	wniosku	na	rzecz	osób	uprawnionych,	o	czym	Bank	jest	zobowiązany	w	takim	wypadku	w	terminie	30	dni	od	otrzymania	
wniosku	o	dokonanie	zwrotu,	poinformować	ten	organ	wraz	ze	wskazaniem	osób,	które	pobrały	wypłaty.	

5.	 Bank	każdorazowo	przekazuje	informację	do	właściwego	Urzędu	Skarbowego	o	kwocie	wypłaconych	środków	pieniężnych	
z	rachunku,	na	podstawie	dyspozycji	wkładem	na	wypadek	śmierci	oraz	z	tytułu	wypłaconego	spadku.”.

21.	 Dotychczasowa	numeracja	paragrafów	od	49	do	56	otrzymuje	numerację	od	50	do	57.
22.	 W	§	50	ust.	3	dotychczasowe	odwołanie	do	„§	51”	otrzymuje	oznaczenie	do	„§	52”.
23.	 W	§	52	ust.	12	aktualizuje	się	nazwę	ulicy	z	dotychczasowej	„ul.	J.	Kaczmarskiego	77a”	na	„ul.	Zygmunta	Modzelewskiego	77a”.
24.	 W	§	54	ust.	1	pkt	5)	oraz	w	§	55	ust.	3	skreśla	się	„Pocztowy24”.
25.	 W	§	55	w	ust.	11	skreśla	się	treść:
	 „z	zastrzeżeniem,	że	 jeśli	 tak	stanowi	Umowa	to	Posiadacz	przyjmuje	do	wiadomości,	że	ma	prawo	wglądu	do	 treści	zawartej	

Umowy,	w	postaci	elektronicznej	podpisanej	elektronicznym	podpisem	kwalifikowanym,	dostępnej	w	elektronicznym	repozytorium	
Banku	pod	adresem	internetowym	https://e-wniosek.pocztowy.pl/umowy/”.
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 2. Szczegółowy wykaz zmian w Regulaminie wydawania i używania kart płatniczych do rachunku dla osób fizycznych w Banku 
Pocztowym S.A.: 

1. W § 2:
1)	 dodaje	się	w	punkcie	11)	definicję	„EnveloBank”	w	następującym	brzmieniu:

„11)	EnveloBank –	 następujące	 usługi	 udostępniane	 przez	 Bank	 na	 zasadach	 określonych	 w	 Regulaminie,	Warunkach	
EnveloBank	 i	 szczegółowo	 w	 nich	 opisane:	 (i)	 usługi	 bankowości	 elektronicznej	 (EnveloBank	 Online	 i	 EnveloBank	
Mobile)	i	(ii)	usługa	bankowości	telefonicznej	(Telekonto),”,

2)	 w	związku	z	powyższym	odpowiedniej	zmianie	ulega	numeracja	kolejnych	punktów,
3)	 dodaje	się	wg	nowej	numeracji	w	punkcie	26)	i	27)	definicję	„płatność	krajowa”	i	„płatność	transgraniczna”	w	następującym	

brzmieniu:
„26)	płatność krajowa	–	przetwarzana	w	sposób	elektroniczny	 transakcja	płatnicza	 inicjowana	przez	płatnika	albo	przez	

odbiorcę	 lub	 za	 jego	 pośrednictwem,	 w	 której	 przypadku	 dostawca	 usług	 płatniczych	 płatnika	 oraz	 dostawca	 usług	
płatniczych	odbiorcy	znajdują	się	w	tym	samym	państwie	członkowskim,

27)	 płatność transgraniczna	–	przetwarzana	w	sposób	elektroniczny	transakcja	płatnicza	inicjowana	przez	płatnika	albo	
przez	odbiorcę	lub	za	jego	pośrednictwem,	w	której	przypadku	dostawca	usług	płatniczych	płatnika	oraz	dostawca	usług	
płatniczych	odbiorcy	znajdują	się	w	innych	państwach	członkowskich,”,

4)	 w	związku	z	powyższym	odpowiedniej	zmianie	ulega	numeracja	kolejnych	punktów,
5)	 zmianie	ulega	definicja	„strona	internetowa	Banku”	(oznaczona	numerem	37	według	nowej	numeracji	punktów):

„37.		strona internetowa Banku:	 odpowiednio	 strona	 internetowa	 o	 adresie	 www.pocztowy.pl	 lub	 www.envelobank.pl	
zawierająca	w	szczególności	 informacje	o	aktualnej	ofercie,	 rachunkach,	Banku	 jak	 i	zasadach	obowiązujących	przy	
realizacji	usług	płatniczych,	

6)	 dodaje	się	wg	nowej	numeracji	w	punkcie	47)	definicję:	„usługa	bankowości	elektronicznej”:
„47.	 usługa bankowości elektronicznej	 –	 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.	Jeżeli	nie	wskazano	
konkretnej	usługi;	przez	definicję	usługi	bankowości	elektronicznej	należy	rozumieć	łącznie:
a)	 usługę	bankowości	elektronicznej	Pocztowy24,
b)	 usługę	bankowości	elektronicznej	EnveloBank	Online,	
c)	 usługę	bankowości	elektronicznej	EnveloBank	Mobile,”,

7)	 w	związku	z	powyższym	odpowiedniej	zmianie	ulega	numeracja	kolejnych	punktów,
8)	 dodaje	się	wg	nowej	numeracji	w	punkcie	52)	definicję:	„Warunki	EnveloBank”:

„52.	Warunki EnveloBank	–	„Warunki	świadczenia	przez	Bank	Pocztowy	S.A.	usług	bankowości	elektronicznej	EnveloBank	
Online	i	EnveloBank	Mobile	oraz	usług	bankowości	telefonicznej	Telekonto”	mające	zastosowanie	w	sytuacji	korzystania	
z	 usług	 bankowości	 elektronicznej	 EnveloBank	 Online	 i	 EnveloBank	 Mobile	 oraz	 usługi	 bankowości	 telefonicznej	
Telekonto,”,

9)	 w	związku	z	powyższym	odpowiedniej	zmianie	ulega	numeracja	kolejnych	punktów.
2.	 W	§	3	ust.8	skreśla	się	„Pocztowy24”.	
3.	 W	§	4	ust.3	skreśla	się	„Pocztowy24”.	
4.	 W	§	5	dodaje	się	ust.	10	o	następującej	treści:
	 „10.	Użytkownik	karty	może	samodzielnie	nadać	lub	zmienić	PIN	do	karty	za	pośrednictwem	usługi	bankowości	elektronicznej,	o	ile	

Bank	udostępnia	taką	funkcjonalność.”.
5.	 W	§	7	ust.1	skreśla	się	„	Pocztowy24”,	a	w	to	miejsce	dodaje	się:	„o	ile	Bank	udostępnia	taką	funkcjonalność”.
6.	 W	§	9:

1)	 	dodaje	się	ust.	6	o	treści:
„6.		 Dodatkowo	od	dnia	19	kwietnia	2020	r.	Bank,	w	przypadku	gdy	jest	podmiotem	oferującym	usługę	przeliczenia	waluty,	

informuje	o	kwocie	 łącznych	opłat	za	przeliczenie	waluty	 jako	wartość	procentową	marży	w	stosunku	do	najbardziej	
aktualnego	referencyjnego	kursu	wymiany	euro	ogłoszonego	przez	Europejski	Bank	Centralny.	O	tej	opłacie	informuje	
użytkownika	 karty	 na	 stronie	 internetowej	 Banku	 –	 w	 łatwo	 dostępnym	 miejscu	 pozwalającym	 na	 zapoznanie	 się	
z	wartościami	opłat	przed	zainicjowaniem	transakcji	płatniczej.”,

2)	 W	ust.	7	odniesienie	do	ust.	„7”	zostaje	zmienione	na	„8”.
7.	 W	§	14:

1)	 w	ust.	2	skreśla	się	„Pocztowy24”,
2)	 w	ust.	3	pkt.	2)	otrzymuje	nowe	brzmienie:	„za	pośrednictwem	usługi	bankowości	elektronicznej,	o	ile	Bank	udostępnia	taką	

funkcjonalność.”.
8.	 W	§	18	ust.	3	pkt.	3)	skreśla	się	„Pocztowy24”.
9.	 W	§	24	ust.	2	pkt.	2)	skreśla	się	„Pocztowy24”.
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10.	 W	§	29	ust.	2	skreśla	się	„Pocztowy24”.
11.	 W	§	33	dodaje	się	ust.	7	o	treści:	

„7.	Opłaty,	z	wyłączeniem	opłat	za	przeliczenie	waluty,	pobierane	przez	Bank	z	tytułu	płatności	transgranicznych	w	euro	są	takie	
same,	jak	opłaty	za	odpowiadające	im	płatności	krajowe	o	tej	samej	wartości	w	złotówce.”.

12. W § 36:
1)	 W	ust.	3	nazwę	ulicy	„ul.	Herberta”	zastępuje	się	nazwą	„Kruczkowskiego”,
2)	 W	ust.	6	dodaje	się	zapis	końcowy,	który	brzmi:	„,	a	w	sprawach	o	prawa	majątkowe	powyżej	75.000,00	zł	do	Sądu	Okręgowego	

w	Bydgoszczy,	Wydział	I	Cywilny,	ul.	Wały	Jagiellońskie	2,	85-128	Bydgoszcz.”.
13.	 W	§	37	w	ust.3	skreśla	się	ostatnie	dwa	zdania:	„Z	zastrzeżeniem,	że	jeśli	tak	stanowi	Umowa	to	Posiadacz	przyjmuje	do	wiadomości,	

że	ma	prawo	wglądu	do	treści	zawartej	Umowy,	w	postaci	elektronicznej,	podpisanej	elektronicznym	podpisem	kwalifikowanym,	
dostępnej	w	elektronicznym	repozytorium	Banku	pod	adresem	internetowym	wskazanym	w	Umowie.	Dostęp	do	Umowy	możliwy	
będzie	po	wprowadzeniu	identyfikatora	i	zatwierdzeniu	hasłem,	które	Bank	udostępnił	Posiadaczowi	w	tej	Umowie.”.

3. Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie:

1.	 W	Części	1	–	ZASADY	USTALANIA,	ZMIANY	i	POBIERANIA	OPŁAT	I	PROWIZJI,	pkt.	3	otrzymuje	brzmienie:	
„3.	 Bank	nie	pobiera	opłat	za	przygotowanie,	sporządzenie	i	przekazanie	informacji	stanowiących	tajemnicę	bankową	w	przypadku,	

gdy	 jest	 zobowiązany	 do	 udzielenia	 takich	 informacji	 na	 żądanie	 podmiotów	 uprawnionych,	 zgodnie	 z	 obowiązującymi	
przepisami	prawa	(w	tym	na	podstawie	art.	105	ustawy	Prawo	bankowe).”.

2.	 W	Części	 2	 i	 3	 każdorazowo	nazwę	 „TELEKONTO”	 zastępuje	 się	 nazwą	 „Telekonto”,	 za	wyjątkiem	 tytułów	pisanych	wielkimi	
literami.

3.	 W	Części	2	–	Produkty	w	ofercie:
1)	 w	 Rozdziale	 1	 Rachunki	 płatnicze	 (oszczędnościowo-rozliczeniowe)	 –	 Bliskie	 Konto	 Pocztowe,	 Pocztowe	 Konto	 Bez	

Ograniczeń,	Pocztowe	Konto	Aktywny	Nestor:
a)	 w	l.p.	2.1	c),	w	dotychczasowym	2.2	b),	2.3	c),	2.6	b)	i	2.7	b),	w	kolumnie	„Rodzaj	Czynności/Usługi”	zastępuje	się	nazwę	

„usługę	bankowości	elektronicznej	Pocztowy24”,	nazwą	„usługę	bankowości	elektronicznej”,
b)	 dodaje	się	nowe	l.p.	2.2	w	brzmieniu:

2.2 Polecenie	przelewu	SEPA	(obowiązuje	od	15	grudnia	2019	r.)	realizowane	przez:

a)	Placówkę	Banku/drogą	korespondencyjną od	każdego	
polecenia	przelewu

3	zł 0	zł 0	zł

b)	usługę	bankowości	elektronicznej	 0	zł 0	zł 0	zł

a	dotychczasowa	numeracja	l.p.	od	2.2	do	2.7	otrzymuje	numery	od	2.3	do	2.8,
c)	 w	 dotychczasowym	 2.7	 b),	 w	 kolumnie	 „Rodzaj	 Czynności/Usługi”	 zastępuje	 się	 słowo	 „modyfikacja”,	 słowem	

„zawieszenie”,	
d)	 w	tytule	l.p.	4.	usuwa	się	nazwę	„POCZTOWY24”,
e)	 wykreśla	się	l.p.	5	i	5.1	a	numery	l.p.	od	6	do	8.6	otrzymują	odpowiednio	numery	od	5	do	7.6,
f)	 w	 dotychczasowym	 l.p.	 6.2	 w	 kolumnie	 „Rodzaj	 Czynności/Usługi”,	 wyrażenie	 „usłudze	 bankowości	 elektronicznej	

Pocztowy	24”	zastępuje	się	wyrażeniem	„usłudze	bankowości	internetowej”.
2)	 W	Rozdziale	1	–	Rachunki	płatnicze	(oszczędnościowo-rozliczeniowe)	–	Pocztowy	Rachunek	Podstawowy:

a)		 w	l.p.	2.1	c),	w	dotychczasowym	l.p.	2.2	b),	2.3	c),	2.6	b)	i	2.7	b)	w	kolumnie	„Rodzaj	Czynności/Usługi”,	zastępuje	się	
nazwę	„usługę	bankowości	elektronicznej	Pocztowy24”,	nazwą	„usługę	bankowości	elektronicznej”,

b)		 dodaje	się	nowe	l.p.	2.2	w	brzmieniu:	

2.2 Polecenie	przelewu	SEPA	(obowiązuje	od	15	grudnia	2019	r.)	realizowane	przez:

a)	Placówkę	Banku/drogą	korespondencyjną od	każdego	polecenia	przelewu 0	zł

b)	usługę	bankowości	elektronicznej	 0	zł

a	dotychczasowa	numeracja	l.p.	od	2.2	do	2.7	otrzymuje	numery	od	2.3	do	2.8,
c)	 w	dotychczasowym	2.7	b),	w	kolumnie	„Rodzaj	Czynności/Usługi”	zastępuje	się	słowo	„modyfikacja”,	słowem	„zawieszenie,	
d)	 wykreśla	się	l.p.	5	i	5.1	a	numery	l.p.	od	6	do	8.5	otrzymują	odpowiednio	numery	od	5	do	7.3,
e)	 w	 dotychczasowym	 l.p.	 6.2	 w	 kolumnie	 „Rodzaj	 Czynności/Usługi”,	 wyrażenie	 „usłudze	 bankowości	 elektronicznej	

Pocztowy24”	zastępuje	się	wyrażeniem	„usłudze	bankowości	internetowej”,
f)	 	wykreśla	się	dotychczasowe	l.p.8.3	i	8.4.
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3)		 W	Rozdziale	2	Karty	płatnicze	–	naklejka	płatnicza:
a)	 w	tytule	do	treści	„(produkt	dostępny	od	1.03.2017	r.”	dopisuje	się	„do	14.12.2019	r.)”,	
b)	 dodaje	się	nowy	l.p.	4	w	brzmieniu:

4. Nadanie/zmiana	numeru	PIN	do	karty	w	usłudze	
bankowości	elektronicznej	EnveloBank	Online	
i	EnveloBank	Mobile	

za	każde	nadanie/
zmianę

0	zł 0	zł

a	dotychczasowa	numer	l.p.	4	otrzymuje	numer	l.p.	5,
c)	 dodaje	się	nowy	l.p.	6	w	brzmieniu:

6. Wypłata	 gotówki	 w	 bankomatach	 z	 funkcją	 wypłat	
zbliżeniowych	na	terenie	państw	EOG	
(obowiązuje od 15 grudnia 2019 roku)

za	każdą	transakcję 0	zł 2	zł

a	dotychczasowa	numeracja	l.p.	5-6	otrzymuje	numery	7-8,
d)		 w	dotychczasowym	l.p.	5	w	kolumnie	„Rodzaj	Czynności/Usługi”,	dodaje	się	zapis	„(dla	transakcji	transgranicznych	na	

terenie	EOG	obowiązuje	do	14	grudnia	2019	r.)”,
e)		 w	odnośniku	nr	1)	punkty	„4	i	5”	odpowiednio	zmieniają	się	na	„5,	6	–	7”.

4)		 W	Rozdziale	2	Karty	płatnicze:	
a)		 w	 l.p.	1.1	w	kolumnie	 „Konta	wycofane	z	oferty:…	 ”zapis	otrzymuje	brzmienie:	 „karty	wydane	do	Pocztowego	Konta	

Nestor	–	min	200	zł,	pozostałe	konta	–	min.	300	zł;”,
b)		 dodaje	się	nowy	l.p.	5.w	brzmieniu:	

5. Nadanie/zmiana	numeru	PIN	do	karty	w	usłudze	
bankowości	elektronicznej	EnveloBank	Online	
i	EnveloBank	Mobile

za	każde	nadanie/
zmianę

0	zł 0	zł 0	zł

a	dotychczasowa	numeracja	l.p.	5	–	6	otrzymuje	numery	6	–	7,
c)	 Dodaje	się	nowy	l.p.	8	w	brzmieniu:	

8. Wypłata	gotówki	w	bankomatach	na	terenie	
państw	EOG	
(obowiązuje od 15 grudnia 2019 roku)

za	każdą	transakcję 2	zł9)	/	0	zł10) 0	zł 0	zł

	 		 a	dotychczasowa	numeracja	l.p.	7	–	10	otrzymuje	numery	9	-11,
d)	 w	dotychczasowym	l.p.	7	w	kolumnie	„Rodzaj	Czynności/Usługi”,	dodaje	się	zapis	„(dla	transakcji	transgranicznych	na	

terenie	EOG	obowiązuje	do	14	grudnia	2019	r.)”,
e)	 dodaje	się	nowy	l.p.	12	w	brzmieniu:	

12. Prowizja	za	wpłatę	gotówki	we	
wpłatomacie	sieci	Euronet

za	każdą	
transakcję

0,5%,	min.	1zł 0,5%,	min.	1zł 0,5%,	min.	1zł

f)	 w	odnośniku	nr	3)	punkty	„4,	5	i	6”	zmieniają	numerację	na	6,7,8,9”,
g)	 odnośnik	nr	9)	otrzymuje	brzmienie:	„Dla	Bliskiego	Konta	Pocztowego	w	okresie	od	dnia	1	lipca	2019	r.	do	dnia	31	grudnia	

2019	 r.	 opłata	 za	wypłatę	gotówki	 z	bankomatów	sieci	PlanetCash	dokonaną	przy	użyciu	 karty	Mastercard	 lub	Visa	
wynosi	0	zł.	Dla	Bliskiego	Konta	Pocztowego	w	okresie	od	dnia	1	stycznia	2020	r.	do	dnia	30	czerwca	2020	r.	opłata	
za	wypłatę	gotówki	z	bankomatów	sieci	PlanetCash	dokonaną	przy	użyciu	karty	Mastercard	lub	Visa	wynosi	0	zł.	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.	Dla	Pocztowego	Konta	
Aktywny	Nestor	w	okresie	od	dnia	1	maja	2020	r.	do	dnia	30	czerwca	2020	r.	opłata	za	wypłatę	gotówki	z	bankomatów	
sieci	PlanetCash	dokonaną	przy	użyciu	karty	Mastercard	lub	Visa	wynosi	0	zł.”,

h)	 dodaje	się	nowy	odnośnik	nr	12)	w	brzmieniu:	„Obowiązuje	od	1	stycznia	2020	r.”.	
5)		 W	Rozdziale	3	–	Rachunki	płatnicze	(oszczędnościowe)	–	Pocztowe	Konto	Oszczędnościowe,	Pocztowe	Konto	500+:

a)		 w	 l.p.	4.	w	kolumnie	 „Rodzaj	Czynności/Usługi”,	dodaje	się	zapis:	 „oraz	od	15	grudnia	2019	 r.	–	polecenie	przelewu	
SEPA”,

b)		 w	l.p.	5.	w	kolumnie	„Rodzaj	Czynności/Usługi”,	zastępuje	się	wyrażenie	„usługi	bankowości	elektronicznej	Pocztowy24”	
wyrażeniem	„usługi	bankowości	elektronicznej”,

c)		 w	l.p.	13.	w	kolumnie	„Rodzaj	Czynności/Usługi”,	zastępuje	się	wyrażenie	„usługi	bankowości	elektronicznej	Pocztowy24”	
wyrażeniem	„usługi	bankowości	internetowej”.
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6)		 W	Rozdziale	4	–	Rachunki	terminowych	lokat	oszczędnościowych	dodaje	się	nowe	l.p.	2.2	w	brzmieniu:	

2.2 Polecenie	przelewu	SEPA	(obowiązuje	od	15	grudnia	2019	r.):
a)	z	rachunku	terminowych	lokat	oszczędnościowych jednorazowo 5	zł
b)	z	rachunku	terminowych	lokat	oszczędnościowych,	
zakładanych	przez	www	(kapitał	+	odsetki)

0	zł

a	dotychczasowe	l.p.	2.2	otrzymuje	numer	2.3.
7)		 W	Rozdziale	6	–	Operacje	w	obrocie	dewizowym:

a)		 w	l.p.	1	tytuł	otrzymuje	brzmienie:	„Polecenie	przelewu	SWIFT,	polecenie	przelewu	SEPA	”,
b)		 w	l.p.	1.1	kolumna	„Rodzaj	Czynności/Usługi”	otrzymuje	brzmienie:	„Polecenie	przelewu	SWIFT”,
c)		 wykreśla	się	dotychczasowe	l.p.	1.2,	a	dotychczasowe	l.p.1.3	otrzymuje	nr	1.2,
d)		 w	dotychczasowym	l.p.	1.3	w	kolumnie	„Rodzaj	Czynności/Usługi”	dodaje	się	zapis	„(obowiązuje	do	14	grudnia	2019	r.)”,
e)		 w	l.p.	2	tytuł	otrzymuje	brzmienie:	„Polecenie	przelewu	SWIFT	otrzymane	z	innego	banku”,
f)		 wykreśla	się	l.p.	2	b),	a	dotychczasowe	l.p.	2	c)	otrzymuje	nr	l.p.	2	b),
g)		 w	l.p.	3	tytuł	otrzymuje	brzmienie:	„Polecenie	przelewu	w	systemie	TARGET2	otrzymane	z	innego	banku”,
h)		 w	l.p.	3.1	w	kolumnie	„Rodzaj	Czynności/Usługi”	dodaje	się	zapis	:	„(obowiązuje	do	14	grudnia	2019)”,
i)		 dodaje	się	nowe	l.p.	3.2	w	brzmieniu:	

3.2 Polecenie	przelewu	z	zagranicy	lub	polecenie	przelewu	 
z	innego	banku	krajowego	(obowiązuje	od	15	grudnia	2019)

jednorazowo 0	zł

j)	 w	l.p.	7	tytuł	otrzymuje	brzmienie:	„Anulowanie	lub	zmiana	dyspozycji	polecenia	przelewu	SWIFT	jeśli:”,
k)	 odnośnik	 nr	 1)	 otrzymuje	 brzmienie:	 „Opłata	 nie	 dotyczy	 Klientów,	 których	 kwota	 otrzymanego	 polecenia	 przelewu	

SWIFT,	jest	mniejsza	niż	30	EUR	lub	równowartość	tej	kwoty	w	innej	walucie”.
4.		 W	Części	3	Produkty	wycofane	z	oferty:

1)		 W	Rozdziale	1	Rachunki	płatnicze	(oszczędnościowo-rozliczeniowe)	–	Pocztowe	Konto	ZawszeDarmowe:
a)	 dodaje	się	nowe	l.p.	2.2	w	brzmieniu:	

2.2 Polecenie	przelewu	SEPA	(obowiązuje	od	15	grudnia	2019	r.)	realizowane	przez:
a)	Placówkę	Banku/drogą	korespondencyjną od	 każdego	 polecenia	

przelewu
3	zł

b)	usługę	bankowości	elektronicznej	 0	zł

a	dotychczasowe	numery	l.p.	2.2	–	2.7	otrzymują	numery	2.3	–	2.8,
b)	 w	 dotychczasowym	 l.p.	 2.1	 c),	 2.2	 b),	 2.3	 c)	 2.6	 b),	 2.7	 b)	 w	 kolumnie	 „Rodzaj	 Czynności/Usługi”	 wyrażenie	

„usługę/i	bankowości	elektronicznej	Pocztowy24”	zastępuje	się	wyrażeniem	„usługę/i	bankowości	elektronicznej”,
c)	 w	 dotychczasowym	 l.p.	 2.7	 b)	 w	 kolumnie	 „Rodzaj	 Czynności/Usługi	 ”	 zastępuje	 się	 słowo	 „modyfikacja”	 słowem	

„zawieszenie”,
d)	 w	l.p.	4	w	tytule	dodaje	się	po	„ELEKTRONICZNEJ”	zwrot	„i	TELEFONICZNEJ”	oraz	wykreśla	się	zapis	„TELEKONTO/

POCZTOWY24”,
e)	 wykreśla	się	l.p.	5	i	5.1,	a	dotychczasowa	numeracja	l.p.	od	6	do	7.6	otrzymuje	odpowiednio	numery	od	5	do	6.6,
f)	 w	 dotychczasowym	 l.p.	 6.4	 w	 kolumnie	 „Rodzaj	 Czynności/Usługi”	 wyrażenie	 „usłudze	 bankowości	 elektronicznej	

Pocztowy24”	zastępuje	się	wyrażeniem	„usłudze	bankowości	internetowej.”	
2)	 W	Rozdziale	1	Rachunki	płatnicze	(oszczędnościowo-rozliczeniowe)	–	Pocztowe	Konto	Nestor:

a)	 w	l.p.	2.	w	tytule	wykreśla	się	wyrażenia	„POCZTOWY	24”	i	„TELEKONTO”,
b)	 w		l.p.	2.1,	2.5,	3.1	d),	3.2	d)	i	dotychczasowym	3.3	b),	w	4.1	b)	oraz	dotychczasowym	l.p.	3.4	c)	w	kolumnie	„Rodzaj	

Czynności/	 Usługi”	 wyrażenie	 „bankowości	 elektronicznej	 Pocztowy24”	 zastępuje	 się	 wyrażenie	 „bankowości	
elektronicznej”,

c)	 dodaje	się	nowe	l.p.	3.3	w	brzmieniu:

3.3 Polecenie	przelewu	SEPA	(obowiązuje	od	15	grudnia	2019	r.)
a)	zlecone	osobiście	w	placówce	Banku/zlecone	drogą	
korespondencyjną

od	każdego	polecenia	
przelewu

3	zł

b)	zlecone	za	pośrednictwem	usługi	bankowości	elektronicznej	 0	zł

a	dotychczasowe	numery	l.p.	3.3	–	3.5	otrzymują	numery	3.4	–	3.6,
d)	 w	 l.p.	 7.2	w	 kolumnie	 „Rodzaj	 Czynności/	 Usługi”	 wyrażenie	 „bankowości	 elektronicznej	 Pocztowy24”	 zastępuje	 się	

wyrażeniem	„bankowości	internetowej”,
e)	 wykreśla	się	l.p.	8	i	8.1,	a	dotychczasowe	l.p.	8.2	otrzymuje	numer	8,
f)	 w	 odnośniku	 nr	 2)	 wyrażenie	 „bankowości	 elektronicznej	 Pocztowy24”	 zastępuje	 się	 wyrażeniem	 „bankowości	

elektronicznej”.
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3)		 W	Rozdziale	1	RACHUNKI	PŁATNICZE	WYCOFANE	ZE	SPRZEDAŻY	–	Pocztowe	Konto	Standard:
a)	 w	l.p.	2	w	tytule	wykreśla	się	wyrażenia	„POCZTOWY24”	i	„TELEKONTO”,
b)	 w	l.p.	2.1,	2.4,	2.5,	3.1	d),	3.2	d)	i	dotychczasowym	3.3	b)	oraz	4.1	b),	dotychczasowym	l.p.	3.4	c)	w	kolumnie	„Rodzaj	

Czynności/	 Usługi”	 wyrażenie	 „bankowości	 elektronicznej	 Pocztowy24”	 zastępuje	 się	 wyrażeniem	 „bankowości	
elektronicznej”,

c)	 dodaje	się	nowe	l.p.	3.3	w	brzmieniu:

3.3 Polecenie	przelewu	SEPA	(obowiązuje	od	15	grudnia	2019	r.)
a)	zlecone	osobiście	w	placówce	Banku/zlecone	drogą	
korespondencyjną

od	każdego	polecenia	
przelewu

3	zł

b)	zlecone	za	pośrednictwem	usługi	bankowości	elektronicznej	 0	zł

a	dotychczasowe	numery	l.p.	3.3	–	3.5	otrzymują	numery	3.4-3.6,
d)	 w	 l.p.	 7.2	 w	 kolumnie	 „Rodzaj	 Czynności/	 Usługi	 wyrażenie	 „bankowości	 elektronicznej	 Pocztowy24”	 zastępuje	 się	

wyrażeniem	„bankowości	internetowej”,
e)	 wykreśla	się	l.p.	8	i	8.1,	a	dotychczasowe	l.p.	8.2	otrzymuje	numer	8,
f)	 w	 odnośniku	 nr	 2)	 wyrażenie	 „bankowości	 elektronicznej	 Pocztowy24”	 zastępuje	 się	 wyrażeniem	 „bankowości	

elektronicznej”,
g)	 wykreśla	się	odnośnik	numer	6),	a	odnośniki	numer	7)	i	8)	otrzymują	numery	6)	i	7).

4)		 W	Rozdziale	1	RACHUNKI	PŁATNICZE	WYCOFANE	ZE	SPRZEDAŻY	–	Pocztowe	Konto	Plus:
a)	 w	l.p.	2	w	tytule	wykreśla	się	wyrażenia	„POCZTOWY24”	i	„TELEKONTO”,
b)	 w	l.p.	2.1,	2.4,	2.5,	3.2	d)	i	e)	i	dotychczasowe	l.p.	3.3	b)	oraz	4.1	b)	w	kolumnie	„Rodzaj	Czynności/	Usługi”	wyrażenie	

„bankowości	elektronicznej	Pocztowy24”	zastępuje	się	wyrażeniem	„bankowości	elektronicznej”,	
c)	 dodaje	się	nowe	l.p.	3.3.	w	brzmieniu:	

3.3 Polecenie	przelewu	SEPA	(obowiązuje	od	15	grudnia	2019	r.)
a)	zlecone	osobiście	w	placówce	Banku/zlecone	drogą	
korespondencyjną

od	każdego	polecenia	
przelewu

0	zł

b)	zlecone	za	pośrednictwem	usługi	bankowości	elektronicznej	 0	zł
d)	 a	dotychczasowe	numery	l.p.	3.3-3.4	otrzymują	numery	3.4-3.5,
e)	 w	 l.p.	 7.2	 w	 kolumnie	 „Rodzaj	 Czynności/	 Usługi	 wyrażenie	 „bankowości	 elektronicznej	 Pocztowy24”	 zastępuje	 się	

wyrażeniem	„bankowości	internetowej”.
5)		 W	Rozdziale	2	RACHUNKI	PŁATNICZE	–	NOWE	KONTO	OSZCZĘDNOŚCIOWE:

a)	 w	l.p.	3,	9	i	13	w	kolumnie	„Rodzaj	Czynności/	Usługi”	wyrażenie	„bankowości	elektronicznej	Pocztowy	24”	zastępuje	się	
wyrażeniem	„bankowości	elektronicznej”,

b)	 w	l.p.	7	w	kolumnie	„Rodzaj	Czynności/	Usługi”	dodaje	się	zapis	w	brzmieniu:	„oraz	od	15	grudnia	2019	r.	–	polecenie	
przelewu	SEPA”,

c)	 w	 l.p.	 18	 w	 kolumnie	 „Rodzaj	 Czynności/	 Usługi”	 wyrażenie	 „bankowości	 elektronicznej	 Pocztowy24”	 zastępuje	 się	
wyrażeniem	„bankowości	internetowej”,

d)	 W	 odnośniku	 nr	 5)	 wyrażenie	 „bankowości	 elektronicznej	 Pocztowy24”	 zastępuje	 się	 wyrażeniem	 „bankowości	
elektronicznej”.

6)		 W	Rozdziale	3	KARTY	PŁATNICZE:
a)		 dodaje	się	nowe	l.p.	2.7	i	2.8	w	brzmieniu:

2.7 Nadanie/zmiana	numeru	PIN	do	karty	w	usłudze	bankowości	
elektronicznej	EnveloBank	Online	i	EnveloBank	Mobile

za	każde	Nadanie/	
Zmianę	PINu

0	zł

2.8 Prowizja	za	wpłatę	gotówki	we	wpłatomacie	sieci	Euronet4) Za	każdą	transakcję 0,5%,	min.	1	zł

b)	 Dodaje	się	nowe	l.p.	3.3	w	brzmieniu:	

3.3 Wypłata	gotówki	w	bankomatach	na	terenie	państw	EOG
(obowiązuje	od	15	grudnia	2019	roku)

za	każdą	transakcję 10	zł

a	dotychczasowa	numeracja	l.p.	3.3-3.6	otrzymuje	numery	3.4-3.7,
c)	 w	dotychczasowym	l.p.	3.3	„Rodzaj	Czynności/	Usługi”	dodaje	się	zapis	w	brzmieniu:	„(dla	transakcji	transgranicznych	

na	terenie	EOG	obowiązuje	do	14	grudnia	2019	r.)”,
d)	 dodaje	się	nowy	odnośnik	nr	4)	w	brzmieniu:	„prowizja	obowiązuje	od	1	stycznia	2020	r.”.

7)		 W	Rozdziale	4	RACHUNKI	PŁATNICZE	–	Pocztowe	Konto	Walutowe,	w	l.p.	2.1	w	tytule	dodaje	się	zapis:	„oraz	od	15	grudnia	
2019	r.	–	polecenie	przelewu	SEPA”.


