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Rozdzia³ I Postanowienia ogólne

§ 1

Przezu¿ytewniniejszymRegulaminieokre�lenianale¿y rozumieæ:

1. Bank -BankPocztowyS.A.,

2. dokument to¿samo�ci - w przypadku rezydenta jest to dowód osobisty, tymczasowy dowód

osobisty lub paszport polski; w przypadku nierezydenta z kraju UE jest to paszport

zagraniczny; w przypadku nierezydenta spoza UE s¹ to paszport zagraniczny i karta pobytu.

Okazany dokument to¿samo�ci stanowiæ bêdzie podstawê do identyfikowania Posiadacza

przy sk³adaniu i realizacjidyspozycji zwi¹zanychzprowadzonymrachunkiem,

3. Dowódza³o¿enia lokaty -dokument stanowi¹cypotwierdzenieza³o¿enia lokaty,

4. Dyspozycja wk³adem na wypadek �mierci - wskazanie przez Posiadacza osoby, której Bank

wyp³aci �rodki pieniê¿ne z rachunku w przypadku jego �mierci, zgodnie z przepisami Prawa

bankowego,

5. Komunikat - dokument publikowany przez Bank. W formie Komunikatu podawane s¹

w szczególno�ci informacje: o rodzajach lokat i rodzajach rachunków oferowanych przez

Bank, okresach subskrypcji lokat, zasadach naliczania odsetek, minimalnych kwotach lokat,

warunkach dop³at do lokat, kwocie wyp³aty, która wymaga wcze�niejszego zg³oszenia

(awizowania wyp³aty), jak równie¿ informacje o wysoko�ci oprocentowania �rodków i

zad³u¿eniawrachunku, op³at i prowizji oraz zasadach ichpobierania. Komunikatdostêpny jest

woddzia³ach,nastronie internetowejBanku iwplacówkachpocztowych,

6. lokata - jednostkowywk³adoszczêdno�ciowywz³otych lubwalutachwymienialnych,

7. lokata alternatywna - rodzaj lokaty, której zasady ustalania oprocentowania s¹ podawane

wKomunikacie,

8. nierezydent -osoba fizycznamaj¹camiejscezamieszkania zagranic¹,posiadaj¹ca zdolno�ædo

zaci¹ganiazobowi¹zañ inabywaniaprawwew³asnymimieniu,

9. oddzia³ -oddzia³Banku lub jegoplacówkaoperacyjna,obs³uguj¹ceKlientów,

10. Pe³nomocnik - pe³noletnia osoba fizyczna, rezydent lub nierezydent, posiadaj¹ca pe³n¹

zdolno�æ do czynno�ci prawnych, upowa¿niona przez Posiadacza do dysponowania

wszystkimi lubdowoln¹ lokat¹wzakresieokre�lonymwRegulaminie,

11. placówkapocztowa - jednostkaPocztyPolskiej S.A. zajmuj¹casiêobs³ug¹rachunków,

12. Posiadacz, Posiadacz rachunku - osoba fizyczna, z któr¹ Bank zawar³ Umowê, a w przypadku

rachunkuwspólnego -ka¿dyzeWspó³posiadaczy,

13. Prawo bankowe - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.02.72.665 ze

zmianami),

14. Prawo dewizowe - Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U.02.141.1178 ze

zmianami),

15. rachunek - rachunek terminowych lokat oszczêdno�ciowych, w ramach którego Posiadacz

mo¿eprzechowywaædowoln¹ liczbê lokat,

16. Regulamin - Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat

oszczêdno�ciowychwBankuPocztowymS.A.,

17. rezydent - osoba fizyczna maj¹ca miejsce zamieszkania w kraju, posiadaj¹ca zdolno�æ do

zaci¹ganiazobowi¹zañ inabywaniaprawwew³asnymimieniu,

18. statusdewizowy- rezydent lubnierezydent,

19. Taryfa - �Taryfa op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A.�

dlaKlientówdetalicznych,

20. Umowa-Umowarachunku terminowych lokatoszczêdno�ciowych,

21. Wspó³posiadacz - jedenzPosiadaczy rachunkuwspólnego.
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1. Regulamin niniejszy okre�la warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków przez

Bank.

2. Bank zastrzega sobie mo¿liwo�æ okre�lenia w odrêbnych regulaminach zasad otwierania

rachunkówzapo�rednictwemkana³ówdystrybucji innychni¿oddzia³y iplacówkipocztowe.

1. W zakresie obs³ugi rachunkóww imieniu i na rzecz Banku dzia³a Poczta Polska Spó³ka Akcyjna

z siedzib¹ wWarszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 5 wrze�nia 2008r. o komercjalizacji pañstwowego przedsiêbiorstwa u¿yteczno�ci

publicznej �Poczta Polska�oraz ustawy Prawo bankowe, a tak¿e zawartych z Bankiem umów.

Prowadzenie dzia³alno�ci w imieniu i na rzecz Banku, Poczta Polska og³asza poprzez

wywieszenie stosownychog³oszeñwplacówkachpocztowych.

1. Rachuneks³u¿yPosiadaczowidogromadzeniaoszczêdno�ci i jestprowadzonyzgodnie

zustaw¹Prawobankowe.

2. Posiadaczem rachunku mo¿e byæ osoba fizyczna, rezydent lub nierezydent w rozumieniu

Prawadewizowego, posiadaj¹cape³n¹ zdolno�æ do czynno�ci prawnych lubosobama³oletnia

wraz zeswoim przedstawicielemustawowym.

3. Rachunekmo¿ebyæprowadzony jako:

1) rachunek indywidualny -dla jednejosoby fizycznejbêd¹cej:

a) osob¹pe³noletni¹ iposiadaj¹c¹pe³n¹zdolno�ædoczynno�ciprawnych,

b) osob¹ma³oletni¹, legitymuj¹c¹siêwa¿nymdokumentemto¿samo�ci.

2) rachunekwspólny - dla dwóchosóbpe³noletnich,maj¹cychpe³n¹ zdolno�æ do czynno�ci

prawnych,o tymsamymstatusiedewizowym.

4. Rachunki dla osób ma³oletnich s¹ prowadzone wed³ug ogólnie obowi¹zuj¹cych zasad

zuwzglêdnieniemprzepisówzawartychwRegulaminie.

5. Bank ustala rodzaje, terminy, waluty, wysoko�æ oprocentowania lokat oraz wysoko�æ

oprocentowania w przypadku podjêcia lokaty przed up³ywem terminu, minimalne kwoty

lokat, minimalne kwoty dop³at do lokat oraz zasady dokonywania wp³at, dop³at i wyp³at oraz

identyfikacji KlientówwformieKomunikatu.

6. Ustalenia, o którychmowawust. 5 s¹wi¹¿¹ce dla Posiadacza, a ich zmiana nie stanowi zmiany

warunkówUmowy.

7. Podpis Posiadacza z³o¿ony na Umowie lub aneksie do Umowy jest jednocze�nie wzorem

podpisu, który powinien byæ sk³adany pod wszystkimi dyspozycjami i o�wiadczeniami

Posiadacza rachunkuorazna innychdokumentachzwi¹zanychzprowadzeniemrachunku.

8. Bankmo¿eodmówiæwykonaniadyspozycjiwprzypadku:

1) braku zgodno�ci z³o¿onego podpisu ze wzorem podpisu z³o¿onym pod Umow¹ lub

aneksem do Umowy, a w przypadku Pe³nomocnika - ze wzorem podpisu z³o¿onym

nape³nomocnictwie,

2) gdy identyfikacjaosobysk³adaj¹cejdyspozycjênie zakoñczy³a siêpozytywnie,

3) spowodowanej si³¹ wy¿sz¹ awarii systemu informatycznego lub systemów zasilania

sprzêtu komputerowego uniemo¿liwiaj¹cej dostêp do zapisów ksiêgowych

iprowadzeniebie¿¹cejobs³ugiKlientów.

§ 2

§ 3

§ 4
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Rozdzia³ II Rachunki wspólne

§ 5

Rozdzia³ III Otwarcie rachunku

§ 6

Rozdzia³ IV Pe³nomocnictwo

§ 7

1. Bank prowadzi rachunki wspólne. Bank dopuszcza mo¿liwo�æ zmiany rachunku

z indywidualnego nawspólnyw trakcie trwania Umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu

doUmowy.Bankmaprawoodmówiæzawarciaaneksubezpodaniaprzyczyny.

2. Wspó³posiadacze dysponuj¹ samodzielnie �rodkami zgromadzonymi na rachunku i niemog¹

ograniczaæprawadoswobodnegodysponowania rachunkiemdrugiemuWspó³posiadaczowi,

w tymprawadowypowiedzeniaUmowy rachunkuwspólnego i zadysponowania �rodkamina

rachunkuzdniemrozwi¹zaniaUmowy.

3. Wspó³posiadacze ponosz¹ odpowiedzialno�æ solidarn¹ za skutki wynikaj¹ce z korzystania

z rachunku wspólnego oraz odpowiadaj¹ solidarnie wobec Banku za wszelkie zobowi¹zania

wynikaj¹cezUmowyoprowadzeniu rachunkuwspólnego.

4. Bank nie zrealizuje dyspozycji Wspó³posiadaczy, które wzajemnie lub czê�ciowo siê

wykluczaj¹.

5. Bank nie przyjmuje zastrze¿eñ z³o¿onych przez jednego ze Wspó³posiadaczy lub jego

spadkobierców dotycz¹cych ograniczenia realizacji przez Bank dyspozycji drugiego

Wspó³posiadacza, z wyj¹tkiem, gdy zastrze¿enie bêdzie dokonane na podstawie

postanowienia s¹duozabezpieczeniuwyp³at z rachunkuwspólnego.

6. Bank nie dopuszcza mo¿liwo�ci odst¹pienia od Umowy rachunku wspólnego przez jednego

zeWspó³posiadaczy, jak równie¿wymianydotychczasowegoWspó³posiadaczana innego.

7. W przypadku �mierci jednego ze Wspó³posiadaczy, Bank - bez dodatkowej dyspozycji -

prowadziæbêdzie rachunek jako rachunek indywidualnyna rzeczdrugiegoWspó³posiadacza.

1. Otwarcie rachunkunastêpujepopodpisaniuUmowyprzezPosiadacza i Bank. Bankdopuszcza

mo¿liwo�æ otwarcia rachunku na podstawie Dyspozycji za³o¿enia rachunku z³o¿onej za

po�rednictwemstrony internetowejBankuorazO�wiadczeniaodokonaniuwp³aty lokaty.

2. Umowajest zawierananaczasnieokre�lony.

3. Wprzypadkuosobybêd¹cejnierezydentemwskazanyprzezni¹adresdokorespondencjimusi

znajdowaæsiêna terytoriumRzeczypospolitej Polskiej.

4. Posiadacz przy podpisaniuUmowyotrzymuje Regulamin iTaryfê, stanowi¹ce integraln¹ czê�æ

Umowy.

5. Posiadacz na potwierdzenie za³o¿enia lokaty otrzymuje Dowód za³o¿enia lokaty, stanowi¹cy

integraln¹czê�æUmowy.

1. Pe³noletni Posiadacz mo¿e ustanowiæ Pe³nomocnika uprawnionego do dysponowania

wszystkimi lokatami lubdodysponowaniaposzczególn¹ lokat¹.

2. Posiadacz mo¿e ustanowiæ jednego Pe³nomocnika do rachunku, a tak¿e jednego

Pe³nomocnikadowskazanej lokatyprowadzonejw ramach tego rachunku.

3. Pe³nomocnikiem mo¿e byæ osoba fizyczna, pe³noletnia (rezydent, nierezydent), posiadaj¹ca

pe³n¹zdolno�ædoczynno�ciprawnych.
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4. Pe³nomocnik uprawniony jest do dysponowania �rodkami na rachunku oraz dokonywania

czynno�ci zwi¹zanychzprowadzeniemrachunku, tak jakPosiadacz rachunku, zwy³¹czeniem:

1) wypowiedzeniaUmowylubzawarcia /wypowiedzeniaaneksudoUmowy,

2) odwo³ania lubudzielaniadalszychpe³nomocnictw,

3) odwo³ania lubsk³adaniaDyspozycjiwk³ademnawypadek �mierci,

4) zmiany rachunku bankowego, na który maj¹ zostaæ przelane �rodki po zakoñczeniu

lokaty,

5) zmianydanychosobowych lubteleadresowychPosiadacza,

6) zmianykontaktowejplacówkipocztowej lubkontaktowegooddzia³uBanku,

7) ustanowieniablokady �rodkównarachunkuz tytu³uzabezpieczeniaumów.

5. Udzieleniepe³nomocnictwado rachunkuwspólnegowymagapodpisuobuWspó³posiadaczy.

6. Pe³nomocnictwo udzielone do rachunku wspólnego mo¿e byæ odwo³ane przez ka¿dego ze

Wspó³posiadaczyzeskutkiemdladrugiegoWspó³posiadacza.

7. Udzielenie pe³nomocnictwa wymaga dla swej wa¿no�ci formy pisemnej w postaci

o�wiadczenia z³o¿onego na druku Ustanowienia pe³nomocnictwa w obecno�ci pracownika

Banku, pracownika placówki pocztowej lub notariusza, którzy potwierdz¹ w³asnorêczno�æ

podpisów Posiadacza i Pe³nomocnika. W tre�ci pe³nomocnictwa musi byæ zawarty numer

rachunku, którego dotyczy pe³nomocnictwo. Pe³nomocnictwo nie mo¿e rozszerzaæ ani

zawê¿aækataloguczynno�cidozwolonychdlaPe³nomocnikaokre�lonychwust.4.

8. Pe³nomocnictwo wygasa z chwil¹ jego odwo³ania, jak równie¿ w przypadku �mierci

Posiadacza rachunku indywidualnego lub Pe³nomocnika, lub �mierci Wspó³posiadaczy

rachunkuwspólnego.

9. Umieszczony na pe³nomocnictwie podpis Pe³nomocnika jest jednocze�nie wzorem podpisu,

którypowinienbyæsk³adanypodwszystkimidyspozycjamiPe³nomocnika.

10. Przyjêcie oraz odwo³anie pe³nomocnictwa jest skuteczne od chwili wp³ywu dyspozycji do

Banku.

11. Do chwili odwo³ania pe³nomocnictwa lub powziêcia przez Bank informacji o �mierci

Posiadacza, Banknieponosiodpowiedzialno�ci zawyp³atypodjêteprzezPe³nomocnika.

1. Wtrakcie trwaniaUmowyPosiadaczmaprawo:

1) dokonywaæwp³at lokat,

2) dokonywaæwyp³at lokat zzastrze¿eniemust.3,

3) dokonywaædop³atdo lokatokre�lonychwKomunikacie,

4) pobieraænale¿neodsetki,

5) udzielaæpe³nomocnictwdodysponowaniawszystkimib¹d�poszczególn¹ lokat¹,

6) sk³adaæ Dyspozycje wk³adem na wypadek �mierci (tylko w przypadku rachunku

indywidualnego).

2. Bank mo¿e przyjmowaæ od Posiadacza �rodki pieniê¿ne na lokaty w okresach subskrypcji.

W okresie subskrypcji Posiadacz mo¿e sk³adaæ w Banku dowoln¹ liczbê dyspozycji otwarcia

lokaty. Informacjaosubskrypcjachpodawana jestwKomunikacie. Bankzastrzega sobieprawo

dozmianyog³oszonegookresusubskrypcji.

Rozdzia³ V Dysponowanie rachunkiem

§ 8
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3. W przypadku lokat zak³adanych za po�rednictwem placówek pocztowych, Bank zastrzega

mo¿liwo�æ dokonania wyp³aty lokaty nie wcze�niej ni¿ po up³ywie 7 dni kalendarzowych od

dniaprzyjêciawp³aty �rodkówna lokatê.

4. �rodkipieniê¿nezgromadzonena rachunkuosobyma³oletniej s¹ jejw³asno�ci¹.

5. Osoba ma³oletnia do czasu ukoñczenia 13 roku ¿ycia nie mo¿e samodzielnie dysponowaæ

�rodkami pieniê¿nymi na rachunku, ani te¿ dokonywaæ ¿adnych czynno�ci prawnych

zwi¹zanychzposiadanymrachunkiem.

6. Dowyp³aty z rachunkuma³oletniegoupowa¿nieni s¹:

1) przedstawiciel ustawowy, który w imieniu ma³oletniego podpisa³ z Bankiem Umowê, po

z³o¿eniu ka¿dorazowo o�wiadczenia, ¿e wyp³ata przeznaczona jest na zaspokojenie

potrzebma³oletniego,

2) samodzielnie ma³oletni, który ukoñczy³ 13 lat, je�li nie sprzeciwi siê temu na pi�mie jego

przedstawicielustawowy.

7. Zezwolenias¹duopiekuñczegowymaga:

1) wyp³ata z rachunku ma³oletniego na podstawie dyspozycji opiekuna lub kuratora

wyznaczonegoprzez s¹dopiekuñczy,niezale¿nieodwysoko�ciwyp³aty,

2) ka¿da wyp³ata z rachunku ma³oletniego poni¿ej 13 roku ¿ycia gdy ³¹czna kwota

wyp³aty jednej lokatyprzekraczakwotê10000z³ lubrównowarto�æwwalucie.

8. Poosi¹gniêciupe³noletno�ci, Posiadaczdysponuje rachunkiemnaogólnychzasadach.

9. Wp³aty i wyp³aty lokat oraz odsetek od tych lokat mog¹ byæ dokonywane w formie

gotówkowej lub bezgotówkowej. Dyspozycje wp³at i wyp³at musz¹ zawieraæ pe³ne dane

dotycz¹ce Posiadacza, datê i podpis oraz dodatkowo dane osoby sk³adaj¹cej dyspozycjê, je�li

nie jestni¹Posiadacz.

10. W przypadku wp³aty lokaty w formie bezgotówkowej Posiadacz jest zobowi¹zany do

przelaniana rachunekkwoty stanowi¹cej równowarto�æ zadeklarowanejkwoty lokaty.

11. Podstaw¹ identyfikacji zlecenia p³atniczego w przypadku wp³at w formie bezgotówkowej

jestnumer rachunkubankowegobeneficjentap³atno�ci.

12. Wyp³atagotówkowamo¿ezostaæzrealizowanawplacówcepocztowej luboddziale.

13. Bank zastrzega sobie mo¿liwo�æ dokonywania wyp³at w walutach wy³¹cznie w oddzia³ach,

wktórych jestprowadzonawalutowaobs³ugakasowa.

14. Wp³ata i wyp³ata lokaty lub odsetek w walucie wymienialnej nastêpuje b¹d� w tej walucie

b¹d� w z³otych. Do przeliczeñ waluty wymienialnej na z³ote stosuje siê kursy walut wed³ug

obowi¹zuj¹cej w Banku w momencie przyjêcia dyspozycji do realizacji Tabeli kursów

walutowych, t.j.:

1) wprzypadkuwp³atywz³otychstosuje siêkurs sprzeda¿ydlawaluty lokaty,

2) w przypadku wp³aty w walucie innej ni¿ z³oty i waluta lokaty stosuje siê kurs kupna dla

walutywp³acanej, anastêpniekurs sprzeda¿ydlawaluty lokaty,

3) wprzypadkuwyp³atywz³otych stosuje siêkurs kupnadlawaluty lokaty,

4) w przypadku wyp³aty w walucie innej ni¿ z³oty i waluta lokaty stosuje siê kurs kupna

dlawaluty lokaty, anastêpniekurs sprzeda¿ydlawalutywyp³acanej.
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15. Wyp³ata setnych czê�ci waluty nastêpowaæ bêdzie w z³otych wed³ug kursu walut

z obowi¹zuj¹cej w Banku w momencie przyjêcia dyspozycji do realizacji Tabeli kursów

walutowych.

16. Wyp³ata lokaty lub odsetek od lokaty w dniu jej zapadalno�ci nie wymaga wcze�niejszego jej

zg³aszania, je¿eli dokonywana jest w Banku lub w placówce pocztowej, w której zosta³a

za³o¿ona. Je¿eli wyp³ata bêdzie realizowana w innej placówce pocztowej Posiadacz winien

zg³osiæ zamiar wyp³aty w wybranej przez siebie placówce, najpó�niej w terminie dwóch dni

przeddniemplanowanejwyp³aty.

17. Bank mo¿e wprowadziæ wymóg wcze�niejszego zg³aszania w Banku lub w placówce

pocztowej wyp³at w kwocie powy¿ej 20.000 z³ i równowarto�ci tej kwoty w walucie

wymienialnej, na co najmniej dwa dni robocze przed terminemwyp³aty.W takim przypadku,

Bankmo¿ewymagaæ tak¿eokazaniadodatkowegodokumentupotwierdzaj¹cego to¿samo�æ.

Informacja o wprowadzeniu przez Bank wymogu awizowania wyp³aty oraz okazania

dodatkowego dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samo�æ, a tak¿e o zmianach tych wymogów,

zamieszczana jestwKomunikacie.

W przypadku, gdy saldo lokat na rachunku przez okres jednego roku wynosi zero Bank ma prawo

rozwi¹zaæ Umowê bez zachowania okresu wypowiedzenia. Bank sk³ada o�wiadczenie w formie

pisemnej o rozwi¹zaniu Umowy. Umowa ulega rozwi¹zaniu z dniem okre�lonym przez Bank

wo�wiadczeniu.

1. Posiadaczmo¿e zasiêgaæ informacji o lokacie oraz o saldzie lokaty po ka¿dej jej zmianie drog¹

telefoniczn¹.

2. Informacji drog¹ telefoniczn¹ udziela siê tylko Posiadaczowi po zidentyfikowaniu jego

to¿samo�ci.

1. �rodki pieniê¿ne na rachunku s¹ oprocentowane, w zale¿no�ci od rodzaju lokaty, wed³ug

zmiennej lub sta³ej stopy procentowej, których wysoko�æ dla poszczególnych rodzajów lokat

i salda �rodkówpieniê¿nychokre�lona jestprzezBankwKomunikacie.

2. Wysoko�æ oprocentowania lokat o zmiennej stopie procentowej mo¿e ulec zmianie w trakcie

trwania lokaty. Zmiana oprocentowania lokat, z wy³¹czeniem lokat alternatywnych, zale¿na

jestod:

1) wysoko�cioprocentowaniakredytu lombardowego lub redyskontowegoNBP,

2) wysoko�cioprocentowania rezerwobowi¹zkowychbanków,

3) wysoko�ci stopyLIBOR, EURIBOR,

4) kszta³towania siêoprocentowaniadepozytównarynkumiêdzybankowym,

5) salda lokaty.

3. Wysoko�æ oprocentowania lokat alternatywnych jest ustalana w oparciu o zasady naliczania

oprocentowania lokatalternatywnychpodawanewKomunikacie.

4. Zmianawysoko�ci stópprocentowych dokonana zgodnie z postanowieniami Regulaminunie

stanowizmianywarunkówUmowy iniewymaga jejwypowiedzenia.

§ 9

§ 10

Rozdzia³ VI Oprocentowanie �rodków, op³aty i prowizje

§ 11
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§ 12

1. Odsetki od lokaty naliczane s¹ od dnia jej za³o¿enia do ostatniego dnia okresu umownego

lokatyw³¹cznie.

2. Odsetkiod lokatwwalutachwymienialnychobliczanes¹zdok³adno�ci¹do1/100waluty.

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

kalendarzowych.

4. Wyp³ata lokaty przed up³ywem okresu umownego powoduje utratê lub obni¿enie

oprocentowania.

5. W przypadku lokat zak³adanych na terminy d³u¿sze ni¿ 12 miesiêcy, odsetki po up³ywie

ka¿dych 12 miesiêcy s¹ kapitalizowane, ale w przypadku wyp³aty lokaty przed up³ywem

okresuumownegonie s¹wyp³acane.

6. Odsetkiod lokatymog¹byæpobranepoostatnimdniuumownymlokaty.

7. W przypadku lokat odnawialnych odsetki nie pobrane po up³ywie okresu umownego

powiêkszaj¹ kwotê lokaty i stanowi¹ podstawê oprocentowania do up³ywu nastêpnego

okresuumownego.

8. Odsetki od lokat o sta³ym oprocentowaniu obliczane s¹ wed³ug stawki oprocentowania

obowi¹zuj¹cejwdniuza³o¿eniaLokaty.

9. W przypadku dokonania dop³aty do lokaty w takiej wysoko�ci, ¿e powoduje ona

przekroczenieproguzmianyoprocentowania,odsetkinalicza siê:

1) do dnia poprzedzaj¹cego dokonanie dop³aty w³¹cznie - wed³ug stawki oprocentowania

obowi¹zuj¹cejdla salda lokatyprzeddop³at¹,

2) oddniadokonaniadop³aty -wed³ug stawkioprocentowania obowi¹zuj¹cejdlawy¿szego

progukwoty lokaty.

§ 13

1. Za czynno�ci zwi¹zane z obs³ug¹ rachunku Bank pobiera op³aty i prowizje okre�lone w

Taryfie.

2. Wyci¹g z obowi¹zuj¹cej Taryfy w czê�ci dotycz¹cej obs³ugi rachunków stanowi za³¹cznik do

Umowy,ponadtoBankudostêpniawyci¹gzTaryfywformieKomunikatu.

3. Zmiana wysoko�ci op³at i prowizji w okoliczno�ciach wskazanych w Taryfie oraz ustalenie

stawki op³at i prowizji w przypadku wprowadzenia nowego produktu, nie stanowi zmiany

Umowy iniewymaga jejwypowiedzenia.

Rozdzia³ VIIWyp³aty po �mierci Posiadacza

§ 14

1. Posiadacz rachunku indywidualnego mo¿e z³o¿yæ Dyspozycjê na wypadek �mierci.

Dyspozycja na wypadek �mierci mo¿e byæ z³o¿ona na rzecz jednej lub kilku osób wskazanych

przez Posiadacza: ma³¿onka, wstêpnych, zstêpnych lub rodzeñstwa, którym Bank po �mierci

Posiadacza wyp³aci �rodki z rachunku zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe. Kwota

wyp³aty nie wchodzi do spadku po Posiadaczu. Osoby wskazane w Dyspozycji na wypadek

�mierci zwolnione s¹ od podatku od nabycia praw maj¹tkowych w rozumieniu ustawy o

podatku od spadku i darowizn, je¿eli w terminie jednego miesi¹ca od dnia powstania

obowi¹zku podatkowego (wykonania dyspozycji) zg³osz¹ w³a�ciwemu naczelnikowi urzêdu

skarbowegonabyciew³asno�ci.

7



2. OsobywskazanewDyspozycji na wypadek �mierci s¹ uprawnione do podjêcia przypadaj¹cej

na ich rzecz kwoty bez przeprowadzenia postêpowania spadkowego, po przed³o¿eniu

skróconegoaktuzgonuPosiadacza.

3. W razie �mierci Posiadacza rachunku indywidualnego, Bank wyp³aci z tego rachunku koszty

pogrzebu Posiadaczawwysoko�ci nie przekraczaj¹cej kosztów urz¹dzenia pogrzebu zgodnie

ze zwyczajami przyjêtymi w danym �rodowisku osobie, która przed³o¿y skrócony odpis aktu

zgonu Posiadacza oraz oryginalne rachunki stwierdzaj¹cewysoko�æ poniesionychwydatków,

wystawionenaosobê¿¹daj¹c¹wyp³aty.

4. W przypadku, je¿eli Posiadacz nie z³o¿y³ Dyspozycji na wypadek �mierci, wyp³ata salda

rachunkudokonywana jestprzezBankna rzecz spadkobiercówPosiadaczapoprzed³o¿eniu:

1) odpisuskróconegoaktuzgonuPosiadacza,

2) prawomocnego (zaopatrzonego w klauzulê prawomocno�ci) postanowienia s¹du o

stwierdzeniunabycia spadku,

3) postanowienia s¹du o dziale spadku lub zgodnego o�wiadczenia wszystkich

spadkobiercówopodzialesumulokowanychna rachunku.

Rozdzia³ VIII Zmiany tre�ci Regulaminu

§ 15

1. Bank ma prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w czasie trwania Umowy

zzastrze¿eniemust.5.

2. Bank zawiadamia o wprowadzonych zmianach w Regulaminie w formie pisemnej. Tre�æ

wprowadzonych zmian Bank udostêpnia Posiadaczom w placówkach pocztowych,

oddzia³ach inastronie internetowejBanku.

3. Brak przes³ania przez Posiadacza do Banku o�wiadczenia woli o odmowie przyjêcia zmian,

o których mowa w ust.1, w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zmianach, oznacza ich

akceptacjê.

4. Otrzymane przez Bank o�wiadczenie woli Posiadacza o odmowie przyjêcia zmian

w Regulaminie jest równoznaczne z rozwi¹zaniem przez Posiadacza rachunku Umowy.

Umowaulega rozwi¹zaniu po up³ywie terminu lokat za³o¿onychw ramach rachunku. Oddnia

otrzymania przez Bank negatywnej odpowiedzi Posiadacz nie ma mo¿liwo�ci zak³adania

nowych lokat.

5. Je¿eli zmianaRegulaminu:

1) nie znajdujezastosowaniadoaktualnieutrzymywanych lokat, b¹d�

2) uzupe³niaRegulaminonoweprodukty,b¹d�

3) wprowadzapostanowienia rozszerzaj¹cezakresofertyBanku,

niewymagawypowiedzeniadotychczasowychwarunkówUmowy.
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Rozdzia³ IX Zamkniêcie rachunku

§ 16

§ 17

§ 18

1. Posiadaczmaprawodoodst¹pieniaodUmowywterminie10dniod jej zawarcia.

2. Posiadacz zobowi¹zany jest dostarczyæ do Banku o�wiadczenie w formie pisemnej

oodst¹pieniuodUmowy.

3. O�wiadczenieoodst¹pieniuodUmowyuwa¿asiê zaz³o¿onezdniemjegowp³ywudoBanku.

1. Posiadaczmapraworozwi¹zaæUmowê.

2. Rozwi¹zanie Umowy wymaga z³o¿enia przez Posiadacza wypowiedzenia Umowy w formie

pisemnej.

3. Rozwi¹zanie Umowy przez Posiadacza jest równoznaczne z zerwaniem lokat, prowadzonych

w ramach Umowy. Posiadacz jest zobowi¹zany do podania numeru rachunku, na który maj¹

zostaæ przekazane �rodki zgromadzone na lokatach lub dokonaæ likwidacji lokat w oddziale

lubplacówcepocztowej.

4. W przypadku braku informacji o numerze rachunku, na który maj¹ zostaæ przekazane �rodki,

Bankmaprawoprzekazaæ �rodkiprzekazempocztowym.

1. Wypowiedzenie Umowy mo¿e byæ dokonane przez Bank z 30 dniowym okresem

wypowiedzenia.

2. Bank mo¿e wypowiedzieæ Umowê z zachowaniem okresu wypowiedzenia w sytuacjach gdy:

1) wystêpuj¹c o otwarcie rachunku Klient udzieli³ niezgodnych ze stanem faktycznym

informacji,

2) Klientnaruszy³obowi¹zki i zasadyokre�lonewUmowieorazwRegulaminie,

3) wyst¹pi³y innewa¿neprzyczyny.

§ 19

Umowa wygasa z chwil¹ powziêcia przez Bank wiadomo�ci o �mierci jedynego Posiadacza, co

powoduje zamkniêcie rachunku. Do dnia poprzedzaj¹cego zamkniêcie rachunku w³¹cznie,

podlega on oprocentowaniu wed³ug zasad i w wysoko�ci okre�lonej w Komunikacie. Od dnia

zamkniêcia rachunku do dnia ca³kowitej wyp³aty �rodków lokaty oprocentowane s¹ wed³ug

stawkidla rachunkówp³atnychna¿¹danie.
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1. Posiadacz i osoby uprawnione do dysponowania rachunkiem s¹ zobowi¹zani informowaæ

Bank o ka¿dej zmianie swoich danych osobowych, adresowych, kontaktowych, serii i numeru

dokumentu to¿samo�ci, utracie dokumentu to¿samo�ci. Zawiadomienie sk³adane jest

telefonicznie lubpisemniezzastrze¿eniemust.2.

2. Zmiana nazwiska, cech dokumentu to¿samo�ci lub wzoru podpisu Posiadacza lub

Pe³nomocnika wymaga zg³oszenia dokonanego na pi�mie, które sk³adane jest w placówkach

pocztowych lubwBanku.

3. Bank mo¿e zwróciæ siê do osoby wystêpuj¹cej o otwarcie rachunku o udzielenie

dodatkowych informacji lub przed³o¿enie dodatkowych dokumentów dotycz¹cych jej

zatrudnienia,nauki lubadresuzameldowania i zamieszkania.

4. W celu zapewnienia w³a�ciwego poziomu bezpieczeñstwa, Bank mo¿e poprosiæ osobê

sk³adaj¹c¹dyspozycjêookazaniedodatkowegodokumentu to¿samo�ci.

1. Bank odpowiada za nieterminowe lub nieprawid³owe wykonanie dyspozycji Posiadacza.

Odpowiedzialno�æ Banku jest wy³¹czona, gdy ta nieterminowo�æ lub nieprawid³owo�æ

spowodowanazosta³aprzez innybank lubnaskutekdzia³ania si³ywy¿szej.

2. Odpowiedzialno�æ Banku za szkody powsta³e w zwi¹zku z wykonywaniemUmowy ogranicza

siêdo rzeczywistej stratyPosiadacza inieobejmujeutraconychkorzy�ci.

3. Reklamacje dotycz¹ce rachunku terminowych lokat oszczêdno�ciowych mog¹ byæ sk³adane

pisemnie, poczt¹ elektroniczn¹ lub telefonicznie. Bank ma prawo ¿¹daæ pisemnego

potwierdzenia reklamacji z³o¿onej telefonicznie lubpoczt¹elektroniczn¹.

4. Bank rozpatruje reklamacje niezw³ocznie,w terminie nied³u¿szymni¿ 30dni oddniaprzyjêcia

reklamacji chyba, ¿e jejwyja�nieniewymagaudzia³u innychpodmiotów.

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z ustaw¹ z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie

danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó�n. zm.), jest Bank Pocztowy S.A.

z siedzib¹wBydgoszczyprzyul. Jagielloñskiej 17.

2. Podanie danych osobowych jest niezbêdne w celu zawarcia i realizacji Umowy zgodnie

z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danychosobowych (Dz.U.2002

nr101poz926zpó�n. zm.).

3. Posiadaczowi przys³uguje prawo dostêpu do przetwarzanych danych i ich poprawiania,

zgodniezart.24ust.1pkt. 3oochroniedanychosobowych.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem maj¹ zastosowanie powszechnie

obowi¹zuj¹ceprzepisyprawa.

2. Niniejszy Regulamin zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego i art. 109 Prawa bankowego, ma

charakterwi¹¿¹cy.

Rozdzia³ X Postanowienia koñcowe

§ 20

§ 21

§ 22

§ 23
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