BANK POCZTOWY SPÓ£KA AKCYJNA

REGULAMIN
otwierania i prowadzenia rachunków
terminowych lokat oszczêdnoœciowych
w Banku Pocztowym S.A.

maj 2010 r.

Rozdzia³ I Postanowienia ogólne
§1
Przez u¿yte w niniejszym Regulaminie okreœlenia nale¿y rozumieæ:
1. Bank - Bank Pocztowy S.A.,
2. dokument to¿samoœci - 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¿samoœci stanowiæ bêdzie podstawê do identyfikowania Posiadacza
przy sk³adaniu i realizacji dyspozycji zwi¹zanych z prowadzonym rachunkiem,
3. Dowód za³o¿enia lokaty - dokument stanowi¹cy potwierdzenie za³o¿enia lokaty,
4. Dyspozycja wk³adem na wypadek œmierci - wskazanie przez Posiadacza osoby, której Bank
wyp³aci œrodki pieniê¿ne z rachunku w przypadku jego œmierci, zgodnie z przepisami Prawa
bankowego,
5. Komunikat - dokument publikowany przez Bank. W formie Komunikatu podawane s¹
w szczególnoœci 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 wczeœniejszego zg³oszenia
(awizowania wyp³aty), jak równie¿ informacje o wysokoœci oprocentowania œrodków i
zad³u¿enia w rachunku, op³at i prowizji oraz zasadach ich pobierania. Komunikat dostêpny jest
w oddzia³ach, na stronie internetowej Banku i w placówkach pocztowych,
6. lokata - jednostkowy wk³ad oszczêdnoœciowy w z³otych lub walutach wymienialnych,
7. lokata alternatywna - rodzaj lokaty, której zasady ustalania oprocentowania s¹ podawane
w Komunikacie,
8. nierezydent - osoba fizyczna maj¹ca miejsce zamieszkania za granic¹, posiadaj¹ca zdolnoœæ do
zaci¹gania zobowi¹zañ i nabywania praw we w³asnym imieniu,
9. oddzia³ - oddzia³ Banku lub jego placówka operacyjna, obs³uguj¹ce Klientów,
10. Pe³nomocnik - pe³noletnia osoba fizyczna, rezydent lub nierezydent, posiadaj¹ca pe³n¹
zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, upowa¿niona przez Posiadacza do dysponowania
wszystkimi lub dowoln¹ lokat¹ w zakresie okreœlonym w Regulaminie,
11. placówka pocztowa - jednostka Poczty Polskiej S.A. zajmuj¹ca siê obs³ug¹ rachunków,
12. Posiadacz, Posiadacz rachunku - osoba fizyczna, z któr¹ Bank zawar³ Umowê, a w przypadku
rachunku wspólnego - ka¿dy zeWspó³posiadaczy,
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 oszczêdnoœciowych, w ramach którego Posiadacz
mo¿e przechowywaæ dowoln¹ liczbê lokat,
16. Regulamin - Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat
oszczêdnoœciowych w Banku Pocztowym S.A.,
17. rezydent - osoba fizyczna maj¹ca miejsce zamieszkania w kraju, posiadaj¹ca zdolnoœæ do
zaci¹gania zobowi¹zañ i nabywania praw we w³asnym imieniu,
18. status dewizowy - rezydent lub nierezydent,
19. Taryfa - „Taryfa op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A.”
dla Klientów detalicznych,
20. Umowa - Umowa rachunku terminowych lokat oszczêdnoœciowych,
21. Wspó³posiadacz - jeden z Posiadaczy rachunku wspólnego.
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§2
Regulamin niniejszy okreœla warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków przez
Bank.
Bank zastrzega sobie mo¿liwoœæ okreœlenia w odrêbnych regulaminach zasad otwierania
rachunków za poœrednictwem kana³ów dystrybucji innych ni¿ oddzia³y i placówki pocztowe.
§3
W zakresie obs³ugi rachunków w imieniu i na rzecz Banku dzia³a Poczta Polska Spó³ka Akcyjna
z siedzib¹ w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 5 wrzeœnia 2008r. o komercjalizacji pañstwowego przedsiêbiorstwa u¿ytecznoœci
publicznej „Poczta Polska” oraz ustawy Prawo bankowe, a tak¿e zawartych z Bankiem umów.
Prowadzenie dzia³alnoœci w imieniu i na rzecz Banku, Poczta Polska og³asza poprzez
wywieszenie stosownych og³oszeñ w placówkach pocztowych.
§4
Rachunek s³u¿y Posiadaczowi do gromadzenia oszczêdnoœci i jest prowadzony zgodnie
z ustaw¹ Prawo bankowe.
Posiadaczem rachunku mo¿e byæ osoba fizyczna, rezydent lub nierezydent w rozumieniu
Prawa dewizowego, posiadaj¹ca pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych lub osoba ma³oletnia
wraz ze swoim przedstawicielem ustawowym.
Rachunek mo¿e byæ prowadzony jako:
1) rachunek indywidualny - dla jednej osoby fizycznej bêd¹cej:
a) osob¹ pe³noletni¹ i posiadaj¹c¹ pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych,
b) osob¹ ma³oletni¹, legitymuj¹c¹ siê wa¿nym dokumentem to¿samoœci.
2) rachunek wspólny - dla dwóch osób pe³noletnich, maj¹cych pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci
prawnych, o tym samym statusie dewizowym.
Rachunki dla osób ma³oletnich s¹ prowadzone wed³ug ogólnie obowi¹zuj¹cych zasad
z uwzglêdnieniem przepisów zawartych w Regulaminie.
Bank ustala rodzaje, terminy, waluty, wysokoœæ oprocentowania lokat oraz wysokoœæ
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 Klientów w formie Komunikatu.
Ustalenia, o których mowa w ust. 5 s¹ wi¹¿¹ce dla Posiadacza, a ich zmiana nie stanowi zmiany
warunków Umowy.
Podpis Posiadacza z³o¿ony na Umowie lub aneksie do Umowy jest jednoczeœnie wzorem
podpisu, który powinien byæ sk³adany pod wszystkimi dyspozycjami i oœwiadczeniami
Posiadacza rachunku oraz na innych dokumentach zwi¹zanych z prowadzeniem rachunku.
Bank mo¿e odmówiæ wykonania dyspozycji w przypadku:
1) braku zgodnoœci z³o¿onego podpisu ze wzorem podpisu z³o¿onym pod Umow¹ lub
aneksem do Umowy, a w przypadku Pe³nomocnika - ze wzorem podpisu z³o¿onym
na pe³nomocnictwie,
2) gdy identyfikacja osoby sk³adaj¹cej dyspozycjê nie zakoñczy³a siê pozytywnie,
3) spowodowanej si³¹ wy¿sz¹ awarii systemu informatycznego lub systemów zasilania
sprzêtu komputerowego uniemo¿liwiaj¹cej dostêp do zapisów ksiêgowych
i prowadzenie bie¿¹cej obs³ugi Klientów.
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Rozdzia³ II Rachunki wspólne
§5
Bank prowadzi rachunki wspólne. Bank dopuszcza mo¿liwoœæ zmiany rachunku
z indywidualnego na wspólny w trakcie trwania Umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu
do Umowy. Bank ma prawo odmówiæ zawarcia aneksu bez podania przyczyny.
Wspó³posiadacze dysponuj¹ samodzielnie œrodkami zgromadzonymi na rachunku i nie mog¹
ograniczaæ prawa do swobodnego dysponowania rachunkiem drugiemuWspó³posiadaczowi,
w tym prawa do wypowiedzenia Umowy rachunku wspólnego i zadysponowania œrodkami na
rachunku z dniem rozwi¹zania Umowy.
Wspó³posiadacze ponosz¹ odpowiedzialnoœæ solidarn¹ za skutki wynikaj¹ce z korzystania
z rachunku wspólnego oraz odpowiadaj¹ solidarnie wobec Banku za wszelkie zobowi¹zania
wynikaj¹ce z Umowy o prowadzeniu rachunku wspólnego.
Bank nie zrealizuje dyspozycji Wspó³posiadaczy, które wzajemnie lub czêœciowo siê
wykluczaj¹.
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 s¹du o zabezpieczeniu wyp³at z rachunku wspólnego.
Bank nie dopuszcza mo¿liwoœci odst¹pienia od Umowy rachunku wspólnego przez jednego
zeWspó³posiadaczy, jak równie¿ wymiany dotychczasowegoWspó³posiadacza na innego.
W przypadku œmierci jednego ze Wspó³posiadaczy, Bank - bez dodatkowej dyspozycji prowadziæ bêdzie rachunek jako rachunek indywidualny na rzecz drugiegoWspó³posiadacza.
Rozdzia³ III Otwarcie rachunku
§6
Otwarcie rachunku nastêpuje po podpisaniu Umowy przez Posiadacza i Bank. Bank dopuszcza
mo¿liwoœæ otwarcia rachunku na podstawie Dyspozycji za³o¿enia rachunku z³o¿onej za
poœrednictwem strony internetowej Banku oraz Oœwiadczenia o dokonaniu wp³aty lokaty.
Umowa jest zawierana na czas nieokreœlony.
W przypadku osoby bêd¹cej nierezydentem wskazany przez ni¹ adres do korespondencji musi
znajdowaæ siê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Posiadacz przy podpisaniu Umowy otrzymuje Regulamin i Taryfê, stanowi¹ce integraln¹ czêœæ
Umowy.
Posiadacz na potwierdzenie za³o¿enia lokaty otrzymuje Dowód za³o¿enia lokaty, stanowi¹cy
integraln¹ czêœæ Umowy.
Rozdzia³ IV Pe³nomocnictwo
§7
Pe³noletni Posiadacz mo¿e ustanowiæ Pe³nomocnika uprawnionego do dysponowania
wszystkimi lokatami lub do dysponowania poszczególn¹ lokat¹.
Posiadacz mo¿e ustanowiæ jednego Pe³nomocnika do rachunku, a tak¿e jednego
Pe³nomocnika do wskazanej lokaty prowadzonej w ramach tego rachunku.
Pe³nomocnikiem mo¿e byæ osoba fizyczna, pe³noletnia (rezydent, nierezydent), posiadaj¹ca
pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych.
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Pe³nomocnik uprawniony jest do dysponowania œrodkami na rachunku oraz dokonywania
czynnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem rachunku, tak jak Posiadacz rachunku, z wy³¹czeniem:
1) wypowiedzenia Umowy lub zawarcia /wypowiedzenia aneksu do Umowy,
2) odwo³ania lub udzielania dalszych pe³nomocnictw,
3) odwo³ania lub sk³adania Dyspozycji wk³adem na wypadek œmierci,
4) zmiany rachunku bankowego, na który maj¹ zostaæ przelane œrodki po zakoñczeniu
lokaty,
5) zmiany danych osobowych lub teleadresowych Posiadacza,
6) zmiany kontaktowej placówki pocztowej lub kontaktowego oddzia³u Banku,
7) ustanowienia blokady œrodków na rachunku z tytu³u zabezpieczenia umów.
5. Udzielenie pe³nomocnictwa do rachunku wspólnego wymaga podpisu obuWspó³posiadaczy.
6. Pe³nomocnictwo udzielone do rachunku wspólnego mo¿e byæ odwo³ane przez ka¿dego ze
Wspó³posiadaczy ze skutkiem dla drugiegoWspó³posiadacza.
7. Udzielenie pe³nomocnictwa wymaga dla swej wa¿noœci formy pisemnej w postaci
oœwiadczenia z³o¿onego na druku Ustanowienia pe³nomocnictwa w obecnoœci pracownika
Banku, pracownika placówki pocztowej lub notariusza, którzy potwierdz¹ w³asnorêcznoœæ
podpisów Posiadacza i Pe³nomocnika. W treœci pe³nomocnictwa musi byæ zawarty numer
rachunku, którego dotyczy pe³nomocnictwo. Pe³nomocnictwo nie mo¿e rozszerzaæ ani
zawê¿aæ katalogu czynnoœci dozwolonych dla Pe³nomocnika okreœlonych w ust. 4.
8. Pe³nomocnictwo wygasa z chwil¹ jego odwo³ania, jak równie¿ w przypadku œmierci
Posiadacza rachunku indywidualnego lub Pe³nomocnika, lub œmierci Wspó³posiadaczy
rachunku wspólnego.
9. Umieszczony na pe³nomocnictwie podpis Pe³nomocnika jest jednoczeœnie wzorem podpisu,
który powinien byæ sk³adany pod wszystkimi dyspozycjami Pe³nomocnika.
10. Przyjêcie oraz odwo³anie pe³nomocnictwa jest skuteczne od chwili wp³ywu dyspozycji do
Banku.
11. Do chwili odwo³ania pe³nomocnictwa lub powziêcia przez Bank informacji o œmierci
Posiadacza, Bank nie ponosi odpowiedzialnoœci za wyp³aty podjête przez Pe³nomocnika.
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Rozdzia³ V Dysponowanie rachunkiem
§8
W trakcie trwania Umowy Posiadacz ma prawo:
1) dokonywaæ wp³at lokat,
2) dokonywaæ wyp³at lokat z zastrze¿eniem ust. 3,
3) dokonywaæ dop³at do lokat okreœlonych w Komunikacie,
4) pobieraæ nale¿ne odsetki,
5) udzielaæ pe³nomocnictw do dysponowania wszystkimi b¹dŸ poszczególn¹ lokat¹,
6) sk³adaæ Dyspozycje wk³adem na wypadek œmierci (tylko w przypadku rachunku
indywidualnego).
Bank mo¿e przyjmowaæ od Posiadacza œrodki pieniê¿ne na lokaty w okresach subskrypcji.
W okresie subskrypcji Posiadacz mo¿e sk³adaæ w Banku dowoln¹ liczbê dyspozycji otwarcia
lokaty. Informacja o subskrypcjach podawana jest w Komunikacie. Bank zastrzega sobie prawo
do zmiany og³oszonego okresu subskrypcji.
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W przypadku lokat zak³adanych za poœrednictwem placówek pocztowych, Bank zastrzega
mo¿liwoœæ dokonania wyp³aty lokaty nie wczeœniej ni¿ po up³ywie 7 dni kalendarzowych od
dnia przyjêcia wp³aty œrodków na lokatê.
Œrodki pieniê¿ne zgromadzone na rachunku osoby ma³oletniej s¹ jej w³asnoœci¹.
Osoba ma³oletnia do czasu ukoñczenia 13 roku ¿ycia nie mo¿e samodzielnie dysponowaæ
œrodkami pieniê¿nymi na rachunku, ani te¿ dokonywaæ ¿adnych czynnoœci prawnych
zwi¹zanych z posiadanym rachunkiem.
Do wyp³aty z rachunku ma³oletniego upowa¿nieni s¹:
1) przedstawiciel ustawowy, który w imieniu ma³oletniego podpisa³ z Bankiem Umowê, po
z³o¿eniu ka¿dorazowo oœwiadczenia, ¿e wyp³ata przeznaczona jest na zaspokojenie
potrzeb ma³oletniego,
2) samodzielnie ma³oletni, który ukoñczy³ 13 lat, jeœli nie sprzeciwi siê temu na piœmie jego
przedstawiciel ustawowy.
Zezwolenia s¹du opiekuñczego wymaga:
1) wyp³ata z rachunku ma³oletniego na podstawie dyspozycji opiekuna lub kuratora
wyznaczonego przez s¹d opiekuñczy, niezale¿nie od wysokoœci wyp³aty,
2) ka¿da wyp³ata z rachunku ma³oletniego poni¿ej 13 roku ¿ycia gdy ³¹czna kwota
wyp³aty jednej lokaty przekracza kwotê 10000 z³ lub równowartoœæ w walucie.
Po osi¹gniêciu pe³noletnoœci, Posiadacz dysponuje rachunkiem na ogólnych zasadach.
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, jeœli
nie jest ni¹ Posiadacz.
W przypadku wp³aty lokaty w formie bezgotówkowej Posiadacz jest zobowi¹zany do
przelania na rachunek kwoty stanowi¹cej równowartoœæ zadeklarowanej kwoty lokaty.
Podstaw¹ identyfikacji zlecenia p³atniczego w przypadku wp³at w formie bezgotówkowej
jest numer rachunku bankowego beneficjenta p³atnoœci.
Wyp³ata gotówkowa mo¿e zostaæ zrealizowana w placówce pocztowej lub oddziale.
Bank zastrzega sobie mo¿liwoœæ dokonywania wyp³at w walutach wy³¹cznie w oddzia³ach,
w których jest prowadzona walutowa obs³uga kasowa.
Wp³ata i wyp³ata lokaty lub odsetek w walucie wymienialnej nastêpuje b¹dŸ w tej walucie
b¹dŸ 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) w przypadku wp³aty w z³otych stosuje siê kurs sprzeda¿y dla waluty lokaty,
2) w przypadku wp³aty w walucie innej ni¿ z³oty i waluta lokaty stosuje siê kurs kupna dla
waluty wp³acanej, a nastêpnie kurs sprzeda¿y dla waluty lokaty,
3) w przypadku wyp³aty w z³otych stosuje siê kurs kupna dla waluty lokaty,
4) w przypadku wyp³aty w walucie innej ni¿ z³oty i waluta lokaty stosuje siê kurs kupna
dla waluty lokaty, a nastêpnie kurs sprzeda¿y dla waluty wyp³acanej.
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15. Wyp³ata setnych czêœci 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 zapadalnoœci nie wymaga wczeœniejszego 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, najpóŸniej w terminie dwóch dni
przed dniem planowanej wyp³aty.
17. Bank mo¿e wprowadziæ wymóg wczeœniejszego zg³aszania w Banku lub w placówce
pocztowej wyp³at w kwocie powy¿ej 20.000 z³ i równowartoœci tej kwoty w walucie
wymienialnej, na co najmniej dwa dni robocze przed terminem wyp³aty. W takim przypadku,
Bank mo¿e wymagaæ tak¿e okazania dodatkowego dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samoœæ.
Informacja o wprowadzeniu przez Bank wymogu awizowania wyp³aty oraz okazania
dodatkowego dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samoœæ, a tak¿e o zmianach tych wymogów,
zamieszczana jest w Komunikacie.
§9
W przypadku, gdy saldo lokat na rachunku przez okres jednego roku wynosi zero Bank ma prawo
rozwi¹zaæ Umowê bez zachowania okresu wypowiedzenia. Bank sk³ada oœwiadczenie w formie
pisemnej o rozwi¹zaniu Umowy. Umowa ulega rozwi¹zaniu z dniem okreœlonym przez Bank
w oœwiadczeniu.
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§ 10
Posiadacz mo¿e zasiêgaæ informacji o lokacie oraz o saldzie lokaty po ka¿dej jej zmianie drog¹
telefoniczn¹.
Informacji drog¹ telefoniczn¹ udziela siê tylko Posiadaczowi po zidentyfikowaniu jego
to¿samoœci.
Rozdzia³ VI Oprocentowanie œrodków, op³aty i prowizje
§ 11
Œrodki pieniê¿ne na rachunku s¹ oprocentowane, w zale¿noœci od rodzaju lokaty, wed³ug
zmiennej lub sta³ej stopy procentowej, których wysokoœæ dla poszczególnych rodzajów lokat
i salda œrodków pieniê¿nych okreœlona jest przez Bank w Komunikacie.
Wysokoœæ oprocentowania lokat o zmiennej stopie procentowej mo¿e ulec zmianie w trakcie
trwania lokaty. Zmiana oprocentowania lokat, z wy³¹czeniem lokat alternatywnych, zale¿na
jest od:
1) wysokoœci oprocentowania kredytu lombardowego lub redyskontowego NBP,
2) wysokoœci oprocentowania rezerw obowi¹zkowych banków,
3) wysokoœci stopy LIBOR, EURIBOR,
4) kszta³towania siê oprocentowania depozytów na rynku miêdzybankowym,
5) salda lokaty.
Wysokoœæ oprocentowania lokat alternatywnych jest ustalana w oparciu o zasady naliczania
oprocentowania lokat alternatywnych podawane w Komunikacie.
Zmiana wysokoœci stóp procentowych dokonana zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie
stanowi zmiany warunków Umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.
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§ 12
Odsetki od lokaty naliczane s¹ od dnia jej za³o¿enia do ostatniego dnia okresu umownego
lokaty w³¹cznie.
Odsetki od lokat w walutach wymienialnych obliczane s¹ z dok³adnoœci¹ do 1/100 waluty.
Do obliczania odsetek przyjmuje siê, ¿e rok liczy 365 dni, a miesi¹c rzeczywist¹ liczbê dni
kalendarzowych.
Wyp³ata lokaty przed up³ywem okresu umownego powoduje utratê lub obni¿enie
oprocentowania.
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
okresu umownego nie s¹ wyp³acane.
Odsetki od lokaty mog¹ byæ pobrane po ostatnim dniu umownym lokaty.
W przypadku lokat odnawialnych odsetki nie pobrane po up³ywie okresu umownego
powiêkszaj¹ kwotê lokaty i stanowi¹ podstawê oprocentowania do up³ywu nastêpnego
okresu umownego.
Odsetki od lokat o sta³ym oprocentowaniu obliczane s¹ wed³ug stawki oprocentowania
obowi¹zuj¹cej w dniu za³o¿enia Lokaty.
W przypadku dokonania dop³aty do lokaty w takiej wysokoœci, ¿e powoduje ona
przekroczenie progu zmiany oprocentowania, odsetki nalicza siê:
1) do dnia poprzedzaj¹cego dokonanie dop³aty w³¹cznie - wed³ug stawki oprocentowania
obowi¹zuj¹cej dla salda lokaty przed dop³at¹,
2) od dnia dokonania dop³aty - wed³ug stawki oprocentowania obowi¹zuj¹cej dla wy¿szego
progu kwoty lokaty.
§ 13
Za czynnoœci zwi¹zane z obs³ug¹ rachunku Bank pobiera op³aty i prowizje okreœlone w
Taryfie.
Wyci¹g z obowi¹zuj¹cej Taryfy w czêœci dotycz¹cej obs³ugi rachunków stanowi za³¹cznik do
Umowy, ponadto Bank udostêpnia wyci¹g zTaryfy w formie Komunikatu.
Zmiana wysokoœci op³at i prowizji w okolicznoœciach wskazanych w Taryfie oraz ustalenie
stawki op³at i prowizji w przypadku wprowadzenia nowego produktu, nie stanowi zmiany
Umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.

Rozdzia³ VII Wyp³aty po œmierci Posiadacza
§ 14
Posiadacz rachunku indywidualnego mo¿e z³o¿yæ Dyspozycjê na wypadek œmierci.
Dyspozycja na wypadek œmierci mo¿e byæ z³o¿ona na rzecz jednej lub kilku osób wskazanych
przez Posiadacza: ma³¿onka, wstêpnych, zstêpnych lub rodzeñstwa, którym Bank po œmierci
Posiadacza wyp³aci œrodki z rachunku zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe. Kwota
wyp³aty nie wchodzi do spadku po Posiadaczu. Osoby wskazane w Dyspozycji na wypadek
œmierci 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 w³aœciwemu naczelnikowi urzêdu
skarbowego nabycie w³asnoœci.
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Osoby wskazane w Dyspozycji na wypadek œmierci s¹ uprawnione do podjêcia przypadaj¹cej
na ich rzecz kwoty bez przeprowadzenia postêpowania spadkowego, po przed³o¿eniu
skróconego aktu zgonu Posiadacza.
W razie œmierci Posiadacza rachunku indywidualnego, Bank wyp³aci z tego rachunku koszty
pogrzebu Posiadacza w wysokoœci nie przekraczaj¹cej kosztów urz¹dzenia pogrzebu zgodnie
ze zwyczajami przyjêtymi w danym œrodowisku osobie, która przed³o¿y skrócony odpis aktu
zgonu Posiadacza oraz oryginalne rachunki stwierdzaj¹ce wysokoœæ poniesionych wydatków,
wystawione na osobê ¿¹daj¹c¹ wyp³aty.
W przypadku, je¿eli Posiadacz nie z³o¿y³ Dyspozycji na wypadek œmierci, wyp³ata salda
rachunku dokonywana jest przez Bank na rzecz spadkobierców Posiadacza po przed³o¿eniu:
1) odpisu skróconego aktu zgonu Posiadacza,
2) prawomocnego (zaopatrzonego w klauzulê prawomocnoœci) postanowienia s¹du o
stwierdzeniu nabycia spadku,
3) postanowienia s¹du o dziale spadku lub zgodnego oœwiadczenia wszystkich
spadkobierców o podziale sum ulokowanych na rachunku.
Rozdzia³ VIII Zmiany treœci Regulaminu
§ 15
Bank ma prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w czasie trwania Umowy
z zastrze¿eniem ust. 5.
Bank zawiadamia o wprowadzonych zmianach w Regulaminie w formie pisemnej. Treœæ
wprowadzonych zmian Bank udostêpnia Posiadaczom w placówkach pocztowych,
oddzia³ach i na stronie internetowej Banku.
Brak przes³ania przez Posiadacza do Banku oœwiadczenia woli o odmowie przyjêcia zmian,
o których mowa w ust.1, w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zmianach, oznacza ich
akceptacjê.
Otrzymane przez Bank oœwiadczenie woli Posiadacza o odmowie przyjêcia zmian
w Regulaminie jest równoznaczne z rozwi¹zaniem przez Posiadacza rachunku Umowy.
Umowa ulega rozwi¹zaniu po up³ywie terminu lokat za³o¿onych w ramach rachunku. Od dnia
otrzymania przez Bank negatywnej odpowiedzi Posiadacz nie ma mo¿liwoœci zak³adania
nowych lokat.
Je¿eli zmiana Regulaminu:
1) nie znajduje zastosowania do aktualnie utrzymywanych lokat, b¹dŸ
2) uzupe³nia Regulamin o nowe produkty, b¹dŸ
3) wprowadza postanowienia rozszerzaj¹ce zakres oferty Banku,
nie wymaga wypowiedzenia dotychczasowych warunków Umowy.
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Rozdzia³ IX Zamkniêcie rachunku
§ 16
Posiadacz ma prawo do odst¹pienia od Umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia.
Posiadacz zobowi¹zany jest dostarczyæ do Banku oœwiadczenie w formie pisemnej
o odst¹pieniu od Umowy.
Oœwiadczenie o odst¹pieniu od Umowy uwa¿a siê za z³o¿one z dniem jego wp³ywu do Banku.
§ 17
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Posiadacz ma prawo rozwi¹zaæ Umowê.
Rozwi¹zanie Umowy wymaga z³o¿enia przez Posiadacza wypowiedzenia Umowy w formie
pisemnej.
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 œrodki zgromadzone na lokatach lub dokonaæ likwidacji lokat w oddziale
lub placówce pocztowej.
W przypadku braku informacji o numerze rachunku, na który maj¹ zostaæ przekazane œrodki,
Bank ma prawo przekazaæ œrodki przekazem pocztowym.
§ 18
Wypowiedzenie Umowy mo¿e byæ dokonane przez Bank z 30 dniowym okresem
wypowiedzenia.
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) Klient naruszy³ obowi¹zki i zasady okreœlone w Umowie oraz w Regulaminie,
3) wyst¹pi³y inne wa¿ne przyczyny.

§ 19
Umowa wygasa z chwil¹ powziêcia przez Bank wiadomoœci o œmierci jedynego Posiadacza, co
powoduje zamkniêcie rachunku. Do dnia poprzedzaj¹cego zamkniêcie rachunku w³¹cznie,
podlega on oprocentowaniu wed³ug zasad i w wysokoœci okreœlonej w Komunikacie. Od dnia
zamkniêcia rachunku do dnia ca³kowitej wyp³aty œrodków lokaty oprocentowane s¹ wed³ug
stawki dla rachunków p³atnych na ¿¹danie.
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Rozdzia³ X Postanowienia koñcowe
§ 20
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¿samoœci, utracie dokumentu to¿samoœci. Zawiadomienie sk³adane jest
telefonicznie lub pisemnie z zastrze¿eniem ust. 2.
Zmiana nazwiska, cech dokumentu to¿samoœci lub wzoru podpisu Posiadacza lub
Pe³nomocnika wymaga zg³oszenia dokonanego na piœmie, które sk³adane jest w placówkach
pocztowych lub w Banku.
Bank mo¿e zwróciæ siê do osoby wystêpuj¹cej o otwarcie rachunku o udzielenie
dodatkowych informacji lub przed³o¿enie dodatkowych dokumentów dotycz¹cych jej
zatrudnienia, nauki lub adresu zameldowania i zamieszkania.
W celu zapewnienia w³aœciwego poziomu bezpieczeñstwa, Bank mo¿e poprosiæ osobê
sk³adaj¹c¹ dyspozycjê o okazanie dodatkowego dokumentu to¿samoœci.
§ 21
Bank odpowiada za nieterminowe lub nieprawid³owe wykonanie dyspozycji Posiadacza.
Odpowiedzialnoœæ Banku jest wy³¹czona, gdy ta nieterminowoœæ lub nieprawid³owoœæ
spowodowana zosta³a przez inny bank lub na skutek dzia³ania si³y wy¿szej.
Odpowiedzialnoœæ Banku za szkody powsta³e w zwi¹zku z wykonywaniem Umowy ogranicza
siê do rzeczywistej straty Posiadacza i nie obejmuje utraconych korzyœci.
Reklamacje dotycz¹ce rachunku terminowych lokat oszczêdnoœciowych mog¹ byæ sk³adane
pisemnie, poczt¹ elektroniczn¹ lub telefonicznie. Bank ma prawo ¿¹daæ pisemnego
potwierdzenia reklamacji z³o¿onej telefonicznie lub poczt¹ elektroniczn¹.
Bank rozpatruje reklamacje niezw³ocznie, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia przyjêcia
reklamacji chyba, ¿e jej wyjaœnienie wymaga udzia³u innych podmiotów.
§ 22
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 póŸn. zm.), jest Bank Pocztowy S.A.
z siedzib¹ w Bydgoszczy przy ul. Jagielloñskiej 17.
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 danych osobowych (Dz.U.2002
nr 101 poz 926 z póŸn. zm.).
Posiadaczowi przys³uguje prawo dostêpu do przetwarzanych danych i ich poprawiania,
zgodnie z art.24 ust.1 pkt. 3 o ochronie danych osobowych.
§ 23
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem maj¹ zastosowanie powszechnie
obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.
Niniejszy Regulamin zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego i art. 109 Prawa bankowego, ma
charakter wi¹¿¹cy.
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