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Warszawa, dnia 1 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo,
Dziękujemy, że pozostajecie Państwo w gronie Klientów Banku Pocztowego S.A. Informujemy o wprowadzeniu od 1 września 2020 r. zmian w:
A. „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.” (dalej „Regulamin Rachunków”):
Wdrożone zmiany i ich podstawy faktyczne:
1) wprowadzenie zapisów dotyczących nowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w związku z wprowadzeniem do oferty Banku
Konta w Porządku z różnymi wariantami cenowymi dostosowanymi do wieku Posiadacza, w tym nowych zasad prowadzenia rachunku
dla osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych,
2) dodanie zapisów dotyczących mechanizmu umożliwiającego regularne oszczędzanie w ramach rachunku oszczędnościowo –
rozliczeniowego w wyniku wprowadzenia takiej funkcjonalności,
3) wykreślenie nazw handlowych usług bankowości elektronicznej oraz telefonicznej w związku z ich przeniesieniem do Komunikatu,
udostępnianego na stronie internetowej www.pocztowy.pl,
4) wskazanie możliwości otrzymania przez osoby ze szczególnymi potrzebami treści umowy ramowej w odpowiedniej formie, dostosowanej
do tych ograniczeń w związku z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.
2019 poz. 1696),
5) dostosowanie zapisów o przetwarzaniu danych osobowych w celu zapewnienia ich większej precyzyjności, przede wszystkim w zakresie:
celów przetwarzania (w tym wskazanie na dodatkowe obowiązki Banku wynikające z przepisów prawa), informacji o podmiotach
przetwarzających i okresach przechowywania danych w związku z art. 12 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2).
Podstawa prawna:
§ 50 ust. 2 pkt 1) 2), 3) i 4) Regulaminu Rachunków upoważniające Bank do jego zmiany w przypadku zmian w ofercie Banku związanych z
rozszerzeniem lub ulepszeniem istniejących produktów lub usług objętych Regulaminem , rezygnację z prowadzenia przez Bank usług i
produktów z powodu ich nierentowności, zmiany w przepisach prawa lub ich interpretacji wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub
zaleceń Narodowego Banku Polskiego, KNF i innych właściwych organów oraz zmian związanych z postępem technologicznym, który wymusza
zmiany w zakresie objętym Regulaminem.
B. „Regulaminie wydawania i używania kart płatniczych do rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.” (dalej „Regulamin Kart”)
Wdrożone zmiany i ich podstawy faktyczne:
1) wprowadzenie zapisu o domyślnym limicie w wysokości 500 zł dla transakcji internetowych w związku z jego zmianą dla kart wydawanych
od dnia 1 czerwca 2020 r.,
2) dodanie nowych pojęć i zapisów w zakresie obsługi Klientów małoletnich i częściowo ubezwłasnowolnionych w związku z
wprowadzeniem uregulowań dotyczących obsługi tej grupy Klientów dla umów zawieranych od dnia 1 czerwca 2020 r., z zastrzeżeniem
wyłączeń zawartych w umowach,
3) wykreślenie nazw handlowych usług bankowości elektronicznej oraz telefonicznej w związku z ich przeniesieniem do Komunikatu,
udostępnianego na stronie internetowej www.pocztowy.pl,
4) usunięcie zapisów o wydawaniu naklejek płatniczych w związku z tym, że produkt ten został wycofany z oferty Banku z dniem 14 grudnia
2019 r. – produkt pozostaje w obsłudze ,
5) doprecyzowanie nazw metod uwierzytelnienia transakcji kartą w Internecie w związku ze zmianami jakie nastąpiły w tym zakresie w
organizacjach kartowych.
Podstawa prawna: § 33 ust. 2 pkt 1) Regulaminu Kart, tj. zmiany w ofercie Banku dotyczące rozszerzenia zakresu usług lub produktów lub
modyfikacji istniejących usług lub produktów objętych Regulaminem oraz § 33 ust. 2 pkt 2) Regulaminu Kart, tj. zmiany w przepisach organizacji
kartowych.
C. „Taryfie opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych” (dalej „Taryfa”):
Wdrożone zmiany i ich podstawy faktyczne:
1) wprowadzenie zapisów dotyczących nowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w związku z wprowadzeniem do oferty Banku
Konta w Porządku z różnymi wariantami cenowymi dostosowanymi do wieku Posiadacza,
2) przeniesienie do części „Produkty wycofane z oferty” zapisów dotyczących rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Bliskie Konto
Pocztowe, Pocztowe Konto Bez Ograniczeń i Pocztowe Konto Aktywny Nestor ze względu na wycofanie ze sprzedaży tych rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych,
3) przeniesienie do części „Produkty wycofane z oferty” zapisów dotyczących naklejki płatniczej w związku z tym, że produkt ten został
wycofany z oferty Banku z dniem 14 grudnia 2019 r. – produkt nadal pozostaje w obsłudze,
4) wykreślenie nazw handlowych usług bankowości elektronicznej oraz telefonicznej w związku z ich przeniesieniem do Komunikatu,
udostępnianego na stronie internetowej www.pocztowy.pl,
5) zmiana nazw handlowych kont oszczędnościowych będących w ofercie Banku ze względu na konieczność dostosowania ich do nowej oferty,
6) przeniesienie do Rozdziału 2 Karty płatnicze pozycji dotyczących wpłaty gotówki za pośrednictwem wpłatomatów ze względu na
konieczność ujednolicenia zapisów polegających na ich umieszczaniu w rozdziałach dedykowanych dla danego produktu,
7) wykreślenie z części „Produkty wycofane z oferty” zapisów dotyczących kart przedpłaconych oraz kart płatniczych do Pocztowego Konta
Oszczędnościowego w związku z zakończeniem obsługi przez Bank tych produktów,
8) wprowadzenie zapisów, dotyczących wypłaty gotówki kartą płatniczą w ramach usługi cash back, możliwości wpłaty gotówki we
wpłatomatach innych niż Euronet, co związane jest z rozszerzeniem możliwości dla Klientów, a także zapisów dotyczących wstrzymania

naliczania opłat za prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych po upływie 6 miesięcy, przy braku obrotów na tych
rachunkach,
9) Podniesienie opłaty za:
a. prowadzenie rachunków płatniczych Bliskie Konto Pocztowe, Pocztowe Konto Aktywny Nestor, Pocztowe Konto Standard oraz
Pocztowe Konto Nestor z 6,50 zł na 7,99 zł, przy zachowaniu dotychczasowych warunków zwalniających z tej opłaty,
b. użytkowanie karty płatniczej dla kont: Pocztowe Konto ZawszeDarmowe, Pocztowe Konto Plus, Pocztowe Konto Aktywny Nestor oraz
Pocztowe Konto Standard z 5,00 zł na 6,99 zł,
c. wydanie zaświadczenia o stanie lokat Klienta dla Pocztowego Rachunku Podstawowego z 10 zł na 13 zł,
co podyktowane jest wzrostem cen towarów i usług liczonym rok do roku o 1,5% oraz wzrostem wysokości przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku o 3,1%.
Podstawa prawna: Część 1 ust. 10 pkt 1) i 2) Taryfy oraz § 13 ust. 2 pkt. 1), 2) i 4) Regulaminu Rachunków tj. wzrost lub obniżenie cen towarów
i usług o co najmniej 0,5% liczone rok do roku biorąc pod uwagę miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowane przez
Główny Urząd Statystyczny, analizowane w okresie półrocznym, wzrost lub obniżenie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego miesięcznie przez Główny Urząd Statystyczny, o co najmniej 1%, liczone rok
do roku, analizowane w okresie półrocznym oraz zwiększenia lub zmniejszenia w zakresie uzgodnionym z konsumentem zakresu i/lub formy
świadczonych usług związanych z Umową.
D. „Warunkach świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług bankowości elektronicznej EnveloBank Online i EnveloBank Mobile oraz usług
bankowości telefonicznej Telekonto” (dalej „Warunki) – o ile taki dokument zgodnie z zawartą Umową ma zastosowanie:
Wdrożone zmiany i ich podstawy faktyczne:
1. dodanie zapisów definiujących zasady korzystania z płatności Blik w związku z wdrożeniem nowej metody płatności,
2. dodanie zapisów związanych z nową metodą uwierzytelnienia użytkownika w związku ze zmianami w zakresie nowej metody
uwierzytelnienia (FaceID),
3. usunięcie zapisów związanych z techniczną stroną użytkowania poszczególnych funkcjonalności z uwagi na zmiany redakcyjne, polegające
na przeniesieniu postanowień opisujących techniczne aspekty poszczególnych funkcjonalności do instrukcji np. kalendarz, saver;
4. zmiana tytułu Warunków w związku z przeniesieniem nazw handlowych oraz ich szczegółowego opisu do Komunikatu, udostępnianego na
stronie internetowej www.pocztowy.pl.
Podstawa prawna:
1) § 64 ust. 1 Warunków świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług bankowości elektronicznej EnveloBank Online i EnveloBank Mobile oraz
usług bankowości telefonicznej Telekonto,
2) § 50 ust. 2 pkt 1) - 2) i 4) Regulaminu Rachunków, tj. zmiany w ofercie Banku związane z rozszerzeniem zakresu usług lub produktów lub
ulepszeniem istniejących usług lub produktów objętych Regulaminem, rezygnacja z prowadzenia przez Bank usług i produktów określonych
w Umowie i w Regulaminie z powodu ich nierentowności, a oferowanych w ramach zawartej z Posiadaczem rachunku Umowy oraz zmiany
związane z postępem technologicznym, który wymusza zmiany w zakresie objętym Regulaminem.
We wszystkich ww. dokumentach wprowadzono zmiany porządkowe dotyczące literówek, aktualizacji numeracji oraz usunięcia nieaktualnych
zapisów.
Ponadto, w związku ze zmianami opłat i prowizji za usługi zawarte w wykazie usług reprezentatywnych, realizując obowiązek wynikający z
ustawy o usługach płatniczych - art. 29. ust. 7, Bank w załączeniu przekazuje uaktualniony Dokument dotyczący opłat właściwy dla posiadanego
przez Państwa produktu.
WEJŚCIE W ŻYCIE ZMIAN W REGULAMINIE RACHUNKÓW, REGULAMINIE KART, WARUNKACH I TARYFIE
Bank Pocztowy S.A. informuje, że proponowane zmiany opisane w niniejszym liście wejdą w życie w dniu 1 września 2020 r. dla Regulaminu
Rachunków, Taryfy, Regulaminu Kart oraz dla Warunków.
W przypadku braku akceptacji zaproponowanych zmian, mają Państwo prawo, przed terminem wejścia zmian w życie, zgłosić sprzeciw wobec
nich lub wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat, ze skutkiem od dnia poinformowania Państwa o zmianach, nie później jednak niż od dnia,
w którym te zmiany zostałyby zastosowane. Oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian, bądź wypowiedzenie Umowy należy przesłać lub złożyć
w dowolnej placówce Banku.
Brak oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian lub wypowiedzenia Umowy w powyższym terminie oznacza ich akceptację. W przypadku, gdy
zgłoszą Państwo sprzeciw w wyżej wskazanym terminie, ale nie dokonają Państwo wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa 31 sierpnia 2020 r.
Szczegółowy wykaz zmian zawarty został w Załączniku do niniejszego pisma. Pełna treść zmienionego Regulaminu rachunków, Regulaminu
Kart, Taryfy oraz Warunków dostępna jest w placówkach Banku, Poczty Polskiej i na stronie internetowej www.pocztowy.pl.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa w czasie epidemii, zachęcamy do korzystania z naszych usług bankowości elektronicznej (w tym aplikacji
mobilnej) i usług bankowości telefonicznej. W celu zamówienia hasła do bankowości elektronicznej lub odblokowania dostępu, należy
skontaktować się z Contact Centre pod numerem telefonu 801 100 500 lub 52 34 99 499. Zachęcamy także do zmiany formy korespondencji
otrzymywanej z Banku na korespondencję e-mailową. Takiej zmiany można bezpiecznie dokonać w bankowości internetowej lub za
pośrednictwem Contact Centre.
INFORMACJA O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM
Realizując obowiązek ustawowy, wynikający art. 318, ust. 3 Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania
depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji; tj. Dz.U. 2019 poz. 795, przekazujemy Państwu Arkusz BFG. Nie wymaga on żadnych działań z
Państwa strony, jedynie przypomina, że środki zdeponowane w Banku Pocztowym S.A. objęte są polskim systemem gwarantowania. Prosimy,
aby na bieżąco aktualizowali Państwo swoje dane osobowe w Banku w celu prawidłowej identyfikacji deponentów.
Z poważaniem,
Karolina Stefanowicz

Dyrektor Departamentu Produktów Depozytowych i Ubezpieczeń
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ZAŁĄCZNIK
1. Szczegółowy wykaz zmian w Regulaminie Rachunków
1. Zmienia się spis treści poprzez aktualizację tytułów poszczególnych rozdziałów i oznaczenie ich stron w treści Regulaminu
rachunków.
2. W treści całego Regulaminu rachunków skreśla się wyraz „Telekonto” występujący w odpowiedniej formie i przypadku.
3. W § 1, ust. 1:
1) w punkcie 1) dodaje się definicję „aplikacja mobilna” w następującym brzmieniu:
„1) aplikacja mobilna – aplikacja udostępniana przez Bank w ramach usługi bankowości elektronicznej, instalowana przez
Posiadacza na urządzeniu mobilnym, umożliwiająca obsługę produktów i usług oferowanych przez Bank w ramach Umowy,”,
w związku z powyższym odpowiedniej zmianie następuje numeracja kolejnych punktów,
2) w punkcie 10) w definicji „dokument tożsamości” skreśla się wyrazy „tymczasowy dowód osobisty lub”,
3) w punkcie 13) w definicji „dyspozycja wkładem na wypadek śmierci” po: „wskazanie przez” dodaje się następującą treść:
„posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych”,
4) skreśla się punkt 17) i 25) zawierające odpowiednio definicję „EnveloBank” i „limit debetowy”; numeracja kolejnych punktów
ulega odpowiedniej zmianie,
5) w punkcie 28) w definicji „NIK” po wyrazie „indywidualny” i przed wyrazami „ciąg znaków” wstawia się przecinek,
6) w punkcie 33) w definicji „osoba małoletnia, osoba częściowo ubezwłasnowolniona”:
a) skreśla się w części pojęcia, które jest definiowane wyrazy: „, osoba częściowo ubezwłasnowolniona”,
b) skreśla się wyraz: „odpowiednio”,
c) dotychczasowy zwrot: „i osoba posiadająca” zastępuje się wyrazem: „posiadający”,
d) po „ograniczone prawo do czynności prawnych” wstawia się przecinek,
7) w punkcie 33) dodaje się definicję: „osoba częściowo ubezwłasnowolniona” w następującym brzmieniu:
„33) osoba częściowo ubezwłasnowolniona – osoba posiadająca ograniczone prawo do czynności prawnych w tym do
dysponowania rachunkiem w zakresie określonym przepisami obowiązującego prawa i wskazanym przez
przedstawiciela ustawowego,”,
w związku z powyższym odpowiedniej zmianie następuje numeracja kolejnych punktów,
8) w punkcie 34) w definicji: „osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP” w lit. a) po: „lub trustów” i po: „lub utrzymujące z
taką osobą inne” wstawia się przecinek,
9) w punkcie 37) w definicji „PEP” w literze i) wyraz „generalnym” zastępuje się wyrazem „generalnych”,
10) w punkcie 38) w definicji „placówka Banku” skreśla się przecinek po wyrazach: „lub inna placówka operacyjna Banku”,
11) w punkcie 41) w definicji „płatność krajowa” przed wyrazami: „dostawca usług płatniczych płatnika” wstawia się przecinek,
12) w punkcie 42) w definicji „płatność transgraniczna” przed wyrazami: „inicjowana przez płatnika” wstawia się przecinek,
13) w punkcie 46) w definicji „polecenie przelewu SEPA” przed wyrazami: „wykonują działalność na” wstawia się przecinek,
14) w punkcie 50) w definicji „Posiadacz/Posiadacz rachunku” przed wyrazami: „z uwzględnieniem postanowień” wstawia się
przecinek,
15) w punkcie 55) w definicji „ROR”, dotychczasowa treść: „Rodzaje rachunków ROR, które Bank prowadzi wskazane są w
Komunikacie,” otrzymuje brzmienie: „Rodzaje i warianty cenowe rachunków ROR oferowanych przez Bank wskazane są
odpowiednio w Komunikacie i Taryfie,”,
16) w punkcie 56) w definicji „referencyjny kurs walutowy” po: „lub kupna danej waluty” wstawia się przecinek,
17) w punkcie 59) w definicji „rozliczenia międzybankowe” po: „innego systemu międzybankowego” wstawia się przecinek,
18) w punkcie 62) w definicji „siła wyższa” po: „nieprzewidziane zdarzenie” wstawia się przecinek,
19) w punkcie 66) w definicji „System DZ”, dotychczasowa treść: „oraz innych informacji mających wpływ” otrzymuje brzmienie:
„oraz inne informacje mające wpływ”,
20) w punkcie 69) w definicji „Tabela kursowa” po: „dacie oraz godzinie” wstawia się przecinek,
21) skreśla się definicję w pkt 76): „Umowa EnveloBank” ”; numeracja kolejnych punktów ulega odpowiedniej zmianie,
22) w punkcie 77) w definicji „unikatowy identyfikator” po wyrazach: „w celu jednoznacznego zidentyfikowania drugiego” wstawia
się przecinek,
23) w punkcie 78) w definicji „ustawa o usługach płatniczych” aktualizuje się numer Dziennika Ustaw z dotychczasowego: „t.j. Dz.
U. z 2017 r., poz. 2003 wraz z późniejszymi zmianami” na: „t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 659 wraz z późniejszymi zmianami”,
24) w punkcie 79) w definicji „ustawa Kodeks karny” aktualizuje się numer Dziennika Ustaw z dotychczasowego: „t.j. Dz.U. z 2017
poz. 2204” na: „t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1950”,
25) skreśla się definicję w pkt 80) „ustawa o ochronie danych osobowych”, numeracja kolejnych punktów ulega odpowiedniej
zmianie,
26) w punkcie 81) w definicji „ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” aktualizuje się numer
Dziennika Ustaw z dotychczasowego: „Dz.U. z 2018 poz. 723 ze zm.” na: „Dz. U. z 2019 r., poz. 1115 ze zm.”,
27) dotychczasowa definicja: „usługa bankowości elektronicznej” otrzymuje następujące brzmienie:
„80) 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. W ramach usługi bankowości
elektronicznej Bank udostępnia:
a) serwis internetowy,
b) aplikację mobilną.
Nazwy handlowe serwisów internetowych i aplikacji mobilnej oraz zakres ich funkcjonalności Bank udostępnia w
Komunikacie.”,
28) skreśla się definicje:
a) w pkt 83) „usługa bankowości elektronicznej EnveloBank Online lub usługa bankowości elektronicznej EnveloBank
Mobile”,
b) w pkt 84) „usługa bankowości elektronicznej Pocztowy24”,
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c) w pkt 85) „usługa bankowości internetowej”,
w związku z powyższym numeracja kolejnych punktów ulega odpowiedniej zmianie,
29) w dotychczasowej definicji: „usługa bankowości telefonicznej” wstawia się na końcu kropkę i dodaje się zdanie o następującej
treści:
„Nazwę handlową usługi bankowości telefonicznej oraz zakres jej funkcjonalności Bank udostępnia w Komunikacie”,
30) dotychczasowa definicja „Warunki” otrzymuje następujące brzmienie:
85) „Warunki – odpowiednio do usługi bankowości elektronicznej używanej przez Użytkownika: „Warunki świadczenia przez
Bank Pocztowy S.A. usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i usługi bankowości telefonicznej Telekonto” lub
„Warunki świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług bankowości elektronicznej oraz usługi bankowości telefonicznej”,
31) w punkcie 91) w definicji „wolne środki” po wyrazach: „środki pieniężne na rachunku” wstawia się przecinek.
4. W § 1, ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Posiadaczowi przysługuje prawo zmiany rachunku indywidualnego na rachunek
wspólny w trakcie trwania Umowy z zastrzeżeniem postanowień § 5a.”.
5. W § 1, ust. 4:
1) w zdaniu pierwszym dotychczasowy zwrot: „z zastrzeżeniem § 5 ust. 6 oraz § 6 Regulaminu” otrzymuje brzmienie:
„z zastrzeżeniem § 5 ust. 6, § 5a oraz § 6 Regulaminu”,
2) na końcu dotychczasowej treści dodaje się zdanie: „Odpowiednio stosuje się postanowienia § 1 ust. 10, pkt 1) i 2).”.
6. W § 1, ust. 5:
1) w pkt 1) lit. a) na końcu dotychczasowej treści dodaje się: „z uwzględnieniem postanowień § 36 pkt 1),”,
2) skreśla się lit. b),
3) w pkt 2):
a) lit. b) na końcu dotychczasowej treści, przed przecinkiem dodaje się: „z uwzględnieniem postanowień § 36 pkt 1)”,
b) skreśla się lit. c),
c) dotychczasowa treść lit d) otrzymuje oznaczenie lit. c) i następującą treść:
„c) dla tej samej osoby mogą być prowadzone maksymalnie trzy ROR, trzy Konta Oszczędnościowe danego rodzaju i trzy
rachunki walutowe w tej samej walucie, z różnymi osobami, prowadzone jako wspólne na podstawie Umowy i z
uwzględnieniem postanowień § 36 pkt 1).”.
7. W § 1, ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:
„10. Postanowienia Regulaminu w zakresie:
1) § 5 ust. 1 mają zastosowanie do Umów zawartych do 31 maja 2020 roku, a do Umów zawartych od 1 czerwca 2020 roku
tylko wówczas, o ile Umowa tak stanowi,
2) § 5a, § 5b i § 5c mają zastosowanie do Umów zawartych od dnia 1 czerwca 2020 roku, o ile Umowa nie stanowi inaczej,
3) mechanizmu umożliwiającego regularne oszczędzanie, o którym mowa w § 35 i § 36, mają zastosowanie od daty
udostępnienia przez Bank i rozpoczęcia korzystania przez Posiadacza z takiej funkcjonalności; o udostępnieniu tej
funkcjonalności Bank poinformuje w Komunikacie.”.
8. W § 2:
1) w ust. 1 wyraz „Posiadacza” zastępuje się wyrazem „konsumenta”,
2) w ust. 2 zwrot: „i prowadzenia rachunków płatniczych poszczególnych rachunków udostępniana jest” otrzymuje brzmienie: „i
prowadzenia poszczególnych rachunków płatniczych udostępniana jest”,
3) w ust. 4 skreśla się zwrot: „niniejszego paragrafu oraz postanowień § 3”,
4) w ust. 5 w zdaniu pierwszym, po: „i Taryfą opłat i prowizji” wstawia się przecinek,
5) w ust. 6:
a) dotychczasowe zdanie: „Strony potwierdzają wówczas na piśmie treść zawartej Umowy z zastrzeżeniem postanowień § 3
ust. 10.” otrzymuje brzmienie: „W takiej sytuacji strony potwierdzają wówczas na piśmie treść zawartej Umowy.”,
b) na końcu dotychczasowej treści dodaje się zdanie w brzmieniu: „Zawarcie Umowy w trybie o którym mowa w niniejszym
ustępie jest możliwe, o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność.”,
6) w ust. 8 skreśla się zdanie: „W przypadku zawarcia Umowy w trybie, o którym mowa w § 3, Bank może żądać potwierdzenia na
piśmie zawarcia Umowy i złożenia wzoru podpisu.”,
7) odpowiednio w ust. 10 po wyrazach: „ze wzorem obowiązującym w Banku” oraz w ust. 17 po wyrazach: „w trakcie jej
obowiązywania” wstawia się przecinek,
8) dodaje się ust. 18 i 19 w następującym brzmieniu:
„18. Osoba ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.) ma prawo żądać otrzymania Umowy, Regulaminu,
Taryfy, dokumentu dotyczącego opłat w formach takich jak:
1)
nagranie audio lub nagranie wizualne treści w polskim języku migowym, lub
2)
wydruk w alfabecie Braille’a lub wydruk z wielkością czcionki wygodną do czytania.
19. Dokumenty o których mowa w ust. 18 Bank udostępnia w terminie 7 dni od zgłoszenia takiej potrzeby.”,
9) w związku z powyższym dotychczasowa numeracja ust. 18 i 19 otrzymuje oznaczenie odpowiednio jako ust. 20 i 21,
10) dodaje się ust. 22 w następującym brzmieniu:
„22. Konto Oszczędnościowe może zostać otwarte w trybie, o którym mowa w § 35 ust. 3.”.
9. Paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 3
W przypadku, gdy Umowa została zawarta na odległość i nie nastąpiło złożenie wzoru podpisu przez Posiadacza, pisemne
dyspozycje składane przez Posiadacza wymagają uprzedniego złożenia wzoru podpisu w Banku.”.
10. Po § 3 dodaje się § 3a w następującym brzmieniu:
„§ 3a
1. Bank oferuje ROR z różnymi wariantami cenowymi, który przeznaczony jest dla poszczególnych grup wiekowych Posiadacza.
2. Informacja o dostępnych wariantach cenowych rachunku ROR i przypisanych do niego grupach wiekowych konsumenta oraz
zasady zmiany tego wariantu cenowego zawarte są w Taryfie.”.
11. W § 4:
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1) w ust. 2 na końcu dotychczasowego zdania przed kropką dodaje się treść:
„z wyłączeniem rachunków dla osób, o których mowa w Rozdziale IV”,
2) w ust. 3 wyraz: „prowadzonych” zastępuje się wyrazem „prowadzony”,
3) w ust. 12 przed wyrazami: „które z chwilą śmierci” dodaje się: „o których mowa w § 5, a”,
4) w ust. 13 po wyrazach: „w kolejności ich otrzymania” wstawia się przecinek.
Po § 5 wstawia się § 5a, § 5b i § 5c w następującym brzmieniu:
„§ 5a
1. Bank otwiera i prowadzi rachunek dla osoby małoletniej powyżej 13 roku życia lub dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
jako rachunek indywidualny. Otwarcie rachunku następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy tą osobą, a Bankiem.
Zawarcie umowy oraz zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego.
2. Zamknięcie rachunku, o którym mowa w ust. 1 wymaga zgody przedstawiciela ustawowego. W przypadku, gdy na rachunku
wysokość salda przekracza limit, o którym mowa w § 5b ust. 1, wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego.
3. Do dokonywania czynności na rachunku osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej częściowo, w ramach zwykłego zarządu,
jest upoważniony przedstawiciel ustawowy.
4. Małoletni posiadacz rachunku, po ukończeniu 13 lat lub osoba ubezwłasnowolniona częściowo może swobodnie dysponować
środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku w granicach zwykłego zarządu, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jego
przedstawiciel ustawowy. Na dokonywanie czynności przekraczających granice zwykłego zarządu wymagana jest zgoda sądu
opiekuńczego.
§ 5b
1.
Za czynności dokonywane w ramach Umowy w granicach zwykłego zarządu na rachunku osoby małoletniej lub
ubezwłasnowolnionej częściowo, uważa się transakcje płatnicze dotyczące dysponowania środkami pieniężnymi
zgromadzonymi na rachunku do kwoty nieprzekraczającej w miesiącu kalendarzowym limitu przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku podawane za rok ubiegły i ogłaszane przez Prezesa GUS
w styczniu każdego roku, zaokrąglonej do pełnych setek w górę; przy czym kwota ta może zostać określona przez
przedstawiciela ustawowego w innej wysokości.
2.
Miesięczny limit ustalony w granicach zwykłego zarządu, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy polecenia przelewu
wewnętrznego realizowanego z rachunku ROR na Konto Oszczędnościowe lub lokatę tego samego Posiadacza.
3.
Przedstawiciel ustawowy ponosi całkowitą odpowiedzialność za transakcje dokonywane przez osobę małoletnią lub osobę
ubezwłasnowolnioną częściowo.
4.
Zgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w § 5a ust. 4 przez przedstawiciela ustawowego, upoważnia Bank do zablokowania
rachunku w celu uniemożliwienia dysponowania przez Posiadacza środkami na nim zgromadzonymi.
§ 5c
1.
Z dniem uzyskania pełnoletności przez Posiadacza, będącego osobą małoletnią (z chwilą przedłożenia Bankowi dokumentów
potwierdzających ten fakt):
1) Posiadacz rachunku nabywa pełne prawa i obowiązki wynikające z Umowy,
2) wygasają uprawnienia osoby będącej przedstawicielem ustawowym.”.
W § 6 ust. 4 skreśla się wyraz „pisemnego”.
W § 7 ust. 1, pkt 2) dotychczasowy zwrot: „w bankomacie lub placówce Banku,” otrzymuje brzmienie: „w bankomacie, placówce
Banku lub placówce pocztowej,”.
W § 9 ust. 2, pkt 4) skreśla się: „lub/i Umowa EnveloBank,”.
W § 10 ust. 4 dotychczasowe odwołania do „§ 47 ust. 4” zastępuje się „§ 49 ust. 4”.
W § 11:
1) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Do dysponowania środkami na rachunku, Posiadacz mający pełną zdolność do
czynności prawnych, może ustanowić Pełnomocnictwo.”,
2) w ust. 3:
a) skreśla się pkt. 4),
b) w związku z powyższym numeracja kolejnych punktów ulega odpowiedniej zmianie,
c) w pkt 8) wg nowej numeracji kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem,
d) dodaje się pkt 9) w następującym brzmieniu:
„9) otwarcia Konta Oszczędnościowego w trybie, o którym mowa w § 36.”,
3) w ust. 11 w zadaniu pierwszym po: „przez Pełnomocnika z usługi bankowości elektronicznej” przecinek zastępuje się
spójnikiem „i”.
W § 13 ust. 1 po: „związane z realizacją Umowy” wstawia się przecinek.
W § 14 w ust. 2 dotychczasowe odwołanie do „§ 52” zastępuje się odwołaniem do „§ 54”.
W § 16:
1) w ust. 4 dotychczasowe odwołanie do „§ 50 ust. 4” zastępuje się odwołaniem do „§ 52 ust. 4”.
2) w ust. 6 dotychczasowe odwołanie do „§ 51” zastępuje się odwołaniem do „§ 53”.
W § 17:
1) w ust. 4, pkt 2) aktualizuje się Dziennik Ustaw z dotychczasowego: „t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.” na „t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1145 z późn. zm.”,
2) w ust. 4, pkt 10) aktualizuje się Dziennik Ustaw z dotychczasowego: „t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.” na „t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1387 z późn. zm.”.
W § 23 w ust. 10, pkt 5) aktualizuje się Dziennik Ustaw z dotychczasowego: „t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.” na „t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.”.
W § 24 w ust. 12 aktualizuje się Dziennik Ustaw z dotychczasowego: „tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.” na „tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.”.
W § 28:
a) w ust. 1, pkt 4) dotychczasowe odwołanie do „§ 56 ust. 6” zastępuje się odwołaniem do „§ 58 ust. 6”,
b) w ust. 2 dotychczasowa treść: „w następujący sposób” otrzymuje brzmienie: „w jeden z następujących sposobów”,
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c) w ust. 2, pkt 4) dotychczasowa nazwa: „Call Center” otrzymuje brzmienie: „Contact Centre”.
25. W § 30 w ust. 4 dotychczasowe odwołanie do „§ 38 ust. 1 i 2” zastępuje się odwołaniem do „§ 40 ust. 1 i 2”.
26. W § 32 w ust. 2 wyraz „Umowa” zastępuje się wyrazem „umowa” pisanym z małej litery.
27. Tytuł rozdziału: „Rozdział XIII. Limit debetowy w ROR” otrzymuje brzmienie: „Rozdział XIII. Informacja o podmiotach prowadzących
windykację”.
28. W § 33:
1) skreśla się ust. 1 – 12 oraz 14 i 15,
2) dotychczasowy ustęp 13 otrzymuje oznaczenie jako ust.1.
29. Tytuł dotychczasowego „Rozdziału XIV. Lokaty” otrzymuje brzmienie: „Rozdział XIV. Oszczędności”.
30. W § 34:
1) w ust. 19, 20 i 25 pkt. 4) dotychczasowe odwołania do „§ 52” zastępuje się odwołaniem do „§ 54”,
2) dodaje się ust. 31 w następującym brzmieniu:
„31. Do lokat w ramach rachunku prowadzonego na rzecz osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych stosuje się
odpowiednio postanowienia określone w Rozdziale IV.”.
31. Dodaje się § 35 i § 36 o następującej treści:
„§ 35
1. W ramach ROR Bank oferuje mechanizm umożliwiający regularne oszczędzanie.
2. Warunkiem korzystania z mechanizmu regularnego oszczędzania jest posiadanie ROR i określenie przez Posiadacza
kryteriów tego mechanizmu, bezpośrednio w usłudze bankowości elektronicznej.
3. W ramach mechanizmu regularnego oszczędzania, Bank otwiera Posiadaczowi Konto Oszczędnościowe. Numer rachunku
Konta Oszczędnościowego dostępny jest bezpośrednio w usłudze bankowości elektronicznej.
4. Mechanizm regularnego oszczędzania umożliwia automatyczne przeksięgowanie środków pieniężnych z rachunku ROR na
Konto Oszczędnościowe, po wystąpieniu na rachunku ROR zdarzenia, które zostało wskazane przez Posiadacza – jako
zdarzenie, które ma być podstawą do przeksięgowania środków.
5. Mechanizm regularnego oszczędzania przeksięguje automatycznie określoną kwotę środków pieniężnych z zastrzeżeniem, iż
będą one dostępne na rachunku ROR i jednocześnie nie zostanie przekroczone saldo graniczne zdefiniowane dla
mechanizmu regularnego oszczędzania.
6. W ramach mechanizmu regularnego oszczędzania Bank umożliwia Posiadaczowi wybranie opcji samodzielnego
oszczędzania; w takiej sytuacji postanowienia ust. 4 i 5 nie mają zastosowania.
7. Uruchomienie mechanizmu regularnego oszczędzania do rachunku wspólnego może zostać dokonane przez każdego z
Posiadaczy ze skutkiem dla drugiego Współposiadacza; w takim przypadku odpowiednie zastosowanie mają postanowienia
§ 36 pkt 1).
8. Zdarzenia, które powodują automatyczne przeksięgowanie oszczędności oraz pozostałe szczegółowe parametry
mechanizmu regularnego oszczędzania, które Posiadacz musi zdefiniować określone są w Komunikacie.
9. Posiadacz może w każdym czasie zmodyfikować parametry, o których mowa w ust. 2 oraz wyłączyć mechanizm regularnego
oszczędzania.
10. Postanowienia niniejszego paragrafu w zakresie otwierania Konta Oszczędnościowego w ramach mechanizmu regularnego
oszczędzania, nie mają zastosowania do przedstawiciela ustawowego.
11. Likwidacja rachunku ROR do którego został uruchomiony mechanizm regularnego oszczędzania, skutkuje zamknięciem
Konta Oszczędnościowego wykorzystywanego w ramach tego mechanizmu.
§ 36
Bank w Komunikacie określa:
1)
maksymalną liczbę Kont Oszczędnościowych, która może zostać otwarta w ramach mechanizmu regularnego
oszczędzania,
2)
minimalną wysokość salda granicznego, do którego Bank będzie realizował automatyczne zasilenia,
3)
minimalną i maksymalną kwotę zasilenia automatycznego,
4)
możliwe sposoby automatycznego zasilania,
5)
dostępne sposoby powiadomień o zdarzeniach związanych z mechanizmem regularnego oszczędzania,
6)
tryb i termin księgowania oszczędności w ramach mechanizmu regularnego oszczędzania,
7)
transakcje na rachunku, których Bank nie uwzględnia w mechanizmie regularnego oszczędzania.”.
32. W związku z powyższym zmianie ulega odpowiednio numeracja kolejnych paragrafów.
33. W § 37 ust. 2 dotychczasowe odwołanie do „§ 35 ust. 5 i 6” zastępuje się odwołaniem do „§ 37 ust. 5 i 6”.
34. W § 39 ust. 2 wyraz „umowy” zastępuje się każdorazowo wyrazem „Umowy” pisanym z wielkiej litery.
35. W § 42 dotychczasowe odwołanie do: „§ 41 ust. 3 pkt 3)” oraz do „§ 41 ust. 2” zastępuje się odpowiednio odwołaniem do „§ 43 ust.
3 pkt 3)” oraz do „§ 43 ust. 2”.
36. W § 44 ust. 1 dotychczasowy wyraz „zamknięciem” zastępuje się wyrazem „zamknięcia”.
37. W § 45 ust. 2, pkt 2) dotychczasową nazwę: „Contact Center” zastępuje się nazwą: „Contact Centre”.
38. W § 45 ust. 10 aktualizuje się dotychczasowy adres z: „Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa” na: „ul. Piękna 20, 00-549
Warszawa, skr. poczt. 419”.
39. W § 46 w ust. 1 po wyrazach „pomiędzy Bankiem” wstawia się przecinek.
40. W § 47:
1) w ust. 3 dotychczasowy wyraz „umowy” zastępuje się wyrazem „Umowy” pisanym z wielkiej litery,
2) w ust. 13 aktualizuje się Dziennik Ustaw z dotychczasowego: „Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.” na „Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 ze
zm.”.
41. W § 48 w ust. 1 w zdaniu pierwszym po: „Posiadacz rachunku indywidualnego” dodaje się treść: „posiadający pełną zdolność do
czynności prawnych,”.
42. W § 49:
1) w ust. 3 dotychczasowe odwołanie do „§ 48 ust. 1” zastępuje się odwołaniem do „§ 50 ust. 1”,
2) w ust. 3 skreśla się pkt 3), a pkt 1) i 2) otrzymuje następujące brzmienie:
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„1)

prawomocnego (zaopatrzonego w klauzulę prawomocności) postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu
poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wraz z informacją o zarejestrowaniu go w rejestrze
spadkowym,
2) postanowienia sądu o dziale spadku lub zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców co do podziału środków
zgromadzonych na rachunku.”.
43. W § 51 w ust. 3 dotychczasowe odwołanie do „§ 52” zastępuje się odwołaniem do „§ 54”.
44. W § 53:
1) w ust. 2 pkt 3) na końcu zdania kropkę zamienia się na przecinek,
2) w ust. 3 pkt 2) na końcu zdania przed kropką dodaje się: „lub na adres iod@pocztowy.pl”,
3) w ust. 4 dotychczasowe odwołanie do „art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f)” zastępuje się odwołaniem do: „art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f”,
4) w ust. 5:
a) pkt 1) wyraz „umowy” każdorazowo zastępuje się wyrazem „Umowy” pisanym z wielkiej litery,
b) pkt 3) wyraz „oraz” zastępuje się wyrazem „lub”,
c) pkt 4) dotychczasowy zwrot: „wynikający z przepisów ustawy Prawo bankowe” otrzymuje brzmienie: „polegający na
zapewnieniu stabilnego i bezpiecznego prowadzenia działalności przez Bank;”,
d) w pkt 5) skreśla się wyraz „potencjalnych” oraz treść „przez potencjalnymi” zastępuje się wyrazem: „przed”,
e) w pkt 6) dotychczasową treść na końcu zdania: „związany z zawartą z Bankiem umową” zastępuje się treścią w brzmieniu:
„polegający na tworzeniu oferty produktowej dostosowanej do potrzeb i oczekiwań konsumentów”,
f) pkt 9) i 10) otrzymują brzmienie:
„9) archiwalnym, dla którego podstawą prawną są przepisy prawa, m.in. ustawy o rachunkowości, ustawy Prawo
bankowe, a także prawnie uzasadniony interes Banku polegający na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów związanych z umową lub świadczeniem usługi na rzecz Posiadacza,
10) badania satysfakcji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Banku polegającego na dostosowywaniu oferty i
usług Banku do oczekiwań konsumentów,”,
g) dodaje się pkt 11) i 12) w następującym brzmieniu:
„11) monitorowania transakcji, w tym profilowania w celu wykrywania nieautoryzowanych lub nielegalnych transakcji
płatniczych, co następuje na podstawie:
a) przepisów Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów
technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów
komunikacji, aby określić konieczność stosowania silnego uwierzytelnienia,
b) prawnie uzasadnionego interesu Banku polegającego na zapewnianiu bezpieczeństwa środków
zgromadzonych przez Posiadacza oraz przeciwdziałaniu popełnianiu przestępstw,
12) realizacji obowiązku wynikającego z art. 92ba ustawy Prawo bankowe, tj. udzielania zbiorczej informacji o
rachunkach bankowych lub umowach na żądanie Posiadacza lub osoby, która uzyskała tytuł prawny do spadku po
Posiadaczu i na zasadach określonych w tym przepisie.”,
5) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Bank:
1) w związku z zawartą Umową i wykonywaniem czynności bankowych, monitorowaniem transakcji, w tym
profilowaniem – przez okres trwania Umowy,
2) dla celów statystycznych i wewnętrznych analiz – przez okres trwania zobowiązania,
3) w celach archiwalnych - przez okres obliczony zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowania
terroryzmu, ustawą o rachunkowości, tj. co najmniej 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, chyba że z innych przepisów
prawa będzie wynikał dłuższy okres lub została zgłoszona reklamacja lub roszczenie,
4) w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 92ba ustawy Prawo bankowe – przez okres istnienia tego obowiązku w
stosunku do Banku,
5) dla celu:
a) marketingu bezpośredniego,
b) przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail, w tym newslettera,
przesyłanych na wskazany adres mailowy i w formie wiadomości tekstowych na wskazany numer telefonu
komórkowego oraz na wykorzystywanie podanych adresu e-mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu
bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS oraz drogą telefoniczną,
c) oferowania przez Bank produktów podmiotów powiązanych z Bankiem kapitałowo lub umownie,
d) badania satysfakcji Klienta,
- do czasu wycofania udzielonej zgody albo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które Bank
realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.”,
6) w ust. 9 aktualizuje się Dziennik Ustaw z dotychczasowego: „t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 470 z późn. zm.” na „t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 389 z późn. zm.”,
7) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Do danych osobowych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Banku (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe,
prawnicze, audytorskie, informatyczne, marketingowe, podmioty biorące udział w realizacji usług płatniczych pośrednicy
Banku, w tym Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8. W związku z korzystaniem przez
niektóre podmioty przetwarzające z rozwiązań chmurowych dostarczonych przez firmę Microsoft dane osobowe mogą
być przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej do państw trzecich – na podstawie klauzul ochrony danych.
Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne są dostępne pod adresem: https://www.microsoft.com/enus/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST). Jednocześnie w przypadku realizacji
usług płatniczych, w tym międzynarodowych transferów pieniężnych, dane osobowe mogą być przekazywane poza
terytorium Unii Europejskiej do państw trzecich, za pośrednictwem podmiotów realizujących usługi płatnicze, które w
związku z przekazywaniem danych stosują zabezpieczenia w postaci wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych
Bank Pocztowy Spółka Akcyjna, ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,
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klauzul ochrony. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące możliwości uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub miejsca ich
udostępniania Posiadacz może uzyskać kontaktując się z Bankiem w przywołany powyżej sposób.”,
8) w ust. 16 pkt 4) wyraz „umowy” zastępuje się wyrazem „Umowy” pisanym z wielkiej litery,
9) w ust. 18 w zdaniu drugim po wyrazach: „W zakresie” usuwa się przecinek,
10) w ust. 20 wyraz „umowy” zastępuje się wyrazem „Umowy” pisanym z wielkiej litery,
11) w ust. 21 na końcu zdania, przed kropką dodaje się następującą treść: „– dla Rzeczpospolitej Polskiej jest to Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa”,
12) w ust. 22 wyraz „umowy” zastępuje się wyrazem „Umowy” pisanym z wielkiej litery,
45. W § 56 ust. 8 aktualizuje się Dziennik Ustaw ustawy Prawo bankowe z dotychczasowego: „t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.”
na „t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.”,
46. W § 57 ust. 1 aktualizuje się Dziennik Ustaw z dotychczasowego: „t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1937 ” na „t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 795”.
2. Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie
1. W Części 1 - ZASADY USTALANIA, ZMIANY i POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI:
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Bank nie pobiera opłat i prowizji:
1) od wpłat na wyodrębnione konta celów charytatywnych w Banku,
2) od wpłat związanych ze spłatą zaciągniętych w Banku kredytów/pożyczek i odsetek od kredytów/pożyczek,
3) od aneksu do umów kredytów/pożyczek, jeśli aneks sporządzony jest z inicjatywy Banku.”
2) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„Bank nie pobiera opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku płatniczego, którego saldo nie przekracza 0 zł oraz na którym przez ostatnie 6
miesięcy nie było obrotów, poza okresowym dopisywaniem odsetek. Opłata nie jest pobierana do czasu pojawienia się obrotów na rachunku
płatniczym. Obowiązuje od 1 września 2020 r.”
a dotychczasowe numery punktów 3-18 otrzymują numerację 4-19.
2. W Części 2 i 3:
1) skreśla się nazwy handlowe „Telekonto”, „EnveloBank Online”, „EnveloBank Mobile”, „Pocztowy24”,
2) dodaje się przypis przy usłudze bankowości elektronicznej i usłudze bankowości telefonicznej w brzmieniu:
„Nazwy handlowe serwisów internetowych, aplikacji mobilnej i usługi bankowości telefonicznej oraz zakres ich funkcjonalności Bank
udostępnia w Komunikacie”,
3) określenia „Klient” /”Klienci” zastępuje się określeniami „Posiadacz”/”Posiadacze” w odpowiedniej formie fleksyjnej, za wyjątkiem
Rozdziału 7-9 w Części 2, gdzie pozostają określenia „Klient” /”Klienci”,
4) określenie „bankowości internetowej” zastępuje się określeniem „bankowości elektronicznej”,
5) sformułowanie „dyspozycja na wypadek śmierci” zastępuje się sformułowaniem „dyspozycja wkładem na wypadek śmierci” w
odpowiedniej formie fleksyjnej,
6) przenosi się rodzaj czynności „Wpłata gotówki za pośrednictwem wpłatomatów sieci Euronet” z poszczególnych rozdziałów do
Rozdziału 2 Karty płatnicze, która otrzymuje nowe brzmienie: „Wpłata gotówki we wskazanych sieciach wpłatomatów na terenie
kraju” i dodaje się przypis o treści:
„Informacja o sieci bankomatów i wpłatomatów jest dostępna w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku oraz za pośrednictwem
Infolinii pod numerem telefonu 801 100 500 lub 52 34 99 499.”,
7) skreśla się z Części 3 Rozdział dotyczący kart przedpłaconych i Rozdział dotyczący kart do Pocztowego Konta Oszczędnościowego,
8) wprowadza się zmiany porządkowe typu poprawa literówek, numeracji, usunięcie nieaktualnych zapisów związanych z datami,
3. W Części 2 – Produkty w ofercie:
1) z Rozdziału 1 przenosi się do Części 3 Rachunki płatnicze (oszczędnościowo-rozliczeniowe) - Bliskie Konto Pocztowe, Pocztowe Konto
Bez Ograniczeń, Pocztowe Konto Aktywny Nestor,
2) w Rozdziale 1 dodaje się zapisy dotyczące nowego Rachunku płatniczego (oszczędnościowo-rozliczeniowego) – Konto w Porządku,
3) w Rozdziale 1 Rachunki płatnicze (oszczędnościowo-rozliczeniowe) - Pocztowy Rachunek Podstawowy:
a) pkt 2.7 lit. b) w kolumnie „Rodzaj Czynności/Usługi” otrzymuje brzmienie: „usługi bankowości elektronicznej7)”,
b) pkt 2.8 lit b) w kolumnie „Rodzaj Czynności/Usługi” otrzymuje brzmienie: „usługi bankowości elektronicznej7) (tylko zawieszenie i
odwołanie)”,
c) w pkt 7.2 w kolumnie „Rodzaj Czynności/Usługi” skreśla się sformułowanie „do rachunku płatniczego”,
4) w Rozdziale 2 Karty płatnicze:
a) przenosi się do Części 3 zapisy dotyczące naklejki płatniczej,
b) w podrozdziale I KARTA PŁATNICZA DO RACHUNKU dodaje się zapisy dotyczące nowego Rachunku płatniczego (oszczędnościoworozliczeniowego) – Konto w Porządku,
c) przenosi się do kont wycofanych z oferty Bliskie Konto Pocztowe, Pocztowe Konto Aktywny Nestor i Pocztowe Konto Bez
Ograniczeń,
d) pkt 1 w zakresie kont wycofanych z oferty Pocztowe Konto Zawsze Darmowe, Pocztowe Konto Standard, Pocztowe Konto Nestor,
Pocztowe Konto Plus otrzymuje brzmienie:
1.
Obsługa karty debetowej
miesięcznie
0 zł lub 6,99 zł
(opłata pobierana po
zakończeniu miesiąca)

(opłata 6,99 zł nie jest pobierana w przypadku
spełnienia warunku określonego w pkt. 1.1)

e) w pkt 4 w kolumnie „Rodzaj Czynności/Usługi” na końcu dodaje się słowo „korespondencyjnie”,
f) pkt 7 w kolumnie „Rodzaj Czynności/Usługi” otrzymuje brzmienie: „Wypłata gotówki w pozostałych urządzeniach na terenie kraju
2)”,
g) pkt 8 w kolumnie „Rodzaj Czynności/Usługi” otrzymuje brzmienie: „Wypłata gotówki w bankomatach na terenie państw EOG2)”,
h) pkt 9 w kolumnie „Rodzaj Czynności/Usługi” otrzymuje brzmienie: „Wypłata gotówki za granicą (poza EOG) 2)”,
i) dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
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10.

Wypłata
gotówki w
ramach usługi
cashback na
terenie kraju

za każdą
transakcję

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

a dotychczasowe numery punktów 10-12 otrzymują numerację 11-13,
j) przypis 3) otrzymuje brzmienie:
„Dotyczy punktu 6-9 w ustępie I. KARTA PŁATNICZA DO RACHUNKU. Włączenie lub wyłączenie abonamentu bankomatowego następuje z
końcem miesiąca. Opłata nie jest pobierana za karty nie aktywowane.”
k) przypis 9) otrzymuje brzmienie:
„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 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.”
l) skreśla się przypis 10) a dotychczasowy numer 11) otrzymuje numer 10),
5) w Rozdziale 3 Rachunki płatnicze (oszczędnościowe):
a) zmienia się nazwę handlową z „Pocztowe Konto Oszczędnościowe” na „Konto Oszczędnościowe) i dodaje się przypis o treści:
„Obowiązuje dla umów zawieranych od dnia 1 czerwca 2020 r., a dla umów zawartych do dnia 31 maja 2020 r. nazwa Pocztowe Konto
Oszczędnościowe obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2020 r.”,
b) zmienia się nazwę handlową z „Pocztowe Konto 500+” na „Konto Oszczędnościowe 500+” i dodaje się przypis o treści:
„Obowiązuje dla umów zawieranych od dnia 1 czerwca 2020 r., a dla umów zawartych do dnia 31 maja 2020 r. nazwa Pocztowe Konto
500+ obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2020 r.”,
c) przypis 1) otrzymuje brzmienie:
„We wszystkich kanałach, z zastrzeżeniem, że przez usługę bankowości telefonicznej za pośrednictwem konsultanta lub IVR usługa
dostępna tylko dla Posiadaczy posiadających hasło do usługi bankowości telefonicznej.”,
6) w Rozdziale 6 Operacje w obrocie dewizowym:
a) pkt 1 w kolumnie „Rodzaj Czynności/Usługi” otrzymuje brzmienie: „Polecenie przelewu SWIFT”,
b) skreśla się pkt 1.2,
c) skreśla się pkt 3.1, a dotychczasowy punkt 3.2 otrzymuje numer 3.1,
7) w Rozdziale 7 Pozostałe operacje i usługi bankowe pkt 10 otrzymuje brzmienie:
10.
Wydanie zaświadczenia o stanie lokat Klienta
jednorazowo
13 zł
4. Część 3 - Produkty wycofane z oferty:
1) w Rozdziale 1 RACHUNKI PŁATNICZE – Pocztowe Konto Nestor:
a) pkt 1.2 otrzymuje brzmienie:
1.2
Prowadzenie rachunku płatniczego
miesięcznie

0 zł - jeżeli do konta jest wydana karta debetowa
7,99 zł - jeżeli do konta nie została wydana karta
debetowa

b) pkt 2.6 w kolumnie „Rodzaj Czynności/Usługi” otrzymuje brzmienie: „Zapytanie o saldo rachunku płatniczego za pośrednictwem
usługi bankowości telefonicznej (konsultant)”,
c) pkt 3.1-3.2 lit. b) w kolumnie „Rodzaj Czynności/Usługi” otrzymują brzmienie: „zlecone telefonicznie za pośrednictwem usługi
bankowości telefonicznej (konsultant)”,
d) pkt 3.1-3.2 lit. c) w kolumnie „Rodzaj Czynności/Usługi” otrzymują brzmienie: „zlecone telefonicznie za pośrednictwem usługi
bankowości telefonicznej (IVR)”,
e) pkt 3.4 lit. a) w kolumnie „Rodzaj Czynności/Usługi” otrzymuje brzmienie: „zlecone telefonicznie za pośrednictwem usługi
bankowości telefonicznej 9) (konsultant)”,
2) w Rozdziale 1 RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Standard:
a) pkt 1.2 otrzymuje brzmienie:
1.2
Prowadzenie rachunku płatniczego
miesięcznie
0 zł - jeżeli do konta jest wydana karta debetowa
7,99 zł - jeżeli do konta nie została wydana karta
debetowa
b) pkt 2.6 w kolumnie „Rodzaj Czynności/Usługi” otrzymuje brzmienie: „Zapytanie o saldo rachunku płatniczego za pośrednictwem
usługi bankowości telefonicznej (konsultant)”,
c) pkt 3.1-3.2 lit. b) w kolumnie „Rodzaj Czynności/Usługi” otrzymują brzmienie: „zlecone telefonicznie za pośrednictwem usługi
bankowości telefonicznej (konsultant)”,
d) pkt 3.1-3.2 lit. c) w kolumnie „Rodzaj Czynności/Usługi” otrzymują brzmienie: „zlecone telefonicznie za pośrednictwem usługi
bankowości telefonicznej (IVR)”,
e) pkt 3.4 lit. a) w kolumnie „Rodzaj Czynności/Usługi” otrzymuje brzmienie: „zlecone telefonicznie za pośrednictwem usługi
bankowości telefonicznej 9) (konsultant)”,
3) w Rozdziale 1 RACHUNKI PŁATNICZE WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY - Pocztowe Konto Plus:
a) pkt 2.6 w kolumnie „Rodzaj Czynności/Usługi” otrzymuje brzmienie: „Zapytanie o saldo rachunku płatniczego za pośrednictwem
usługi bankowości telefonicznej (konsultant)”,
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b) pkt 3.2 lit. c) w kolumnie „Rodzaj Czynności/Usługi” otrzymuje brzmienie: „zlecone telefonicznie za pośrednictwem usługi
bankowości telefonicznej (IVR)”,
4) w Rozdziale 1 Rachunki płatnicze (oszczędnościowo-rozliczeniowe) - Bliskie Konto Pocztowe, Pocztowe Konto Bez Ograniczeń,
Pocztowe Konto Aktywny Nestor:
a) pkt 1.1 otrzymuje brzmienie:
Opłata za
1.1
miesięcznie
0 zł / 7,99 zł
15 z
0 zł / 7,99zł
prowadzenie
(opłata pobierana
Opłata 7,99 zł nie jest
Opłata 7,99 zł nie jest pobierana
rachunku
na
początku
pobierana
w
przypadku
za miesiąc, w którym nastąpił
płatniczego
kolejnego
spełnienia warunku
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b) pkt 2.7 lit. b) w kolumnie „Rodzaj Czynności/Usługi” otrzymuje brzmienie: „usługę bankowości elektronicznej”,
c) pkt 2.8 lit. b) w kolumnie „Rodzaj Czynności/Usługi” otrzymuje brzmienie: „usługę bankowości elektronicznej (tylko zawieszenie i
odwołanie)”,
5) w Rozdziale 2 RACHUNKI PŁATNICZE - NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE:
a) pkt 9 w kolumnie „Rodzaj Czynności/Usługi” otrzymuje brzmienie: „Polecenie przelewu natychmiastowego w złotych na rachunek
w innym banku realizowany za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej
(konsultant)”,
b) pkt 14 w kolumnie „Rodzaj Czynności/Usługi” otrzymuje brzmienie: „Zapytanie o saldo za pośrednictwem usługi bankowości
telefonicznej 8) (konsultant)”,
c) pkt 25 w kolumnie „Rodzaj Czynności/Usługi” otrzymuje brzmienie: „Ustanowienie/odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek
śmierci”,
d) przypis 1) otrzymuje brzmienie: „We wszystkich kanałach, z zastrzeżeniem, że przez usługę bankowości telefonicznej za
pośrednictwem Konsultanta lub IVR usługa dostępna tylko dla Posiadaczy posiadających hasło do usługi bankowości
telefonicznej.”,
6) w Rozdziale 3 KARTY PŁATNICZE – NAKLEJKA PŁATNICZA w pkt 3 w kolumnie „Rodzaj Czynności/Usługi” dodaje się na końcu słowo
„korespondencyjnie”.
3. Szczegółowy wykaz zmian w Regulaminie Kart
1. W całym regulaminie określenia „użytkownik”/ „użytkownika” zmieniają się odpowiednio na „Użytkownik karty”/„Użytkownika karty”.
2. W całym regulaminie skreśla się nazwę handlową usługi bankowości telefonicznej „Telekonto”.
3. W § 2
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„3-D Secure – („Mastercard ID Check” dawniej „Mastercard SecureCode” dla kart Mastercard lub „Visa Secure” dawniej „Verified by Visa” dla
kart Visa) metoda uwierzytelnienia transakcji kartą w internecie, stanowiąca jej dodatkowe zabezpieczenie, Bank może stosować
indywidualne dane uwierzytelniające lub jednorazowe kody sms (kod 3-D Secure) przesyłane na numer telefonu komórkowego Użytkownika
karty, podany Bankowi przez Użytkownika karty lub metody biometryczne, o ile udostępni taką funkcjonalność.”,
b) dodaje się pkt 2 w brzmieniu:
„ aplikacja mobilna – aplikacja udostępniana przez Bank w ramach usługi bankowości elektronicznej, instalowana przez Posiadacza na
urządzeniu mobilnym, umożliwiającą obsługę produktów i usług oferowanych przez Bank w ramach Umowy,”,
a dotychczasowe numery punktów 2-10 otrzymują numerację 3-11,
c) w dotychczasowym pkt 7 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu:
„Kod ten może być prezentowany w usłudze bankowości elektronicznej, o ile Bank udostępni taką funkcjonalność.”,
d) skreśla się dotychczasowy pkt 11 z definicją „EnveloBank”,
e) dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„Garmin Pay - aplikacja na danym urządzeniu Użytkownika karty, umożliwiająca dokonywanie płatności mobilnych na zasadach określonych
w odrębnym regulaminie,”,
a dotychczasowe punkty 12-16 otrzymują numerację 13-17,
f) dodaje się pkt 18 w brzmieniu:
„limit zwykłego zarządu – limit zwykłego zarządu określony jest w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w
Banku Pocztowym S.A.”,”,
a dotychczasowe punkty 17-20 otrzymują numeracje 19-22,
g) dodaje się pkt 23 w brzmieniu:
„osoba małoletnia – Posiadacz rachunku powyżej 13 roku życia do uzyskania pełnoletności posiadający ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, w tym do posługiwania się kartą w zakresie określonym przepisami obowiązującego prawa i wskazanym przez przedstawiciela
ustawowego,”,
h) dodaje się pkt 24 w brzmieniu:
„osoba częściowo ubezwłasnowolniona – osoba pełnoletnia posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym do posługiwania
się kartą w zakresie określonym przepisami obowiązującego prawa i wskazanym przez przedstawiciela ustawowego,”,
a dotychczasowe punkty 21-51 otrzymują numerację 25-55,
i) w dotychczasowym punkcie 34 zmienia się określenie „Reklamacja” na „reklamacja”,
j) dotychczasowy punkt 37 otrzymuje brzmienie:
„strona internetowa Banku – strona internetowa o adresie www.pocztowy.pl zawierająca w szczególności informacje o aktualnej ofercie,
rachunkach, Banku jak i zasadach obowiązujących przy realizacji usług płatniczych,”,
k) dotychczasowy punkt 47 otrzymuje brzmienie:
„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. W ramach usługi bankowości elektronicznej Bank udostępnia: [1] serwis internetowy, [2]
Bank Pocztowy Spółka Akcyjna, ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000010821, o kapitale zakładowym 128 278 080,00 zł, opłaconym w całości, NIP: 554-031-42-71.

aplikację mobilną. Nazwy handlowe serwisów internetowych i aplikacji mobilnej oraz zakres ich funkcjonalności Bank udostępnia w
Komunikacie,”,
l) dotychczasowy punkt 48 otrzymuje brzmienie:
„ usługa bankowości telefonicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii Banku,
umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku; nazwę handlową
usługi bankowości telefonicznej oraz zakres jej funkcjonalności Bank udostępnia w Komunikacie,”,
m) skreśla się dotychczasowy punkt nr 52 z definicją „Warunki EnveloBank”, a dotychczasowe punkty 53-60 otrzymują numerację
56-63.
4. W § 4
a) W ust. 2 zmienia się odniesienie z „ust. 3, 4 i 5” na „ust. 3 i 4”
b) w ust. 3 dodaje się po zapisie „drugiego współposiadacza tego rachunku” określenie „lub przedstawiciela ustawowego”,
c) skreśla się ust. 5 mówiący o wydawaniu naklejek płatniczych, a ustępy o dotychczasowych numerach 6-8 otrzymują numery 5-7,
d) w dotychczasowym ustępie 6 skreśla się zapis „(z wyłączeniem kart w formie naklejki)”,
e) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„Użytkownikowi karty w usłudze bankowości elektronicznej, aplikacji mobilnej, mogą zostać udostępnione dane karty pozwalające na
dokonanie transakcji za pośrednictwem urządzenia mobilnego lub dokonanie transakcji na odległość, o ile Bank udostępnia taką
funkcjonalność.”
f) w ust. 9 zmienia się odwołanie z „zgodnie z ust. 8 powyżej” na „zgodnie z ust. 7 powyżej”.
5. W § 5
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Jeśli w terminie 30 dni od złożenia wniosku o kartę, nie zostanie doręczona przesyłka z kartą lub w terminie określonym w ust. 4 pkt 1 nie
zostanie doręczony PIN bądź przekazana została informacja o odmowie wydania karty płatniczej, Posiadacz powinien skontaktować się z
Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku lub osobiście w placówce Banku, w celu ustalenia powodów nieotrzymania przesyłki i
dalszego trybu postępowania.”,
b) w ust. 7 po zapisie, w nawiasach, „nie można nią dokonywać transakcji” dodaje się doprecyzowanie „, z zastrzeżeniem postanowień
§ 4 ust. 8”.
6. W § 9
a) w ust. 6 skreśla się początek zdania brzmiący „Dodatkowo od dnia 19 kwietnia 2020 r.”,
b) w ust. 8 pkt 6) otrzymuje brzmienie:
„dopełnienie wymogów uwierzytelnienia określonych w odrębnych regulaminach korzystania z Apple Pay ,Google Pay lub Garmin Pay, w
przypadku wykonania transakcji za pośrednictwem Apple Pay, Google Pay lub Garmin Pay (o ile Bank udostępnia taką, funkcjonalność),”,
c) w ust. 11 zmienia się odwołanie z „ ust. 9 pkt 1 - 3 i 5” na „ust. 10 pkt 1 - 3 i 5”
7. W § 10
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Transakcje kartami mogą być realizowane do wysokości środków dostępnych na rachunku z uwzględnieniem ograniczeń limitu zwykłego
zarządu, przy zachowaniu ustalonych limitów transakcyjnych. Wartości limitów transakcyjnych Bank podaje do wiadomości Użytkownika karty
w materiałach przesłanych wraz z kartą, na stronie internetowej Banku, a także na każde żądanie Użytkownika karty zgłoszone telefonicznie
lub w placówce Banku.”,
b) W ust. 2 w tabeli Limitów dla kart debetowych, dla wiersza „1.1.1 w tym limit transakcji internetowych (maksymalny limit 6000,00
PLN)” wartość domyślna otrzymuje brzmienie:
„ 0, 00 zł/500,00 zł (limit 0 zł dla kart wydawanych do 31 maja 2020 r., limit 500 zł dla kart wydawanych od dnia 1 czerwca 2020 r.)”.
8. W § 24 ust. 1, 3 i 5, po określeniu „Posiadacz” dodaje się zapis „lub przedstawiciel ustawowy”, w ust. 4 po określeniu „Posiadacza”
dodaje się zapis „lub przedstawiciela ustawowego”, a dodatkowo w ust. 4 i 5 przed określeniami „Posiadacz”, „Posiadacza” słowo „lub”
zamienia się na przecinek.
9. W § 25 ust. 2, po określeniu „Użytkownik karty” dodaje się zapis „lub jego przedstawiciel ustawowy”.
10. W § 26
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli karta zostanie zastrzeżona przez Użytkownika karty, lub jego przedstawiciela ustawowego lub Posiadacza, o którym mowa w § 24
Regulaminu, w jej miejsce Bank na wniosek Użytkownika karty lub jego przedstawiciela ustawowego może wydać nową kartę o nowym
numerze, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. W takim przypadku Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu do ostatniego dnia
ważności nowej karty.”,
b) W ust. 3 po określeniach „Posiadacz”/”Posiadacza” odpowiednio dodaje się zapis „lub jego przedstawiciel ustawowy”/”lub
przedstawiciela ustawowego”.
11. W § 30
a) w ust. 2 po określeniu „Posiadacza” dodaje się zapis „lub jego przedstawiciela ustawowego”,
b) w ust. 4 pkt 3 zmienia się odniesienie ze „zgodnie z § 5 ust. 8” na „zgodnie z § 5 ust. 9”
c) W § 35 po określeniu „Posiadaczem” dodaje się zapis „, przedstawicielem ustawowym.
d) W § 37 zmienia się odniesienie z „w § 2 pkt 2” na „w § 2 pkt 5”
e) Dodaje się § 39 w brzmieniu:
„Postanowienia Regulaminu dotyczące ograniczeń kwotowych i różnic operacyjnych dla osób małoletnich i częściowo ubezwłasnowolnionych,
zawarte w § 10 ust. 1, § 24 ust. 1, 3, 4 i 5, § 25 ust. 2, § 26 ust. 1 i 3, § 30 ust. 2 obowiązują dla nowych umów i wniosków o karty składanych
do tych umów od dnia 1 czerwca 2020 r., o ile umowa nie stanowi inaczej.”.
4. Szczegółowy wykaz zmian w Warunkach
1. Tytuł Warunków otrzymuje brzmienie „Warunki świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług bankowości elektronicznej oraz usługi
bankowości telefonicznej – 2020 -”.
2. Aktualizacji ulega Spis treści.
3. W całych Warunkach zwrot „Warunki EnveloBank” zmienia się na zwrot „Warunki”.
4. W całych Warunkach skreśla się nazwę handlową usługi „bankowości elektronicznej EnveloBank Online”
5. W całych Warunkach skreśla się nazwę handlową usługi „bankowości elektronicznej EnveloBank Mobile”.
Bank Pocztowy Spółka Akcyjna, ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000010821, o kapitale zakładowym 128 278 080,00 zł, opłaconym w całości, NIP: 554-031-42-71.
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W całych Warunkach skreśla się nazwę handlową usługi bankowości telefonicznej „Telekonto”.
W całych Warunkach zwrot „strona internetowa EnveloBanku”, zastępuje się zwrotem „strona internetowa Banku”,
W całych Warunkach zwrot „usługa bankowości elektronicznej EnveloBank Online” zastępuje się zwrotem „serwis internetowy”,
W całych Warunkach zwrot „usługa bankowości elektronicznej EnveloBank Mobile” zastępuje się zwrotem „aplikacja mobilna”,
W §2:
a) wprowadza się pkt 1) w brzmieniu: „Alias BLIK – indywidualny identyfikator użytkownika wykorzystywany przy realizacji wybranych
Płatności Mobilnych BLIK,
b) w związku z powyższym numeracja kolejnych punktów ulega odpowiedniej zmianie,
c) dotychczasowy pkt 1) otrzymuje brzmienie: „aplikacja mobilna – aplikacja udostępniana przez Bank w ramach usługi bankowości
elektronicznej, instalowana przez Użytkownika na urządzeniu mobilnym i umożliwiająca obsługę produktów i usług oferowanych
przez
Bank
w ramach umowy produktowej”,
d) w dotychczasowym pkt. 2 po zwrocie „w Umowie” dodaje się wyraz „produktowej”,
e) wprowadza się pkt 5) w brzmieniu: „Cash back – usługa umożliwiająca wypłatę gotówki z kasy sklepowej na terenie Polski podczas
dokonywania transakcji bezgotówkowej poprzez płatności kartą debetową lub za pomocą Płatności Mobilnych BLIK,”,
f) w związku z powyższym numeracja kolejnych punktów ulega odpowiedniej zmianie,
g) wykreśla się dotychczasowy pkt 8), 9), 10), 11), 18) i 24)
h) w związku z powyższym numeracja kolejnych punktów ulega odpowiedniej zmianie,
i) wprowadza się pkt 10) w brzmieniu: „Face ID - jedna z metod uwierzytelniania Użytkownika za pomocą wizerunku twarzy zapisanego
w pamięci telefonu Użytkownika, posiadającego wbudowaną funkcjonalność rozpoznawania cech charakterystycznych twarzy
Użytkownika,”,
j) wprowadza się pkt 13) w brzmieniu: „Instrukcja użytkownika bankowości elektronicznej – dokument zawierający opis i sposób
obsługi funkcjonalności dostępnych w ramach usługi bankowości elektronicznej oraz usługi bankowości telefonicznej, dostępny na
stronie internetowej Banku,”,
k) w związku z powyższym numeracja kolejnych punktów ulega odpowiedniej zmianie,
l) dotychczasowy pkt 17 otrzymuje brzmienie „konsument – osoba fizyczna dokonująca z Bankiem czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”,
m) wprowadza się pkt 28) w brzmieniu: „Płatności Mobilne BLIK – transakcje płatnicze dokonywane w PLN w ramach usługi BLIK,”,
n) w związku z powyższym numeracja kolejnych punktów ulega odpowiedniej zmianie,
o) w dotychczasowym pkt 38) po zwrocie „www.envelobank.pl” wprowadza się zwrot „lub www.pocztowy.pl,” oraz skreślą się zwrot
„dostępnej w ramach EnveloBank”,
p) w dotychczasowym pkt. 40) po zwrocie „wyciąg z Taryfy” wprowadza się zwrot „Taryfa opłat i prowizji bankowych stosowanych przez
Bank Pocztowy S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - Produkty EnveloBank oraz Taryfa opłat i prowizji
bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych,”,
q) dotychczasowy pkt 44) otrzymuje brzmienie: „unikalny profil Użytkownika - profil Użytkownika zbudowany przez Bank z zestawienia
jego danych biometrycznych,”,
r) dotychczasowy pkt 47) otrzymuje brzmienie:
„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. W ramach usługi bankowości elektronicznej Bank udostępnia:
a) serwis internetowy,
b) aplikację mobilną,
Nazwy handlowe serwisu internetowego i aplikacji mobilnej oraz zakres ich funkcjonalności Bank udostępnia w Komunikacie.”
s) wprowadza się pkt 47) w brzmieniu: „usługa BLIK - usługa umożliwiająca składanie dyspozycji przy użyciu aplikacji mobilnej
dokonywanych w PLN poprzez System Płatności Mobilnych BLIK, udostępniany przez Polski Standard Płatności Sp. z o.o.,”,
t) w związku z powyższym numeracja kolejnych punktów ulega odpowiedniej zmianie,
u) dotychczasowy pkt 51) otrzymuje brzmienie: „Użytkownik – Posiadacz, któremu Bank udostępnił usługę bankowości elektronicznej i
usługę bankowości telefonicznej, a także pełnomocnik, jeżeli Umowa produktowa przewiduje możliwość jego ustanowienia lub
przedstawiciel ustawowy Posiadacza w przypadku Umowy produktowej zawartej z osobą małoletnią powyżej 13 roku życia lub osobą
ubezwłasnowolnioną częściowo,”,
W §4 wprowadza się ust. 3 w brzmieniu: „Udostępnienie usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej osobie
małoletniej powyżej 13 roku życia lub osobie częściowo ubezwłasnowolnionej wymaga uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na
zawarcie w tym zakresie Umowy.”,
W §5 w ust. 2 skreśla się pkt. 8),
W §11
a) w ust. 3 wyraz „i” zastępuje się wyrazem „lub”,
b) w ust. 4 po zwrocie „własne hasło” dodaje się wyraz „dostępu”,
W §13 w ust. 2, pkt. 1 wykreśla się zwrot „lub hasła jednorazowego”,
W §18:
1) W ust. 2:
a) pkt 7) otrzymuje brzmienie: „uwierzytelnienie za pomocą odcisku palca na urządzeniu mobilnym (o ile taka funkcjonalność została
udostępniona przez Bank) oraz,”
b) wprowadza się pkt. 8) w brzmieniu: „uwierzytelnienie za pomocą Face ID na urządzeniu mobilnym (o ile taka funkcjonalność została
udostępniona przez Bank),”
c) w związku z powyższym numeracja kolejnych punktów ulega odpowiedniej zmianie,
2) W ust. 6 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „wystawiony został przez DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA,”,
W §29 w ust. 4 po zwrocie „koszyk przelewów” dodaje się zwrot „opisanej w Instrukcji użytkownika bankowości elektronicznej.”,
Wykreśla się dotychczasowy Rozdział X Kalendarz, zdarzenia i powiadomienia. Funkcjonalność „Faktury”,
Wykreśla się dotychczasowy Rozdział XI Pozostałe funkcjonalności i usługi,
Bank Pocztowy Spółka Akcyjna, ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000010821, o kapitale zakładowym 128 278 080,00 zł, opłaconym w całości, NIP: 554-031-42-71.

19. Wprowadza się Rozdział X w brzmieniu:
„Rozdział X Warunki korzystania z usługi BLIK
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§ 46
Postanowienia niniejszego Rozdziału mają zastosowanie, o ile Bank świadczy usługę BLIK. O udostępnieniu usługi BLIK Bank informuje
odrębnym Komunikatem.
Usługa BLIK umożliwia dokonywanie Płatności Mobilnych BLIK w PLN w punktach oznaczonych znakiem BLIK, wystawianie i realizację
czeku BLIK oraz zlecanie przelewów na numer telefonu (o ile Bank udostępnia taką usługę).
Korzystanie przez Użytkownika z usługi BLIK na danym urządzeniu mobilnym możliwe jest, jeśli Użytkownik ma aktywny dostęp do aplikacji
mobilnej.
Użytkownik może włączać oraz wyłączać dostęp do usługi BLIK na danym urządzeniu mobilnym bez rezygnacji z korzystania z aplikacji
mobilnej.
W ramach usługi BLIK Użytkownik ma przypisany rachunek do Płatności Mobilnych BLIK.
Ustawienia domyślne mogą być zmieniane samodzielnie przez Użytkownika poprzez aplikację mobilną.
§ 47
Płatności Mobilne BLIK dzielą się na:
1) transakcje bezgotówkowe czyli płatności za towary i usługi w PLN, w tym płatności przez Internet,
2) transakcje gotówkowe:
a) wypłaty i wpłaty gotówki w PLN w bankomatach lub we wpłatomatach,
b) wypłaty gotówki w PLN u akceptantów BLIK oferujących usługę wypłaty gotówki,
c) wypłaty gotówki typu Cash back, której maksymalna kwota określona jest w Komunikacie (o ile Bank udostępnił taką usługę).
Płatności, o których mowa w ust 1 Użytkownik może zrealizować przy użyciu urządzenia mobilnego lub Czeku BLIK (o ile Bank udostępnił
taką usługę).
Płatności Mobilne BLIK realizowane przy użyciu urządzenia mobilnego mogą:
1) wymagać podania Kodu BLIK wygenerowanego w aplikacji mobilnej,
2) nie wymagać podania Kodu BLIK, jeżeli transakcja płatnicza dokonywana jest w zapamiętanym wcześniej przez Użytkownika sklepie
lub z zapamiętanej wcześniej przeglądarki internetowej.
Maksymalna liczba aktywnych czeków, które moźe utworzyć Użytkownik określona jest w Komunikacie. Kolejny Czek BLIK można utworzyć
po wygaśnięciu daty obowiązywania lub po usunięciu wcześniej utworzonego.
Podczas wystawiania Czeku BLIK Użytkownik każdorazowo definiuje jego wartość, termin ważności oraz PIN do czeku BLIK.
Maksymalna kwota czeku BLIK oraz termin ważności określone zostały w Komunikacie.
Czek BLIK może zostać użyty przez Użytkownika lub osobę trzecią. Przekazując Czek BLIK osobie trzeciej Użytkownik powinien przekazać
również PIN do Czeku BLIK.
W przypadku 3-krotnego błędnego wprowadzenia PINu do Czeku BLIK, zostanie on odrzucony.
Czek BLIK może zostać użyty jednorazowo w kwocie mniejszej lub równej wartości, na jaką został wystawiony. W przypadku użycia Czeku
BLIK w niepełnej kwocie, pozostałe niewykorzystane środki powiększają dostępne saldo na Rachunku.
W przypadku gdy PIN do Czeku BLIK zostanie zgubiony lub zapomniany, Czek BLIK może zostać anulowany przez Użytkownika w aplikacji
mobilnej.
Użytkownik może w aplikacji mobilnej anulować wystawiony Czek BLIK poprzez usunięcie go z listy aktywnych Czeków BLIK.
Z chwilą utworzenia Czeku BLIK zakładana jest blokada na Rachunku w kwocie, na którą został utworzony Czek BLIK oraz blokada na
maksymalną kwotę prowizji, o ile dla danej czynności została określona w Komunikacie.
Blokada, o której mowa w ust 12, wygasa po upływie terminu ważności lub w przypadku anulowania, lub odrzucenia Czeku BLIK, lub z
chwilą autoryzacji transakcji, do której Czek BLIK został użyty.
Jeśli na Rachunku nie ma wystarczających środków na pokrycie kwoty Płatności Mobilnej BLIK lub Czeku BLIK wraz z opłatami, wówczas
transakcja ta nie dojdzie do skutku.
Bank dokonuje rozliczenia Płatności Mobilnych BLIK, o których mowa w ust 1 w momencie ich autoryzacji.
W przypadku braku rozliczenia Płatności Mobilnej BLIK, na którą została udzielona autoryzacja, blokuje ona dostępne środki na Rachunku
do czasu rozliczenia.
Maksymalny czas blokady, o której mowa w ust 16, jest określany przez Bank i nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. Jeżeli w
tym terminie nie zostanie dokonane rozliczenie, blokada zostaje zdjęta i powiększone zostaje dostępne saldo na Rachunku.
W przypadku otrzymania przez Bank rozliczenia po zdjęciu blokady, Bank zastrzega sobie prawo do obciążenia Rachunku na kwotę
zautoryzowanej przez Użytkownika i zrealizowanej Płatności Mobilnej BLIK oraz związanych z nią prowizji i opłat.
O odmowie wykonania Płatności Mobilnej BLIK Użytkownik zostanie poinformowany w momencie próby dokonania transakcji poprzez
komunikat w punkcie akceptującym lub w bankomacie lub wpłatomacie, w którym dokonywana jest transakcja.
Powiadomienie o przyczynie odmowy wykonania Płatności Mobilnej BLIK jest niedopuszczalne, jeżeli tak stanowią odrębne przepisy.
§ 48
W ramach Płatności Mobilnych BLIK możliwe jest zlecanie i otrzymywanie przelewów, których odbiorca identyfikowany jest przez płatnika
numerem telefonu komórkowego (o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność).
Aby otrzymywać przelewy, o których mowa w ust 1, Użytkownik musi zarejestrować w systemie BLIK swój Alias BLIK tj. powiązać swój
numer telefonu z rachunkiem, na który przelewy mają być księgowane przez Bank.
Zarejestrowanie Aliasu BLIK jest możliwe w aplikacji mobilnej (o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność.
Użytkownik może mieć zdefiniowany tylko jeden Alias BLIK. Próba zdefiniowania kolejnego Aliasu BLIK spowoduje usunięcie
wcześniejszego powiązania pomiędzy numerem telefonu Użytkownika i jego rachunkiem, niezależnie od tego czy wcześniejsze powiązanie
dotyczyło rachunku w Banku czy też w innym banku.
Użytkownik definiując Alias BLIK wyraża zgodę na przekazanie przez Bank numeru Rachunku bankowego Użytkownika innym uczestnikom
transakcji.
W celu zlecenia przelewu na numer telefonu niezbędne są następujące dane:
1) numer telefonu odbiorcy – wybrany z książki telefonicznej urządzenia mobilnego lub wpisany w dedykowaympolu,
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nazwa odbiorcy, przy czym jeżeli numer telefonu odbiorcy został wybrany z książki telefonicznej urządzenia mobilnego Użytkownika
BLIK, zostanie automatycznie użyta nazwa przypisana do tego numeru telefonu odbiorcy, którą następnie Użytkownik BLIK może
zmienić,
3) kwota przelewu,
4) tytuł przelewu.
§ 49
W zależności od ustawień limitów Płatności Mobilne BLIK mogą być autoryzowane i potwierdzane na urządzeniu mobilnym.
W ramach Systemu Płatności Mobilnych BLIK funkcjonują następujące rodzaje limitów dziennych:
1) Limity dla Płatności Mobilnych BLIK realizowanych bez potrzeby autoryzacji:
a) dzienny limit wartościowy pojedynczej transakcji bez autoryzacji, ale wymagane jest potwierdzanie na urządzeniu mobilnym,
b) dzienny limit liczby transakcji bez autoryzacji, ale wymagane jest potwierdzanie na urządzeniu mobilnym,
2) Limity wartościowe wszystkich płatności mobilnych w ramach Płatności Mobilnych BLIK.
Dzienne limity Płatności Mobilnych BLIK dokonywanych bez potrzeby autoryzacji określone są w Komunikacie.
Użytkownik może zmieniać ustawienia limitów, o których mowa w ust 2, pkt 2 poprzez aplikację mobilną. Wysokości limitów dla
poszczególnych transakcji dostępne są w aplikacji mobilnej.”,
W związku z powyższym numeracja kolejnych Rozdziałów i § ulega odpowiedniej zmianie,
W dotychczasowym § 62 w ust. 2 po wyrazie „Umowy” dodaje się wyraz „produktowej”,
W dotychczasowym § 63 wprowadza się ust. 2 w brzmieniu: „Zmiana Warunków odbywa się na odpowiednio na zasadach i w trybie zmiany
poszczególnych Regulaminów produktowych.”,
W dotychczasowym § 64:
a) W ust. 1 zwrot „na warunkach i zasadach określonych” zastępuje się zwrotem „w trybie określonym”,
b) W ust. 2 zwrot „na warunkach i zasadach określonych” zastępuje się zwrotem „w trybie określonym”,
W dotychczasowym § 65 odwołanie do § 64 zostaje zaktualizowane na odwołanie do § 56,
W dotychczasowym § 66 po wyrazie „umowy” dodaje się wyraz „produktowej”.
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