Bank Pocztowy Spółka Akcyjna

Warszawa, dnia 28.02.2020 r.

Centrala
ul. Jagiellońska 17, 85 - 959 Bydgoszcz
tel. 52 34 99 100, fax 52 58 38 202
infolinia: 801 100 500, 52 34 99 499
www.pocztowy.pl
Szanowni Państwo,
Dziękujemy, że pozostajecie Państwo w gronie Klientów Banku Pocztowego S.A.
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 maja 2020 r. zmianie ulega „Taryfa opłat i prowizji bankowych stosowanych przez
Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych” w zakresie Pocztowego Rachunku Podstawowego.
A. PODSTAWY FAKTYCZNE:
1) art. 2 pkt 33a oraz art. 59ie ust. 2, 3 i 5 Ustawy o usługach płatniczych,
2) wzrost cen towarów i usług o 1,7% liczone rok do roku, analizowane w okresie półrocznym,
3) wzrost wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród
z zysku, o 3,12%, liczone rok do roku, analizowane w okresie półrocznym,
B. PODSTAWA PRAWNA:
1) część 1 ust. 10 pkt 1), 2), i 3) Taryfy Opłat i Prowizji stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów
detalicznych,
2) § 13 ust. 2 pkt. 1), 2), i 3) Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku
Pocztowym S.A.
C. PODSTAWOWE ZMIANY:
1) zniesienie opłaty za wypłatę gotówki w sieciach bankomatów na terenie kraju i krajów EOG (po wykorzystaniu
limitu 5 bezpłatnych wypłat),
2) zwiększenie opłaty za abonament na bezprowizyjne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju i za
granicą, z 5 zł do 6,50 zł,
3) zwiększenie opłaty za ustanowienie/odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci, z 7 zł do 9 zł.
D. AKCEPTACJA ZMIAN:
Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 maja 2020 r.
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 30 kwietnia 2020 r.
Szczegółowy wykaz zmian zawarty został w Załączniku do niniejszego pisma. Dołączyliśmy także nowy „Dokument
dotyczący opłat” dla Pocztowego Rachunku Podstawowego. Pełna treść zmienionej Taryfy dostępna jest
w placówkach Banku i na stronie internetowej www.pocztowy.pl.
Z poważaniem,

Agnieszka Postek
Z-ca Dyrektora Departamentu Produktów
Depozytowych i Ubezpieczeń
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Załącznik
1. Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie:
1. W Części 2 – Produkty w ofercie:
1) w Rozdziale 1 Rachunki płatnicze (oszczędnościowo-rozliczeniowe) - Pocztowy Rachunek Podstawowy:
a) w L.p. 7.1, w kolumnie „Rodzaj Czynności/Usługi” wykreśla się sformułowanie „dyspozycji na
wypadek śmierci/”,
b) dodaje się nowe L.p. 7.2 w brzmieniu:
7.2

Ustanowienie/odwołanie dyspozycji na
wypadek śmierci do rachunku płatniczego

za każde
ustanowienie/odwołanie

9 zł

a dotychczasowa numeracja L.p. od 7.2 do 7.3 otrzymuje numery od 7.3 do 7.4.
2) W Rozdziale 2 Karty płatnicze, część I KARTA PŁATNICZA DO RACHUNKU:
a) nie oznaczony dotychczas zapis po L.p. 7. oznacza się L.p. 8, a dotychczasowa numeracja L.p. od 8 do
11 otrzymuje numery od 9 do 12,
b) w dotychczasowy L.p. 10 , w kolumnie „Bliskie Konto Pocztowe, Pocztowe Konto Aktywny Nestor,
Pocztowy Rachunek Podstawowy” wykreśla się zapis „5 zł dla Pocztowego Rachunku
Podstawowego”, tym samym określając opłatę dla Pocztowego Rachunku Podstawowego na
poziomie 6,50 zł
c) przypis 10) otrzymuje brzmienie: „Dotyczy Pocztowego Rachunku Podstawowego”.
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