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§ 2 Definicja:

WYKAZ ZMIAN OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 3 SIERPNIA 2021 R.
W OGÓLNYCH WARUNKACH UMOWY
RACHUNKÓW BANKOWYCH, KARTY ORAZ ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW DOSTĘPU
Brzmienie przed zmianą
Brzmienie po zmianie
Kurs Obciążeniowy - inny niż Kurs Standardowy kurs walutowy
ustalany przez Organizację Płatniczą Mastercard, udostępniany
Bankowi, dostępny na Stronie Internetowej, służący do
przeliczenia zgodnie z Umową Transakcji wykonywanych Kartą
Otwartą na Świat Mastercard, Moją Kartą Premium Mastercard
oraz Kartą Debetową Wealth Management Mastercard w
walucie obcej;
Kurs Standardowy – kurs walutowy ustalany przez Organizację
Płatniczą dostępny na stronie internetowej Organizacji
Płatniczej (Mastercard:
www.mastercard.com/global/currencyconversion/index.html
oraz VISA: www.visaeurope.com/making-payments/exchangerates) służący do przeliczenia zgodnie z Umową Transakcji
wykonywanych Kartą (z wyjątkiem Karty Otwartej na Świat
Mastercard, Mojej Karty Premium Mastercard oraz Karty
Debetowej Wealth Management Mastercard);
Organizacja Płatnicza – organizacja kartowa, której członkami
są instytucje finansowe tworzące system rozliczeń Transakcji
dokonywanych przy użyciu Kart, w tym Mastercard Worldwide
lub Visa;

Kurs Obciążeniowy– kurs walutowy ustalany przez Organizację
Płatniczą dostępny na stronie internetowej Organizacji Płatniczej
(Mastercard:
www.mastercard.com/global/currencyconversion/index.html oraz
VISA:
www.visaeurope.com/making-payments/exchange-rates)
służący do przeliczenia zgodnie z Umową Transakcji wykonywanych
Kartą;
Brak

Osoba Małoletnia – osoba, która nie ukończyła 18 lat i nie
posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, mająca
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
będąca rezydentem podatkowym i jednocześnie obywatelem
polskim lub ukraińskim lub szwajcarskim lub obywatelem
jednego z krajów EOG;
Przedstawiciel ustawowy – przedstawiciel ustawowy
Posiadacza, którym jest każdy z jego rodziców, o ile Posiadacz
pozostaje pod ich władzą rodzicielską, a także ustanowiony
przez sąd opiekuńczy opiekun lub kurator;

Osoba Małoletnia – osoba, która nie ukończyła 18 lat i nie posiada
pełnej zdolności do czynności prawnych, mająca miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca
Rezydentem Podatkowym i jednocześnie obywatelem polskim lub
ukraińskim lub szwajcarskim lub obywatelem jednego z krajów EOG;

Organizacja Płatnicza – organizacja kartowa Mastercard lub Visa;

Przedstawiciel ustawowy – przedstawiciel ustawowy Posiadacza,
którym jest każdy z jego rodziców (mający miejsce zamieszkania na
terytorium
Rzeczpospolitej
Polskiej,
będący
Rezydentem
Podatkowym i jednocześnie obywatelem polskim lub ukraińskim lub
szwajcarskim lub obywatelem jednego z krajów EOG, o ile Posiadacz
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pozostaje pod ich władzą rodzicielską, a także ustanowiony przez
sąd opiekuńczy opiekun lub kurator;
§ 2 Definicja:

§ 2 Definicja:

§ 2 Definicja:

§ 2 Definicja:

§7

Przelew SEPA polecenie przelewu w walucie euro pomiędzy
rachunkami prowadzonymi w bankach państw EOG oraz
Szwajcarii, zawierający prawidłowy numer rachunku
beneficjenta, zgodny z formatem IBAN, wolny od jakichkolwiek
dodatkowych instrukcji płatniczych, realizowany w Opcji
Kosztowej SHA;
Brak

Przelew SEPA polecenie przelewu w walucie euro pomiędzy
rachunkami prowadzonymi w bankach w państwach tzw. jednolitego
obszar płatności w euro (w tym EOG i Szwajcarii)
i zawierające prawidłowy numer rachunku beneficjenta, zgodny z
formatem IBAN, wolny od jakichkolwiek dodatkowych instrukcji
płatniczych, realizowany w Opcji Kosztowej SHA;
Przelew TARGET – przelew w euro pomiędzy posiadaczami
rachunków w bankach będących uczestnikiem Transeuropejskiego
Zautomatyzowanego Systemu Ekspresowego Transferu Płatności
(TARGET);
Urządzenie Mobilne – wielofunkcyjne urządzenie przenośne
umożliwiające składanie Zleceń Płatniczych lub korzystanie
z Aplikacji Mobilnej;
Usługa 3D Secure – usługa umożliwiająca dokonywanie Transakcji
bez
fizycznego
przedstawiania
Karty,
z zastosowaniem Silnego Uwierzytelniania z wykorzystaniem Hasła
3D Secure i dodatkowego pytania zabezpieczającego lub Metody
Autoryzacji dla Aplikacji Mobilnej. Metodę Silnego Uwierzytelniania
Użytkownik Karty ustala za pośrednictwem Systemu Bankowości
Internetowej; po wyborze metody Silnego Uwierzytelniania
wszystkie Transakcje objęte Usługą 3D Secure wymagają użycia
wybranej metody;

Urządzenie Mobilne – wielofunkcyjne urządzenie przenośne z
dostępem do internetu, integrujące w sobie funkcje komputera
lub telefonu komórkowego;
Usługa 3D Secure – usługa umożliwiająca dokonywanie
Transakcji
bez
fizycznego
przedstawiania
Karty,
z zastosowaniem Silnego Uwierzytelniania z wykorzystaniem
Hasła 3D Secure i dodatkowego pytania zabezpieczającego lub
Metody Autoryzacji dla Aplikacji Mobilnej (w momencie jej
udostępnienia przez Bank). Metodę Silnego Uwierzytelniania
Użytkownik Karty ustala za pośrednictwem Systemu
Bankowości Internetowej; po wyborze metody Silnego
Uwierzytelniania wszystkie Transakcje objęte Usługą 3D Secure
wymagają użycia wybranej metody;
1. Posiadacz
może
otwierać
w
Banku
Rachunki 1. Posiadacz może otwierać w Banku Rachunki Oszczędnościowe po
Oszczędnościowe po zawarciu Umowy.
zawarciu Umowy.
2. Bank nie otwiera Rachunku Oszczędnościowego na rzecz 2. Od dnia 1.08.2021 roku Bank otwiera Rachunek Oszczędnościowy
Osoby Małoletniej posiadającej Konto Osobiste z Planem
prowadzony na rzecz jednego Posiadacza, jedynie, gdy jest on
Taryfowym Konto Samodzielniaka.
uprzednio Posiadaczem Konta Osobistego lub ww. rachunek
3. Do Rachunku Oszczędnościowego nie można składać Zleceń
zostanie otwarty
jednocześnie z Kontem Osobistym.
w zakresie zleceń stałych i poleceń zapłaty, z zastrzeżeniem
Postanowienie stosuje się odpowiednio w zakresie Rachunku
Rachunków Oszczędnościowych Posiadaczy posiadających
Oszczędnościowego prowadzonego jako rachunek wspólny.
jednocześnie Konto Osobiste z Planem Taryfowym 3. Od dnia 1.08.2021 roku Posiadacz może otworzyć Rachunek
Bankowość Prywatna lub Bankowość Prywatna Diamond,
Oszczędnościowy prowadzony na rzecz jednego Posiadacza
zgodnie z postanowieniami określonymi w Taryfie.
(oferowanego przez Bank pod właściwą nazwą handlową),
jedynie
gdy
nie
jest
Posiadaczem
ww.
Rachunku
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4. W
odniesieniu
do
wybranych
Rachunków
Oszczędnościowych Posiadacz może złożyć Zlecenie
polecenia przelewu wyłącznie na Konto Osobiste Posiadacza.
Wybrane Rachunki Oszczędnościowe mogą być uznawane
wyłącznie poleceniami przelewu z Konta Osobistego
Posiadacza. Informacje te są podane w Taryfie.

§ 13 ust. 12-14

12.

13.
14.

Odwołanie i zmiana pełnomocnictwa następuje na
zasadach określonych dla złożenia pełnomocnictwa, z
zastrzeżeniem, że w przypadku Klientów posiadających
Konta Osobiste z Planem Taryfowym Bankowość
Prywatna lub Bankowość Prywatna Diamond odwołanie
pełnomocnictwa może nastąpić za pośrednictwem
Centrum Bankowości Prywatnej telefonicznie.
Zmiana pełnomocnictwa powinna być dokonana poprzez
odwołanie istniejącego pełnomocnictwa i ustanowienie
nowego.
brak

Oszczędnościowego, z zastrzeżeniem, że na rzecz Posiadacza
Konta Osobistego z Planem Taryfowym Bankowość Prywatna lub
Bankowość Prywatna Diamond może być otwartych taka liczba
Rachunków Oszczędnościowych (oferowanych przez Bank pod
właściwą nazwą handlową), aby po ich otwarciu – łącznie - nie
przekroczyła pięciu. Postanowienie stosuje się odpowiednio w
zakresie Rachunku Oszczędnościowego prowadzonego jako
rachunek wspólny.
4. Bank nie otwiera Rachunku Oszczędnościowego na rzecz Osoby
Małoletniej posiadającej Konto Osobiste z Planem Taryfowym
Konto Samodzielniaka.
5. Do Rachunku Oszczędnościowego nie można składać Zleceń w
zakresie zleceń stałych i poleceń zapłaty, z zastrzeżeniem
Rachunków Oszczędnościowych Posiadaczy posiadających
jednocześnie Konto Osobiste z Planem Taryfowym Bankowość
Prywatna lub Bankowość Prywatna Diamond, zgodnie z
postanowieniami określonymi w Taryfie.
6. W odniesieniu do wybranych Rachunków Oszczędnościowych
Posiadacz może złożyć Zlecenie polecenia przelewu wyłącznie na
Konto Osobiste Posiadacza. Wybrane Rachunki Oszczędnościowe
mogą być uznawane wyłącznie poleceniami przelewu z Konta
Osobistego Posiadacza. Informacje te są podane w Taryfie.
12. Zmiana pełnomocnictwa następuje na zasadach określonych dla
złożenia pełnomocnictwa.
13. Odwołanie pełnomocnictwa następuje na zasadach określonych
dla złożenia pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem, że:
1) w przypadku Klientów posiadających Konta Osobiste
z Planem Taryfowym Bankowość Prywatna lub Bankowość
Prywatna Diamond odwołanie pełnomocnictwa może
nastąpić za pośrednictwem Centrum Bankowości Prywatnej
telefonicznie,
2) w przypadku pełnomocnictwa stałego bez ograniczeń oraz
pełnomocnictwa rodzajowego odwołanie pełnomocnictwa
może nastąpić za pośrednictwem Systemu Bankowości
Internetowej.
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14. Zmiana zakresu pełnomocnictwa powinna być dokonana
poprzez
odwołanie
istniejącego
pełnomocnictwa
i ustanowienie nowego.
§ 14 ust. 2 pkt 6)

stawek LIBOR CHF, LIBOR USD lub EURIBOR, określających koszt stawek LIBOR CHF, LIBOR USD lub EURIBOR (lub stawek
pozyskania środków finansowych na zagranicznych rynkach referencyjnych je zastępujących), określających koszt pozyskania
międzybankowych, o co najmniej 0,1 p.p.,
środków finansowych na zagranicznych rynkach międzybankowych,
o co najmniej 0,1 p.p.,

§ 15 ust. 9-12

brak

9. Z chwilą otrzymania przez Bank wiarygodnego dokumentu
potwierdzającego śmierć jednego z Posiadaczy rachunku
wspólnego,
Rachunek
ten
ulega
przekształceniu
w rachunek prowadzony na rzecz żyjącego (żyjących)
Posiadacza (Posiadaczy), jeżeli łącznie są spełnione następujące
warunki:
1) do żadnego z Rachunków prowadzonych w ramach Umowy
nie jest przyznany limit kredytu;
2) żaden z Rachunków prowadzonych w ramach Umowy nie jest
rachunkiem wskazanym w umowie o kredyt jako rachunek
przeznaczony do obsługi kredytu (w tym do pobierania rat
kapitałowo-odsetkowych z tytułu umowy o kredyt);
3) Bank nie prowadzi innego indywidualnego Rachunku na rzecz
żyjącego Posiadacza (jeśli Rachunek wspólny był prowadzony
dla dwóch osób) i odpowiednio nie prowadzi innego
Rachunku wspólnego na rzecz żyjących Posiadaczy (jeśli
Rachunek był prowadzony na trzy lub więcej osób (nie
występuje tożsamość podmiotowa po stronie Posiadaczy).
Jeśli co najmniej jeden z warunków nie zostanie spełniony
rachunek jest nadal prowadzony jako rachunek wspólny.
10. Jeśli wystąpią okoliczności wskazane w ust. 9 pkt 1) lub 2)
powyżej, do momentu dodatkowych uzgodnień żyjącego (ych)
Posiadacza (y) z Bankiem, w zakresie udzielonego kredytu,
Rachunek prowadzony jest przez Bank jako wspólny. Jeżeli ma
zastosowanie wyłącznie pkt 3) powyżej, Rachunek ulega
zamknięciu, a środki zostają zaksięgowane na Rachunku żyjącego
(żyjących) Posiadacza(y).
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11. Z chwilą przekształcenia rachunku wspólnego, o którym mowa
w ust. 9 powyżej:
1) Posiadacz może złożyć dyspozycję na wypadek śmierci, o ile
po przekształceniu Bank będzie prowadził rachunek na rzecz
jednej osoby.
2) wszelkie złożone Dyspozycje i Zlecenia do Rachunku przed
chwilą przekształcenia pozostają w mocy, chyba, że
Posiadacz po przekształceniu je odwoła lub zmodyfikuje;
3) udzielone pełnomocnictwa przed chwilą przekształcenia
wygasają;
4) roszczenia zapisobiercy (ów) windykacyjnego (ych) albo
spadkobiercy (ów) zmarłego Posiadacza mogą być
skierowane
jedynie
do
żyjącego
Posiadacza
(y)
przekształconego Rachunku (postanowienie stosuje się
odpowiednio do sytuacji określonych w ust. 10 powyżej;

§ 17 pkt 7

12. W przypadku jednoczesnej śmierci wszystkich Posiadaczy
Rachunku wspólnego Umowa wygasa, a środki zgromadzone na
Rachunku,
Bank
wypłaci
(w proporcjonalnym udziale) zapisobiercy (om) windykacyjnemu
(ym), a jeśli nie ustanowiono zapisobiercy (ów) windykacyjnego
(ych) - spadkobiercy/om danej osoby zmarłej na podstawie
uprzednio przedstawionego prawomocnego postanowienia sądu
o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu
poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza,
a w przypadku, gdy nie ustanowiono zapisobiercy (ów)
windykacyjnego (ych) w odniesieniu do danej osoby zmarłej i jest
więcej niż jeden spadkobierca, po złożeniu dodatkowo w Banku,
przez wszystkich uprawnionych, oświadczenia o dziale spadku w
zakresie środków zdeponowanych na Rachunku albo doręczeniu
dokonanego już działu spadku lub częściowego działu spadku w
zakresie środków zdeponowanych na Rachunku w formie aktu
notarialnego lub orzeczenia sądu.
polecenia przelewu walutowego innego niż Przelew SEPA – polecenia przelewu walutowego innego niż Przelew SEPA
Opcji Kosztowej, kodu BIC Banku Odbiorcy lub innych danych i Przelew TARGET – Opcji Kosztowej, kodu BIC Banku Odbiorcy lub
jednoznacznie identyfikujących Bank Odbiorcy,
innych danych jednoznacznie identyfikujących Bank Odbiorcy,
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§ 20 ust. 1 pkt 4)

Brak

Przelew TARGET.

§ 20 ust. 2 pkt 1)-3)

1) opcja SHA – prowizje i opłaty należne bankowi
wysyłającemu pokrywa zleceniodawca, a koszty banku
odbiorcy przelewu i banków pośredniczących biorących
udział w realizacji przelewu pokrywa odbiorca (Opcja
Kosztowa dostępna dla Przelewów PSD, Przelewów SEPA
i Przelewów Zagranicznych);
2) opcja OUR – zleceniodawca przelewu zobowiązuje się do
zapłaty wszystkich należnych prowizji i opłat bankowych
z tytułu realizacji przelewu, w tym kosztów banków
pośredniczących biorących udział w realizacji przelewu
(Opcja Kosztowa dostępna dla Przelewów Zagranicznych,
z wyłączeniem Przelewów SEPA);
3) opcja BEN – prowizje i opłaty wszystkich banków
biorących udział w realizacji przelewu pokrywa odbiorca,
a opłaty pomniejszają kwotę przelewu (Opcja Kosztowa
dostępna dla Przelewów Zagranicznych, z wyłączeniem
Przelewów SEPA).
Brak

1) opcja SHA – prowizje i opłaty należne bankowi wysyłającemu
pokrywa zleceniodawca, a koszty banku odbiorcy przelewu i
banków pośredniczących biorących udział w realizacji przelewu
pokrywa odbiorca (Opcja Kosztowa dostępna dla Przelewów
PSD, Przelewów SEPA, Przelewów TARGET i Przelewów
Zagranicznych);
2) opcja OUR – zleceniodawca przelewu zobowiązuje się do zapłaty
wszystkich
należnych
prowizji
i
opłat
bankowych
z tytułu realizacji przelewu, w tym kosztów banków
pośredniczących biorących udział w realizacji przelewu (Opcja
Kosztowa
dostępna
dla
Przelewów
Zagranicznych,
z wyłączeniem Przelewów SEPA oraz Przelewów TARGET);
3) opcja BEN – prowizje i opłaty wszystkich banków biorących
udział w realizacji przelewu pokrywa odbiorca, a opłaty
pomniejszają kwotę przelewu (Opcja Kosztowa dostępna dla
Przelewów Zagranicznych, z wyłączeniem Przelewów SEPA i
Przelewów TARGET).
7. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika Karty na
inicjowanie Transakcji cyklicznych przez Punkt Akceptujący
(subskrypcje), zgoda na ich wykonanie nie wygasa
w momencie zastrzeżenia lub zablokowania Karty, ani
w przypadku wznowienia Karty.
8. Transakcje cykliczne są wykonywane do chwili wycofania zgody
przez Użytkownika Karty. Cofnięcie zgody na wykonanie
Transakcji cyklicznych wymaga złożenia odpowiedniego
oświadczenia w Punkcie Akceptującym (rezygnacja z
subskrypcji)
zgodnie
z
zawartą
umową
pomiędzy
Użytkownikiem Karty a Punktem Akceptującym.
Użytkownik autoryzuje Transakcję bezgotówkową Kartą poprzez:
1) wprowadzenie PIN-u
do POS lub Terminala CAT
i zatwierdzenie Zlecenia lub przez złożenie podpisu na
potwierdzeniu Transakcji dla Transakcji dokonanej poza EOG,
zgodnego z wzorem podpisu znajdującym się na odwrocie Karty
- w przypadku fizycznego przedstawienia Karty,
2) podanie numeru Karty, daty jej ważności, Kodu CVC2/CVV2 lub
Hasła 3D Secure / Hasła 3D Secure i pytania zabezpieczającego /

§ 24 ust. 7-8

§ 25 ust. 2

Użytkownik autoryzuje Transakcję bezgotówkową Kartą
poprzez:
1) wprowadzenie PIN-u do POS lub Terminala CAT
i zatwierdzenie Zlecenia w przypadku fizycznego
przedstawienia Karty lub przez złożenie podpisu na
potwierdzeniu Transakcji dla Transakcji dokonanej poza
EOG, zgodnego z wzorem podpisu znajdującym się na
odwrocie Karty,
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2) podanie numeru Karty, daty jej ważności, Kodu CVC2/CVV2
lub Hasła 3D Secure / Hasła 3D Secure i pytania
zabezpieczającego / Metody autoryzacji dla Aplikacji
Mobilnej (w momencie udostępnienia przez Bank)
i zatwierdzenie Zlecenia, w przypadku wykonywania
Transakcji bez fizycznego przedstawienia Karty,
3) zbliżenie Karty lub Urządzenia Mobilnego umożliwiającego
dokonywanie Transakcji zbliżeniowych w formie
powiązanej z Kartą aplikacji instalowanej na tym
urządzeniu do czytnika zbliżeniowego w przypadku
Transakcji Zbliżeniowej do limitu kwotowego określonego
w Komunikacie,
4) poprzez zbliżenie Karty lub Urządzenia Mobilnego do
czytnika zbliżeniowego i jednoczesne wprowadzenie PIN-u
i zatwierdzenie Zlecenia w przypadku Transakcji
Zbliżeniowych powyżej limitu kwotowego, o którym mowa
w pkt 3, lub gdy łączna kwota wykonanych Transakcji
Zbliżeniowych od ostatniego zastosowania Silnego
Uwierzytelniania przekroczy 150 EUR,
5) wprowadzenie Karty do Terminala CAT niewymagającego
PIN-u oraz dokonanie za jego pośrednictwem zakupu usługi
lub towaru.
§ 25 ust. 3

Użytkownik Autoryzuje Transakcję gotówkową Kartą
w następujący sposób:
1) w Bankomacie poprzez włożenie Karty do Bankomatu
podanie PIN-u na klawiaturze Bankomatu i zatwierdzenie
Zlecenia;
2) we Wpłatomacie – celem dokonania wpłaty gotówki –
poprzez włożenie Karty do Wpłatomatu i zatwierdzenie
Zlecenia;
3) poprzez zbliżenie Karty lub Urządzenia Mobilnego do
czytnika zbliżeniowego Bankomatu, wprowadzenie PIN-u
i zatwierdzenie Zlecenia;
4) wprowadzenie PIN-u do POS i zatwierdzenie Zlecenia lub
złożenie podpisu na potwierdzeniu dokonania Transakcji w
kasach banków i innych instytucji finansowych; lub

Metody autoryzacji dla Aplikacji Mobilnej i zatwierdzenie
Zlecenia w przypadku wykonywania Transakcji bez fizycznego
przedstawienia Karty,
3) zbliżenie Karty lub Urządzenia Mobilnego umożliwiającego
dokonywanie Transakcji zbliżeniowych w formie powiązanej z
Kartą aplikacji instalowanej na tym urządzeniu do czytnika
zbliżeniowego w przypadku Transakcji Zbliżeniowej do limitu
kwotowego
określonego
w Komunikacie,
4) poprzez zbliżenie Karty lub Urządzenia Mobilnego do czytnika
zbliżeniowego i jednoczesne wprowadzenie PIN-u i
zatwierdzenie Zlecenia - w przypadku Transakcji Zbliżeniowych
powyżej limitu kwotowego, o którym mowa w pkt 3, lub gdy
łączna kwota wykonanych Transakcji Zbliżeniowych od
ostatniego zastosowania Silnego Uwierzytelniania przekroczy
150 EUR,
5) poprzez zbliżenie Urządzenia Mobilnego do czytnika
zbliżeniowego i Autoryzację Transakcji poprzez odblokowanie
Urządzenia Mobilnego za pomocą metody ustawionej na tym
Urządzeniu Mobilnym,
6) wprowadzenie Karty do Terminala CAT niewymagającego PIN-u
oraz dokonanie za jego pośrednictwem zakupu usługi lub
towaru.
Użytkownik
Autoryzuje
Transakcję
gotówkową
Kartą
w następujący sposób:
1) poprzez włożenie Karty do Bankomatu/ Wpłatomatu,
wprowadzenie PIN-u na klawiaturze i zatwierdzenie Zlecenia;
2) poprzez zbliżenie Karty lub Urządzenia Mobilnego do czytnika
zbliżeniowego Bankomatu/ Wpłatomatu, wprowadzenie PIN-u
na klawiaturze i zatwierdzenie Zlecenia;
3) wprowadzenie PIN-u do POS i zatwierdzenie Zlecenia lub
złożenie podpisu na potwierdzeniu dokonania Transakcji
w kasach banków i innych instytucji finansowych; lub
4) w inny sposób uzgodniony pomiędzy stronami.
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5) w inny sposób uzgodniony pomiędzy stronami.

§ 26 ust. 2 pkt 6)

dla transakcji przy użyciu Karty w sposób określony w § 25
ust. 2 pkt 2) i 4) oraz ust. 3.

dla transakcji przy użyciu Karty w sposób określony w § 25 ust. 2 pkt
2), 4) i 5) oraz ust. 3.

§ 30 ust. 3

Polecenie przelewu wykonywane za pośrednictwem systemu Polecenie przelewu wykonywane za pośrednictwem systemu
SORBNET2 (wyłącznie w złotych) jest realizowane niezwłocznie SORBNET2 (wyłącznie w złotych) jest realizowane niezwłocznie w
w dniu otrzymania przez Bank Zlecenia do Godziny Granicznej dniu otrzymania przez Bank Zlecenia do Godziny Granicznej.
Postanowienie stosuje się odpowiednio do Przelewu TARGET.

§ 33 ust. 6 pkt 2)

Posiadacz - lub każdy ze Współposiadaczy - dla siebie jako
Użytkownika Karty, przy czym wydanie Karty do Dorosłości dla
Osoby Małoletniej następuje na jej wniosek, wyłączenie za
uprzednią zgodą jej Przedstawiciela ustawowego,

§ 33 ust. 8-9

8. Użytkownik Karty może nadać i zmienić PIN
za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej
GOonline, Aplikacji Mobilnej z wykorzystaniem Metody
Autoryzacji dla Aplikacji Mobilnej oraz Bankofonu po
uprzednim zweryfikowaniu tożsamości (od momentu
udostępnienia takich funkcjonalności).
9. Na wniosek Użytkownika Karty PIN może zostać
wygenerowany w formie wiadomości SMS na podany numer
telefonu komórkowego Użytkownika Karty, a w przypadku
braku tego numeru, w formie papierowej, PIN zostanie
wysłany listem zwykłym na adres korespondencyjny
Posiadacza Karty/Użytkownika Karty w terminie do 14 dni
od dnia zawarcia Umowy.

§ 33 ust. 13-14

13. Na Karcie uwidaczniany jest rok oraz miesiąc, do którego
Karta jest ważna, przy czym termin jej ważności kończy się
z upływem ostatniego dnia tego miesiąca.
14. Kontem Powiązanym do Karty Multiwalutowej może być
Rachunek Walutowy prowadzony przez Bank na rzecz tego

Posiadacz - lub każdy ze Współposiadaczy - dla siebie oraz dla
każdego ze Współposiadaczy jako Użytkowników Karty, przy czym
wydanie Karty do Dorosłości dla Osoby Małoletniej następuje na jej
wniosek, wyłączenie za uprzednią zgodą jej Przedstawiciela
ustawowego,
8. Użytkownik
Karty
może
nadać
i
zmienić
PIN
za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej GOonline,
Aplikacji Mobilnej z wykorzystaniem Metody Autoryzacji dla
Aplikacji Mobilnej oraz Bankofonu po uprzednim zweryfikowaniu
tożsamości
lub
zgodnie
z instrukcją przesłaną wraz z kartą. Wymiana lub wznowienie
karty może skutkować koniecznością nadania nowego numeru
PIN.
9. Na wniosek Użytkownika Karty PIN może zostać wygenerowany
w formie wiadomości SMS na podany numer telefonu
komórkowego Użytkownika Karty, a w przypadku braku tego
numeru, w formie papierowej, PIN zostanie wysłany listem
zwykłym
na
adres
korespondencyjny
Posiadacza
Karty/Użytkownika Karty w terminie do 14 dni od dnia zawarcia
Umowy. Możliwość złożenia przez Użytkownika Karty wniosku o
wygenerowanie PIN w formie wiadomości SMS jest dostępna do
dnia 31 października 2021 roku.
13. Na Karcie uwidoczniony jest rok oraz miesiąc, do którego Karta
jest ważna, przy czym termin jej ważności kończy się z upływem
ostatniego dnia tego miesiąca.
14. Kontem Powiązanym do Karty Multiwalutowej może być
dowolny Rachunek Walutowy prowadzony przez Bank na rzecz
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samego Posiadacza (Posiadaczy), co Konto Osobiste, do
którego wydana jest Karta Multiwalutowa, o ile umowy
zawarte przed dniem 9 listopada 2019 roku nie stanowią
inaczej.

§ 35 ust. 7

Transakcje dokonywane Kartą w Internecie mogą być
dodatkowo zabezpieczone Hasłem 3D Secure lub Usługą 3D
Secure.

§ 37

1.

Kwoty Transakcji dokonanych:
1) Kartą Otwartą na Świat Mastercard, Moją Kartą
Premium Mastercard oraz Kartą Debetową Wealth
Management Mastercard w walucie obcej – przeliczane
są na złote z zastosowaniem Kursu Obciążeniowego
obowiązującego w momencie Autoryzacji Transakcji
przez Użytkownika
Karty, a
dla Transakcji
powtarzalnych Kartą (tj. Transakcji przy użyciu Karty,
której skutkiem jest regularne obciążanie Rachunku, do
którego wydana jest Karta ustaloną pomiędzy
Użytkownikiem Karty a odbiorcą kwotą w ustalonych
okresach czasu i ustalonym terminie) – w momencie
otrzymania przez Bank informacji od Organizacji
Płatniczej lub od agenta rozliczeniowego o dokonanej
Transakcji Kartą, który jest jednocześnie terminem
płatności Transakcji powtarzalnej ustalonym pomiędzy
Użytkownikiem Karty, a odbiorcą środków pieniężnych;
2) z uwzględnieniem postanowień § 24, Kartą Mastercard
Multiwalutową w ciężar Konta Osobistego w walucie
innej niż euro - przeliczane są na euro przez Organizację
Płatniczą z zastosowaniem Kursu Standardowego
obowiązującego w tej Organizacji Płatniczej w dniu
dokonania przez nią rozliczenia Transakcji;
3) Kartą Mastercard wydaną do Rachunku Walutowego
w euro w walucie innej niż euro - przeliczane są przez
Organizację Płatniczą na euro z zastosowaniem Kursu
Standardowego obowiązującego w tej Organizacji

Posiadacza
(indywidualny
lub
wspólny),
z wyłączeniem Rachunków Walutowych, które są prowadzone na
rzecz tego (tych) samego (samych) Posiadacza(y) w ramach
innej Umowy niż Umowa, na podstawie której Bank prowadzi
Konto Osobiste do którego wydano Kartę Multiwalutowa, z
uwzględnieniem postanowień umów zawartych przed dniem 9
listopada 2019 roku.
Transakcje dokonywane Kartą w Internecie mogą być dodatkowo
zabezpieczone Usługą 3D Secure.
1.

Kwoty Transakcji dokonanych:
1) Kartą Mastercard wydaną do Konta Osobistego dokonanych
w walucie obcej – przeliczane są na złote z zastosowaniem
Kursu Obciążeniowego obowiązującego w Organizacji
Płatniczej Mastercard.;
2) z uwzględnieniem postanowień § 24, Kartą Mastercard
Multiwalutową w ciężar Konta Osobistego w walucie innej
niż złoty - przeliczane są na złoty przez Organizację
Płatniczą
Mastercard
z
zastosowaniem
Kursu
Obciążeniowego obowiązującego w tej Organizacji
Płatniczej
3) Kartą Mastercard wydaną do Rachunku Walutowego w
euro w walucie:
a) innej niż euro i złoty - przeliczane są przez Organizację
Płatniczą na euro z zastosowaniem Kursu
Obciążeniowego obowiązującego w tej Organizacji
Płatniczej;
b) złoty - przeliczane są na euro po kursie kupna
prezentowanym
w
Tabeli
Kursów
Walut
i rozliczane w euro.
4) Kartami wydanymi w systemie VISA w walucie obcej przeliczane są na złote przez tę Organizację Płatniczą
z zastosowaniem Kursu Obciążeniowego obowiązującego w
tej Organizacji Płatniczej.
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Płatniczej w dniu dokonania przez nią przeliczenia
Transakcji i rozliczane są w euro;
4) innymi niż wymienione w pkt 1-3 Kartami wydanymi
przez Bank w systemie Mastercard w walucie obcej innej
niż euro – przeliczane są na euro przez tą Organizację
Płatniczą z zastosowaniem Kursu Standardowego
obowiązującego w tej Organizacji Płatniczej w dniu
dokonania przez nią rozliczenia Transakcji,
5) Kartami wydanymi w systemie VISA w walucie obcej niż
złoty - przeliczane są na złote przez tę Organizację
Płatniczą z zastosowaniem Kursu Standardowego
obowiązującego w tej Organizacji Płatniczej.

2.

2.

Z zastrzeżeniem § 39 ust. 6 oraz z wyłączeniem Karty
Otwartej na Świat Mastercard, Mojej Karty Premium
Mastercard oraz Karty Debetowej Wealth Management
Mastercard, kwoty Transakcji wykonane Kartą w systemie
Mastercard w euro oraz kwoty Transakcji przeliczone przez 3.
Organizację Płatniczą na euro, przeliczane są przez Bank na
złote po kursie sprzedaży euro, określonym w pierwszej
Tabeli kursów walut w dniu rozliczenia przez Bank
Transakcji. Rozliczenie Transakcji jest realizowane na
podstawie danych uzyskanych od Organizacji Płatniczych.

3.

Kursy walut stosowane przez Organizację Płatniczą
publikowane są stronach internetowych, przy czym na
dzień zawarcia Umowy jest to odpowiednio:
1) Strona
Internetowa
–
w
zakresie
Kursu
Obciążeniowego
stosowanego
do
przeliczenia
Transakcji Płatniczych wykonywanych Kartą Otwartą
na Świat Mastercard, Moją Kartą Premium Mastercard
lub Kartą Debetową Wealth Management Mastercard;
2) strona internetowa:
www.mastercard.com/global/currencyconversion/ind
ex.html w zakresie Kursu Standardowego dla
pozostałych Kart wydanych w systemie Mastercard;
3) strona internetowa: www.visaeurope.com/makingpayments/exchange-rates
w
zakresie
Kursu
Standardowego dla Kart wydanych w systemie VISA.

Kursy walut stosowane przez Organizację Płatniczą publikowane
są stronach internetowych, przy czym na dzień zawarcia Umowy
jest to odpowiednio:
1) Strona internetowa:
www.mastercard.com/global/currencyconversion/index.ht
ml w zakresie Kursu Obciążeniowego dla Kart wydanych w
systemie Mastercard;
2) strona
internetowa:
www.visaeurope.com/makingpayments/exchange-rates
w
zakresie
Kursu
Obciążeniowego dla Kart wydanych w systemie VISA.
Informacje o zastosowanych kursach walutowych przy
przeliczeniu Transakcji można także uzyskać za pośrednictwem
Telefonicznego
Centrum
Obsługi
Klienta,
Centrum
Telefonicznego,
Kanału
Czat,
Private
Line,
a także Centrum Bankowości Prywatnej lub w oddziale Banku.
Bank przesyła nieodpłatnie Użytkownikowi Karty w formie
elektronicznej, w odniesieniu do wydanych mu Kart, informację
o łącznych opłatach za przewalutowanie Transakcji. Opłaty są
przedstawione jako marża procentowa w stosunku do
najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro
ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny. Informację o
marży Bank przesyła niezwłocznie po otrzymaniu Zlecenia
przeprowadzenia Transakcji w krajach EOG w walutach tych
krajów, dotyczącego wypłaty gotówki z Bankomatu lub płatności
Kartą w Punkcie Akceptującym, gdy Transakcja jest
denominowana w dowolnej walucie kraju EOG innej niż polski
złoty. Bank przesyła wskazane wyżej informacje w formie
wiadomości e-mail (o ile Użytkownik Karty udostępnił Bankowi
swój adres), a po udostępnieniu przez Bank innego sposobu
otrzymywania wiadomości – w formie wybranej przez
Użytkownika Karty. Użytkownik Karty, który nie otrzymuje
informacji
o
marży
w
związku
z nieudostępnieniem Bankowi adresu poczty elektronicznej do
kontaktu, może w każdej chwili włączyć usługę podając Bankowi
ten adres.
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4.

5.

Informacje o zastosowanych kursach walutowych przy 4.
przeliczeniu Transakcji można także uzyskać za
pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta,
Centrum Telefonicznego, Kanału Czat, Private Line,
a także Centrum Bankowości Prywatnej lub w oddziale 5.
Banku.
Z wyłączeniem Karty Otwartej na Świat Mastercard, Mojej 6.
Karty Premium Mastercard oraz Karty Debetowej Wealth
Management Mastercard, w Punkcie Akceptującym, który
dopuszcza wybór waluty Transakcji, Użytkownik Karty
może zostać poproszony o wybór waluty Transakcji
z dostępnej listy walut. W przypadku zwrotu nabytego
towaru/usługi Transakcja przeliczana jest według kursu
waluty z dnia zwrotu.
7.
Przy Transakcjach bezgotówkowych i gotówkowych
wykonywanych za granicą do wartości Transakcji może być
doliczana prowizja za przewalutowanie Transakcji
w wysokości zgodnej z Taryfą Prowizji i Opłat.

Bank przesyła informację o marży, o której mowa w ust.4, po
pierwszej Transakcji w danej walucie w danym miesiącu
kalendarzowym. Użytkownik Karty może zrezygnować
z otrzymywania informacji składając dyspozycję za
pośrednictwem Centrum Telefonicznego.
Informacja o marży, o której mowa w ust. 4, jest również
dostępna na stronie internetowej Banku.
Z wyłączeniem Karty Otwartej na Świat Mastercard, Mojej Karty
Premium Mastercard oraz Karty Debetowej Wealth Management
Mastercard, w Punkcie Akceptującym, który dopuszcza wybór
waluty Transakcji, Użytkownik Karty może zostać poproszony o
wybór waluty Transakcji z dostępnej listy walut. W przypadku
zwrotu nabytego towaru/usługi Transakcja przeliczana jest
według kursu waluty z dnia zwrotu.
Przy
Transakcjach
bezgotówkowych
i
gotówkowych
wykonywanych za granicą do wartości Transakcji jest doliczana
prowizja za przewalutowanie Transakcji w wysokości zgodnej z
Taryfą Prowizji i Opłat.

§ 38 ust. 2

Transakcji z wykorzystaniem funkcjonalności zbliżeniowej
dokonuje się poprzez zbliżenie do czytnika zbliżeniowego Karty
lub Urządzenia Mobilnego umożliwiającego dokonywanie
Transakcji zbliżeniowych w formie powiązanej z Kartą aplikacji
instalowanej na tym urządzeniu.

Transakcji z wykorzystaniem funkcjonalności zbliżeniowej dokonuje
się poprzez zbliżenie do czytnika zbliżeniowego Karty lub Urządzenia
Mobilnego umożliwiającego dokonywanie Transakcji zbliżeniowych
Kartą dodaną do aplikacji zainstalowanej na tym urządzeniu.

§ 38 ust. 9 pkt 1)

posiadanie Karty oraz zainstalowanie na Urządzeniu Mobilnym
odpowiedniej aplikacji lub Aplikacji Mobilnej,

posiadanie Karty z włączoną funkcją zbliżeniową oraz
zainstalowanie na Urządzeniu Mobilnym odpowiedniej aplikacji,

§ 39 ust. 6 pkt 3)

w walucie obcej innej niż euro – są przeliczane przez
Organizację Płatniczą na euro z zastosowaniem Kursu
Standardowego obowiązującego w tej Organizacji Płatniczej
w dniu dokonania przez nią przeliczenia Transakcji i rozliczane
w euro.

w walucie obcej innej niż euro – są przeliczane przez Organizację
Płatniczą na euro z zastosowaniem Kursu Obciążeniowego
obowiązującego
w
tej
Organizacji
Płatniczej
i rozliczane w euro.

§ 47 ust. 10 pkt 4)
§ 47 ust. 10 pkt 6)

Przelewy SEPA z rachunku Posiadacza,
polecenia przelewu z rachunku Posiadacza na rachunki
w bankach zagranicznych/krajowych, inne niż Przelewy SEPA i
Przelewy PSD,

Przelewy SEPA i TARGET z rachunku Posiadacza,
polecenia przelewu z rachunku Posiadacza na
w bankach zagranicznych/krajowych, inne niż
SEPA/TARGET i Przelewy PSD,

rachunki
Przelewy
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§ 49 ust. 2

Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej – osobiście
w oddziałach lub centrali Banku albo przesyłką pocztową na
adres centrali Banku, ustnie – telefonicznie pod numerem
infolinii Banku 801 321 123 dla połączeń krajowych oraz +48
22 134 00 00 lub 500 990 500 – dla połączeń krajowych
i z zagranicy lub poprzez Private Line lub Centrum Bankowości
Prywatnej (opłata za połączenie wg cennika operatora) albo
osobiście do protokołu w oddziale, drogą elektroniczną –
poprzez
System
Bankowości
Internetowej
lub
za
pośrednictwem formularza reklamacyjnego na Stronie
Internetowej.

Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej – osobiście
w oddziałach lub centrali Banku albo przesyłką pocztową na adres
centrali Banku, ustnie – telefonicznie pod numerem infolinii Banku
+48 22 134 00 00 lub 500 990 500 – dla połączeń krajowych i z
zagranicy lub poprzez Private Line lub Centrum Bankowości
Prywatnej (opłata za połączenie wg cennika operatora) albo
osobiście do protokołu w oddziale, drogą elektroniczną – poprzez
System Bankowości Internetowej lub za pośrednictwem formularza
reklamacyjnego na Stronie Internetowej, a także na adres do
doręczeń elektronicznych Banku od chwili wpisu takiego adresu do
bazy adresów elektronicznych.

§ 51 ust. 2 pkt 11)

brak

niezgodnego z przyjętymi zasadami współżycia społecznego
zachowania się Posiadacza w stosunku do przedstawicieli Banku,
pomimo otrzymania wcześniejszego pisemnego upomnienia o
skutkach swego zachowania.

§ 52 ust. 1

Rozwiązanie Umowy następuje w przypadku:

Rozwiązanie Umowy następuje w przypadku:

1) upływu okresu wypowiedzenia Umowy,
2) upływu okresu, na jaki została zawarta – w części
zawartej na czas określony,
3) złożenia przez Posiadacza wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, w tym w przypadku zmian Umowy,
4) śmierci Posiadacza Rachunku indywidualnego, z dniem
śmierci,
5) śmierci małoletniego Posiadacza Rachunku wspólnego,
6) śmierci
wszystkich
współposiadaczy
Rachunku
wspólnego,
7) upływu 10 lat od dnia wydania ostatniej Dyspozycji lub
dokonania ostatniej Transakcji przez Posiadacza
Rachunku indywidualnego dotyczących Rachunku lub
Rachunków, przy czym za Dyspozycję w przypadku
zawarcia umowy na czas oznaczony nie uznaje się
odnowienia umowy na skutek braku wypowiedzenia,
jeżeli umowa wiązałaby dłużej niż 10 lat, chyba że
Umowa w zakresie Rachunku Oszczędnościowego lub
Lokaty Terminowej była zawarta na czas oznaczony
dłuższy niż 10 lat,

1) upływu okresu wypowiedzenia Umowy,
2) upływu okresu, na jaki została zawarta – w części zawartej
na czas określony,
3) złożenia przez Posiadacza wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, w tym w przypadku zmian Umowy,
4) śmierci Posiadacza Rachunku indywidualnego, z dniem
śmierci,
5) śmierci małoletniego Posiadacza Rachunku wspólnego,
6) śmierci wszystkich współposiadaczy Rachunku wspólnego,
7) upływu 10 lat od dnia wydania ostatniej Dyspozycji lub
dokonania ostatniej Transakcji przez Posiadacza Rachunku
indywidualnego dotyczących Rachunku lub Rachunków, przy
czym za Dyspozycję w przypadku zawarcia umowy na czas
oznaczony nie uznaje się odnowienia umowy na skutek braku
wypowiedzenia, jeżeli umowa wiązałaby dłużej niż 10 lat,
chyba że Umowa w zakresie Rachunku Oszczędnościowego
lub Lokaty Terminowej była zawarta na czas oznaczony
dłuższy niż 10 lat,
8) zawarcia umowy Rachunku Oszczędnościowego lub Lokaty
Terminowej na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat, jeśli po
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8) zawarcia umowy Rachunku Oszczędnościowego lub
Lokaty Terminowej na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat,
jeśli po upływie tego okresu klient nie złoży odrębnej
dyspozycji skutkującej odnowieniem tej umowy,
9) zmiany statusu rezydencji – w części dotyczącej Konta
Osobistego i Rachunku Walutowego,
10)w części dotyczącej Autooszczędzania – w dniu zmiany
przez Posiadacza Planu Taryfowego Konta Osobistego na
inny niż plan taryfowy Konto Premium, Moje Konto
Premium lub Bankowość Prywatna, lub rozwiązania
Umowy w części dotyczącej Konta Osobistego,
11)w części dotyczącej Automatycznej lokaty overnight –
w dniu zmiany przez Posiadacza Planu Taryfowego na
inny niż Plan Taryfowy Bankowość Prywatna lub
rozwiązania Umowy w części dotyczącej Konta
Osobistego,
12)Umowy na podstawie której Bank prowadzi Konto
Samodzielniaka – z chwilą zamknięcia przez Bank
ostatniego
indywidualnego
Konta
Osobistego
Przedstawiciela ustawowego, który reprezentował Osobę
Małoletnią przy zawarciu tej Umowy lub który wyraził
zgodę na jej zawarcie przez Osobę Małoletnią po
ukończeniu 13 roku życia,
13)niespłacenia przez Posiadacza należności wymagalnych
co najmniej przez 6 kolejnych miesięcy, jeżeli kwota
zaległości przekracza 15 zł,
14)braku obrotów, poza okresowym dopisywaniem odsetek
lub pobieraniem prowizji i opłat, utrzymującym się co
najmniej przez okres 6 kolejnych miesięcy na Koncie
Osobistym,
Rachunku
Oszczędnościowym
lub
Walutowym – z wyłączeniem Rachunku Walutowego,
w przypadku, gdy Posiadacz korzysta z funkcjonalności
dwuwalutowej Karty lub w przypadku, gdy Rachunek
Walutowy jest jednocześnie Kontem Powiązanym – jeśli
stan środków pieniężnych na rachunku nie przekracza
20 zł, przy czym Bank po stwierdzeniu takiej
okoliczności (brak aktywności przez kolejne 6 miesięcy)
powiadamia Posiadacza w formie elektronicznej (w tym

9)
10)

11)

12)

13)

14)

upływie tego okresu klient nie złoży odrębnej dyspozycji
skutkującej odnowieniem tej umowy,
zmiany statusu rezydencji – w części dotyczącej Konta
Osobistego i Rachunku Walutowego,
w części dotyczącej Autooszczędzania – w dniu zmiany przez
Posiadacza Planu Taryfowego Konta Osobistego na inny niż
plan taryfowy Konto Premium, Moje Konto Premium lub
Bankowość Prywatna, lub rozwiązania Umowy w części
dotyczącej Konta Osobistego,
w części dotyczącej Automatycznej lokaty overnight –
w dniu zmiany przez Posiadacza Planu Taryfowego na inny
niż Plan Taryfowy Bankowość Prywatna lub rozwiązania
Umowy w części dotyczącej Konta Osobistego,
Umowy na podstawie której Bank prowadzi Konto
Samodzielniaka – z chwilą zamknięcia przez Bank ostatniego
indywidualnego
Konta
Osobistego
Przedstawiciela
ustawowego, który reprezentował Osobę Małoletnią przy
zawarciu tej Umowy lub który wyraził zgodę na jej zawarcie
przez Osobę Małoletnią po ukończeniu 13 roku życia,
niespłacenia przez Posiadacza należności wymagalnych co
najmniej przez 6 kolejnych miesięcy, jeżeli kwota zaległości
przekracza 15 zł i jednocześnie jeśli:
a) do żadnego z Rachunków prowadzonych w ramach
Umowy nie jest przyznany limit kredytu;
b) żaden z ww. Rachunków prowadzonych w ramach Umowy
nie
jest
rachunkiem
wskazanym
w
umowie
o kredyt jako rachunek przeznaczony do obsługi kredytu
(w tym do pobierania rat kapitałowo-odsetkowych z
tytułu umowy o kredyt);
c) na rzecz Posiadacza nie jest prowadzone przez Bank
indywidulane konto emerytalne oraz Lokata Terminowa.
braku obrotów, poza okresowym dopisywaniem odsetek lub
pobieraniem prowizji i opłat, utrzymującym się co najmniej
przez okres 6 kolejnych miesięcy na Koncie Osobistym,
Rachunku Oszczędnościowym lub Walutowym – z
wyłączeniem
Rachunku
Walutowego,
w przypadku, gdy Posiadacz korzysta z funkcjonalności
dwuwalutowej Karty lub w przypadku, gdy Rachunek
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poprzez SMS lub e-mail) o skutkach braku aktywności
w postaci rozwiązania Umowy po upływie miesiąca od
dnia wysłania powiadomienia, jeśli brak aktywności na
rachunkach będzie utrzymywał się również w tym
okresie,
15)braku obrotów, poza okresowym dopisywaniem odsetek
lub pobieraniem prowizji i opłat, utrzymującym się co
najmniej przez okres 24 kolejnych miesięcy na Koncie
Osobistym,
Rachunku
Oszczędnościowym
lub
Walutowym – z wyłączeniem Rachunku Walutowego,
w przypadku, gdy Posiadacz korzysta z funkcjonalności
dwuwalutowej Karty lub w przypadku, gdy Rachunek
Walutowy jest jednocześnie Kontem Powiązanym – jeśli
stan środków pieniężnych na rachunku nie przekracza
20 zł,
16)braku dokonania wpłaty lub polecenia przelewu na
Rachunek Oszczędnościowy, Konto Osobiste lub
Rachunek Walutowy w okresie 3 miesięcy od dnia
zawarcia Umowy przez internet z wykorzystaniem
polecenia przelewu,
17)w części dotyczącej Rachunku Portfelowego –
w przypadku zmiany przez Posiadacza Planu Taryfowego
na inny niż Plan Taryfowy Bankowość Prywatna, ale nie
wcześniej niż po rozliczeniu wszystkich Transakcji
związanych z zarządzaniem portfelem, lub rozwiązania
umowy o świadczenie usług zarządzania portfelem przez
Biuro Maklerskie,
18)w przypadku braku możliwości zastosowania środków
bezpieczeństwa finansowego w rozumieniu ustawy z dnia
1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu, innych niż wskazane 51
ust. 2 pkt 6 Umowy.
§ 53 ust. 15

brak

Walutowy jest jednocześnie Kontem Powiązanym – jeśli stan
środków pieniężnych na rachunku nie przekracza 20 zł i Bank
po stwierdzeniu takiej okoliczności (brak aktywności przez
kolejne 6 miesięcy) powiadomi Posiadacza w formie
elektronicznej (w tym poprzez SMS lub e-mail) lub w postaci
przesyłki listowej na adres korespondencyjny Posiadacza o
skutkach braku aktywności w postaci rozwiązania Umowy po
upływie miesiąca od dnia wysłania powiadomienia, jeśli brak
aktywności na rachunkach będzie utrzymywał się również w
tym okresie,
15) braku dokonania wpłaty lub polecenia przelewu na Rachunek
Oszczędnościowy, Konto Osobiste lub Rachunek Walutowy w
okresie 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez internet z
wykorzystaniem polecenia przelewu,
16) w
części
dotyczącej
Rachunku
Portfelowego
–
w przypadku zmiany przez Posiadacza Planu Taryfowego na
inny niż Plan Taryfowy Bankowość Prywatna, ale nie
wcześniej niż po rozliczeniu wszystkich Transakcji
związanych z zarządzaniem portfelem, lub rozwiązania
umowy o świadczenie usług zarządzania portfelem przez
Biuro Maklerskie,
17) braku możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa
finansowego
w
rozumieniu
ustawy
z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, innych niż
wskazane 51 ust. 2 pkt 6 Umowy,
18) braku możliwości zgromadzenia informacji niezbędnych do
raportowania danych do organów podatkowych państwa, w
którym Posiadacz jest rezydentem lub co do którego istnieje
taki obowiązek raportowy Banku na postawie powszechnie
obowiązujących
przepisów
prawa,
po
uprzednim
poinformowaniu
Posiadacza
o zakresie niezbędnych danych.
Zestawienie opłat, o którym mowa w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011
roku o usługach płatniczych, Bank doręcza w formie elektronicznej
(na adres poczty elektronicznej Posiadacza lub za pośrednictwem
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Systemu Bankowości Internetowej Posiadacza) albo w formie
papierowej przesyłką listową.

Podstawa prawna zmian:
1) § 50 ust. 2 pkt 1) Ogólnych Warunków Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu – w zakresie zmian wskazanych w punkcie 1)
poniżej;
2) § 50 ust. 2 pkt 2) Ogólnych Warunków Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu – w zakresie zmian wskazanych w punkcie 2)
poniżej;
3) § 50 ust. 2 pkt 3) Ogólnych Warunków Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu – w zakresie zmian wskazanych w punkcie 3) i
4) poniżej.
Podstawa faktyczna zmian:
1) Implementacja zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr
924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty oraz zmian w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji
przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym;
2) Zwiększenie transparentności dotyczącej sposobu przeliczania waluty w zakresie transakcji wykonywanymi kartami płatniczymi Mastercard oraz doprecyzowanie
postanowień w zakresie autoryzacji;
3) Wprowadzenie nowego typu przelewu: Przelew Target;
4) Doprecyzowanie postanowień w zakresie: definicji, funkcjonowania Rachunku Oszczędnościowego, sposobu obsługi pełnomocnictw; skutków śmierci posiadacza
rachunku wspólnego, wykonywania płatności cyklicznych, sposobu nadawania PIN oraz funkcjonowania karty Multiwalutowej, podstaw wypowiedzenia i
rozwiązania umowy, a także zmiany porządkowe wynikające ze zmian wskazanych powyżej.
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WYKAZ ZMIAN OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 SIERPNIA 2021 R.
w Taryfie Prowizji i Opłat
Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów detalicznych
DZIAŁ I. PRODUKTY W OFERCIE
Rozdział 1. Konto Osobiste, Konto Pomocnicze, Konto Karty Samodzielniaka
Postanowienie (TYTUŁ PROWIZYJNY)
Opłata/ brzmienie przed zmianą
Opłata/ brzmienie po zmianie
Polecenie przelewu krajowego w złotych do banku w Polsce i na rachunki w Banku, przelew w złotych na rachunki własne Posiadacza.
Polecenie przelewu walutowego na rachunki w Banku, w tym na rachunki własne Posiadacza oraz Przelew SEPA
4.
W oddziale/ Centrum Telefonicznym
Konto Otwarte na Ciebie:
Konto Otwarte na Ciebie:
10 zł
12 zł
Konto Samodzielniaka:
Konto Samodzielniaka:
10 zł
12 zł
Konto Karty Samodzielniaka:
Konto Karty Samodzielniaka:
10 zł
12 zł
Rozdział 2. Rachunki Oszczędnościowe
Postanowienie (TYTUŁ PROWIZYJNY)
Opłata/ brzmienie przed zmianą
Opłata/ brzmienie po zmianie
Lp. TYTUŁ PROWIZYJNY
Kolumna o nazwie „Rachunek
Brak
Oszczędnościowy Sejf”
(kolumna o nazwie „Rachunek
Oszczędnościowy Sejf zostaje
przeniesiona do DZIAŁU III. PRODUKTY
W OBSŁUDZE, Rozdział 2. Rachunki
Oszczędnościowe w obsłudze)
2.
Kolejne/ -a w miesiącu:
1) polecenie przelewu w złotych na rachunki własne Posiadacza, realizowane przez:
a) oddział Banku
Konto Lokacyjne (do 8.11.2020 r. Konto
Konto Lokacyjne (do 8.11.2020 r. Konto
Dobrze Oszczędnościowe):
Dobrze Oszczędnościowe):
10 zł
12 zł
Autooszczędzanie:
Autooszczędzanie:
0 zł
12 zł
2) polecenie przelewu krajowego w złotych do banku w Polsce i na rachunki w Banku (dotyczy także przelewów do ZUS i US) oraz
Przelew SEPA, realizowane przez:
a) oddział Banku
Konto Lokacyjne (do 8.11.2020 r. Konto
Konto Lokacyjne (do 8.11.2020 r. Konto
b) System Bankowości Internetowej
Dobrze Oszczędnościowe):
Dobrze Oszczędnościowe):
c) Centrum Telefoniczne (nie dotyczy
10 zł
12 zł
Przelewu SEPA)
3.
Polecenie przelewu walutowego na rachunki w Banku, w tym na rachunki własne Posiadacza, realizowane przez:
a) oddział Banku
Konto Lokacyjne (do 8.11.2020 r. Konto
Konto Lokacyjne (do 8.11.2020 r. Konto
Dobrze Oszczędnościowe):
Dobrze Oszczędnościowe):
10 zł
12 zł
Rozdział 3. Rachunki Walutowe i Rachunki Portfelowe
Postanowienie (TYTUŁ PROWIZYJNY)
Opłata przed zmianą
Opłata po zmianie
2.
Polecenie przelewu krajowego w złotych do Rachunek Walutowy:
Rachunek Walutowy:
banku w Polsce i na rachunki w Banku,
Zgodnie z Planem Taryfowym dla Konta
Zgodnie z Planem Taryfowym dla Konta
przelewy w złotych na rachunki własne
Osobistego,
Osobistego,
Posiadacza oraz Przelew SEPA.
6 zł w oddziale / 0 zł w Systemie
12 zł w oddziale / 0 zł w Systemie
Polecenie przelewu walutowego na
Bankowości Internetowej – jeśli Klient nie
Bankowości Internetowej – jeśli Klient
rachunki w Banku, w tym na rachunki
posiada Konta Osobistego
nie posiada Konta Osobistego
własne Posiadacza.
Rozdział 4. Karty debetowe do Produktów w ofercie - Konto Otwarte na Ciebie, Moje Konto Premium, Bankowość Prywatna, Konto
Pomocnicze Wealth Management, Bankowość Prywatna (Rachunek Walutowy w EUR), Rachunek Walutowy w EUR
Postanowienie (TYTUŁ PROWIZYJNY)
Opłata/ brzmienie przed zmianą
Opłata / brzmienie po zmianie
Użytkowanie karty debetowej - Posiadacz
2.
Obsługa karty debetowej (miesięcznie)
Konto Otwarte na Ciebie
Karta Otwarta na Dzisiaj Mastercard
Karta Otwarta na Dzisiaj Mastercard
(w tym kontynuacja oferty Karty
(w tym kontynuacja oferty Karty
Wymarzona Visa):
Wymarzona Visa):
3 zł lub 0 zł 3)
5 zł lub 0 zł 3)
Treść przypisu 3)

3)

Opłata za kartę debetową wynosi 0 zł,
gdy:
a) w miesiącu kalendarzowym
poprzedzającym pobranie opłaty zostanie
wykonana co najmniej 1 transakcja
bezgotówkowa (kartą, której dotyczy
opłata) lub
b) Użytkownik Karty nie ukończył 26. roku
życia, lub

3)

Opłata za kartę debetową wynosi 0 zł,
gdy:
a) w miesiącu kalendarzowym
poprzedzającym pobranie opłaty zostaną
wykonane co najmniej 3 transakcje
bezgotówkowe (kartą, której dotyczy
opłata) lub
b) Użytkownik Karty nie ukończył 26.
roku życia, lub
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Użytkowanie karty debetowej - Pełnomocnik
5.
Obsługa karty debetowej (miesięcznie)

c) o ile Bank udostępnia taką usługę Umowa ramowa Rachunków bankowych,
Karty oraz Elektronicznych Kanałów
Dostępu została zawarta w sposób i na
warunkach określonych w „Regulaminie
zawierania Umowy z wykorzystaniem
Startera bankowego oraz Sprzedaży
premiowej „Starter bankowy” w BNP
Paribas Bank Polska S.A.”
Karta Mastercard Debit/ Visa Classic
(wycofana z oferty 9.11.2019 r.):
3 zł
Karta Mastercard wydawana do Konta
Osobistego Premium (wycofana z oferty
9.11.2019 r.) 14):
3 zł

c) Umowa ramowa Rachunków
bankowych, Karty oraz Elektronicznych
Kanałów Dostępu została zawarta w
sposób i na warunkach określonych w
„Regulaminie zawierania Umowy z
wykorzystaniem Startera bankowego
oraz Sprzedaży premiowej „Starter
bankowy” w BNP Paribas Bank Polska
S.A.”
Karta Mastercard Debit/ Visa Classic
(wycofana z oferty 9.11.2019 r.):
5 zł
Karta Mastercard wydawana do Konta
Osobistego Premium (wycofana z oferty
9.11.2019 r.) 14):
5 zł

Konto Otwarte na Ciebie
Karta Otwarta na Dzisiaj Mastercard
(w tym kontynuacja oferty Karty
Wymarzona Visa):
3 zł
Karta Mastercard Debit/ Visa Classic
(wycofana z oferty 9.11.2019 r.):
3 zł
Karta Mastercard wydawana do Konta
Osobistego Premium (wycofana z oferty
9.11.2019 r.) 14):
3 zł

Karta Otwarta na Dzisiaj Mastercard
(w tym kontynuacja oferty Karty
Wymarzona Visa):
5 zł
Karta Mastercard Debit/ Visa Classic
(wycofana z oferty 9.11.2019 r.):
5 zł
Karta Mastercard wydawana do Konta
Osobistego Premium (wycofana z oferty
9.11.2019 r.) 14):
5 zł

Konto Otwarte na Ciebie
Karta Mastercard/ Visa (wycofana z oferty
9.11.2019 r.):
0 zł
Karta Mastercard Debit/ Visa Classic
(wycofana z oferty 9.11.2021 r.):
0 zł
Karta Mastercard wydawana do Konta
Osobistego Premium (wycofana z oferty
9.11.2019 r.) 14):
0 zł
Karta Mastercard Debit/ Visa Classic
(wycofana z oferty 9.11.2021 r.):
0 zł
Karta Mastercard wydawana do Konta
Osobistego Premium (wycofana z oferty
9.11.2019 r.) 14):
0 zł
Karta Otwarta na Dzisiaj Mastercard
(w tym kontynuacja oferty Karty
Wymarzona Visa):
10 zł
Karta Otwarta na eŚwiat Mastercard:
10 zł
Karta Mastercard/ Visa (wycofana z oferty
9.11.2019 r.):
3% min. 8 zł
Karta Mastercard Debit/ Visa Classic
(wycofana z oferty 9.11.2021 r.):
3% min. 8 zł
Karta Mastercard wydawana do Konta
Osobistego Premium (wycofana z oferty
9.11.2019 r.) 14):
0 zł
Karta Mastercard Multiwalutowa:
3% min. 8 zł

Karta Mastercard/ Visa (wycofana z
oferty 9.11.2019 r.):
7 zł
Karta Mastercard Debit/ Visa Classic
(wycofana z oferty 9.11.2021 r.):
7 zł
Karta Mastercard wydawana do Konta
Osobistego Premium (wycofana z oferty
9.11.2019 r.) 14):
7 zł
Karta Mastercard Debit/ Visa Classic
(wycofana z oferty 9.11.2021 r.):
7 zł
Karta Mastercard wydawana do Konta
Osobistego Premium (wycofana z oferty
9.11.2019 r.) 14):
7 zł
Karta Otwarta na Dzisiaj Mastercard
(w tym kontynuacja oferty Karty
Wymarzona Visa):
3% min. 10 zł
Karta Otwarta na eŚwiat Mastercard:
3% min. 10 zł
Karta Mastercard/ Visa (wycofana z
oferty 9.11.2019 r.):
3% min. 10 zł
Karta Mastercard Debit/ Visa Classic
(wycofana z oferty 9.11.2021 r.):
3% min. 10 zł
Karta Mastercard wydawana do Konta
Osobistego Premium (wycofana z oferty
9.11.2019 r.) 14):
3% min. 10 zł
Karta Mastercard Multiwalutowa:
3% min. 10 zł

Wypłata gotówki z bankomatów
9.

Euronet w Polsce

10.

Pozostałych w Polsce oraz za granicą w
walucie EUR w krajach EOG

13.

Pozostałych za granicą

Inne opłaty i prowizje
20.

Dodatkowa prowizja za przewalutowanie
transakcji w walucie innej niż PLN
dokonanej kartą oznaczoną symbolem
"VISA"

Dodatkowa prowizja za przewalutowanie
transakcji w walucie innej niż PLN
dokonanej kartą
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20.

Dodatkowa prowizja za przewalutowanie
transakcji w walucie innej niż PLN
dokonanej kartą

Konto Otwarte na Ciebie
Karta Otwarta na eŚwiat Mastercard:
Karta Otwarta na eŚwiat Mastercard:
5% wartości transakcji
Karta Mastercard wydawana do Konta
Karta Mastercard wydawana do Konta
Osobistego Premium (wycofana z oferty
Osobistego Premium (wycofana z oferty
9.11.2019 r.) 14):
9.11.2019 r.) 14):
5% wartości transakcji
Karta Mastercard Multiwalutowa:
Karta Mastercard Multiwalutowa:
5% wartości transakcji
Moje Konto Premium
Karta Mastercard Multiwalutowa:
Karta Mastercard Multiwalutowa:
5% wartości transakcji
Bankowość Prywatna, Konto Pomocnicze Wealth Management
Karta Mastercard Multiwalutowa:
Karta Mastercard Multiwalutowa:
5% wartości transakcji
Złota Karta debetowa Mastercard 1)
Złota Karta debetowa Mastercard 1)
(wycofana z oferty 9.11.2019 r.):
(wycofana z oferty 9.11.2019 r.):
5% wartości transakcji
Karta Mastercard
Karta Mastercard
(wycofana z oferty 9.11.2019 r.):
(wycofana z oferty 9.11.2019 r.):
5% wartości transakcji
Rozdział 4. Karty debetowe do Produktów w ofercie – Konto Samodzielniaka oraz Konto Karty Samodzielniaka
Postanowienie (TYTUŁ PROWIZYJNY)
Opłata/ brzmienie przed zmianą
Opłata / brzmienie po zmianie
Inne opłaty i prowizje
Dodanie pozycji:
Brak
Karta do Dorosłosci:
5% wartości transakcji
19. Dodatkowa prowizja za przewalutowanie
Karta Samodzielniaka:
transakcji w walucie innej niż PLN dokonanej kartą
5% wartości transakcji
Mikrokarta Samodzielniaka:
5% wartości transakcji
DZIAŁ II. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KONT OSOBISTYCH, RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, RACHUNKÓW
WALUTOWYCH I RACHUNKÓW PORTFELOWYCH (DOTYCZĄ WSZYSTKICH PRODUKTÓW I PLANÓW TARYFOWYCH – W OFERCIE I OBSŁUDZE)
Postanowienie (TYTUŁ PROWIZYJNY)
Opłata/ brzmienie przed zmianą
Opłata/ brzmienie po zmianie
Nagłówek tabeli pod treścią o brzmieniu
Czynności związane z obsługą rachunku
Czynności związane z obsługą rachunku
DZIAŁ II. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z
zlecane pisemnie, ustnie, e-mailem,
zlecane pisemnie, ustnie, e-mailem,
OBSŁUGĄ KONT OSOBISTYCH, RACHUNKÓW
telefonicznie lub faksem, o ile umowa
telefonicznie lub faksem, o ile umowa
OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, RACHUNKÓW
dopuszcza taką formę
dopuszcza taką formę (w przypadku, gdy
WALUTOWYCH I RACHUNKÓW PORTFELOWYCH
gdy Bank prowadzi na rzecz
(DOTYCZĄ WSZYSTKICH PRODUKTÓW I PLANÓW
Posiadacza/ y Konto Osobiste – opłaty ze
TARYFOWYCH – W OFERCIE I OBSŁUDZE)
wszystkich rachunków Posiadacza/ y są
pobierane zgodnie z określonym poniżej
i wybranym przez Posiadacza/ y Planem
Taryfowym)
1.
Zmiana Planu Taryfowego
0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość
0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość
Prywatna Diamond,
Prywatna Diamond,
2.
Przekształcenie konta indywidualnego we
25 zł – pozostali Klienci
30 zł – pozostali Klienci
wspólne, wspólnego w indywidualne,
dodanie lub odjęcie współposiadacza
rachunku wspólnego (niedostępne jeśli
którykolwiek z Klientów posiada produkt
kredytowy, kartę kredytową, rachunek IKE
lub blokadę z tytułu zajęcia komorniczego)
3.
Dyspozycja na wypadek śmierci –
przyjęcie, zmiana
4.
Zawiadomienie o odmowie wykonania
zlecenia przekazane telefonicznie
5.
Powtórne zestawienie transakcji (wyciąg)
0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość
0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość
z konta (kopia przesłanego lub
Prywatna Diamond,
Prywatna Diamond,
udostępnionego elektronicznie),
10 zł pozostali Klienci
15 zł pozostali Klienci
zestawienie historii rachunku.
Cena dotyczy do 20 stron dokumentu,
powyżej ustalana indywidualnie
6.
Kopia potwierdzenia polecenia
0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość
0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość
przelewu/-ów. Cena dotyczy do 20 stron
Prywatna Diamond,
Prywatna Diamond,
dokumentu, powyżej ustalana
15 zł – Konto Komfortowe,
20 zł – Konto Komfortowe,
indywidualnie
25 zł – pozostali Klienci
30 zł – pozostali Klienci
Dodanie pozycji:
Brak
do kwoty 250 000 EUR – 40 zł
24.1: Przelew Target, realizowany
powyżej kwoty 250 000 EUR – 15 zł
w Systemie Bankowości Internetowej
26.
Usługa Pakiet Powiadomień SMS Alerts 3)
Usługa GOalert – Pakiet powiadomień
SMS 3)
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Treść przypisu 3)

3)

W tym kontynuacja Usługi SMS Alerts,
oferowanej na zasadach określonych w
„Regulaminie Usługi „SMS - Alerts” w BNP
Paribas Bank Polska S.A.”

3)

Usługa jest wykonywana na zasadach
określonych w „Regulaminie Usługi
„GOalert – Pakiet powiadomień SMS”
w BNP Paribas Bank Polska S.A.” (w tym
kontynuacja Usługi SMS Alerts,
oferowanej na zasadach określonych
w „Regulaminie Usługi „SMS - Alerts”
w BNP Paribas Bank Polska S.A.”).

DZIAŁ III. PRODUKTY W OBSŁUDZE
Rozdział 1a. Konta Osobiste w obsłudze – oferowane do dnia 7 kwietnia 2019 r.
Prowadzenie rachunku – Konto Osobiste
Postanowienie (TYTUŁ PROWIZYJNY)
Opłata przed zmianą
Opłata po zmianie
1.
Prowadznie Konta Osobistego w PLN Konto Premium:
Konto Premium:
(miesięcznie)
24,5 zł lub 0 zł 1)
29 zł lub 0 zł 1)
Polecenie przelewu krajowego w złotych do banku w Polsce i na rachunki w Banku, przelew w złotych na rachunki własne Posiadacza.
Polecenie przelewu walutowego na rachunki w Banku, w tym na rachunki własne Posiadacza oraz Przelew SEPA
3.
W oddziale/ Centrum Telefonicznym
Konto Optymalne:
Konto Optymalne:
6 zł
12 zł
Konto Maksymalne:
Konto Maksymalne:
6 zł
12 zł
Konto Premium:
Konto Premium:
0 zł
12 zł
Rozdział 1b. Konta Osobiste w obsłudze – pozostałe
Prowadzenie rachunku – Konto Osobiste
Postanowienie (TYTUŁ PROWIZYJNY)
Opłata/ brzmienie przed zmianą
Opłata/ brzmienie po zmianie
1.
Prowadzenie Konta Osobistego w PLN
Plan Aktywny:
Plan Aktywny:
(miesięcznie)
25 zł lub 0 zł 1)
29 zł lub 0 zł 1)
Konto Dobrze Dobrane:
Konto Dobrze Dobrane:
12 zł lub 0 zł 2)
15 zł lub 0 zł 2)
Pakiet S:
Pakiet S:
12 zł lub 0 zł 3)
15 zł lub 0 zł 3)
Pakiet M:
Pakiet M:
12 zł lub 0 zł 4)
15 zł lub 0 zł 4)
Pakiet L:
Pakiet L:
25 zł
29 zł
Polecenie przelewu w złotych na rachunki własne Posiadacza, przelew walutowy na rachunki własne Posiadacza
3.
W oddziale
Plan Aktywny:
Plan Aktywny:
0 zł
12 zł
Konto Dobrze Dobrane:
Konto Dobrze Dobrane:
6 zł
12 zł
Pakiet S:
Pakiet S:
6 zł
12 zł
Pakiet M:
Pakiet M:
6 zł
12 zł
Pakiet L:
Pakiet L:
0 zł
12 zł
Konto Komfortowe:
Konto Komfortowe:
0 zł
12 zł
4.
W Centrum Telefonicznym
Plan Aktywny:
Plan Aktywny:
0 zł
12 zł
Konto Dobrze Dobrane:
Konto Dobrze Dobrane:
3 zł
12 zł
Pakiet S:
Pakiet S:
3 zł
12 zł
Pakiet M:
Pakiet M:
3 zł
12 zł
Pakiet L:
Pakiet L:
0 zł
12 zł
Konto Komfortowe:
Konto Komfortowe:
0 zł
12 zł
Polecenie przelewu krajowego w złotych do banku w Polsce i na rachunki w Banku.
Polecenie przelewu walutowego na rachunki w Banku inne niż rachunki własne Posiadacza oraz Przelew SEPA
6.
W oddziale
Plan Aktywny:
Plan Aktywny:
0 zł
12 zł
Konto Dobrze Dobrane:
Konto Dobrze Dobrane:
7 zł
12 zł
Pakiet S:
Pakiet S:
7 zł
12 zł
Pakiet M:
Pakiet M:
7 zł
12 zł
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7.

W Centrum Telefonicznym

8.
W Bankofonie
Rozdział 2. Rachunki Oszczędnościowe w obsłudze
Postanowienie (TYTUŁ PROWIZYJNY)
Lp. TYTUŁ PROWIZYJNY

3.

Pakiet L:
7 zł
Konto Komfortowe:
5 zł
Plan Aktywny:
0 zł
Konto Dobrze Dobrane:
3 zł
Pakiet S:
3 zł
Pakiet M:
3 zł
Pakiet L:
3 zł
Konto Komfortowe:
0 zł

Opłata/ brzmienie przed zmianą
Brak

Pakiet L:
12 zł
Konto Komfortowe:
12 zł
Plan Aktywny:
12 zł
Konto Dobrze Dobrane:
12 zł
Pakiet S:
12 zł
Pakiet M:
12 zł
Pakiet L:
12 zł
Konto Komfortowe:
12 zł
Uchylony
Opłata/ brzmienie po zmianie
Dodaje się kolumnę o nazwie:
Rachunek Oszczędnośćiowy Sejf jako
przeniesienie z DZIAŁU I. PRODUKTY
W OFERCIE, Rozdział 2. Rachunki
Oszczędnościowe
(poniżej wyszczególniono wyłącznie
pozycje opłat, które ulegają zmianie)

Kolejne/ -a w miesiącu:
1) polecenie przelewu w złotych na rachunki własne Posiadacza, realizowane przez:
a) oddział Banku
Rachunek Oszczędnościowy Sejf:
10 zł
Konto WIĘCEJ Oszczędnościowe:
10 zł
Konto BARDZO oszczędnościowe:
10 zł
Konto oszczędnościowe:
10 zł
Euro Sejf:
0 zł
Eskalacja:
10 zł
Konto z zyskiem:
10 zł
2)
Polecenie przelewu krajowego w złotych
do banku w Polsce i na rachunki w Banku
(dotyczy także przelewów do ZUS i US)

2)
a)

b)

Rachunek Oszczędnościowy Sejf:
12 zł
Konto WIĘCEJ Oszczędnościowe:
12 zł
Konto BARDZO oszczędnościowe:
12 zł
Konto oszczędnościowe:
12 zł
Euro Sejf:
12 zł
Eskalacja:
12 zł
Konto z zyskiem:
12 zł
Polecenie przelewu krajowego w złotych
do banku w Polsce i na rachunki w Banku
(dotyczy także przelewów do ZUS i US),
realizowane przez:
a) oddział Banku
b) System Bankowości Internetowej
c) Centrum Telefoniczne
Polecenie przelewu krajowego w złotych do banku w Polsce i na rachunki w Banku (dotyczy także przelewów do ZUS i US),
realizowane przez:
Oddział Banku
Rachunek Oszczędnościowy Sejf:
Rachunek Oszczędnościowy Sejf:
10 zł
12 zł
Konto WIĘCEJ Oszczędnościowe:
Konto WIĘCEJ Oszczędnościowe:
10 zł
12 zł
Konto BARDZO oszczędnościowe:
Konto BARDZO oszczędnościowe:
10 zł
12 zł
Konto oszczędnościowe:
Konto oszczędnościowe:
10 zł
12 zł
Eskalacja:
Eskalacja:
10 zł
12 zł
Konto z zyskiem:
Konto z zyskiem:
10 zł
12 zł
System Bankowości Internetowej
Konto WIĘCEJ Oszczędnościowe:
Konto WIĘCEJ Oszczędnościowe:
10 zł
12 zł
Konto BARDZO oszczędnościowe:
Konto BARDZO oszczędnościowe:
10 zł
12 zł
Konto oszczędnościowe:
Konto oszczędnościowe:
10 zł
12 zł
Eskalacja:
Eskalacja:
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10 zł
12 zł
Konto z zyskiem:
Konto z zyskiem:
10 zł
12 zł
c) Centrum Telefoniczne
Rachunek Oszczędnościowy Sejf:
Rachunek Oszczędnościowy Sejf:
10 zł
12 zł
Konto WIĘCEJ Oszczędnościowe:
Konto WIĘCEJ Oszczędnościowe:
10 zł
12 zł
Konto BARDZO oszczędnościowe:
Konto BARDZO oszczędnościowe:
10 zł
12 zł
Konto oszczędnościowe:
Konto oszczędnościowe:
10 zł
12 zł
Eskalacja:
Eskalacja:
10 zł
12 zł
Konto z zyskiem:
Konto z zyskiem:
10 zł
12 zł
3) Przelew SEPA
Rachunek Oszczędnościowy Sejf:
Rachunek Oszczędnościowy Sejf:
10 zł – oddział Banku
12 zł – oddział Banku
Konto WIĘCEJ Oszczędnościowe:
Konto WIĘCEJ Oszczędnościowe:
10 zł
12 zł
Konto BARDZO oszczędnościowe:
Konto BARDZO oszczędnościowe:
10 zł
12 zł
Konto oszczędnościowe:
Konto oszczędnościowe:
10 zł
12 zł
Eskalacja:
Eskalacja:
10 zł
12 zł
Konto z zyskiem:
Konto z zyskiem:
10 zł
12 zł
4.
Polecenie przelewu walutowego na rachunki w Banku, w tym rachunki własne Posiadacza, realizowane przez:
a) oddział Banku
Rachunek Oszczędnościowy Sejf:
Rachunek Oszczędnościowy Sejf:
10 zł
12 zł
Konto WIĘCEJ Oszczędnościowe
Konto WIĘCEJ Oszczędnościowe
10 zł
12 zł
Konto BARDZO oszczędnościowe:
Konto BARDZO oszczędnościowe:
10 zł
12 zł
Konto oszczędnościowe:
Konto oszczędnościowe:
10 zł
12 zł
Euro Sejf:
Euro Sejf:
10 zł
12 zł
Eskalacja:
Eskalacja:
10 zł
12 zł
Konto z zyskiem:
Konto z zyskiem:
10 zł
12 zł
Rozdział 3. Karty debetowe do Produktów w obsłudze
Postanowienie (TYTUŁ PROWIZYJNY)
Opłata/ brzmienie przed zmianą
Opłata/ brzmienie po zmianie
Użytkowanie karty debetowej - Posiadacz
2.
Obsługa karty debetowej (miesięcznie)
Karta Mastercard
Konto Optymalne:
Konto Optymalne:
0 zł
5 zł lub 0 zł 11)
Treść przypisu 11)

Brak

11)

Opłata za kartę debetową wynosi 0 zł,
gdy w miesiącu kalendarzowym
poprzedzającym pobranie opłaty zostaną
wykonane co najmniej 3 transakcje
bezgotówkowe (kartą, której dotyczy
opłata).
Konto Maksymalne:
Konto Maksymalne:
12 zł lub 0 zł 3)
15 zł lub 0 zł 3)
Plan Aktywny:
Plan Aktywny:
0 zł
5 zł
Konto Dobrze Dobrane,
Konto Dobrze Dobrane
Pakiet S,
Pakiet S,
Pakiet M:
Pakiet M:
9 zł lub 2 zł 4) 5)
12 zł lub 5 zł 4) 5)
Pakiet L:
Pakiet L:
0 zł
5 zł
Karta Mastercard/ Visa (wycofana z oferty 9.11.2019 r.)
Konto Komfortowe:
Konto Komfortowe:
6 zł 0 zł 6)
5 zł
Przypis 6) - Uchylony
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6)

Opłata za kartę debetową wynosi 0 zł,
gdy w miesiącu kalendarzowym
poprzedzającym pobranie opłaty zostanie
wykonanych co najmniej 8 transakcji
bezgotówkowych (kartą, której dotyczy
opłata).
Karta Mastercard 2) (wycofana z oferty 9.11.2019 r.)
Konto Premium:
Konto Premium:
3 zł
5 zł
Użytkowanie karty debetowej - Pełnomocnik
4.
Obsługa karty debetowej (miesięcznie)

Treść przypisu 6)

Wypłata gotówki z bankomatów
6.
Planet Cash
7.

Euronet w Polsce

8.

Pozostałych w Polsce oraz za granicą w
walucie EUR w krajach EOG

Karta Mastercard
Konto Optymalne:
Konto Optymalne:
7 zł
10 zł
Konto Maksymalne:
Konto Maksymalne:
7 zł
10 zł
Plan Aktywny:
Plan Aktywny:
7 zł
10 zł
Konto Dobrze Dobrane,
Konto Dobrze Dobrane,
Pakiet S,
Pakiet S,
PakietM:
PakietM:
7 zł
10 zł
Pakiet L:
Pakiet L:
7 zł
10 zł
Karta Mastercard/ Visa (wycofana z oferty 9.11.2019 r.)
Konto Komfortowe:
Konto Komfortowe:
6 zł lub 0 zł 6)
10 zł
6)

Opłata za kartę debetową wynosi 0 zł,
Przypis 6) - Uchylony
gdy w miesiącu kalendarzowym
poprzedzającym pobranie opłaty zostanie
wykonanych co najmniej 8 transakcji
bezgotówkowych (kartą, której dotyczy
opłata).
Karta Mastercard 2) (wycofana z oferty 9.11.2019 r.)
Konto Premium:
Konto Premium:
3 zł
10 zł
Karta Mastercard
Konto Optymalne:
5 zł - Euronet w Polsce, pozostałe w
Polsce oraz za granicą w walucie EUR w
krajach EOG
Konto Maksymalne:
0 zł – Planet Cash, Euronet w Polsce,
pozostałe w Polsce oraz za granicą w
walucie EUR w krajach EOG

Konto Dobrze Dobrane,
Pakiet S,
Pakiet M:
0 zł – dwie pierwsze wypłaty w miesiącu,
5 zł trzecia i kolejne wypłaty w miesiącu

11.

Pozostałych za granicą

- dotyczy: Planet Cash w Polsce, Euronet w
Polsce i pozostałych w Polsce oraz za
granicą w walucie EUR w krajach EOG
Karta Mastercard
Konto Optymalne:
10 zł
Konto Maksymalne:
0 zł
Karta Mastercard Multiwalutowa
Plan Aktywny,
Pakiet S,
Pakiet M,
Pakiet L:
3% min. 8 zł
Konto Komfortowe:
3% min. 8 zł 10)

Konto Optymalne:
7 zł - Euronet w Polsce, pozostałe w
Polsce oraz za granicą w walucie EUR
w krajach EOG
Konto Maksymalne:
0 zł – dwie pierwsze wypłaty w miesiącu,
7 zł trzecia i kolejne wypłaty w miesiącu
- Planet Cash w Polsce, Euronet w Polsce
i pozostałe w Polsce oraz za granicą
w walucie EUR w krajach EOG
Konto Dobrze Dobrane,
Pakiet S,
Pakiet M:
0 zł – dwie pierwsze wypłaty w miesiącu,
7 zł trzecia i kolejne wypłaty w miesiącu
- dotyczy: Planet Cash w Polsce, Euronet
w Polsce i pozostałych w Polsce oraz za
granicą w walucie EUR w krajach EOG
Konto Optymalne:
3% min. 10 zł
Konto Maksymalne:
3% min. 10 zł
Plan Aktywny,
Pakiet S,
Pakiet M,
Pakiet L:
3% min. 10 zł
Konto Komfortowe:
3% min. 10 zł 10)
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Karta Mastercard/ Visa (wycofana z oferty 9.11.2019 r.)
Konto Komfortowe:
Konto Komfortowe:
3% min. 8 zł 10)
3% min. 10 zł 10)
Inne opłaty i prowizje
18.

18.

Dodatkowa prowizja za przewalutowanie
transakcji w walucie innej niż PLN
dokonanej kartą

Dodatkowa prowizja za przewalutowanie
Dodatkowa prowizja za przewalutowanie
transakcji w walucie innej niż PLN
transakcji w walucie innej niż PLN
dokonanej kartą oznaczoną symbolem
dokonanej kartą
„VISA”
Karta Mastercard
Konto Optymalne:
Konto Optymalne:
5% wartości transkacji
Konto Maksymalne:
Konto Maksymalne:
5% wartości transkacji
Plan Aktywny:
Plan Aktywny:
5% wartości transkacji
Konto Dobrze Dobrane,
Konto Dobrze Dobrane,
Pakiet S,
Pakiet S,
Pakiet M:
Pakiet M:
5% wartości transkacji
Pakiet L:
Pakiet L:
5% wartości transkacji
PKZP,
PKZP,
Rady Rodziców,
Rady Rodziców,
SKO:
SKO:
5% wartości transkacji
Karta Mastercard Multiwalutowa
Plan Aktywny,
Plan Aktywny,
Pakiet S,
Pakiet S,
Pakiet M,
Pakiet M,
Pakiet L:
Pakiet L:
5% wartości transkacji
Bankowość Prywatna Diamond:
Bankowość Prywatna Diamond:
5% wartości transkacji
Konto Komfortowe:
Konto Komfortowe:
5% wartości transkacji
Konto Premium:
Konto Premium:
5% wartości transkacji
Karta Mastercard (wycofana z oferty 9.11.2019 r.)
Bankowość Prywatna Diamond:
Bankowość Prywatna Diamond:
5% wartości transkacji
Złota karta debetowa Mastercard 1) (wycofana z oferty 9.11.2019 r.)
Konto Premium:
Konto Premium:
5% wartości transkacji
Karta Mastercard 2) (wycofana z oferty 9.11.2019 r.)
Konto Premium:
Konto Premium:
5% wartości transkacji

Podstawa prawna zmian:
§ 58 ust. 13 pkt 1) Ogólnych Warunków Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu.
Podstawa faktyczna zmian:
Wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,6% w styczniu 2021 roku w stosunku do stycznia 2020 roku. 1

1 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/miesiecznewskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1982-roku/
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ARKUSZ INFORMACYJNY DLA DEPONENTÓW
Depozyty w BNP Paribas Bank Polska S.A. są gwarantowane przez:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny1)
Zakres ochrony:
równowartość w złotych 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w jednym podmiocie objętym systemem gwarantowania.2)
BNP Paribas Bank Polska S.A. korzysta z następujących znaków towarowych:

Jeżeli deponent posiada więcej depozytów w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania:
wszystkie depozyty w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania są sumowane, a suma podlega limitowi równowartości
w złotych 100 000 euro3)
Jeżeli deponent posiada wspólny rachunek z inną osobą / innymi osobami:
limit równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie4)
Okres wypłaty w przypadku niewypłacalności podmiotu objętego systemem gwarantowania:
7 dni roboczych5)
Waluta wypłaty: Złoty
Kontakt:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4; 00-546 Warszawa
Telefon: 22 58 30 700; 22 58 30 701
Faks: 22 58 30 589
E-mail: kancelaria@bfg.pl
Informacje dodatkowe: https://www.bfg.pl/
Informacje dodatkowe:
1)

System odpowiedzialny za ochronę depozytu.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest odpowiedzialny za ochronę depozytów.
2) 3)

Ogólny zakres ochrony.

Jeżeli depozyt nie jest dostępny, gdyż podmiot objęty systemem gwarantowania nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań finansowych, wypłaty na rzecz
deponentów dokonuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Kwota wypłaty wynosi maksymalnie równowartość w złotych 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta
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w jednym podmiocie objętym systemem gwarantowania. Oznacza to, że w celu określenia kwoty objętej gwarancją sumowane są wszystkie depozyty ulokowane w
tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania. Przykładowo, jeżeli deponent posiada równowartość w złotych 90 000 euro na rachunku oszczędnościowym
i równowartość w złotych 20 000 euro na rachunku bieżącym w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania, wypłacona zostanie jedynie kwota
równowartości w złotych 100 000 euro.
Metoda ta jest również stosowana w przypadku, gdy podmiot objęty systemem gwarantowania prowadzi działalność pod różnymi znakami towarowymi. BNP Paribas
Bank Polska S.A. działa również pod nazwą GOoptima. Oznacza to, że suma wszystkich depozytów ulokowanych pod jednym lub wieloma z tych znaków towarowych
jest gwarantowana łącznie do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro.
Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu spełnienia warunku gwarancji, w rozumieniu art.
2 pkt 10 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz.
996), wobec danego podmiotu objętego systemem gwarantowania depozytów.
4)

Limit ochrony wspólnych rachunków.
W przypadku wspólnych rachunków limit równowartości w złotych 100 000 euro stosuje się do każdego z deponentów.
Jednakże depozyty na rachunku, do którego dwie lub więcej osób jest uprawnionych jako członkowie spółki osobowej, stowarzyszenia lub jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, są do celów obliczenia górnego limitu równowartości w złotych 100 000 euro
sumowane i traktowane jako depozyt jednego deponenta.
W przypadku gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pochodzą z:
1)

odpłatnego zbycia:
a)
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.), jej części lub udziału w takiej nieruchomości,
b)
prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane lub udziału w takim prawie,
c)
samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) stanowiącego
odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie,
związanych z tym lokalem,
d)
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub udziału w takim prawie – jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach
wykonywanej działalności gospodarczej,
2)
wykonania na rzecz deponenta umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
3)
nabycia przez deponenta spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania przez niego zachowku,
4)
wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku,
5)
wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią
osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku,
6)
wypłaty odprawy pieniężnej na warunkach i w wysokości określonych w przepisach odrębnych,
7)
wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej, o której mowa w art. 921 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.
zm.) lub odrębnych przepisach, na warunkach i w wysokości określonych w tych przepisach
– są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności, do wysokości stanowiącej różnicę
pomiędzy dwukrotnością limitu równowartości w złotych 100 000 euro a sumą pozostałych środków i należności deponenta, nie wyższą jednak niż limit równowartości
w złotych 100 000 euro.
Po tym terminie środki i należności deponenta są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości
w złotych 100 000 euro.
W przypadku gdy środki pochodzą z wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania lub
zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 552 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.), są one objęte ochroną
gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności – w całości. Po tym terminie te środki i należności są objęte
obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro.
Dalsze informacje można uzyskać na następującej stronie internetowej: https://www.bfg.pl.
5)

Wypłata.

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny (ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, tel. 22 58
30 700; 22 58 30 701, faks: 22 58 30 589, e-mail: kancelaria@bfg.pl, strona internetowa: https://www.bfg.pl). Wypłata następuje (w kwocie równowartości w złotych
do 100 000 euro) najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, wobec danego podmiotu objętego systemem
gwarantowania depozytów.
W przypadkach określonych w art. 36 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej
restrukturyzacji termin 7-dniowy może zostać wydłużony.
Jeżeli wypłata środków gwarantowanych nie nastąpiła w tych terminach, należy skontaktować się z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, ponieważ termin wnoszenia
roszczeń o ich wypłatę może ulec przedawnieniu. Dalsze informacje można uzyskać na następującej stronie internetowej: https://www.bfg.pl.
6)

W przypadku gdy deponent korzysta z bankowości internetowej, udostępnienie arkusza informacyjnego oraz potwierdzenie jego otrzymania może nastąpić środkami
komunikacji elektronicznej.
Inne istotne informacje.
Zasadniczo depozyty wszystkich klientów indywidualnych i przedsiębiorstw są chronione przez systemy gwarancji depozytów. Informacje o wyjątkach obowiązujących
w odniesieniu do określonych depozytów zamieszczone są na stronie internetowej właściwego systemu gwarancji depozytów. Na odpowiednie zapytanie również
podmiot objęty systemem gwarantowania udziela informacji o tym, czy określone produkty są objęte ochroną, bądź nie są objęte ochroną. Jeżeli depozyty są
gwarantowane, podmiot objęty systemem gwarantowania potwierdza to także na wyciągu z rachunku.
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