
 

 

REGULAMIN OBSŁUGI  

TERMINOWYCH LOKAT 
OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 

 KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

w  

Warszawskim Banku 
Spółdzielczym 

 

Warszawa, lipiec 2017 r. 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne  

§ 1  

1. „Regulamin obsługi terminowych lokat 
oszczędnościowych klientów 
indywidualnych w Warszawskim Banku 
Spółdzielczym”, zwany dalej 
Regulaminem, obowiązuje w 
Warszawskim Banku Spółdzielczym, 03-
984 Warszawa, ul. Fieldorfa 5A, 
wpisanym przez Sąd Rejonowy w 
Warszawie XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru 
przedsiębiorców pod numerem KRS 
0000082262, NIP 525-000-61-76.   

2. Regulamin określa zasady otwierania i 
prowadzenia rachunku terminowych lokat 
oszczędnościowych w Warszawskim 
Banku Spółdzielczym. 

§ 2  

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
1) Bank – Warszawski Bank Spółdzielczy; 
2) dzień roboczy – każdy dzień z wyjątkiem 

sobót i dni ustawowo wolnych od pracy; 
3) Godzina graniczna – godzina złożenia 

zlecenia płatniczego gwarantująca 
realizację tego zlecenia przez Bank 
zgodnie z terminami określonymi w 
wykazie Godzin granicznych realizacji 
przelewów; 

4) IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku 
Bankowego – standard numeracji kont 
bankowych utworzony przez Europejski 
Komitet Standardów IBAN. Składa się z 
dwuliterowego ISO 3166-1 kodu kraju, po 
którym następują dwie cyfry sprawdzające 
(kontrolne), i do trzydziestu znaków 
alfanumerycznych określających numer 
rachunku będący unikatowym 
identyfikatorem; 

5) nierezydent – osoba fizyczna nie mająca 
miejsca zamieszkania w kraju, w 
rozumieniu ustawy Prawo dewizowe z dnia 
27 lipca 2002 r. (Dz. U. 2017 poz. 679); 

6) NRB – Numer Rachunku Bankowego - 
polski standard określający sposób 
numeracji rachunków bankowych będący 
unikatowym identyfikatorem; 

7) pełnomocnik – osoba fizyczna 
posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, upoważniona przez Posiadacza 
rachunku do dysponowania rachunkiem; 

8) Potwierdzenie otwarcia rachunku 
terminowej lokaty oszczędnościowej – 
dokument będący potwierdzeniem 
postanowień dotyczących: rodzaju lokaty, 
kwoty i waluty lokaty, wysokości 
oprocentowania środków, okresu 
umownego, terminu kapitalizacji odsetek 
wystawiany dla każdego rachunku lokaty 
zawieranej w ramach danej Umowy; 

9) Posiadacz rachunku/Płatnik – osoba 
fizyczna, która zawarła z Bankiem Umowę, 
przy czym w przypadku rachunku 
wspólnego przez Posiadacza rachunku 
należy rozumieć każdego ze 
współposiadaczy rachunku; 

10) rezydent – osoba fizyczna mająca miejsce 
zamieszkania w kraju, w rozumieniu 
ustawy Prawo dewizowe; 

11) rachunek terminowej lokaty 
oszczędnościowej – rachunek terminowej 
lokaty oszczędnościowej przeznaczony do 
gromadzenia środków pieniężnych przez 
określony w Umowie czas i na określonych 
w niej warunkach; 

12) saldo rachunku – stan środków 
pieniężnych na rachunku wykazywany na 
koniec dnia operacyjnego; 

13) strona internetowa Banku – www.bank-
wbs.pl, strona na której dostępne są m.in. 
aktualne wersje Regulaminu, Tabeli 
oprocentowania, Taryfy prowizji i opłat oraz 
Tabeli kursowej; 

14) system bankowości elektronicznej – 
system bankowości internetowej 
umożliwiający samoobsługowy dostęp do 
rachunków bankowych Posiadacza 
rachunku oraz dostęp do innych produktów 
bankowych za pomocą sieci Internet i 
przeglądarki internetowej oraz system 
obsługi telefonicznej;  

15) środki dostępu do systemu bankowości 
elektronicznej – identyfikator 
Użytkownika, hasło aktywacyjne, hasło 
Użytkownika i hasła jednorazowe 
dostarczane w postaci wydruku lub w 
formie elektronicznej, umożliwiające 
uwierzytelnianie Użytkownika i autoryzacje 
transakcji płatniczych i innych dyspozycji w 
systemie bankowości elektronicznej; 

16) Tabela kursowa – tabela, w której 
publikowane są ustalone przez Bank kursy 
kupna/sprzedaży waluty krajowej (PLN) w 
stosunku do walut obcych, mające 
zastosowanie w obrocie dewizowym w 
Banku. Zmiany Tabeli wchodzą w życie od 
godziny wskazanej w jej treści; 

17) Tabela oprocentowania – obowiązująca 
w Banku „Tabela oprocentowania kredytów 
i depozytów w Warszawskim Banku 
Spółdzielczym”, dostępna w placówce 
Banku lub na stronie internetowej Banku; 

18) Taryfa prowizji i opłat – obowiązująca w 
Banku „Taryfa prowizji i opłat bankowych 
dla klientów indywidualnych w 
Warszawskim Banku Spółdzielczym”, 
dostępna w placówce Banku lub na stronie 
internetowej Banku; 

19) Umowa – Umowa rachunku terminowych 
lokat oszczędnościowych danego rodzaju; 

20) Użytkownik – Posiadacz rachunku lub 
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych, która jest 
uprawniona do dysponowania rachunkiem 
w systemie bankowości elektronicznej w 
imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku; 

21) waluta obca – waluta niebędąca w kraju 
prawnym środkiem płatniczym; 

22) waluta wymienialna – waluta obca 
określana jako wymienialna przez Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego; 

23) Zleceniodawca/ Płatnik – podmiot 
zlecający dokonanie transakcji płatniczej; 

24) zlecenie płatnicze – oświadczenie 
Zleceniodawcy zawierające polecenie 
wykonania transakcji płatniczej, złożone w 
ustalonej z Bankiem formie. 

§ 3  

1. W ramach niniejszego Regulaminu, Bank 
otwiera i prowadzi następujące rachunki 
terminowych lokat oszczędnościowych – 
przeznaczone do gromadzenia środków 
pieniężnych na warunkach określonych w 
Umowie; 

2. Rachunki, o których mowa w ust. 1, 
prowadzone są w PLN, USD i EUR. 

3. Bank prowadzi rachunki terminowych lokat 
oszczędnościowych indywidualne i 
wspólne, dla osób fizycznych rezydentów i 
nierezydentów. Bank otwiera  
i prowadzi rachunki terminowych lokat 
oszczędnościowych także dla osób 
małoletnich lub ubezwłasnowolnionych w 
zakresie i na warunkach określonych   
w niniejszym Regulaminie. 

4. Aktualna oferta rachunków dostępna jest w 
Tabeli oprocentowania oraz podawana jest 
w placówkach Banku i na stronie 
internetowej Banku. 

 
Rozdział 2. Otwarcie rachunku 

bankowego  

§ 4  

1. Otwarcie rachunku terminowej lokaty 
oszczędnościowej następuje po zawarciu 
Umowy przez strony. 

2. Osoba występująca o zawarcie Umowy 
zobowiązana jest do okazania: 
1) dokumentu tożsamości: dowodu 

osobistego lub paszportu; 
2) paszportu zagranicznego lub innego 

dokumentu potwierdzającego miejsce 
zamieszkania poza krajem w 
przypadku nierezydentów; 

3) tymczasowego dowodu tożsamości, 
paszportu lub legitymacji szkolnej w 
przypadku osoby małoletniej. 

3. Podpis złożony na Umowie przez 
Posiadacza rachunku stanowi wzór 
podpisu. 

4. Podpisy, o których mowa w ust. 3, 
składane są w obecności pracownika 
Banku. 

5. W ramach Umowy istnieje możliwość 
otwarcia więcej niż jednego rachunku 
lokaty. 

6. Warunki lokat określane są każdorazowo w 
Potwierdzeniu otwarcia rachunku 
terminowej lokaty oszczędnościowej.  
 

Rozdział 3. Pełnomocnictwo 

§ 5  

1. Posiadacz rachunku bankowego może 
udzielić pełnomocnictwa do dysponowania 
rachunkiem innej osobie fizycznej 
posiadającej pełną zdolność do czynności 
prawnych. 

2. Pełnomocnikiem Posiadacza rachunku 
bankowego może być osoba fizyczna 
będąca rezydentem bądź nierezydentem. 
Pełnomocnik realizuje transakcje płatnicze 
zgodnie z udzielonym mu 
pełnomocnictwem. 

3. W przypadku rachunku wspólnego, 
pełnomocnictwo ustanawiane jest na 
podstawie dyspozycji wszystkich 
współposiadaczy łącznie. 

4. Pełnomocnikiem do rachunku bankowego 
osoby małoletniej może być ustanowiony 
wyłącznie przedstawiciel ustawowy, który 
wyraził zgodę na zawarcie Umowy 
rachunku bankowego.  

5. Obecność pełnomocnika przy udzielaniu 
pełnomocnictwa nie jest wymagana. 

§ 6  

1. Pełnomocnictwo może być udzielone 
jedynie w formie pisemnej. 

2. Pełnomocnictwo udzielane jest przez 
Posiadacza rachunku bezpośrednio w 
placówce Banku oraz potwierdzone 
własnoręcznym podpisem Posiadacza 
rachunku, złożonym w obecności 
pracownika Banku. 

3. Pełnomocnictwo staje się skuteczne wobec 
Banku z chwilą złożenia wzoru podpisu 
przez pełnomocnika w Banku. 
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4. Do dysponowania rachunkiem nie może 
być jednocześnie ustanowionych więcej niż 
dwóch pełnomocników. 

§ 7  

1. Pełnomocnictwo może być udzielone, jako: 
1) pełnomocnictwo ogólne – w ramach 

którego pełnomocnik ma prawo do 
działania w takim zakresie jak 
Posiadacz rachunku, włącznie z 
zamknięciem rachunku, o ile tak 
stanowi treść pełnomocnictwa; 

2) pełnomocnictwo szczególne – w 
ramach którego pełnomocnik ma prawo 
do dysponowania rachunkiem 
wyłącznie w zakresie określonym w 
treści pełnomocnictwa przez 
Posiadacza rachunku. 

2. Pełnomocnictwo nie może obejmować: 
1) wydania dyspozycji zapisu na wypadek 

śmierci Posiadacza rachunku; 
2) udzielania dalszych pełnomocnictw; 
3) składania wniosków o kredyt 

odnawialny w rachunku; 
4) zawierania w imieniu i na rzecz 

Posiadacza rachunku Umowy kredytu 
odnawialnego dla Posiadacza rachunku 
oszczędnościowo–rozliczeniowego. 

§ 8  

1. Pełnomocnictwo może być w każdej chwili 
zmienione lub odwołane przez Posiadacza 
rachunku na podstawie pisemnej 
dyspozycji. 

2. Pełnomocnictwo do dysponowania 
środkami na rachunku wspólnym może być 
zmienione wyłącznie na podstawie 
dyspozycji wszystkich współposiadaczy, 
natomiast odwołane na podstawie 
dyspozycji przynajmniej jednego ze 
współposiadaczy. 

3. Odwołanie pełnomocnictwa lub zmiana 
zakresu pełnomocnictwa stają się 
skuteczne z chwilą złożenia w placówce 
Banku prowadzącej rachunek, dyspozycji 
odwołującej lub zmieniającej zakres 
pełnomocnictwa lub wpływu pisemnego 
odwołania pełnomocnictwa. 

§ 9  

Pełnomocnictwo wygasa z chwilą: 
1) śmierci Posiadacza rachunku lub 

pełnomocnika; 
2) upływu terminu, na jakie zostało udzielone; 
3) odwołania pełnomocnictwa przez 

Posiadacza rachunku; 
4) rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy 

rachunku bankowego do którego 
pełnomocnictwo było udzielone. 

 
Rozdział 4. Rachunek terminowej 

lokaty oszczędnościowej 

§ 10  

1. Rachunek terminowej lokaty 
oszczędnościowej przeznaczony jest do 
gromadzenia środków pieniężnych na 
warunkach określonych w Umowie. 

2. Bank może ustalić minimalną i 
maksymalną kwotę lokaty, których 
wysokość podana będzie w Tabeli 
oprocentowania. 

3. Otwarcie rachunku lokaty odbywa się w 
momencie wpływu środków na ten 
rachunek chyba, że w Umowie strony 
ustalą inaczej. 

4. Umowa otwarcia rachunku terminowej 
lokaty oszczędnościowej, dla lokat 
zawieranych w placówce Banku, 
podpisywane jest przez Posiadacza 
rachunku lub pełnomocnika. Zlecenie 
otwarcia rachunku terminowej lokaty 
oszczędnościowej dla lokat zawieranych w 
systemie bankowości elektronicznej 
podpisywane jest zgodnie ze sposobem 

autoryzacji dyspozycji Użytkownika w 
systemie bankowości elektronicznej. 

§ 11  

1. Rachunek terminowej lokaty 
oszczędnościowej może mieć charakter: 
1) nieodnawialny, co oznacza, że jest 

deponowana na jeden okres umowny; 
2) odnawialny, co oznacza, że po upływie 

okresu umownego, z zastrzeżeniem 
ust. 2, lokata jest automatycznie 
odnawiana na taki sam okres umowny,  
na warunkach przewidzianych dla tego 
rodzaju lokat, obowiązujących w dniu 
rozpoczęcia kolejnego okresu 
umownego. 

2. Posiadacz rachunku może najpóźniej w 
pierwszym dniu roboczym przypadającym 
po ostatnim dniu okresu umownego złożyć 
w Banku dyspozycję zamknięcia rachunku 
lokaty, co jest jednoznaczne z brakiem jej 
odnowienia na kolejny okres umowny. 

3. Za początek kolejnego okresu umownego 
przyjmuje się następny dzień kalendarzowy 
po upływie danego okresu umownego. 

4. Gdy dzień dostępności środków w 
przypadku wypłaty przypada w dniu 
niebędącym dniem roboczym, to dzień 
dostępności środków przesuwa się na 
pierwszy dzień roboczy przypadający po 
tym dniu, przy czym zasady tej nie stosuje 
się w przypadku lokat z możliwością 
odnawiania na kolejny taki sam okres 
umowny. 

5. W przypadku wycofania lokaty z oferty 
Banku, Bank nie przedłuży jej na kolejny 
okres umowny, informując o tym 
Posiadacza rachunku  
w sposób określony w § 42. 

§ 12  

Posiadacz rachunku ma prawo złożyć 
dyspozycję wypłaty środków z rachunku 
terminowej lokaty oszczędnościowej przed 
upływem okresu umownego, co oznacza 
wypowiedzenie Umowy w zakresie rachunku 
lokaty ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 13  

1. Wypłata środków następuje na rachunek 
wskazany w Umowie lokaty, po otrzymaniu 
dyspozycji Posiadacza rachunku, o ile 
postanowienia Umowy lokaty nie stanowią 
inaczej. 

2. W umownym okresie przechowywania 
środków pieniężnych na rachunku 
terminowej lokaty oszczędnościowej Bank: 
1) nie przyjmuje wpłat uzupełniających; 
2) nie dokonuje częściowych wypłat 
chyba, że Umowa terminowej lokaty 
oszczędnościowej stanowi inaczej. 

3. Wpłata na rachunek terminowej lokaty 
oszczędnościowej w walucie obcej oraz 
wypłata z tego rachunku może być 
dokonywana tylko w walutach określonych  
w Tabeli oprocentowania. 

4. W przypadku dokonywania wpłat lub 
wypłat środków w walucie innej niż waluta 
terminowej lokaty oszczędnościowej, Bank 
dokonuje przeliczenia według kursów 
kupna/ sprzedaży pieniędzy (dla operacji 
gotówkowych) lub kursów kupna/ 
sprzedaży dewiz (dla operacji 
bezgotówkowych) Banku obowiązujących 
w momencie dokonania wpłaty lub wypłaty 
środków. 

§ 14  

Przeniesienie rachunku terminowej lokaty 
oszczędnościowej (cesja) w czasie 
obowiązywania okresu umownego, z 
zachowaniem terminu, kwoty i waluty lokaty na 
rzecz innej osoby, jak również na lokatę 
wspólną lub z lokaty wspólnej na indywidualną, 

celem jej dalszego prowadzenia, nie powoduje 
naruszenia warunków prowadzenia lokaty. 

§ 15  

W przypadku lokaty nieodnawialnej środki 
pieniężne niepodjęte po upływie okresu 
umownego zostają przeksięgowane na 
rachunek nieoprocentowany. 
 

Rozdział 5. Rachunek wspólny 
terminowej lokaty terminowej 

§ 16  

1. Rachunek terminowej lokaty 
oszczędnościowej wspólny może być 
prowadzony maksymalnie dla dwóch osób 
fizycznych. 

2. Rachunek terminowej lokaty 
oszczędnościowej wspólny może być 
prowadzony dla osób fizycznych o 
jednakowym statusie dewizowym 
(rezydent/nierezydent). 

3. Bank nie prowadzi rachunków terminowych 
lokat oszczędnościowych wspólnych dla 
osób małoletnich lub 
ubezwłasnowolnionych. 

§ 17  

Przyjmuje się, że udziały środków wnoszonych 
na rachunek przez współposiadaczy są równe, 
niezależnie od faktycznego wkładu każdego ze 
współposiadaczy. 

§ 18  

1. W ramach rachunku terminowej lokaty 
oszczędnościowej wspólnego każdy ze 
współposiadaczy może: 
1) dysponować samodzielnie środkami 

pieniężnymi zgromadzonymi na 
rachunku terminowej lokaty 
oszczędnościowej, chyba że Umowa 
rachunku stanowi inaczej; 

2) w każdym czasie wypowiedzieć 
Umowę ze skutkiem dla pozostałych 
współposiadaczy chyba, że Umowa 
rachunku terminowej lokaty 
oszczędnościowej stanowi inaczej. 

2. Bank nie przyjmuje zastrzeżeń złożonych 
przez jednego ze współposiadaczy 
dotyczących niehonorowania 
dyspozycji/zleceń pozostałych 
współposiadaczy chyba, że Umowa 
stanowi inaczej lub zostanie przedstawione 
prawomocne postanowienie sądu o 
zabezpieczeniu wypłat z rachunku 
wspólnego. 
 

Rozdział 6. Wypłata po śmierci 
Posiadacza rachunku  

§ 19  

1. Posiadacz konta oszczędnościowego, 
rachunku oszczędnościowo - 
rozliczeniowego może na wypadek swojej 
śmierci zadysponować środkami 
pieniężnymi zgromadzonymi na tych 
rachunkach (dyspozycja zapisu 
bankowego na wypadek śmierci) na rzecz 
wskazanych przez siebie osób: małżonka, 
wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa do 
wysokości określonej w ustawie Prawo 
bankowe. 

2. Dyspozycja zapisu bankowego na 
wypadek śmierci powinna być złożona 
przez Posiadacza rachunku bezpośrednio 
w placówce Banku prowadzącej rachunek. 

3. Posiadacz rachunku informuje 
każdorazowo Bank o zmianie danych osób 
wskazanych w dyspozycji zapisu 
bankowego na wypadek śmierci w tym 
danych adresowych. 

4. Dyspozycja zapisu bankowego na 
wypadek śmierci może być odwołana lub 
zmieniona przez Posiadacza rachunku w 
dowolnym czasie. 
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5. W przypadku przeniesienia rachunku, 
dyspozycja zapisu bankowego na wypadek 
śmierci dotycząca środków na 
przenoszonym rachunku obowiązuje  
w placówce Banku przejmującej jego 
prowadzenie. 

6. Jeżeli Posiadacz rachunku wydał więcej 
niż jedną dyspozycję zapisu bankowego na 
wypadek śmierci, a łączna suma 
dyspozycji przekracza limit określony  
w ustawie Prawo bankowe, dyspozycja 
wydana później ma pierwszeństwo przed 
dyspozycją wydaną wcześniej. 

7. Dyspozycji zapisu bankowego na wypadek 
śmierci nie można złożyć do rachunków 
wspólnych. 

8. Realizacja dyspozycji zapisu bankowego 
na wypadek śmierci następuje po 
uzyskaniu przez Bank wiarygodnej 
informacji o śmierci Posiadacza rachunku, 
o których mowa w ust. 9. 

9. Bank wykonuje Umowę, w tym między 
innymi nalicza odsetki, pobiera należne 
prowizje i opłaty, wysyła wyciągi, realizuje 
zlecenia stałe, księguje przelewy  
na rachunku bankowym do dnia 
otrzymania wiarygodnej informacji o 
śmierci Posiadacza rachunku, przez którą 
należy rozumieć: 
1) dostarczenie do Banku pełnego lub 

skróconego odpisu aktu zgonu 
Posiadacza rachunku: 

2) dostarczenie do Banku 
prawomocnego postanowienia sądu o 
uznaniu Posiadacza rachunku za 
zmarłego; 

3) otrzymanie potwierdzenia z bazy 
PESEL. 

10. W przypadku otrzymania przez Bank 
wiarygodnej informacji o śmierci 
Posiadacza rachunku, o której mowa w ust. 
8, przed dniem 01.07.2016 r., Umowa 
wygasa w dniu otrzymania wiarygodnej 
informacji o śmierci Posiadacza rachunku. 
Bank wstrzymuje wykonywanie dyspozycji 
oraz zaprzestaje wysyłania wszelkiej 
korespondencji związanej z prowadzeniem 
rachunku. 

11. W przypadku otrzymania przez Bank 
wiarygodnej informacji o śmierci 
Posiadacza rachunku po dniu 30.06.2016 
r.: 
1) umowa w zakresie karty debetowej 

oraz bankowości elektronicznej 
wygasa w dniu otrzymania 
wiarygodnej informacji o śmierci 
Posiadacza rachunku, a 

2) umowa w zakresie rachunku/ów 
bankowego/ych ulega rozwiązaniu z 
dniem śmierci Posiadacza rachunku. 

12. Umowę rachunku bankowego, która uległa 
rozwiązaniu na podstawie ust. 11, pkt 2) 
uważa się za wiążącą do chwili wypłaty 
przez Bank środków pieniężnych osobie 
posiadającej do nich tytuł prawny. Oznacza 
to, że do chwili wypłaty środków 
pieniężnych osobie posiadających do nich 
tytuł prawny, Bank realizuje umowę o 
prowadzenie tego rachunku z 
uwzględnieniem poniższych zasad: 
1) Bank do dnia powzięcia informacji o 

śmierci Posiadacza rachunku pobiera 
prowizje i opłaty z tytułu prowadzenia 
rachunku zgodnie z aktualną Taryfą 
prowizji i opłat; 

2) Bank nalicza i dopisuje odsetki 
zgodnie z aktualną Tabelą 
oprocentowania; 

3) Bank od dnia pozyskania wiarygodnej 
informacji o śmierci Posiadacza 
rachunku wstrzymuje wysyłanie 
wszelkiej korespondencji dotyczącej 
rachunku na adres Posiadacza; 

4) Bank od dnia pozyskania wiarygodnej 
informacji o śmierci Posiadacza 
rachunku nie realizuje operacji w 
ciężar rachunku (w tym złożonych 
przez Posiadacza rachunku przed 
jego śmiercią zleceń płatniczych) za 
wyjątkiem operacji mających na celu 
wypłatę lub przelew środków 
pieniężnych  
z rachunku bankowego na rzecz 
osoby/osób posiadających do nich 
tytuł prawny, zgodnie z jej/ich 
dyspozycją. 

§ 20  

1. Bank zobowiązany jest dokonać po śmierci 
Posiadacza rachunku wypłat, z tytułu: 
1) zwrotu kosztów pogrzebu Posiadacza 

rachunku; 
2) zwrotu kwoty równej wpłatom na 

rachunki dokonanym przez organ 
wypłacający świadczenie z 
ubezpieczenia lub zabezpieczenia 
społecznego albo uposażenie w stanie 
spoczynku, które nie przysługiwały za 
okres po śmierci Posiadacza rachunku, 
wskazanej we wniosku organu 
wypłacającego to świadczenie lub 
uposażenie, skierowanym do Banku 
wraz z podaniem numerów rachunków, 
na które dokonano wpłat; 

3) realizacji dyspozycji zapisu bankowego 
na wypadek śmierci Posiadacza 
rachunku. 

2. Zwrot kosztów pogrzebu ma 
pierwszeństwo przed dyspozycją zapisu 
bankowego na wypadek śmieci i następuje 
ze środków zgromadzonych na rachunkach 
bankowych na podstawie przedłożonych 
rachunków stwierdzających wysokość 
poniesionych wydatków. 

3. Wypłat kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1 
i 3, które nie wchodzą do spadku po 
zmarłym Posiadaczu rachunku, nie dotyczą 
rachunków wspólnych. 

§ 21  

Wypłaty z tytułu kosztów pogrzebu, realizacji 
zapisu na wypadek śmierci oraz częściowej 
realizacji spadkobrania dokonywane z 
rachunków terminowych lokat 
oszczędnościowych powodują: 
1) rozwiązanie Umowy; 
2) naliczenie odsetek w wysokości właściwej 

dla likwidowanych lokat zgodnie z zapisami 
Umowy oraz niniejszego Regulaminu; 

3) przeksięgowanie środków pozostałych po 
realizacji wyżej wymienionych tytułów wraz 
z naliczonymi odsetkami następuje na 
rachunek wskazany w Umowie, 
a w przypadku braku wskazania takiego 
rachunku na rachunek nieoprocentowany.  

§ 22  

1. Bank dokonuje wypłaty kwoty 
wydatkowanej na koszty pogrzebu 
Posiadacza rachunku do rąk osoby, która 
przedstawi oryginały rachunków 
stwierdzających wysokość poniesionych 
przez nią wydatków związanych z 
pogrzebem Posiadacza rachunku oraz 
odpis aktu zgonu Posiadacza rachunku. 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, Bank 
pokrywa ze środków znajdujących się na 
rachunku zmarłego Posiadacza rachunku, 
w wysokości nieprzekraczającej kosztów 
urządzenia pogrzebu zgodnie ze 
zwyczajami przyjętymi w środowisku 
zmarłego. 

§ 23  

1. Bank dokonuje realizacji dyspozycji zapisu 
bankowego na wypadek śmierci na 
podstawie przedstawionego odpisu aktu 
zgonu Posiadacza rachunku, dokumentów 

stwierdzających tożsamość osób 
wskazanych w dyspozycji oraz ich 
oświadczenia, że nie otrzymały lub w jakiej 
kwocie otrzymały wypłatę z tytułu innej 
dyspozycji Posiadacza rachunku na 
wypadek śmierci, w Banku lub innym 
banku. 

2. W celu realizacji wypłaty środków na rzecz 
spadkobierców Bank wymaga 
przedstawienia dokumentów 
stwierdzających tożsamość 
spadkobierców, prawomocnego 
postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia 
prawa do spadku lub notarialnego aktu 
poświadczenia dziedziczenia ustawowego 
lub testamentowego oraz prawomocnego 
postanowienia sądu o podziale spadku lub 
umowy notarialnej o dziale spadku lub 
umowy o dziale spadku lub zgodnego 
pisemnego oświadczenia wszystkich 
spadkobierców o podziale środków na 
rachunku bankowym. 

3. Pracownik Placówki bankowej po 
dokonaniu wypłaty, o której mowa w ust. 1 i 
2, obowiązany jest przekazać informację o 
dokonanych wypłatach i wysokości, w 
terminie 14 dni od dnia wypłaty, do 
naczelnika urzędu skarbowego właściwego 
ze względu na miejsce zamieszkania 
wierzyciela (spadkobiercy).  

§ 24  

W przypadku: 
1) śmierci jednego ze współposiadaczy 

rachunku wspólnego do czasu 
przedłożenia w Banku prawomocnego 
postanowienia stwierdzającego nabycie 
spadku lub notarialnego poświadczenia 
dziedziczenia, środki zgromadzone na 
rachunku, znajdują się w dyspozycji 
pozostałych współposiadaczy; 

2) śmierci jednego ze współposiadaczy 
rachunku wspólnego, rachunek ulega 
przekształceniu na rachunek indywidualny 
żyjącego współposiadacza. 

3) śmierci wszystkich współposiadaczy 
rachunku wspólnego środki pieniężne 
zgromadzone na rachunku stawiane są do 
dyspozycji spadkobierców każdego ze 
współposiadaczy w częściach ustalonych 
w dokumentach dotyczących stwierdzenia 
nabycia i działu spadku lub notarialnego 
poświadczenia dziedziczenia, o których 
mowa w § 23 ust. 2. 

Rozdział 7. Rachunek osoby 
małoletniej  

§ 25  

1. Umowę o prowadzenie rachunku na rzecz 
osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok 
życia, podpisuje osoba małoletnia z zast. § 
26 ust.2. 

2. Przedstawicielami ustawowymi osoby 
małoletniej są: 
1) rodzice (każdy samodzielnie), którym 

przysługuje władza rodzicielska; 
2) opiekun wyznaczony przez sąd, w 

przypadku, gdy żadnemu z rodziców 
nie przysługuje władza rodzicielska, 
jeżeli rodzice nie są znani lub jeżeli nie 
żyją; 

3) kurator ustanowiony przez sąd, jeżeli 
żaden z rodziców, którym przysługuje 
władza rodzicielska nie może 
reprezentować dziecka. 

§ 26  

1. Rachunek bankowy dla osoby małoletniej, 
która ukończyła 13 lat jest otwierany i 
prowadzony jako subkonto do rachunku 
przedstawiciela ustawowego. 

2. Umowę rachunku bankowego zawiera 
małoletni Posiadacz rachunku. 
Przedstawiciel ustawowy składa 
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oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
zawarcie Umowy przez małoletniego 
Posiadacza rachunku. 

3. Wypowiedzenie Umowy przez 
małoletniego Posiadacza rachunku 
wymaga zgody przedstawiciela 
ustawowego. 

4. Wprowadzenie zmian do Umowy lub 
Regulaminu wymaga zgody 
przedstawiciela ustawowego. 

5. Posiadacz rachunku, który ukończył 13 lat, 
a nie ukończył 18 lat, może samodzielnie 
dysponować zgromadzonymi na rachunku 
środkami pieniężnymi  
w granicach zwykłego zarządu, o ile nie 
sprzeciwi się temu na piśmie 
przedstawiciel ustawowy.  

6. Dysponowanie środkami pieniężnymi w 
zakresie przekraczającym zwykły zarząd, 
wymaga zgody sądu opiekuńczego. 

§ 27  

Za czynności dokonywane w ramach zwykłego 
zarządu uważa się: 
1) dyspozycje w sprawie otwarcia rachunku; 
2) dyspozycje w sprawie zmiany waluty 

rachunku lub przeniesienia środków 
pieniężnych na inny rachunek 
małoletniego, niepowodujące naruszenia 
warunków Umowy; 

3) dyspozycje wpłat na rachunek; 
4) dyspozycje wypłat z rachunku w celu 

zaspokojenia potrzeb małoletniego 
zgodnych z jego wiekiem 
nieprzekraczających w okresach 
miesięcznych kwoty równej połowie 
wysokości środków zgromadzonych na 
rachunku dla jednorazowej wypłaty. 

§ 28  

1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają 
odpowiednie zastosowanie do rachunków 
prowadzonych na rzecz osób 
ubezwłasnowolnionych i prowadzone są  
na zasadach obowiązujących dla 
małoletnich, którzy ukończyli 13 rok życia. 

2. Bank otwiera rachunek dla 
ubezwłasnowolnionego po okazaniu 
prawomocnego orzeczenia sądu o 
ustanowieniu i zakresie 
ubezwłasnowolnienia oraz ustanowieniu 
opiekuna lub kuratora. 

3. Zmiana zakresu ubezwłasnowolnienia lub 
jego uchylenie, wymaga udokumentowania 
stosownym, prawomocnym orzeczeniem 
sądu. 

§ 29  

Posiadacz rachunku terminowej lokaty 
oszczędnościowej po uzyskaniu pełnoletniości 
powinien niezwłocznie zgłosić się do Banku i 
przedłożyć dokument tożsamości. 

Rozdział 8. Oprocentowanie 
środków na rachunku bankowym 

§ 30  

1. Środki pieniężne zgromadzone na 
rachunku bankowym podlegają 
oprocentowaniu według stawki określanej 
w Tabeli oprocentowania w stosunku 
rocznym, za wyjątkiem blokad na 
egzekucję wierzytelności pieniężnych, 
które nie podlegają oprocentowaniu. 

2. Środki pieniężne zgromadzone na 
rachunkach bankowych oprocentowane są 
od daty wpływu bądź wpłaty na rachunek 
do dnia poprzedzającego datę wypłaty 
z rachunku bankowego włącznie. 

3. Jako podstawę do obliczeń należnych 
odsetek przyjmuje się faktyczną liczbę dni 
kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w 
roku. 

4. Od środków wpłaconych i wypłaconych w 
tym samym dniu Bank nie nalicza odsetek. 

5. Odsetki od terminowych lokat 

oszczędnościowych, automatycznie 
odnowionych, stawiane są do dyspozycji 
Posiadacza rachunku w pierwszym dniu 
roboczym po upływie okresu umownego i 
mogą być podjęte w dowolnym terminie, 
nie później jednak niż do końca okresu 
umownego następującego po okresie 
umownym, za który zostały naliczone. 
Niepodjęte odsetki podlegają kapitalizacji. 

6. W przypadku lokat, w których odsetki 
realizowane są miesięcznie lub kwartalnie, 
naliczone od środków zgromadzonych na 
rachunku terminowych lokat 
oszczędnościowych odsetki w okresach 
miesięcznych lub kwartalnych stawiane są 
do dyspozycji Posiadacza rachunku w 
walucie rachunku na koniec każdego 
miesiąca kalendarzowego lub kwartału 
kalendarzowego. Postawione do 
dyspozycji Posiadacza rachunku odsetki, 
które nie zostaną wypłacone w terminie do 
końca okresu umownego podlegają 
kapitalizacji.  

7. Wypłata środków z rachunku lokaty 
terminowej w trakcie trwania okresu 
umownego powoduje nienaliczenie 
odsetek za okres utrzymania lokaty, chyba, 
że Umowa/ Potwierdzenie otwarcia lokaty 
stanowi inaczej. 

8. W przypadku zadysponowania kwotą 
lokaty przed upływem zadeklarowanego 
okresu następuje obniżenie 
oprocentowania za dotychczasowy okres 
do wysokości ½ obowiązującego w Banku 
oprocentowania środków zgromadzonych 
na rachunkach oszczędnościowo – 
rozliczeniowych płatanych na każde 
żądanie (a’vista).  

9. W przypadku lokat z realizacją odsetek 
miesięczną lub kwartalną zadysponowanie 
kwotą depozytu w złotych przed upływem 
zadeklarowanego okresu skutkuje 
obniżeniem oprocentowania za 
dotychczasowy okres do wysokości 1/2 
obowiązującego w Banku oprocentowania 
środków zgromadzonych na rachunkach 
oszczędnościowo-rozliczeniowych płatnych 
na każde żądanie, a kapitał lokaty zostanie 
pomniejszony o wcześniej wypłacone 
odsetki (miesięczne lub kwartalne). 

10. Aktualna wysokość oprocentowania 
rachunków bankowych dostępna jest w 
placówkach Banku oraz na stronie 
internetowej Banku. 

§ 31  

1. Bank może zmienić wysokość 
oprocentowania środków zgromadzonych 
na rachunkach bankowych 
oprocentowanych według zmiennej stopy 
procentowej  
w czasie trwania Umowy, na zasadach 
określonych w ust. 2 i 3, w przypadku 
wystąpienia zmiany wysokości: 
1) stopy redyskonta weksli ustalanej 

przez Radę Polityki Pieniężnej dla 
rachunków w PLN;  

2) stopy referencyjnej ustalanej 
odpowiednio przez Europejski Bank 
Centralny, Rezerwę Federalną Stanów 
Zjednoczonych, dla rachunków w 
walucie (EUR, USD). 

2. Wzrost wysokości stóp, o których mowa w 
ust. 1, skutkuje podwyższeniem stawki 
oprocentowania środków pieniężnych 
zgromadzonych na rachunkach, 
obliczonym zgodnie ze wzorem z ust. 4. 
Środki oprocentowane są według 
dotychczasowej stopy procentowej nie 
dłużej niż przez miesiąc kalendarzowy, 
następujący po miesiącu, w którym 
opublikowano dane o zmianie stóp. 

3. W przypadku spadku wysokości stóp, o 
którym mowa w ust. 1, Bank może podjąć 

decyzję o obniżeniu stawki oprocentowania 
środków pieniężnych zgromadzonych na 
rachunkach, obliczonym zgodnie ze 
wzorem z ust. 4, przy czym: 
1) decyzja Banku może być podjęta nie 

później niż do końca miesiąca 
kalendarzowego, następującego po 
miesiącu, w którym opublikowano dane 
o zmianie wskaźnika; 

2) środki zgromadzone na rachunkach 
oprocentowane są według 
dotychczasowej stopy procentowej nie 
dłużej niż przez miesiąc kalendarzowy, 
następujący po miesiącu, w którym 
opublikowano dane o zmianie 
wskaźnika. 

4. Wysokość nowej stawki oprocentowania 
obliczana jest według wzoru: 

𝑥 = (1 +
𝑣 − 𝑧

𝑧
) ∗ 𝑦 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
x – nowa stawka oprocentowania 
y – dotychczasowa stawka oprocentowania 
z – stopa redyskonta weksli przed zmianą 
v – stopa redyskonta weksli po zmianie 

5. Nowa stawka oprocentowania, o której 
mowa w ust. 2 i 3, wyliczana jest z 
dokładnością do jednej setnej części 
procenta. 

6. Bank informuje Posiadacza rachunku, na 
trwałym nośniku, w szczególności na 
piśmie lub drogą elektroniczną o zakresie 
wprowadzanych zmian. 

§ 32  

1. Dla rachunków bankowych 
oprocentowanych według zmiennej stopy 
procentowej, których wartość 
oprocentowania ustalona została, jako 
stopa referencyjna WIBOR3M, która 
liczona jest jako średnia arytmetyczna z 
trzech miesięcy poprzedzających okres jej 
obowiązywania, Bank dokonuje zmiany 
wysokości tej stopy w trakcie 
obowiązywania Umowy w okresach 
kwartalnych.  

2. Okresy kwartalne, w których obowiązuje 
ustalona wysokość stopy procentowej, 
odpowiadają kwartałom kalendarzowym. 
Pierwszy okres obowiązywania ustalonej 
stopy oprocentowania rozpoczyna się z 
dniem wpływu środków na rachunek 
bankowy, a kończy z ostatnim dniem tego 
kwartału kalendarzowego,  
w którym nastąpił wpływ środków na 
rachunek bankowy. Kolejne okresy 
obowiązywania nowych stóp procentowych 
rozpoczynają się pierwszego dnia 
kolejnego kwartału kalendarzowego i 
kończą w ostatnim dniu kwartału 
kalendarzowego, zastrzeżeniem, że nowa 
stawka jest ustalana i ogłaszana w terminie 
do 5 dnia roboczego pierwszego miesiąca 
kwartału i obowiązuje od dnia jej 
ogłoszenia.  

3. Wzrost wysokości stopy referencyjnej, o 
której mowa w ust. 1, skutkuje 
podwyższeniem stawki oprocentowania 
środków pieniężnych zgromadzonych na 
rachunku bankowym, a spadek obniżeniem 
stawki oprocentowania i obowiązuje od 
pierwszego dnia kolejnego kwartału 
kalendarzowego. 

4. Wysokość obowiązującego 
oprocentowania określona jest w Tabeli 
oprocentowania oraz podawana do 
wiadomości w placówkach Banku i na 
stronie internetowej Banku. 

§ 33  

W przypadku zmian wysokości oprocentowania 
odsetki naliczane są: 
1) na rachunku terminowej lokaty  

oszczędnościowej: 
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a) oprocentowanej według zmiennej stopy 
– do dnia poprzedzającego dokonanie 
zmiany według dotychczasowych 
stawek oprocentowania, a od dnia 
zmiany według nowych stawek 
oprocentowania, 

b) oprocentowanej według stałej stopy – 
wysokość oprocentowania ustalona w 
chwili otwarcia lokaty obowiązuje przez 
cały okres Umowy, przy czym lokaty 
odnowione na kolejny taki sam okres 
umowny podlegają oprocentowaniu 
według stopy obowiązującej w Banku 
w dniu odnowienia. 

 
Rozdział 9. Dysponowanie środkami 

na rachunku 

§ 34  

1. Posiadacz rachunku uprawniony jest w 
ramach obowiązujących przepisów prawa 
oraz zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu i Umowy, do swobodnego 
dysponowania środkami znajdującymi się 
na jego rachunku. 

2. Ograniczenie dysponowania środkami 
pieniężnymi może wynikać wyłącznie z 
przepisów prawa lub Umowy. 

§ 35  

1. Posiadacz rachunku może złożyć 
dyspozycje zleceń płatniczych na rachunki 
bankowe prowadzone w innych bankach 
krajowych w trybie i na zasadach 
określonych w Godzinach granicznych 
realizacji przelewów w Banku. 

2. Godziny graniczne realizacji przelewów 
dostępne są w placówkach Banku oraz na 
stronie internetowej Banku. 

§ 36  

1. Bank odmawia realizacji zlecenia 
płatniczego z rachunku w przypadku, gdy: 
1) występuje brak środków niezbędnych 

do wykonania zlecenia płatniczego lub 
na pokrycie należnej Bankowi prowizji; 

2) Posiadacz rachunku nie podał w 
zleceniu płatniczym niezbędnych 
danych do jego realizacji lub dane są 
sprzeczne bądź niepełne; 

3) bank Odbiorcy: 
a) znajduje się na terenie kraju 

objętego embargiem lub sankcjami 
nałożonymi przez organizacje 
międzynarodowe lub inne państwa, 

b) objęty jest sankcjami nałożonymi 
przez organizacje 
międzynarodowe; 

4) wykonanie zlecenia płatniczego będzie 
pozostawało w sprzeczności z 
przepisami prawa, porozumieniami 
międzynarodowymi; 

5) otrzymał zakaz dokonywania wypłat z 
rachunku bankowego – wydany przez 
prokuratora, sąd, organ egzekucyjny 
lub inną instytucję do tego uprawnioną; 

6) zlecenie nie zostało prawidłowo 
autoryzowane; 

7) instrument płatniczy, przy użyciu, 
którego zlecenie płatnicze jest 
składane, został zablokowany lub 
zastrzeżony. 

2. Posiadacz rachunku otrzymuje informację 
o odmowie wykonania zlecenia 
płatniczego, jej przyczynie oraz o sposobie 
korekty błędów: 
1) dla zleceń składanych w ramach 

kanałów bankowości elektronicznej – w 
formie informacji przekazanej do 
danego kanału bankowości 
elektronicznej; 

2) dla zleceń składanych w formie 
papierowej – w formie telefonicznej 
informacji z placówki Banku, w której 

było składane zlecenie lub mailowo, 
jeśli Posiadacz rachunku udostępni 
Bankowi swój adres mailowy, bądź w 
formie pisma. 

3. W przypadku odmowy wykonania zlecenia 
płatniczego Posiadacz rachunku ma 
możliwość sprostowania zidentyfikowanych 
przez Bank błędów poprzez ponowne 
złożenie poprawnego zlecenia płatniczego. 

 
Rozdział 10. Zasady pobierania opłat i 

prowizji bankowych 

§ 37  

1. Za czynności związane z otwieraniem i 
prowadzeniem rachunków bankowych, 
Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z 
obowiązującą w dniu dokonania czynności 
Taryfą opłat i prowizji. 

2. Bank jest upoważniony do  zmiany Taryfy 
prowizji i opłat polegającej na 
podwyższeniu stawek opłat i prowizji, która 
może nastąpić wyłącznie w przypadku 
zmiany przynajmniej jednej z niżej 
wymienionych przesłanek, w zakresie 
odpowiadającym skumulowanej wartości 
zmian poszczególnych wskaźników w 
okresie od dnia ostatniej zmiany Taryfy 
prowizji i opłat:  
1) wzrostu inflacji na podstawie danych 

publikowanych przez Prezesa GUS, co 
najmniej o 0,1%; 

2) zmiany wskaźnika cen dóbr 
inwestycyjnych publikowanych przez 
Prezesa GUS, co najmniej o 0,1%; 

3) wzrostu rzeczywistych kosztów obsługi 
danej usługi na skutek niezależnych od 
Banku czynników zewnętrznych, w 
szczególności: wzrostu cen opłat 
pocztowych i telekomunikacyjnych, 
rozliczeń międzybankowych 
koniecznych do wykonania danej 
usługi, energii, wejście w życie nowych 
regulacji prawnych, zmian 
powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, wdrożenia 
rekomendacji KNF, zarządzeń Prezesa 
NBP, powodujących wzrost kosztów 
świadczonej usługi, co najmniej o 1%; 

4) zmiany wysokości  stopy redyskonta 
weksli, stopy referencyjnej lub stopy 
lombardowej publikowanej przez 
Narodowy Bank Polski, co najmniej o 
0,01%; 

5) zmiany poziomu rezerw 
obowiązkowych ustalonych przez 
Narodowy Bank Polski lub wysokości 
ich ewentualnego oprocentowania, co 
najmniej o 0,01%; 

6) zmiany stawek referencyjnych 
oprocentowania lokat i kredytów na 
rynku międzybankowy WIBOR oraz 
WIBID dla okresów 3-miesięcznych 
(wywołana czynnikami regulacyjnymi), 
co najmniej o 0,01%; 

7) zmiany wysokości obowiązkowych 
opłat wnoszonych przez banki na rzecz 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 
co najmniej o 0,01%. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, 
dokonywane będą nie częściej niż cztery 
razy w roku.  

4. Zmiana Taryfy prowizji i opłat polegająca 
na obniżeniu lub uchyleniu prowizji lub 
opłat w niej zawartych możliwa jest w 
każdym czasie i nie jest uzależniona od 
przesłanek określonych  w ust. 2.  

5. Jeżeli wprowadzane zmiany prowizji lub 
opłat obejmują czynności, które są lub 
mogą być wykonywane w związku z 
Umową, Bank informuje, na trwałym 
nośniku, w szczególności na piśmie lub 
drogą elektroniczną Posiadacza rachunku 
o zakresie wprowadzanych zmian w 

terminie nie później niż dwa miesiące 
przed datą ich wejścia w życie. 

6. Posiadacz rachunku ma prawo przed 
proponowaną datą wejścia w życie zmian:  
1) wypowiedzieć Umowę ze skutkiem 

natychmiastowym; 
2) zgłosić sprzeciw nie wypowiadając 

Umowy, co skutkuje jej wygaśnięciem 
z dniem poprzedzającym dzień wejścia 
w życie proponowanych zmian; 

3) brak sprzeciwu wobec proponowanych 
zmian jest równoznaczny z ich 
akceptacją. 

7. Aktualna Taryfa prowizji i opłat dostępna 
jest w placówkach Banku oraz na stronie 
internetowej Banku. 

 
Rozdział 11. Reklamacje 

§ 38  

1. Posiadacz rachunku sprawdza 
prawidłowość podanych w wyciągu 
zapisów, dotyczących dokonanych na 
rachunku operacji oraz wykazanego salda.  

2. Posiadacz rachunku może zgłosić 
reklamację: 
1) pocztą tradycyjną na adres 

korespondencyjny Banku 03-984 
Warszawa, ul. Fieldorfa 5A; 

2) telefonicznie, faksem lub pocztą 
elektroniczną (dane kontaktowe 
dostępne są na stronie internetowej 
Banku); 

3) w placówce Banku w formie ustnej lub 
pisemnej. Jeżeli zawiadomienie 
składane jest w formie pisemnej, 
Posiadacz rachunku/Użytkownik karty 
otrzymuje kopię złożonego 
zawiadomienia z odnotowaną datą i 
godziną przyjęcia. 

3. Bank rozpatruje zgłoszoną reklamację 
niezwłocznie, jednak nie później niż w 
terminie 30 dni od jej otrzymania. W 
przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie 
będzie możliwe w terminie 30 dni z uwagi 
na złożoność sprawy, Bank poinformuje o 
tym na piśmie Posiadacza rachunku/ 
Użytkownika karty, wskazując przyczynę 
opóźnienia i okoliczności, które musza 
zostać ustalone dla rozpatrzenia 
reklamacji,  przewidywany termin jej 
rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi który 
nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia 
złożenia reklamacji. 

4. W związku z rozpatrywaną reklamacją, 
Bank może zwrócić się do osoby 
składającej reklamację, o dostarczenie 
dodatkowych informacji oraz posiadanej 
dokumentacji składanej reklamacji. 

5. Bank poinformuje Posiadacza rachunku o 
rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej 
lub za pomocą innego trwałego nośnika 
informacji. Informacja może być również 
przekazana na adres poczty elektronicznej 
wyłącznie na wniosek osoby składającej 
reklamację. Odpowiedź wysłana 
Użytkownikowi karty zostanie przesłana do 
wiadomości Posiadacza rachunku. 

6. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej w 
Banku opisanej w powyższym Rozdziale, 
Posiadacz rachunku ma prawo złożyć 
wniosek o przeprowadzenie postępowania 
polubownego przy Rzeczniku Finansowym 
zgodnie z ustawą o pozasądowym 
rozwiązywaniu sporów konsumenckich z 
dnia 23 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., 
poz.1823). 

Rozdział 12. Pozasądowe 
rozwiązywanie sporów 

konsumenckich 

§ 39  

1. Spory powstałe pomiędzy Posiadaczem 
rachunku a Bankiem mogą być 
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rozstrzygane według wyboru Posiadacza 
rachunku: 
1) w drodze polubownej w trybie 

pozasądowego rozwiązywania sporów 
konsumenckich przy Rzeczniku 
Finansowym zgodnie z ustawą o 
pozasądowym rozwiązywaniu sporów 
konsumenckich z dnia 23 września 
2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823); 

2) za pośrednictwem Bankowego Arbitra 
Konsumenckiego. 

2. Zasady rozstrzygania sporów przez 
Bankowego Arbitra Konsumenckiego 
opisane są na stronie internetowej 
www.zbp.pl. 

3. Zasady pozasądowego rozwiązywania 
sporów konsumenckich w trybie 
przeprowadzania postępowania 
polubownego przy Rzeczniku Finansowym 
opisane są na stronie internetowej 
www.rf.gov.pl. 

Rozdział 13. Rozwiązanie i 
wypowiedzenie umowy 

§ 40  

1. Każdej ze stron przysługuje prawo 
wypowiedzenia Umowy rachunku 
terminowych lokat oszczędnościowych 
zgodnie z postanowieniami w niej 
zawartymi. 

2. Umowa prowadzona na rzecz jednego 
Posiadacza rachunku, zawarta: 
1) od 01.07.2016 r., ulega rozwiązaniu z 

upływem 10 lat od dnia wystąpienia 
ostatniej aktywności na rachunku a w 
przypadku, gdy Umowa przewiduje 
prowadzenie więcej niż jednego 
rachunku – tych rachunków. 

2) przed dniem 01.07.2016 t., a ostatnia 
aktywność na tym 
rachunku/rachunkach, wystąpiła przed 
dniem 01.07.2006 r., umowa ta ulega 
rozwiązaniu w dniu 01.07.2017 r., 
chyba że przed upływem tego terminu 
Posiadacz rachunku wykona 
aktywność dotyczącą tego 
rachunku/rachunków. 

3) przed dniem 01.07.2016 t., a ostatnia 
aktywność na tym 
rachunku/rachunkach, wystąpiła 
między 01.07.2006 r., a 01.07.2011 r., 
Umowa ulega rozwiązaniu z upływem 
10 lat od dnia ostatniej aktywności 
Posiadacza rachunku dotyczącej tego 
rachunku/rachunków. 

3. Jeżeli w dniu 01.07.2016 r. do upływu 
okresu 10-letniego pozostało: 
1) więcej niż 6 miesięcy to Umowa ulega 

rozwiązaniu wraz z upływem 10 lat od 
ostatniej aktywności na rachunku, a w 
przypadku, gdy Umowa przewiduje 
prowadzenie więcej niż jednego 
rachunku – tych rachunkach; 

2) mniej niż 6 miesięcy , to umowa ulega 
rozwiązaniu z dniem 01.07.2017 r., 
chyba że przed upływem tego okresu 
Posiadacz rachunku wyda dyspozycję 
dotyczącą tego rachunku/rachunków. 

4. Jeżeli umowa rachunku bankowego ulega 
rozwiązaniu na postawie ust. 3-4, uważa 
się ją za wiążącą do chwili wypłaty przez 
Bank środków pieniężnych osobie 
posiadających do nich tytuł prawny. 
Oznacza to, że do chwili wypłaty środków 
pieniężnych osobie posiadającej do nich 
tytuł prawny, Bank realizuje umowę  
o prowadzenie tego rachunku w pełnym 
zakresie. 

5. Postanowienia dotyczące rozwiązania 
umowy w związku ze śmiercią Klienta 
zawarte są w § 19 ust. 8-11. 

 

Rozdział 14. Postanowienia końcowe  

§ 41  

1. Środki pieniężne znajdujące się na 
rachunkach oszczędnościowych, 
rachunkach oszczędnościowo-
rozliczeniowych oraz na rachunkach 
terminowych lokat oszczędnościowych 
jednej osoby, niezależnie od liczby 
zawartych umów, są wolne od zajęcia na 
podstawie sądowego lub 
administracyjnego tytułu wykonawczego, w 
każdym miesiącu kalendarzowym, w 
którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 
75% minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, ustalanego na podstawie ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, przysługującego 
pracownikowi zatrudnionemu w pełnym 
miesięcznym wymiarze czasu pracy. 

2. Środki o charakterze socjalnym 
wymienione w art. 890 §1 kodeksu 
postępowania cywilnego są wyłączone 
spod egzekucji sądowej i administracyjnej. 

3. Zajęcie wierzytelności jest skuteczne 
również w odniesieniu do rachunku 
wspólnego. 

4. Na podstawie tytułu wykonawczego 
wystawionego przeciwko 
Współposiadaczowi można zająć 
wierzytelność z rachunku wspólnego 
Współposiadacza. Czynności egzekucyjne 
prowadzone są w stosunku do 
przypadającego Współposiadaczowi 
udziału w rachunku wspólnym, stosownie 
do treści Umowy zawartej z Bankiem, którą 
Współposiadacz obowiązany jest 
przedłożyć komornikowi w terminie 
tygodnia od daty zajęcia. Jeżeli Umowa nie 
określa udziału w rachunku wspólnym albo, 
gdy Współposiadacz nie przedłoży Umowy 
rachunku, domniemywa się, że udziały są 
równe. Po ustaleniu udziału 
Współposiadacza zwalnia się pozostałe 
udziały od egzekucji. 

5. Środki pieniężne znajdujące się na 
rachunkach oszczędnościowych 
prowadzonych dla kilku osób (rachunkach 
wspólnych) są wolne od zajęcia do 
wysokości określonej w ust. 1, niezależnie 
od liczby współposiadaczy takiego 
rachunku. 

§ 42  

1. Regulamin może zostać zmieniony z 
ważnych przyczyn:  
1) zmiany w przepisach prawa 

powszechnie obowiązującego; 
2) konieczność wprowadzenia nowej 

interpretacji przepisów regulujących 
działalność sektora bankowego bądź 
świadczenie przez Bank usług 
wynikających  
z orzeczeń sądów, w tym sądów UE; 

3) zarządzenia Prezesa NBP, uchwały i 
rekomendacje KNF, decyzje UOKiK lub 
innych właściwych w tym zakresie 
organów lub urzędów kontrolnych, w 
tym organów i urzędów UE; 

4) zmiany w produktach Banku;  
5) podwyższenie poziomu świadczenia 

przez Bank usług, bądź czynności 
bankowych. 

2. O zakresie wprowadzanych zmian, Bank 
zawiadamia Posiadacza rachunku w 
sposób określony w Umowie, w terminie 
nie później niż dwa miesiące przed 
proponowaną datą ich wejścia w życie. 

3. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 
1 pkt 4-6, Posiadacz rachunku jest 
informowany o zmianach, z pominięciem 
trybu, o którym mowa w ust. 2, poprzez 
umieszczenie informacji na stronie 
internetowej Banku lub na wyciągu 

bankowym, gdy zmiany te nie wpływają na 
zakres Umowy. 

4. Bank może powiadomić o zmianach, o 
których mowa w ust. 1 pkt 1-3: 
1) poprzez zamieszczenie zmian na 

wyciągu bankowym z rachunku 
doręczanym Posiadaczowi rachunku w 
sposób ustalony w Umowie, lub 

2) poprzez przesłanie wiadomości w 
formie elektronicznej na adres e-mail 
Posiadacza rachunku – w przypadku 
uprzedniej zgody Posiadacza rachunku 
na przesyłanie przez Bank 
korespondencji w formie elektronicznej 
oraz podania przez Posiadacza 
rachunku adresu e-mail do komunikacji 
z Bankiem, lub 

3) poprzez dostarczenie wiadomości 
Posiadaczowi rachunku w formie 
elektronicznej, za pośrednictwem 
systemu bankowości internetowej – w 
przypadku aktywowania przez 
Posiadacza rachunku dostępu do tego 
systemu, lub 

4) listownie na wskazany przez 
Posiadacza rachunku adres do 
korespondencji, lub 

5) na adres Posiadacza rachunku 
znajdujący się w dokumentacji 
rachunku w przypadku gdy Posiadacz 
rachunku złożył dyspozycję o 
niewysyłaniu mu korespondencji. 

5. Posiadacz rachunku ma prawo przed 
proponowaną datą wejścia w życie zmian, 
wypowiedzieć Umowę ze skutkiem 
natychmiastowym,  
z zastrzeżeniem ust. 8. 

6. Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw, 
ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, 
Umowa wygasa z dniem poprzedzającym 
dzień wejścia w życie proponowanych 
zmian. 

7. Brak sprzeciwu wobec proponowanych 
zmian jest równoznaczny z ich akceptacją. 

8. Lokaty otwarte w ramach wypowiedzianej 
Umowy prowadzone są do końca okresu, 
na jaki zostały założone bez możliwości ich 
odnowienia na kolejny okres,  
o ile Posiadacz rachunku nie złoży 
dyspozycji odmiennej. 

§ 43  

1. Bank zapewnia Posiadaczowi rachunku 
zachowanie tajemnicy bankowej w 
zakresie określonym w ustawie Prawo 
bankowe. 

2. Bank zapewnia ochronę danych 
osobowych Posiadacza rachunku i 
pełnomocnika zgodnie z przepisami ustawy 
o ochronie danych osobowych. 

§ 44  

1. Bank odpowiada całym swoim majątkiem 
za zobowiązania z tytułu prowadzonych 
rachunków terminowych lokat 
oszczędnościowych. 

2. Środki na rachunkach terminowych lokat 
oszczędnościowych w Banku objęte są 
gwarancjami określonymi w Ustawie o 
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. 

§ 45  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym 
Regulaminie mają zastosowanie przepisy 
prawa, ustawy o usługach płatniczych, 
Kodeksu cywilnego i Prawa bankowego oraz 
Prawa dewizowego. 
 
 

 


