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WYKAZ ZMIAN W WARUNKACH KORZYSTANIA                

Z KARTY PKO JUNIOR 

 
 

Zmiany Podstawa prawna Podstawa faktyczna 

Było: pkt 3 
„3. Umowę o korzystanie z karty PKO 
Junior może zawrzeć klient PKO Banku 
Polskiego SA, zwany dalej „Nabywcą 
karty”, który posiada rachunek 
oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz 
dostęp do usług bankowości elektronicznej 
w PKO Banku Polskim SA.” 

Jest: pkt 3 
 „3. Umowę o korzystanie z karty PKO 
Junior może zawrzeć klient PKO Banku 
Polskiego SA, zwany dalej „Nabywcą 
karty”, który posiada rachunek 
oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz 
dostęp do serwisu internetowego w 
ramach usługi bankowości elektronicznej 
w PKO Banku Polskim SA.”, 

Pkt 95. Warunków 
korzystania z karty PKO 
Junior  
  
95. PKO Bank Polski SA 
może dokonywać zmian 
Warunków i Taryfy, na 
zasadach określonych pkt 
96-101. 

Doprecyzowanie 
wynikające ze  zmiany 
nazewnictwa stosowanego 
w Banku 
 

Było: pkt 5 ppkt 2 
„5: 
2) od dnia zawarcia umowy, w przypadku 
gdy umowa została zawarta za 
pośrednictwem usług bankowości 
elektronicznej.” 

Jest: pkt 5 ppkt 2 
„5: 
2) od dnia zawarcia umowy, w przypadku 
gdy umowa została zawarta za 
pośrednictwem serwisu internetowego w 
ramach usługi bankowości elektronicznej.” 

Zmiana doprecyzowująca Doprecyzowanie 
wynikające ze  zmiany 
nazewnictwa stosowanego 
w Banku 
 

Było: pkt 8 
„8. Maksymalne limity na rachunku karty 
wynoszą: 
1) dzienny limit operacji gotówkowych -
500 zł, 
2) dzienny limit operacji bezgotówkowych 
– 4000 zł.” 

Jest: pkt 8 
„8. Maksymalne limity na rachunku karty 
wynoszą: 
1) dzienny limit wypłat gotówki - 500 zł,  
2) dzienny limit operacji bezgotówkowych 
– 4000 zł, 
3) dzienny limit operacji internetowych – 
4000 zł.” 

Pkt 95. Warunków 
korzystania z karty PKO 
Junior  

W zakresie ppkt 1 
Dostosowanie zapisów do 
Rozporządzenia MF w 
sprawie wykazu usług 
reprezentatywnych 
powiązanych z rachunkiem 
płatniczym. 
W zakresie ppkt 3 
Zmiana doprecyzowująca  

Było: pkt 9 
„9. Karta wydawana jest z limitami 
ustalonymi przez PKO Bank Polski SA, 
które wynoszą: 
1) dzienny limit operacji gotówkowych - 
200 zł, 
2) dzienny limit operacji bezgotówkowych 
- 500 zł, 
3) dzienny limit operacji internetowych - 0 
zł; o możliwości określenia przez Nabywcę 
karty, w serwisie internetowym iPKO, 
odrębnego dziennego limitu operacji 
internetowych, PKO Bank Polski SA 
poinformuje na stronie internetowe 
www.pkobp.pl, 
4)   limit na operację zbliżeniową w PLN, 
bez konieczności potwierdzania PIN - 30 zł 
(dla kart wydawanych ze znakiem 
akceptacji Visa), 50 zł (dla kart 
wydawanych ze znakiem akceptacji 
MasterCard). Limity za granicą ustalane są 
niezależnie od PKO Banku Polskiego SA.” 

Jest: pkt 9 
„9. Karta wydawana jest z limitami 
ustalonymi przez PKO Bank Polski SA, 
które wynoszą: 
1) dzienny limit wypłat gotówki  – 200 zł, 
2) dzienny limit operacji bezgotówkowych 
– 500 zł, 
3) dzienny limit operacji internetowych – 
500 zł, 
4) limit na operację zbliżeniową w PLN, bez 
konieczności potwierdzania PIN – 30 zł (dla 
kart wydawanych ze znakiem akceptacji 
Visa), 50 zł (dla kart wydawanych ze 
znakiem akceptacji MasterCard). Limity za 
granicą ustalane są niezależnie od PKO 
Banku Polskiego SA.” 

 

Pkt 95. Warunków 
korzystania z karty PKO 
Junior  

W zakresie ppkt 1 
Dostosowanie zapisów do 
Rozporządzenia MF w 
sprawie wykazu usług 
reprezentatywnych 
powiązanych z rachunkiem 
płatniczym. 
 
W zakresie ppkt 3 
Zmiana doprecyzowująca 
 
 

Było: pkt 10 
„10. Nabywca karty może ustalić własne 
limity dla rachunku karty oraz dla karty do 
wysokości maksymalnych limitów 
rachunku karty, z wyjątkiem limitu 
określonego w pkt 9 ppkt 3.”  

Jest: pkt 10 
„10. Nabywca karty może ustalić własne 
limity dla rachunku karty oraz dla karty do 
wysokości  maksymalnych limitów 
rachunku karty.” 

Pkt 95. Warunków 
korzystania z karty PKO 
Junior  

Zmiana porządkowa 

Było: pkt 12 
„12.  
1) dzień roboczy - dzień pracy PKO Banku 
Polskiego SA, z wyłączeniem sobót i dni 
ustawowo wolnych od pracy, 
2) karta - kartę PKO Junior na okaziciela z 
uwzględnieniem pkt 14, przy użyciu której 
można dokonywać operacji gotówkowych i 
bezgotówkowych; PKO Bank Polski SA 
poinformuje na stronie internetowej 
www.pkobp.pl o wdrożeniu do oferty 
poszczególnych rodzajów kart: 
a) gadżet zbliżeniowy – kartę z 
wyłamywaną częścią w kształcie SIM, 
która umożliwia dokonywanie operacji 

Jest: pkt 12 
„12: 
1) dzień roboczy – dzień od poniedziałku do 
soboty, który nie jest dniem ustawowo 
wolnym od pracy, 
2) karta – kartę PKO Junior na okaziciela z 
uwzględnieniem pkt 14, przy użyciu której 
można dokonywać wypłat gotówki 
i operacji bezgotówkowych; PKO Bank 
Polski SA poinformuje na stronie 
internetowej www.pkobp.pl o wdrożeniu do 
oferty poszczególnych rodzajów kart: 
a) gadżet zbliżeniowy – kartę z 
wyłamywaną częścią w kształcie SIM, 
która umożliwia dokonywanie operacji 

Pkt 95. Warunków 
korzystania z karty PKO 
Junior  

W zakresie ppkt 1 
Zmiana doprecyzowująca 
 
W zakresie ppkt 2 
Dostosowanie zapisów do 
Rozporządzenia MF w 
sprawie wykazu usług 
reprezentatywnych 
powiązanych z rachunkiem 
płatniczym 
 
W zakresie ppkt 3 
Zmiana porządkowa 
 
W zakresie ppkt 6 
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bezgotówkowych, w tym płatności 
zbliżeniowych, po włożeniu do 
odpowiedniego nośnika (np. maskotki, 
breloka lub innego gadżetu) 
sprzedawanego wraz z kartą, 
b) karta SIM bez gadżetu zbliżeniowego - 
kartę z wyłamywaną częścią w kształcie 
SIM, która po włożeniu do odpowiedniego 
nośnika umożliwia dokonywanie operacji 
bezgotówkowych, w tym płatności 
zbliżeniowych, 
c) klasyczna – kartę umożliwiającą 
dokonywanie operacji, w tym płatności 
zbliżeniowych, wydaną w formie 
standardowego plastiku, 
d) naklejka – kartę umożliwiającą 
dokonywanie operacji bezgotówkowych, z 
częścią umożliwiającą płatności 
zbliżeniowe, która może zostać przyklejona 
na inny nośnik, np. telefon, 
3) kod CVV2/CVC2 – trzycyfrowy kod 
umieszczony na rewersie karty w 
przypadku kart klasycznych albo na 
awersie karty lub w materiałach 
informacyjnych przesłanych wraz z kartą w 
przypadku gadżetów zbliżeniowych, 
naklejek lub kart SIM, służący do 
potwierdzania operacji wykonywanych bez 
fizycznego przedstawienia karty, 
6) operacja – dokonanie płatności za 
towary lub usługi w punktach usługowo-
handlowych przy użyciu karty (operacja 
bezgotówkowa) albo pobranie gotówki z 
użyciem karty (operacja gotówkowa); 
Użytkownik karty może dokonywać 
operacji kartą w punktach oznaczonych 
logo organizacji, w której została wydana 
karta, 
7) operacja zbliżeniowa – operację 
bezgotówkową dokonaną przy użyciu karty 
w terminalu z czytnikiem zbliżeniowym 
polegającą na realizacji płatności poprzez 
zbliżenie karty do czytnika terminala, 
13) usługi bankowości elektronicznej – 
obsługę karty za pośrednictwem 
elektronicznych kanałów dostępu, w 
szczególności serwisów internetowych: 
iPKO oraz Junior, a także serwisu 
telefonicznego, 
13a) brak zapisu 
18) brak zapisu” 

bezgotówkowych, w tym płatności 
zbliżeniowych, po włożeniu do 
odpowiedniego nośnika (np. maskotki, 
breloka lub innego gadżetu) 
sprzedawanego wraz z kartą, 
b) karta SIM bez gadżetu zbliżeniowego - 
kartę z wyłamywaną częścią w kształcie 
SIM, która po włożeniu do odpowiedniego 
nośnika umożliwia dokonywanie operacji 
bezgotówkowych, w tym płatności 
zbliżeniowych, 
c) klasyczna – kartę umożliwiającą 
dokonywanie operacji, w tym płatności 
zbliżeniowych, wydaną w formie 
standardowego plastiku, 
d) naklejka – kartę umożliwiającą 
dokonywanie operacji bezgotówkowych, z 
częścią umożliwiającą płatności 
zbliżeniowe, która może zostać przyklejona 
na inny nośnik, np. telefon, 
3) kod CVV2/CVC2 – trzycyfrowy kod 
umieszczony na rewersie karty służący do 
potwierdzania operacji wykonywanych bez 
fizycznego przedstawienia karty, 
6) transakcja (operacja) – dokonanie 
płatności za towary lub usługi w punktach 
usługowo-handlowych przy użyciu karty 
(operacja bezgotówkowa) albo pobranie 
gotówki z użyciem karty (wypłata gotówki); 
Nabywca karty może dokonywać operacji 
kartą w punktach oznaczonych logo 
organizacji, w której została wydana karta,  
7) transakcja zbliżeniowa (operacja 
zbliżeniowa) - operację  dokonaną przy 
użyciu karty w terminalu  z czytnikiem 
zbliżeniowym realizowaną poprzez zbliżenie 
karty do czytnika terminala; maksymalna 
kwota operacji zbliżeniowej, dla której nie 
ma konieczności potwierdzania PIN-em lub 
podpisem określona jest w Komunikacie, 
13) usługa bankowości elektronicznej – 
usługa polegająca na dostępie do 
rachunku karty przez Internet, 
umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku 
karty, zmianę limitów dla płatności 
bezgotówkowych i transakcji 
dokonywanych przy użyciu karty lub 
złożenie innego rodzaju dyspozycji do 
rachunku karty. Obsługa karty za 
pośrednictwem w szczególności serwisu 
internetowego w ramach usług 
bankowości elektronicznej oraz serwisu 
internetowego Junior, 
13a) usługa bankowości telefonicznej – 
usługa polegająca na dostępie do 
rachunku karty przez telefon za 
pośrednictwem infolinii PKO Banku 
Polskiego SA, umożliwiająca w 
szczególności sprawdzenie salda rachunku 
karty lub złożenie innego rodzaju 
dyspozycji do rachunku karty, 
18) trwały nośnik – nośnik umożliwiający 
Nabywcy karty przechowywanie 
adresowanych do niego informacji w 
sposób umożliwiający dostęp do nich przez 
okres odpowiedni do celów sporządzenia 
tych informacji i pozwalający na 
odtworzenie przechowywanych informacji 
w niezmienionej postaci.” 

Dostosowanie zapisów do 
Rozporządzenia MF w 
sprawie wykazu usług 
reprezentatywnych 
powiązanych z rachunkiem 
płatniczym 
 
W zakresie ppkt 7 
Dostosowanie zapisów do 
Rozporządzenia MF w 
sprawie wykazu usług 
reprezentatywnych 
powiązanych z rachunkiem 
płatniczym 
 
W zakresie ppkt 13 
Zmiana doprecyzowująca 
 
W zakresie ppkt 13a 
Wprowadzenie nowego 
zapisu o charakterze 
doprecyzowującym 
 
W zakresie ppkt 18 
Wprowadzenie nowego 
zapisu o charakterze 
doprecyowującym 
 
 
 
 
 

Było: pkt 18 
„18. Aktywacja karty następuje: 
1) poprzez nadanie PIN w serwisie 
internetowym iPKO albo 
2) przy dokonaniu pierwszej operacji z 
użyciem PIN w przypadku, gdy klient 
zamówił PIN na adres korespondencyjny i 
nie aktywował karty w serwisie 
internetowym iPKO.” 

Jest: pkt 18 
„18. Aktywacja karty następuje: 
1) poprzez nadanie PIN w serwisie 
internetowym w ramach usługi 
bankowości elektronicznej albo 
2) przy dokonaniu pierwszej operacji z 
użyciem PIN w przypadku, gdy klient 
zamówił PIN na adres korespondencyjny i 
nie aktywował  karty w serwisie 
internetowym w ramach usługi 
bankowości elektronicznej.” 

Zmiana doprecyzowująca Doprecyzowanie 
wynikające ze  zmiany 
nazewnictwa stosowanego 
w Banku 
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Było: pkt 19 
„19. Nabywca karty nadaje PIN za 
pośrednictwem serwisu internetowego 
iPKO.”  

Jest: pkt 19 
„19. Nabywca karty nadaje PIN za 
pośrednictwem serwisu internetowego w 
ramach usługi bankowości elektronicznej.” 

Zmiana doprecyzowująca Doprecyzowanie 
wynikające ze  zmiany 
nazewnictwa stosowanego 
w Banku 
 

Było: pkt 20 
„20. PKO Bank Polski SA na wniosek 
Nabywcy karty może, za pobraniem opłaty 
zgodnie z Taryfą, wysłać PIN na adres 
korespondencyjny Nabywcy karty.” 

Jest: pkt 20 
„20. PKO Bank Polski SA na wniosek 
Nabywcy karty może, wysłać PIN na adres 
korespondencyjny Nabywcy karty.” 
 

Zmiana porządkowa  Zmiana jest konsekwencją 
usunięcia opłaty z Taryfy  

Było: pkt 26 
„26: 
3) za pośrednictwem serwisów 
internetowych: iPKO lub Junior.” 

Jest: pkt 26 
„26:  
3) za pośrednictwem serwisu 
internetowego w ramach usługi 
bankowości elektronicznej, w tym również 
za pośrednictwem serwisu internetowego 
Junior.” 

Zmiana doprecyzowująca Doprecyzowanie 
wynikające ze  zmiany 
nazewnictwa stosowanego 
w Banku 
 

Było: pkt 27 
„27. W przypadku telefonicznego lub 
osobistego zgłoszenia utraty, kradzieży, 
przywłaszczenia, nieuprawnionego użycia 
lub dostępu  albo zniszczenia karty, 
potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia faktu 
utraty karty lub jej zniszczenia jest podanie 
przez pracownika PKO Banku Polskiego SA 
imienia i nazwiska oraz daty i godziny 
przyjęcia zgłoszenia osobie zgłaszającej 
utratę, nieuprawnione użycie 
lub dostęp albo zniszczenie karty. 
Potwierdzeniem dokonania zgłoszenia za 
pośrednictwem serwisu internetowego jest 
komunikat wyświetlony w tym serwisie.” 

Jest: pkt 27 
„27. W przypadku telefonicznego lub 
osobistego zgłoszenia utraty, kradzieży, 
przywłaszczenia, nieuprawnionego użycia 
lub dostępu albo zniszczenia karty, 
potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia faktu 
utraty karty lub jej zniszczenia jest podanie 
przez pracownika PKO Banku Polskiego SA 
imienia i nazwiska oraz daty i godziny 
przyjęcia zgłoszenia osobie zgłaszającej 
utratę, nieuprawnione użycie lub dostęp 
albo zniszczenie karty. Potwierdzeniem 
dokonania zgłoszenia za pośrednictwem 
serwisu internetowego w ramach usługi 
bankowości elektronicznej jest komunikat 
wyświetlony w tym serwisie.” 

Zmiana doprecyzowująca Doprecyzowanie 
wynikające ze  zmiany 
nazewnictwa stosowanego 
w Banku 
 

Było: pkt 61 
„61. W okresie obowiązywania umowy 
PKO Bank Polski SA udostępnia Nabywcy 
karty informacje dotyczące karty oraz 
wykonanych operacji 
za pośrednictwem serwisu internetowego 
iPKO po poprawnej rejestracji karty w 
serwisie internetowym iPKO.” 

Jest: pkt 61 
„61. W okresie obowiązywania umowy 
PKO Bank Polski SA udostępnia Nabywcy 
karty informacje dotyczące karty oraz 
wykonanych operacji za pośrednictwem 
serwisu internetowego w ramach usługi 
bankowości elektronicznej po poprawnej 
rejestracji karty, w tym serwisie 
internetowym.” 

Zmiana doprecyzowująca Doprecyzowanie 
wynikające ze  zmiany 
nazewnictwa stosowanego 
w Banku 
 

Było: pkt 63 
„63. Użytkownik karty będący małoletnim 
dzieckiem Nabywcy karty, może uzyskać 
dostęp do informacji o karcie w serwisie 
internetowym Junior, 
o ile posiada PKO Konto Dziecka z 
aktywnym dostępem do usług bankowości 
elektronicznej.” 

Jest: pkt 63 
„63. Użytkownik karty będący małoletnim 
dzieckiem Nabywcy karty, może uzyskać 
dostęp do informacji o karcie w serwisie 
internetowym Junior w ramach usługi 
bankowości elektronicznej, o ile posiada 
PKO Konto Dziecka z aktywnym dostępem 
do usługi bankowości elektronicznej.” 

Zmiana doprecyzowująca Doprecyzowanie 
wynikające ze  zmiany 
nazewnictwa stosowanego 
w Banku 
 

Było: pkt 67 
„67. W celu kontroli rozliczeń do czasu 
sprawdzenia informacji dotyczących 
operacji, podanych w serwisie 
internetowym  iPKO zaleca się 
przechowywanie dokumentu 
potwierdzenia: 
1) dokonania operacji, 
2) odmowy zrealizowania operacji, 
3) anulowania operacji, 
4) operacji uznaniowej (zwrot towaru).” 

Było: pkt 67 
„67. W celu kontroli rozliczeń do czasu 
sprawdzenia informacji dotyczących 
operacji, podanych w serwisie 
internetowym w ramach usługi 
bankowości elektronicznej zaleca się 
przechowywanie  dokumentu 
potwierdzenia: 
1) dokonania operacji, 
2) odmowy zrealizowania operacji, 
3) anulowania operacji,  
4) operacji uznaniowej (zwrot towaru).” 

Zmiana doprecyzowująca Doprecyzowanie 
wynikające ze  zmiany 
nazewnictwa stosowanego 
w Banku 
 

Było: pkt 70 
„70. PKO Bank Polski SA informuje 
Nabywcę karty o zablokowaniu karty 
przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie jest to 
możliwe niezwłocznie po wykonaniu tej 
czynności. Informacja przekazywana jest 
telefonicznie lub za pośrednictwem serwisu 
internetowego iPKO, chyba że przekazanie 
informacji o zablokowaniu karty byłoby 
nieuzasadnione ze względów 
bezpieczeństwa lub zabronione na mocy 
przepisów prawa.” 

Jest: pkt 70 
„70. PKO Bank Polski SA informuje 
Nabywcę karty o zablokowaniu karty 
przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie jest to 
możliwe niezwłocznie po wykonaniu tej 
czynności. Informacja przekazywana jest 
telefonicznie lub za pośrednictwem serwisu 
internetowego w ramach usługi 
bankowości elektronicznej, chyba że 
przekazanie informacji o zablokowaniu 
karty byłoby nieuzasadnione ze względów 
bezpieczeństwa lub zabronione na mocy 
przepisów prawa.” 

Zmiana doprecyzowująca Doprecyzowanie 
wynikające ze  zmiany 
nazewnictwa stosowanego 
w Banku 
 

Było: pkt 72 Jest: pkt 72 Zmiana doprecyzowująca Doprecyzowanie 
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„72. PKO Bank Polski SA nie wydaje nowej 
karty w miejsce unieważnionej. Nabywca 
karty może sam zamówić nową kartę w 
oddziale PKO Banku Polskiego lub za 
pośrednictwem usług bankowości 
elektronicznej iPKO, o ile PKO Bank Polski 
udostępni taką funkcjonalność.” 

„72. PKO Bank Polski SA nie wydaje nowej 
karty w miejsce unieważnionej. Nabywca 
karty może sam zamówić nową kartę w 
oddziale PKO Banku Polskiego lub za 
pośrednictwem serwisu internetowego w 
ramach usługi bankowości elektronicznej o 
ile PKO Bank Polski udostępni taką 
funkcjonalność.” 

wynikające ze  zmiany 
nazewnictwa stosowanego 
w Banku 
 

Było: pkt 76a 
„76a. Operacje dokonane kartą ze 
znakiem akceptacji MasterCard w 
walutach obcych, dla których PKO Bank 
Polski SA nie prowadzi tabeli kursów, są 
przeliczane na euro przez organizację 
MasterCard według kursów stosowanych 
w dniu ich przetworzenia przez organizację 
MasterCard, dostępnych na stronie 
internetowej www.pkobp.pl, a  
następnie przeliczane na walutę polską, 
zgodnie z pkt 76. Dzień przetworzenia 
operacji przez organizację MasterCard 
jest prezentowany w serwisie 
internetowym iPKO.” 

Jest: 76a 
„76a. Operacje dokonane kartą ze 
znakiem akceptacji MasterCard w 
walutach obcych, dla których PKO 
Bank Polski SA nie prowadzi tabeli 
kursów, są przeliczane na euro przez 
organizację MasterCard według 
kursów stosowanych w dniu ich 
przetworzenia przez organizację 
MasterCard, dostępnych na 
stronie internetowej www.pkobp.pl, a 
następnie przeliczane na walutę polską, 
zgodnie z pkt 76. Dzień przetworzenia 
operacji przez organizację MasterCard 
jest prezentowany w serwisie 
internetowym w ramach usługi 
bankowości elektronicznej.” 

Zmiana doprecyzowująca Doprecyzowanie zapisu  
w zakresie zasad 
przeliczenia gdy dana 
transakcja wyrażona jest w 
walucie obcej 

Było: pkt 77 
„77. Operacje zrealizowane przy użyciu 
karty wydanej ze znakiem akceptacji Visa 
dokonane w walutach obcych są 
przeliczane przez organizację Visa na 
walutę polską według kursów 
stosowanych w dniu ich przetworzenia 
przez organizację Visa, dostępnych na 
stronie www.pkobp.pl. Dzień przetworzenia 
operacji przez organizację Visa jest 
prezentowany w serwisie internetowym 
iPKO.” 

Jest: pkt 77 
„77. Operacje zrealizowane przy użyciu 
karty wydanej ze znakiem akceptacji Visa 
dokonane w walutach obcych są 
przeliczane przez organizację Visa na 
walutę polską według kursów 
stosowanych w dniu ich przetworzenia 
przez organizację Visa, dostępnych na 
stronie www.pkobp.pl. Dzień przetworzenia 
operacji przez organizację Visa jest 
prezentowany w serwisie internetowym w 
ramach usługi bankowości elektronicznej.” 

Zmiana doprecyzowująca Doprecyzowanie zapisu  
w zakresie zasad 
przeliczenia gdy dana 
transakcja wyrażona jest w 
walucie obcej 

Było: pkt 79 
„79. Wykup może nastąpić w oddziale PKO 
Banku Polskiego SA lub poprzez zlecenie 
wykupu za pośrednictwem usług 
bankowości elektronicznej, o ile PKO Bank 
Polski udostępni taką funkcjonalność.” 

Jest: pkt 79 
„79. Wykup może nastąpić w oddziale PKO 
Banku Polskiego SA lub poprzez zlecenie 
wykupu za pośrednictwem serwisu 
internetowego w ramach usługi 
bankowości elektronicznej, o ile PKO Bank 
Polski udostępni taką funkcjonalność.” 

Zmiana doprecyzowująca Doprecyzowanie 
wynikające ze  zmiany 
nazewnictwa stosowanego 
w Banku 
 

Było: pkt 80 
„80. Środki z wykupu, o którym mowa w 
pkt 79, po potrąceniu opłaty za wykup, 
zgodnie z Taryfą, z uwzględnieniem pkt 82, 
zostaną przekazane Nabywcy karty w 
formie: 
1) przelewu na rachunek bankowy, o 
którym mowa w pkt 3, najpóźniej 
następnego dnia roboczego po dniu 
złożenia dyspozycji wykupu albo 
2) wypłaty gotówki w oddziale PKO Banku 
Polskiego SA, w którym zgłoszono żądanie 
wykupu w dniu złożenia dyspozycji 
wykupu.” 

Jest: pkt 80 
„80. Środki z wykupu, o którym mowa w 
pkt 79, z uwzględnieniem pkt 82, zostaną 
przekazane Nabywcy karty w formie: 
1) przelewu na rachunek bankowy, 
najpóźniej następnego dnia roboczego po 
dniu złożenia dyspozycji wykupu albo 
2) wypłaty gotówki w oddziale PKO Banku 
Polskiego SA, w którym zgłoszono żądanie 
wykupu w dniu złożenia 
dyspozycji  wykupu.” 

Pkt 95. Warunków 
korzystania z karty PKO 
Junior  

Zmiana porządkowa 

Było: pkt 81 
„81. PKO Bank Polski SA jest uprawniony 
do pobierania opłaty za wykup, jeżeli 
Nabywca karty wystąpi z żądaniem 
wykupu w całości przed 
wygaśnięciem umowy lub po upływie roku 
od dnia jej wygaśnięcia.” 

Jest: pkt 81 
„81. PKO Bank Polski SA jest uprawniony 
do pobierania opłaty za wykup,  jeżeli 
Nabywca karty wystąpi z żądaniem 
wykupu w całości przed wygaśnięciem 
umowy lub po upływie roku od dnia jej 
wygaśnięcia (nie obowiązuje).”, 

Zmiana porządkowa  Zmiana jest konsekwencją 
usunięcia opłaty z Taryfy  

Było: pkt 83 
„83: 
3) elektronicznej – w serwisie bankowości 
elektronicznej.” 

Jest: pkt 83 
„83: 
3) elektronicznej – w serwisie 
internetowym w ramach usługi 
bankowości elektronicznej.” 

Zmiana doprecyzowująca Doprecyzowanie 
wynikające ze  zmiany 
nazewnictwa stosowanego 
w Banku 
 

Było: pkt 93 
„93. Nabywca karty ma prawo do 
pozasądowego rozstrzygania sporów 
wynikających z umowy. Organami 
właściwym do rozstrzygania sporów 
są: 
1) Bankowy Arbitraż Konsumencki 

Jest: pkt 93 
„93. Nabywca karty ma prawo do 
pozasądowego rozstrzygania 
ewentualnych sporów z PKO Bankiem 
Polskim SA. Podmiotami właściwym do 
rozstrzygania sporów są: 
1) Bankowy Arbitraż Konsumencki 

Zmiana doprecyzowująca Zmiana mająca na celu 
doprecyzowanie zapisu 
dotyczącego wykonywania 
umowy 
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działający przy Związku Banków Polskich, 
2) Rzecznik Finansowy, 
3) Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru 
Finansowego.” 

działający przy Związku Banków Polskich 
(www.zbp.pl), 
2) Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl) po 
wyczerpaniu drogi postepowania 
reklamacyjnego.” 

Było: pkt 93a 
„93a. – brak zapisu” 

Jest: pkt 93a 
„93 a. Nabywca karty ma prawo 
skorzystania z możliwości pozasądowego 
rozstrzygnięcia sporu dotyczącego umowy 
zawartej za pośrednictwem Internetu lub 
innego kanału elektronicznego, za 
pośrednictwem platformy ODR, 
funkcjonującej w krajach Unii Europejskiej, 
dostępnej na stronie internetowej pod 
adresem: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.” 

Zmiana doprecyzowująca Wprowadzenie nowego 
zapisu o charakterze 
doprecyowującym. 
Zmiana mająca na celu 
doprecyzowanie zapisu 
dotyczącego wykonywania 
umowy 

Było: pkt 96 
„96. PKO Bank Polski SA jest uprawniony 
do zmiany Warunków w przypadku: 
1) wprowadzenia nowych lub uchylenia 
bądź zmiany powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa w zakresie dotyczącym 
rachunku lub 
karty, 
2) rozszerzenia, zmiany lub ograniczenia 
funkcjonalności usług, zmiany zasad 
korzystania z usług przez Nabywcę karty, 
wprowadzenia 
nowych usług, rezygnacji z wykonywania 
niektórych czynności będących 
przedmiotem usług świadczonych przez 
PKO Bank Polski SA w ramach zawartej z 
Nabywcą karty umowy, 
3) konieczności dostosowania umowy do 
wymogów związanych z ochroną 
konsumentów, 
4) wydania orzeczeń sądów albo decyzji, 
rekomendacji lub zaleceń Narodowego 
Banku Polskiego, Komisji Nadzoru 
Finansowego lub innych organów 
administracji publicznej wpływających na 
postanowienia umowy.” 

Jest: pkt 96 
„96. PKO Bank Polski SA jest 
uprawniony do zmiany Warunków w 
przypadku: 
1) wprowadzenia nowych lub uchylenia 
bądź zmiany powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa w zakresie dotyczącym 
karty, 
2) dodania nowych, zmiany lub 
ograniczenia dotychczasowych usług 
dostępnych przy użyciu karty, 
wpływających na postanowienia zawartej z 
Nabywcą karty umowy, 
3) konieczności dostosowania zapisów 
umowy ramowej do wymogów związanych 
z ochroną konsumentów, 
4) zmiany lub pojawienia się nowych 
interpretacji powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa na skutek orzeczeń 
sądów albo decyzji, rekomendacji lub 
zaleceń Narodowego Banku Polskiego, 
Komisji Nadzoru Finansowego lub innych 
organów władzy i administracji publicznej 
wpływających na postanowienia umowy, 
5) zmiany warunków wydawania i 
funkcjonowania kart płatniczych na rynku 
polskim lub na rynku międzynarodowym 
wpływających na postanowienia umowy 
ramowej, zmiany warunków 
funkcjonowania karty związanych z 
postępem technicznym, technologicznym i 
informatycznym, wpływających na 
postanowienia umowy.” 

Zmiana doprecyzowująca Zmiana mająca na celu 
doprecyzowaniu zapisu 
dotyczącego możliwości 
zmiany Warunków 

Było: pkt 98 
„98. Proponowane zmiany Warunków lub 
Taryfy, dokonywane w czasie 
obowiązywania umowy, są przekazywane 
Nabywcy karty wraz z podaniem dnia ich 
wejścia w życie, nie później niż 2 miesiące 
przed proponowaną datą wejścia zmian w 
życie oraz informacją o przyczynie zmiany 
na trwałym nośniku za pośrednictwem 
serwisu internetowego iPKO.” 

Jest: pkt 98 
„98. Informacje o zmianach Warunków lub 
Taryfy, dokonywane w czasie 
obowiązywania umowy, są przekazywane 
Nabywcy karty nie później niż 2 miesiące 
przed proponowaną datą wejścia zmian w 
życie, w co najmniej jeden ze sposobów 
określonych w pkt. 98a, na trwałym 
nośniku. Informacja określa przyczynę 
zmiany, tryb i termin  złożenia na piśmie 
przez Nabywcę karty oświadczenia o 
wypowiedzeniu umowy bądź zgłoszenia 
sprzeciwu wobec tej zmiany.”, 

Zmiana doprecyzowująca Zmiana mająca na celu 
doprecyzowaniu zapisu 
dotyczącego możliwości 
zmiany Warunków i Taryfy 

Było: pkt 98a 
„98a. – brak zapisu” 

Jest: pkt 98a 
„98a. Informacje  wymagane w 
Związku z wykonywaniem umowy Bank 
Dostarcza Nabywcy karty: 
1) za pośrednictwem serwisu 
internetowego w ramach usługi 
bankowości elektronicznej – jeżeli 
Nabywca karty zawarł z Bankiem 
Umowę o korzystanie z serwisu 
internetowego w ramach usługi 
bankowości elektronicznej, lub 
2) pocztą elektroniczną, lub  
3) drogą korespondencyjną.” 

Zmiana doprecyzowująca Wprowadzenie nowego 
zapisu o charakterze 
doprecyowującym. 
Zmiana mająca na celu 
doprecyzowanie zapisu 
dotyczącego wykonywania 
umowy 

Było: pkt 99 Jest: pkt 99 Zmiana doprecyzowująca Zmiana mająca na celu 
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”99. W związku ze zmianami, o których 
mowa w pkt 95, Nabywca karty ma prawo, 
przed proponowaną datą ich wejścia w 
życie dokonać: 
1) zgłoszenia sprzeciwu wobec 
proponowanych zmian, 
2) wypowiedzenia umowy ze skutkiem 
natychmiastowym bez ponoszenia opłat.” 

„99.   W związku ze zmianami, o których 
mowa w pkt 95, Nabywca karty ma prawo, 
przed proponowaną datą ich wejścia w 
życie dokonać na piśmie: 
1) zgłoszenia sprzeciwu wobec 
proponowanych zmian, 
2) wypowiedzenia umowy ze skutkiem 
natychmiastowym bez ponoszenia opłat.” 

doprecyzowanie zapisu 
dotyczącego wykonywania 
umowy 

Było: pkt 102 
„102. Umowa może zostać wypowiedziana 
przez Nabywcę karty w każdym czasie, ze 
skutkiem natychmiastowym, pisemnie w 
oddziale PKO Banku Polskiego SA, albo za 
pośrednictwem serwisu internetowego 
iPKO, o ile PKO Bank Polski udostępni taką 
funkcjonalność.” 

Jest: pkt 102 
„102. Umowa może zostać wypowiedziana 
przez Nabywcę karty w każdym czasie, ze 
skutkiem natychmiastowym, pisemnie w 
oddziale PKO Banku Polskiego SA, albo za 
pośrednictwem serwisu internetowego w 
ramach usługi bankowości elektronicznej, 
o ile PKO Bank Polski SA udostępni taką 
funkcjonalność.” 

Zmiana doprecyzowująca Zmiana mająca na celu 
doprecyzowanie sytuacji, w 
których dochodzi do 
rozwiązania umowy 

Było: pkt 102a 
„102a. – brak zapisu” 

Jest: pkt 102a 
„102a. PKO Bank Polski SA może 
wypowiedzieć umowę tylko z ważnych 
przyczyn - niedotrzymania przez Nabywcę 
karty zobowiązań określonych w  umowie. 
Termin wypowiedzenia umowy przez PKO 
Bank Polski SA wynosi dwa miesiące i 
liczony jest od dnia następującego po dniu 
doręczenia wypowiedzenia Nabywcy 
karty.” 

Zmiana doprecyzowująca Wprowadzenie nowego 
zapisu o charakterze 
doprecyowującym. 
Zmiana mająca na celu 
doprecyzowanie sytuacji, w 
których dochodzi do 
rozwiązania umowy 

Było: pkt 104 
„104. Stosownie do przepisów ustawy o 
ochronie danych osobowych 
administratorem danych jest Powszechna 
Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka 
Akcyjna, z siedzibą przy ul. Puławskiej 15, 
02-515 Warszawa, dane zbierane są w 
związku ze świadczoną przez PKO Bank 
Polski SA usługą i mogą być wykorzystane 
do celów związanych z działalnością PKO 
Banku Polskiego SA. Zebrane dane mogą 
być udostępniane podmiotom 
uprawnionym w przepisach powszechnie 
obowiązującego prawa. Nabywcy karty i 
Użytkownikowi karty przysługuje prawo 
dostępu do treści jego danych oraz ich 
poprawiania na warunkach określonych w 
ustawie o ochronie danych osobowych. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale 
niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.” 

Jest: pkt 104 
„104. Nabywca karty zobowiązuje się do 
powiadomienia PKO Banku Polskiego SA o 
zmianach danych osobowych niezbędnych 
do wykonywania umowy.” 

Pkt 95. Warunków 
korzystania z karty PKO 
Junior  

Zmiana związana ze zmianą 
ustawy o ochronie danych 
osobowych (wejście w 
życie rozporządzenia 
RODO) 

Było: pkt 105 
„105. Nabywca karty zobowiązuje się do 
powiadomienia PKO Banku Polskiego SA o 
zmianach danych osobowych niezbędnych 
do wykonywania umowy.” 

Jest: pkt 105 
„105. PKO Bank Polski SA przekazuje 
informacje związane z obsługą i 
funkcjonowaniem Karty na podane przez 
Nabywcę karty adresy, w tym adres email 
lub numery telefonów.” 

Pkt 95. Warunków 
korzystania z karty PKO 
Junior  

Zmiana porządkowa 

 


