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WYKAZ ZMIAN  

 
 
Poniższa tabela przedstawia wykaz zmian w: 
1) Regulaminie rachunków bankowych i kart debetowych dla Klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim SA (dalej Regulamin rachunków), 
2) Regulaminie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym w PKO Banku Polskim SA (dalej Regulamin rozliczeń krajowych), 
3) Regulaminie polecenia wypłaty w obrocie dewizowym w PKO Banku Polskim SA (dalej Regulamin rozliczeń dewizowych). 
Poza zmianami zaprezentowanymi w poniższej tabeli (zestawieniu) zmianie uległa numeracja: 
1) działów i rozdziałów, 
2) poszczególnych jednostek redakcyjnych (paragrafów, ustępów, punktów itd.), 
3) poszczególnych odwołań. 
Postanowienia nieujęte w niniejszym wykazie zmian zostały przeniesione do „Ogólnych warunków prowadzenia rachunków bankowych 
i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA” w dotychczasowym brzmieniu. 
 

Zmiany Podstawa prawna 
zmiany 

Okoliczności faktyczne 
zmiany 
 

Było: 
1) „Regulamin rachunków bankowych i kart 
debetowych dla Klientów indywidualnych w PKO 
Banku Polskim SA”  
2) „Regulamin rozliczeń pieniężnych w obrocie 
krajowym w PKO Banku Polskim SA”  
3) „Regulamin polecenia wypłaty w obrocie 
dewizowym w PKO Banku Polskim SA” 

Jest: 
„Ogólne warunki prowadzenia rachunków 
bankowych i świadczenia usług dla Klientów 
indywidualnych przez PKO Bank Polski SA” 
(dalej Ogólne warunki).   

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 

Regulamin rachunków 
Było: 
Spis treści 
DZIAŁ I   POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Rozdział 1. Definicje  
Rozdział 2. Zawarcie umowy rachunku  
Rozdział 3. Rachunki wspólne  
Rozdział 4. Rachunki osób małoletnich i 
ubezwłasnowolnionych  
Rozdział 5. Pełnomocnictwa  
Rozdział 6. Dysponowanie rachunkiem 
Rozdział 7. Opłaty i prowizje  
DZIAŁ II   RACHUNKI  
Rozdział 1. Rachunek oszczędnościowo-
rozliczeniowy  
Rozdział 2. Rachunek oszczędnościowy  
Rozdział 3. Rachunek walutowy  
Rozdział 4. Rachunek lokaty i rachunek do 
obsługi lokat  
DZIAŁ III   LIMIT W RACHUNKU 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM 
Rozdział 1. Dopuszczalne saldo debetowe 
Rozdział 2. Kredyt odnawialny  
DZIAŁ IV   KARTA DEBETOWA  
Rozdział 1. Wydanie karty  
Rozdział 2. Zasady bezpieczeństwa  
Rozdział 3. Używanie karty  
Rozdział 4. Odpowiedzialność Stron  
Rozdział 5. Zasady rozliczania operacji przy 
użyciu karty  
DZIAŁ V   ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE  
DZIAŁ VI   POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
Rozdział 1. Tryb zgłaszania i rozpatrywania 
reklamacji  
Rozdział 2. Zmiana postanowień Regulaminu  
Rozdział 3. Wypowiedzenie oraz rozwiązanie 
umowy rachunku  
Rozdział 4. Inne postanowienia 
 
Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: 
Rozdział 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
I. Przyjęcie i realizacja zlecenia płatniczego  przez 
Bank 

II. Odpowiedzialność Klienta za złożenie zlecenia 
płatniczego 

III. Odpowiedzialność Banku za realizację 

Ogólne warunki 
Jest: 
Spis treści 
DZIAŁ I   POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Rozdział 1. Definicje  
Rozdział 2. Zawarcie umowy rachunku 
bankowego  
Rozdział 3. Rachunki wspólne  
Rozdział 4. Rachunki osób małoletnich i 
ubezwłasnowolnionych  
Rozdział 5. Pełnomocnictwa  
Rozdział 6. Opłaty i prowizje  
Rozdział 7. Oprocentowanie  
DZIAŁ II  RACHUNKI BANKOWE 
Rozdział 1. Rachunek oszczędnościowo-
rozliczeniowy  
Rozdział 2. Rachunek oszczędnościowy  
Rozdział 3. Rachunek walutowy  
Rozdział 4. Rachunek lokaty i rachunek do 
obsługi lokat  
DZIAŁ III  LIMIT W RACHUNKU 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM  
Rozdział 1. Dopuszczalne saldo debetowe 
(Debet na Koncie) 
Rozdział 2. Kredyt w rachunku płatniczym 
(Limit odnawialny) 
DZIAŁ IV  KARTA DEBETOWA   
Rozdział 1. Wydanie karty  
Rozdział 2. Zasady bezpieczeństwa  
Rozdział 3. Używanie karty  
Rozdział 4. Odpowiedzialność Stron  
Rozdział 5. Zasady rozliczania transakcji 
płatniczych przy użyciu karty  
DZIAŁ V  DYSPONOWANIE RACHUNKIEM 
BANKOWYM 
Rozdział 1. Przyjęcie dyspozycji 
Rozdział 2. Przyjęcie i realizacja dyspozycji 
płatniczej  
Rozdział 3. Rozliczenie dyspozycji płatniczej 
DZIAŁ VI  DYSPONOWANIE RACHUNKIEM 
BANKOWYM – TRANSAKCJE KRAJOWE  
Rozdział 1. Wpłata gotówki 
Rozdział 2. Wypłata gotówki  
Rozdział 3. Polecenie przelewu, polecenie 
przelewu wewnętrznego, zlecenie stałe, 
zlecenie zmienne 
Rozdział 4. Polecenie zapłaty 
DZIAŁ VII DYSPONOWANIE RACHUNKIEM 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
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zlecenia płatniczego 
IV. Rezygnacja z realizacji zlecenia płatniczego 
V. Rozliczenie zlecenia płatniczego 
VI. Zwrot środków zlecenia płatniczego 
VII. Zlecenie płatnicze nieautoryzowane, 
niewykonane lub nieprawidłowo wykonane 
Rozdział 2 
RODZAJE ZLECEŃ PŁATNICZYCH 
I. Wpłata gotówkowa 
II. Wypłata gotówkowa 
III. Polecenie przelewu  
IV. Przelew otrzymany z innego banku 
V. Zlecenie stałe i przelew predefiniowany 
VI. Polecenie zapłaty 
1. Podstawy stosowania polecenia zapłaty 
2. Przyjęcie i realizacja polecenia zapłaty 
3. Odmowa realizacji polecenia zapłaty 
4. Zwrot polecenia zapłaty 
5. Odwołanie polecenia zapłaty 
Rozdział 3 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: 
Spis treści 
ROZDZIAŁ1 Przepisy ogólne 
I.   Ogólne zasady realizacji polecenia wypłaty w 

obrocie dewizowym 
II.  Odpowiedzialność Banku 
ROZDZIAŁ 2 Polecenie wypłaty wysyłane 
I.   Ogólne zasady realizacji polecenia wypłaty 

wysyłanego 
II.  Przyjęcie zlecenia wykonania polecenia 

wypłaty wysyłanego 
III. Rozliczenie zlecenia wykonania polecenia 

wypłaty wysyłanego 
IV. Czas realizacji  poleceń wypłaty wysyłanych 
V.  Rezygnacja z realizacji polecenia wypłaty 

wysyłanego i anulowanie zlecenia wykonania 
polecenia wypłaty wysyłanego 

VI. Podjęcie przez Bank czynności dodatkowych 
zleconych przez Zleceniodawcę dotyczących 
realizowanego polecenia wypłaty 

VII Zwrot polecenia wypłaty wysyłanego przez 
bank pośredniczący lub bank beneficjenta 

VIII. Poszukiwanie i odzyskanie środków 
IX. Zgłaszanie  i rozpatrywanie powiadomień 

dotyczących transakcji nieautoryzowanych 
lub nieprawidłowo wykonanych 

ROZDZIAŁ 3 Polecenie wypłaty otrzymywane 
I.   Ogólne zasady realizacji polecenia wypłaty 

otrzymywanego 
II.  Rozliczenie polecenia wypłaty 
III. Zlecenie podjęcia przez Bank dodatkowych 

czynności związanych z otrzymanym 
poleceniem wypłaty 

IV. Anulowanie polecenia wypłaty i zwrot 
środków 

ROZDZIAŁ 4 Postanowienia końcowe 
I.  Prowizje i opłaty bankowe 
II. Obowiązki i odpowiedzialność Klient 
III.Przetwarzanie danych Klienta 
IV.Postanowienia ogólne 
 

BANKOWYM – PRZELEWY 
ZAGRANICZNE/WALUTOWE 
Rozdział 1. Przelew zagraniczny wysyłany 
Rozdział 2. Przelew zagraniczny otrzymywany 
DZIAŁ VIII ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE  
DZIAŁ IX  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
Rozdział 1. Tryb zgłaszania i rozpatrywania 
reklamacji  
Rozdział 2. Zmiana postanowień Ogólnych 
warunków  
Rozdział 3. Wypowiedzenie oraz rozwiązanie 
umowy rachunku bankowego  
Rozdział 4. Inne postanowienia 

Regulamin rachunków 
Było: § 1 ust. 1 
„1. Regulamin rachunków bankowych i kart 
debetowych dla Klientów indywidualnych w PKO 
Banku Polskim SA, zwany dalej „Regulaminem”, 
określa warunki prowadzenia rachunków 
oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunków 
oszczędnościowych, rachunków 
oszczędnościowych płatnych na żądanie 
(rachunek walutowy), rachunków terminowych 
lokat oszczędnościowych (rachunek lokaty), 
rachunków do obsługi lokat, kart debetowych 
oraz świadczenia innych usług określonych 
w Regulaminie, z wyłączeniem rachunków 
bankowych otwartych i prowadzonych na 
podstawie odrębnej umowy konta Inteligo.” 
 

Ogólne warunki 
Jest: § 1 ust. 1 
„1. Ogólne warunki prowadzenia rachunków 
bankowych i świadczenia usług dla Klientów 
indywidualnych przez PKO Bank Polski SA, 
zwane dalej „Ogólnymi warunkami”, określają:  
1) warunki prowadzenia rachunków 
bankowych tj. rachunków oszczędnościowo-
rozliczeniowych, rachunków 
oszczędnościowych, rachunków 
oszczędnościowych płatnych na żądanie 
(rachunek walutowy), rachunków 
terminowych lokat oszczędnościowych 
(rachunek lokaty), rachunków do obsługi 
lokat, z wyłączeniem rachunków bankowych 
otwartych i prowadzonych na podstawie 
odrębnej umowy, w tym podstawowego 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki  
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Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 1 ust. 1 
„1. Regulamin rozliczeń pieniężnych w obrocie 
krajowym w PKO Banku Polskim SA”, zwany 
dalej „Regulaminem” określa zasady i sposób 
realizacji rozliczeń pieniężnych w PKO Banku 
Polskim SA, zwanym dalej ‘’Bankiem’’ oraz prawa 
i obowiązki Klienta Banku.” 
 
Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 1 ust. 1 
„1. Regulamin polecenia wypłaty w obrocie 
dewizowym w PKO Banku Polskim SA”, zwany 
dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb 
realizacji polecenia wypłaty w obrocie 
dewizowym przez Powszechną Kasę 
Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną, 
zwany dalej „Bankiem”.” 
 

rachunku płatniczego, Konta Inteligo,  
2) warunki wydawania i obsługi kart 
debetowych, 
3) warunki przeprowadzania rozliczeń 
pieniężnych, 
4) warunki świadczenia innych usług 
określonych w Ogólnych warunkach.” 

Regulamin rachunków 
Było: § 1 ust. 2 
 „2. Regulamin wraz z umową rachunku, umową 
o prowadzenie rachunków bankowych, Taryfą 
oraz regulaminami, o których mowa w ust. 3-5, 
stanowi umowę ramową, w rozumieniu 
przepisów ustawy o usługach płatniczych.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 1 ust. 2 
 „2. Ogólne warunki wraz z umową rachunku, 
Taryfą oraz Szczegółowymi warunkami, o 
których mowa w ust. 3, stanowią umowę 
ramową, w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach 
płatniczych, zwanej dalej „ustawą”.” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 

Regulamin rachunków 
Było: § 1 ust. 3 
„3. Zasady świadczenia usług bankowości 
elektronicznej dla Klientów indywidualnych 
określa „Regulamin świadczenia usług 
bankowości elektronicznej w PKO Banku Polskim 
SA”.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 1 ust. 3 
„3 Zasady składania oświadczeń oraz 
świadczenia usługi bankowości elektronicznej 
i usługi bankowości telefonicznej dla Klientów 
indywidualnych określają „Szczegółowe 
warunki świadczenia usługi bankowości 
elektronicznej i usługi bankowości 
telefonicznej oraz składania oświadczeń w 
PKO Banku Polskim SA” (Szczegółowe 
warunki). Aktualny wykaz funkcji dostępnych 
za pośrednictwem usługi bankowości 
elektronicznej oraz usługi bankowości 
telefonicznej PKO Bank Polski SA podaje w 
Komunikacie oraz dostępny jest na stronie 
internetowej www.pkobp.pl” 
 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

Dostosowanie do 
przepisów ustawy z 
dnia 30 listopada 2016 
r. o zmianie Ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz niektórych innych 
ustaw oraz 
Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i 
Finansów z dnia 14 
lipca 2017 r. w sprawie 
wykazu usług 
reprezentatywnych 
powiązanych z 
rachunkiem płatniczym 
(zwanej dalej zmianą 
ustawy o usługach 
płatniczych) 
oraz  
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
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Regulamin rachunków 
Było: § 1 ust. 4 
„4. Zasady i sposób realizacji rozliczeń 
pieniężnych w PKO Banku Polskim SA z 
wyłączeniem kart określa „Regulamin rozliczeń 
pieniężnych w obrocie krajowym w PKO Banku 
Polskim SA”.” 
 
Regulamin rachunków 
Było: § 1 ust. 5 
”5. Zasady i sposób realizacji polecenia wypłaty 
w obrocie dewizowym w PKO Banku Polskim SA 
określa „Regulamin polecenia wypłaty w obrocie 
dewizowym w PKO Banku Polskim SA”.” 
 
Regulamin rachunków 
Było: § 1 ust. 6 
”6. Niniejszy Regulamin zastępuje postanowienia 
zawarte w: 
1) „Ogólnych warunkach prowadzenia 
rachunków bankowych klientów indywidualnych 
w PKO Banku Polskim SA”, 
2) „Regulaminie rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego, usług bankowości 
elektronicznej oraz karty debetowej w 
Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim 
Spółce Akcyjnej”, z wyłączeniem postanowień w 
zakresie świadczenia usług bankowości 
elektronicznej, które określa regulamin, o którym 
mowa w ust. 3, 
3) „Regulaminie rachunku oszczędnościowego 
płatnego na żądanie w walucie polskiej i w 
walutach wymienialnych oraz usług bankowości 
elektronicznej w PKO Banku Polskim SA”, z 
wyłączeniem postanowień w zakresie 
świadczenia usług bankowości elektronicznej, 
które określa regulamin, o którym mowa w ust. 
3, 
4) „Regulaminie Rachunku Oszczędnościowego 
oraz usług bankowości elektronicznej w PKO 
Banku Polskim SA”, z wyłączeniem postanowień 
w zakresie świadczenia usług bankowości 
elektronicznej, które określa regulamin, o którym 
mowa w ust. 3, 
5) „Regulaminie rachunków terminowych lokat 
oszczędnościowych w walucie polskiej i w 
walutach wymienialnych w PKO Banku Polskim 
SA”, 
6) „Regulaminie karty debetowej do rachunku 
walutowego w PKO Banku Polskim SA”, 
7) „Regulaminie kart płatniczych dla Klientów 
indywidualnych w PKO Banku Polskim SA”, 
w zakresie kart debetowych, 
które dotychczas miały zastosowanie 
odpowiednio do produktów wskazanych w tych 
przepisach.”. 

Ogólne warunki 
Jest: § 1 ust. 4 
„4. Niniejsze Ogólne warunki zastępują 
postanowienia zawarte dotychczas w: 

1) „Regulaminie rachunków bankowych i 
kart debetowych dla Klientów 
indywidualnych w PKO Banku Polskim 
SA”, 

2) „Regulaminie rozliczeń pieniężnych w 
obrocie krajowym w PKO Banku 
Polskim SA”, 

3) „Regulaminie polecenia wypłaty w 
obrocie dewizowym w PKO Banku 
Polskim SA”.” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 

Regulamin rachunków 
Było: § 2 ust. 1 
„1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
(…)” 
Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 2 
„Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: (…)” 
Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 
„Użyte w Regulaminie określenia na potrzeby 
niniejszego Regulaminu oznaczają: (…)” 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1  
„1. Użyte w Ogólnych warunkach określenia 
oznaczają (…)” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 

Było: 
część postanowienia będącego elementem 
innych definicji w: 
Regulaminie rozliczeń krajowych oraz 
Regulaminie rozliczeń dewizowych 
 
 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 1  
„1) bank - bank krajowy albo bank 
zagraniczny (mający siedzibę w Unii 
Europejskiej albo na terytorium poza Unią 
Europejską)” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz 
dodanie definicji -
doprecyzowanie 
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postanowień 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 2 pkt 1 
„1) bank Odbiorcy - bank prowadzący rachunek 
Odbiorcy, dokonujący rozliczenia kwoty zlecenia 
płatniczego z Odbiorcą” 
 
Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt 1 
„1) bank beneficjenta – bank krajowy albo bank 
zagraniczny albo instytucję kredytową albo 
instytucję finansową albo dostawcę usług 
płatniczych, który dokonuje rozliczenia kwoty 
polecenia wypłaty z beneficjentem” 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 2 
„1) bank Odbiorcy – bank, który dokonuje 
rozliczenia kwoty przelewu zagranicznego z 
Odbiorcą” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz 
przeniesienie i 
ujednolicenie definicji  

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt 3 
„3) bank otrzymujący – bank krajowy albo bank 
zagraniczny albo instytucję kredytową albo 
instytucję finansową albo dostawcę usług 
płatniczych, który otrzymuje polecenie wypłaty z 
drugiego banku zagranicznego albo instytucji 
kredytowej albo instytucji finansowej albo 
dostawcy usług płatniczych w celu jego dalszej 
realizacji” 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 3  
„3) bank otrzymujący – bank, który otrzymuje 
przelew zagraniczny z drugiego banku w celu 
jego dalszej realizacji” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz 
przeniesienie i 
ujednolicenie definicji 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt 4 
„4) bank pośredniczący – bank krajowy albo 
bank zagraniczny albo instytucję kredytową albo 
instytucję finansową albo dostawcę usług 
płatniczych będący pośrednikiem w przesyłaniu 
instrukcji polecenia wypłaty i środków do 
polecenia wypłaty pomiędzy bankiem 
otrzymującym polecenie wypłaty a bankiem 
beneficjenta” 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 4 
„4) bank pośredniczący – bank będący 
pośrednikiem w przesyłaniu przelewu 
zagranicznego pomiędzy bankiem 
otrzymującym przelew zagraniczny a bankiem 
Odbiorcy” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz 
przeniesienie i 
ujednolicenie definicji 
 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt 5 
„5) bank wysyłający – bank krajowy albo bank 
zagraniczny albo instytucję kredytową albo 
instytucję finansową albo dostawcę usług 
płatniczych, który wysyła polecenie wypłaty do 
innego banku krajowego albo banku 
zagranicznego albo instytucji kredytowej albo 
instytucji finansowej albo dostawcy usług 
płatniczych” 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 5  
„5) bank wysyłający – bank, który wysyła 
przelew zagraniczny do innego banku” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz 
przeniesienie i 
ujednolicenie definicji 

Brak postanowień Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 6  
„6) data przyszła - datę będącą późniejszym 
dniem roboczym niż dzień złożenia dyspozycji 
w oddziale bądź z wykorzystaniem usługi 
bankowości elektronicznej lub usługi 
bankowości telefonicznej” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
dodanie definicji – 
doprecyzowanie 
postanowień  

Regulamin rachunków 
Było: § 2 ust. 1 pkt 1 
„1) dopuszczalne saldo debetowe – ujemne 
saldo rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego w wysokości nieprzekraczającej 
miesięcznego limitu ustalanego przez PKO Bank 
Polski SA, z którego Posiadacz rachunku może 
korzystać na podstawie umowy rachunku” 
 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 8 
„8) dopuszczalne saldo debetowe (Debet na 
Koncie) – ujemne saldo rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego 
w wysokości nieprzekraczającej miesięcznego 
limitu ustalanego przez PKO Bank Polski SA, 
z którego Posiadacz rachunku może korzystać 
na podstawie umowy rachunku” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowienia -
dodanie nazwy 
marketingowej 
produktu  

Regulamin rachunków 
Było: § 2 ust. 1 pkt 3 
„3) dyspozycja – wszelkie oświadczenia woli lub 
wiedzy, w tym dotyczące operacji, składane 
przez Klienta” 
Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 2 pkt 14 
„14) zlecenie płatnicze - dyspozycję 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 9 
„9) dyspozycja – wszelkie oświadczenia woli 
lub wiedzy, w tym dyspozycje płatnicze, 
składane przez Klienta” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
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Zleceniodawcy, na podstawie której Bank 
przeprowadza rozliczenie pieniężne w obrocie 
krajowym” 
Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt 33 
„33) zlecenie - zlecenie wykonania polecenia 
wypłaty wysyłanego, stanowiące dyspozycję 
Zleceniodawcy, na podstawie której Bank 
realizuje polecenie wypłaty wysyłane” 

Regulamin rachunków 
Było: § 2 ust. 1 pkt 4 
„4) dzień roboczy – dzień przypadający od 
poniedziałku do piątku, który nie jest dniem 
ustawowo wolnym od pracy” 
 
Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 2 pkt 3 
„3) dzień roboczy - dzień, w którym 
odpowiednio bank Płatnika lub bank Odbiorcy 
prowadzi działalność wymaganą do wykonania 
zlecenia płatniczego” 
 
Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt 10 
„10) dzień roboczy – dzień, w którym 
odpowiednio bank zleceniodawcy lub bank 
beneficjenta uczestniczący w realizacji polecenia 
wypłaty, prowadzi działalność wymaganą do 
wykonania polecenia wypłaty” 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 10 
„10) dzień roboczy – dzień przypadający od 
poniedziałku do piątku, który nie jest dniem 
ustawowo wolnym od pracy, z tym, że w 
przypadku rozliczeń, dzień roboczy oznacza 
dzień, w którym banki uczestniczące w 
realizacji dyspozycji płatniczych, prowadzą 
działalność wymaganą do wykonania tych 
dyspozycji” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz 
zmiana brzmienia 
definicji -zastosowanie 
definicji rozszerzonej, 
dostosowanej do 
potrzeb rozliczeń – 
realizacji dyspozycji 
płatniczych  

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt 11 
„11) EOG – Europejski Obszar Gospodarczy 
obejmujący państwa wymienione na liście 
krajów dostępnej na stronie internetowej Banku 
www.pkobp.pl” 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 11  
„11) EOG – Europejski Obszar Gospodarczy 
obejmujący państwa wymienione na liście 
krajów dostępnej na stronie internetowej” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz 
przeniesienie i 
doprecyzowanie 
brzmienia definicji 

Brak definicji Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 12  
„12) IBAN – (International Bank Account 
Number) międzynarodowy standard 
numeracji kont bankowych” 

zmiana porządkowa dodanie definicji - 
wyjaśnienie znaczenia 
skrótu używanego w 
regulacji 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt 13 
„13) instrukcja kosztowa BEN – instrukcję 
kosztową podaną w poleceniu wypłaty, 
określającą, że prowizje i opłaty wszystkich 
banków biorących udział w realizacji polecenia 
wypłaty pokrywa beneficjent, najczęściej poprzez 
pobranie z kwoty przekazywanej przez 
Zleceniodawcę” 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 13  
„13) instrukcja kosztowa BEN – instrukcję 
kosztową podaną w przelewie zagranicznym, 
określającą, że prowizje i opłaty wszystkich 
banków biorących udział w realizacji przelewu 
zagranicznego pokrywa Odbiorca, najczęściej 
poprzez pobranie z kwoty przekazywanej przez 
Posiadacza rachunku”  

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt 14 
„14) instrukcja kosztowa OUR – instrukcję 
kosztową podaną w poleceniu wypłaty, 
określającą, że Zleceniodawca zobowiązuje się 
do zapłaty wszystkich należnych prowizji i opłat 
bankowych z tytułu realizacji polecenia wypłaty, 
w tym kosztów banków pośredniczących 
biorących udział w realizacji polecenia wypłaty” 
 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 14  
„14) instrukcja kosztowa OUR – instrukcję 
kosztową podaną w przelewie zagranicznym, 
określającą, że Posiadacz rachunku 
zobowiązuje się do zapłaty wszystkich 
należnych prowizji i opłat bankowych z tytułu 
realizacji przelewu zagranicznego, w tym 
kosztów banków pośredniczących biorących 
udział w realizacji przelewu zagranicznego” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt 15 
„15) instrukcja kosztowa SHA – instrukcję 
kosztową podaną w poleceniu wypłaty, 
określającą, że prowizje i opłaty należne bankowi 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 15  
„15) instrukcja kosztowa SHA – instrukcję 
kosztową podaną w przelewie zagranicznym, 
określającą, że prowizje i opłaty należne 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 

file://///bank.ad.pkobp.pl/DFS/DaneGrupowe/DPD/Udostepnione/ZRK_Regulacje/Grażyna/OW%20Bank/AppData/Local/Temp/Ustawienia%20lokalne/Temporary%20Internet%20Files/L1202776/Moje%20dokumenty/Wersje%20robocze%20SharePoint/www.pkobp.pl
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wysyłającemu opłaca Zleceniodawca, a koszty 
banku beneficjenta i banków pośredniczących 
biorących udział w realizacji polecenia wypłaty – 
beneficjent” 

bankowi wysyłającemu opłaca Posiadacz 
rachunku, a koszty banku Odbiorcy i banków 
pośredniczących biorących udział w realizacji 
przelewu zagranicznego – Odbiorca, często 
poprzez pobranie z przekazywanej kwoty” 

przypadku: 
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 

Regulamin rachunków 
Było: § 2 ust. 1 pkt 8 
„8) Klient indywidualny (Klient) - osobę 
fizyczną – konsumenta, która zamierza zawrzeć 
lub zawarła umowę rachunku z PKO Bankiem 
Polskim SA” 
 
Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 2 pkt 4 
„4) Klient - rezydenta albo nierezydenta w 
rozumieniu ustawy Prawo dewizowe, 
korzystającego ze świadczonych przez Bank 
usług w zakresie rozliczeń pieniężnych w obrocie 
krajowym” 
 
Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt 16 
„Klient – rezydenta albo nierezydenta w 
rozumieniu ustawy Prawo dewizowe 
korzystającego ze świadczonych przez Bank 
usług w zakresie realizacji poleceń wypłaty w 
obrocie dewizowym” 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 18 
„18) Klient indywidualny (Klient) - osobę 
fizyczną – konsumenta, która zamierza 
zawrzeć lub zawarła umowę rachunku z PKO 
Bankiem Polskim SA” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt 17 
„17) kod BIC – kod identyfikujący bank, który 
jest uczestnikiem systemu SWIFT, 
zaakceptowany przez SWIFT i publikowany 
w wydaniach kodów SWIFT wszystkich 
uczestników systemu SWIFT; kodem BIC Banku 
jest BPKOPLPW” 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 19  
„19) Kod BIC – kod identyfikujący bank, który 
jest uczestnikiem systemu SWIFT, kodem BIC 
Banku jest BPKOPLPW”  

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz 
przeniesienie i 
doprecyzowanie 
definicji  

Regulamin rachunków 
Było: § 2 ust. 1 pkt 9 
„9) Komunikat – informację udostępnioną 
Klientowi przez PKO Bank Polski SA: 

a) w placówce lub na stronie internetowej, 
lub 

b) na innym trwałym nośniku, o ile 
Regulamin tak stanowi”  

 
Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 2 pkt 5 
„5) Komunikat Banku - informację dodatkową 
dla Klientów prezentowaną w oddziałach Banku, 
agencjach Banku i publikowaną na stronach 
internetowych Banku (http:/www.pkobp.pl)” 
 
Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt 18 
„18) Komunikat PKO BP SA – informację 
dodatkową dla klientów w szczególności 
prezentowaną w oddziałach i publikowaną na 
stronach internetowych Banku www.pkobp.pl” 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 21 
„21) Komunikat – informację udostępnioną 
Klientowi przez PKO Bank Polski SA: 

a) w placówce lub na stronie 
internetowej, lub 

b) na trwałym nośniku, o ile Ogólne 
warunki tak stanowią” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz 
ujednolicenie definicji 

Brak postanowień Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 22  
„22) kredyt w rachunku płatniczym (limit 
odnawialny) - usługa, o której mowa w art. 2 
pkt 16b ustawy” 
 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
 

Regulamin rachunków 
Było: § 2 ust. 1 pkt 10 
„10) kwota minimalna – kwotę środków 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 23 
„23) kwota minimalna – kwotę środków 

zmiana porządkowa doprecyzowanie  
postanowień w 
zakresie rachunku 

http://www.pkobp.pl/
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pieniężnych niezbędnych do otwarcia i 
prowadzenia rachunku lokaty oraz do 
oprocentowania rachunku walutowego” 

pieniężnych niezbędnych do otwarcia i 
prowadzenia rachunku lokaty oraz do 
prowadzenia i oprocentowania rachunku 
walutowego” 

walutowego 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt 19 
„19) National ID – numer rozliczeniowy banku 
krajowego albo banku zagranicznego albo 
instytucji kredytowej albo instytucji finansowej 
albo dostawcy usług płatniczych pozwalający na 
jego identyfikację” 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 24  
„24) National ID – numer rozliczeniowy banku 
pozwalający na jego identyfikację” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz 
doprecyzowanie 
definicji  

Brak definicji Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 26  
„26) NRB – krajowy standard numeracji 
rachunków bankowych”, 

zmiana porządkowa dodanie definicji - 
wyjaśnienie znaczenia 
skrótu używanego w 
regulacji 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 2 pkt 7 
„7) Odbiorca - osobę fizyczną, prawną lub 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, o ile posiada zdolność 
prawną, będącą odbiorcą środków pieniężnych 
stanowiących przedmiot zlecenia płatniczego” 
 
Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt 7 
„7) beneficjent – osobę fizyczną, osobę prawną 
oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, o ile posiada zdolność 
prawną, będącą odbiorcą środków 
stanowiących przedmiot polecenia wypłaty”  

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 27  
„27) Odbiorca - osobę fizyczną, prawną lub 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, o ile posiada zdolność 
prawną, będącą odbiorcą środków 
pieniężnych stanowiących przedmiot 
transakcji płatniczej” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz 
przeniesienie i 
ujednolicenie definicji 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt 21 
„21) overnight – dzień postawienia kwoty 
polecenia wypłaty do dyspozycji banku 
otrzymującego polecenie wypłaty będący dniem 
otrzymania zlecenia polecenia wypłaty” 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 28   
„28) overnight (Ekspres) – dzień 
udostępnienia kwoty przelewu zagranicznego 
do dyspozycji banku otrzymującego będący 
dniem otrzymania dyspozycji” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
  

Regulamin rachunków 
Było: § 2 ust. 1 pkt 18 
„18) Posiadacz  karty – Posiadacza rachunku, z 
którym PKO Bank Polski SA zawarł umowę o 
kartę; Posiadacz karty dokonuje operacji w 
swoim imieniu i na swoją rzecz”  
 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 32 
„32) Posiadacz  karty – Posiadacza rachunku, 
z którym PKO Bank Polski SA zawarł umowę o 
kartę; Posiadacz karty dokonuje transakcji 
płatniczej w swoim imieniu i na swoją rzecz”  

zmiana porządkowa ujednolicenie 
nazewnictwa 
stosowanego w 
regulacjach Banku 
 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt 23 i 24 
„23) polecenie wypłaty otrzymywane w obrocie 
dewizowym – otrzymane z banku krajowego 
albo banku zagranicznego lub instytucji 
kredytowej lub instytucji finansowej lub 
dostawcy usług płatniczych, zlecenie przekazania 
kwoty polecenia wypłaty na wskazany rachunek 
bankowy lub wypłaty kwoty polecenia wypłaty 
na rzecz wskazanego Beneficjenta; przez takie 
polecenie wypłaty nie rozumie się polecenia 
przelewu, które jest regulowane w odrębnym 
Regulaminie rozliczeń pieniężnych w obrocie 
krajowym w Banku, w tym płatności otrzymanej 
z innego banku krajowego w PLN,” 
24) polecenie wypłaty wysyłane w obrocie 
dewizowym – wysłane do banku krajowego albo 
banku zagranicznego lub instytucji kredytowej 
lub instytucji finansowej lub dostawcy usług 
płatniczych, zlecenie przekazania kwoty 
polecenia wypłaty na wskazany rachunek 
bankowy lub wypłaty kwoty polecenia wypłaty 
na rzecz wskazanego beneficjenta; przez takie 
polecenie wypłaty nie rozumie się polecenia 
przelewu, które jest regulowane w odrębnym 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 34  
„34) przelew zagraniczny/walutowy - 
otrzymana z banku albo wysłana do banku 
dyspozycja przekazania kwoty na wskazany 
rachunek bankowy lub wypłaty kwoty na 
rzecz wskazanego Odbiorcy, zwany dalej 
„przelewem zagranicznym”,” 
 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki  
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Regulaminie rozliczeń pieniężnych w obrocie 
krajowym w Banku, w tym płatności wysłanej do 
innego banku krajowego w PLN” 

Regulamin rachunków 
Było: § 2 ust. 1 pkt 20 
„20) rachunek (rachunek bankowy) – rachunek 
oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek 
oszczędnościowy, rachunek walutowy, rachunek 
lokaty, rachunek do obsługi lokat” 
 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 35 i pkt 36 
„35) rachunek bankowy (rachunek) – 
rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, 
rachunek oszczędnościowy, rachunek 
walutowy, rachunek lokaty, rachunek do 
obsługi lokat”, 
 „36) rachunek płatniczy – rachunek 
oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek 
oszczędnościowy, rachunek walutowy, 
rachunek lokaty z opcją dopłat lub wypłat 
częściowych, rachunek do obsługi lokat” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki, 
oraz 
doprecyzowanie 
definicji  

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt 25 
„25) SEPA – Jednolity Obszar Płatności w Euro 
(Single Euro Payments Area) obejmujący kraje 
Unii Europejskiej (oraz ich terytoria zależne), jak 
również inne kraje prezentowane na stronach 
internetowych Banku www.pkobp.pl, którego 
uczestnicy realizują paneuropejskie instrumenty 
płatnicze, w tym polecenie wypłaty SEPA, na 
jednolitych zasadach” 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 39 
„39) SEPA – Jednolity Obszar Płatności w 
walucie EUR (ang. Single Euro Payments 
Area) obejmujący kraje Unii Europejskiej (oraz 
ich terytoria zależne), jak również inne kraje 
prezentowane na stronie internetowej” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz  
doprecyzowanie 
definicji 
 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt 26 
„26) spot - dzień postawienia kwoty polecenia 
wypłaty do dyspozycji banku otrzymującego 
polecenie wypłaty będący drugim dniem 
roboczym następującym po dniu otrzymania 
zlecenia polecenia wypłaty” 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 40 
„40) spot (Standard) - dzień udostępnienia 
kwoty przelewu zagranicznego do dyspozycji 
banku otrzymującego będący drugim dniem 
roboczym następującym po dniu otrzymania 
dyspozycji” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
  

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt 27 
„27) SWIFT – międzynarodowy system 
telekomunikacyjny (ang. "Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunication"), za 
pomocą, którego Bank wysyła i otrzymuje w 
szczególności polecenia wypłaty” 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 42 
„43) SWIFT – międzynarodowy system 
telekomunikacyjny (ang. Society for 
Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication), za pomocą, którego 
Bank wysyła i otrzymuje przelewy 
zagraniczne” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz doprecyzowanie 
definicji 

Regulamin rachunków 
Było: § 2 pkt 25 
„25) Taryfa – Taryfę prowizji i opłat bankowych 
w PKO Banku Polskim SA dla osób fizycznych” 
 
Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 2 pkt 11 
„11) Taryfa - Taryfę prowizji i opłat bankowych 
w Banku” 
 
Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt 28 
„28) Taryfa - Taryfę prowizji i opłat bankowych 
w Banku dla klientów rynku detalicznego” 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 44 
„44) Taryfa – Taryfę prowizji i opłat 
bankowych w PKO Banku Polskim SA dla 
osób fizycznych” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz ujednolicenie 
definicji 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt 29 
„29) tomnext – dzień postawienia kwoty 
polecenia wypłaty do dyspozycji banku 
otrzymującego polecenie wypłaty będący 
następnym dniem roboczym po dniu otrzymania 
zlecenia polecenia wypłaty” 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 45 
„45) tomnext (Pilny) – dzień udostępnienia 
kwoty przelewu zagranicznego do dyspozycji 
banku otrzymującego będący następnym 
dniem roboczym po dniu otrzymania 
dyspozycji” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
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Regulamin rachunków 
Było: § 2 ust. 1 pkt 12 
„12) operacja – transakcję płatniczą dokonaną 
w formie gotówkowej (operacja gotówkowa) lub 
bezgotówkowej (operacja bezgotówkowa)” 
 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 46 
„46) transakcja płatnicza (operacja) –
zainicjowaną przez płatnika lub Odbiorcę 
wpłatę, transfer lub wypłatę środków 
pieniężnych” 

zmiana porządkowa 
 

ujednolicenie 
nazewnictwa 
stosowanego w 
regulacjach Banku 

Brak definicji Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 47 – wprowadzono 
definicję 
 „47) trwały nośnik– nośnik umożliwiający 
użytkownikowi 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” 

zmiana porządkowa  
 

dodanie definicji - 
doprecyzowanie i 
wyjaśnienie określenia 
używanego w regulacji  

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt 31 
„31) unikatowy identyfikator – kombinację liter, 
cyfr lub symboli określoną przez bank, którą 
Klient zobowiązany jest dostarczyć w celu 
jednoznacznego zidentyfikowania beneficjenta 
polecenia wypłaty lub jego rachunku, przy czym 
dla identyfikacji Klientów Banku unikatowym 
identyfikatorem jest numer rachunku 
w strukturze NRB albo IBAN” 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 49 
„49) unikatowy identyfikator – kombinację 
liter, cyfr lub symboli określoną przez bank, 
którą Klient zobowiązany jest dostarczyć w 
celu jednoznacznego zidentyfikowania 
Odbiorcy przelewu zagranicznego lub jego 
rachunku, przy czym dla identyfikacji 
Posiadacza rachunku unikatowym 
identyfikatorem jest numer rachunku 
w strukturze NRB albo IBAN” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz doprecyzowanie 
definicji 

Regulamin rachunków 
Było: § 2 pkt 30 
„30) weryfikacja – identyfikację przez PKO Bank 
Polski SA Klienta, albo innej ustanowionej osoby 
posiadającej uprawnienie do składania 
dyspozycji w jego imieniu, w szczególności na 
podstawie dokumentu stwierdzającego 
tożsamość, a w elektronicznych kanałach 
dostępu na zasadach opisanych w regulaminie, 
o którym mowa w § 1 ust. 3”  

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 52 
„52) weryfikacja – identyfikację przez PKO 
Bank Polski SA Klienta, albo innej 
ustanowionej osoby posiadającej uprawnienie 
do składania dyspozycji w jego imieniu, w 
szczególności na podstawie dokumentu 
stwierdzającego tożsamość, lub na zasadach 
opisanych w Szczegółowych warunkach, 
o których mowa w § 1 ust. 3” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
definicji – zmiana tytułu 
regulacji 

Regulamin rachunków 
Było: § 2 ust. 1 pkt 31 
„31) wolne środki – saldo rachunku (z 
wyłączeniem rachunku lokaty): 
a) uwzględniające dokonane wpływy 

(gotówkowe i bezgotówkowe) oraz w 
przypadku rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego niewykorzystaną kwotę 
dopuszczalnego salda debetowego albo 
kredytu odnawialnego, 

b) pomniejszone o kwoty przyjętych do 
realizacji operacji oraz blokad”  

 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 53 
„53) wolne środki – saldo rachunku (z 
wyłączeniem rachunku lokaty): 
a) powiększone o dokonane wpływy na 

rachunek (gotówkowe i bezgotówkowe) 
oraz w przypadku rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego 
niewykorzystaną kwotę dopuszczalnego 
salda debetowego albo kredytu w 
rachunku płatniczym, 

b) pomniejszone o kwoty przyjętych do 
realizacji operacji obciążeniowych oraz 
blokad” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień definicji  

 

Regulamin rachunków 
Było: § 2 ust. 1 pkt 13 
„13) operacja zbliżeniowa – operację dokonaną 
przy użyciu karty w terminalu z czytnikiem 
zbliżeniowym, realizowaną poprzez zbliżenie 
karty albo urządzenia mobilnego do czytnika 
terminala (funkcja opcjonalna)” 
 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 54 
„54) zbliżeniowa transakcja płatnicza 
(operacja zbliżeniowa) – transakcję dokonaną 
przy użyciu karty w terminalu z czytnikiem 
zbliżeniowym, realizowaną poprzez zbliżenie 
karty albo urządzenia z nośnikiem 
zbliżeniowym do czytnika terminala (funkcja 
opcjonalna)” 

zmiana porządkowa ujednolicenie 
nazewnictwa 
stosowanego w 
regulacjach Banku 
oraz  
doprecyzowanie 
postanowień 
 
 

Regulamin rachunków 
Było: § 2 ust. 1 pkt 32 
„32) 3D-Secure – sposób potwierdzania operacji 
stanowiący dodatkowe zabezpieczenie operacji 
dokonywanych kartą w Internecie” 

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 1 pkt 55 
„55) 3D-Secure – sposób potwierdzania 
transakcji płatniczej stanowiący 
zabezpieczenie transakcji płatniczych 
dokonywanych kartą w Internecie, bez jej 
fizycznego użycia, polegający na 
autoryzowaniu dyspozycji przy użyciu 
narzędzi uwierzytelniających, zgodnie z 
zasadami wskazanymi w Szczegółowych 
warunkach, o których mowa w § 1 ust. 3” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
definicji  
 

Regulamin rachunków 
Było: § 2 ust. 2 
„2. W pozostałym zakresie użyte w Regulaminie 
określenia są zgodne z definicjami użytymi 
w regulaminach, o których mowa w § 1 ust. 3-

Ogólne warunki 
Jest: § 2 ust. 2 
„2. W pozostałym zakresie użyte w Ogólnych 
warunkach określenia są zgodne z definicjami 
użytymi w Szczegółowych warunkach, o 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień – zmiana 
tytułu regulacji 
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5.” których mowa w § 1 ust. 3.” 

Regulamin rachunków 
Było: § 3 ust. 1 
„1. PKO Bank Polski SA może prowadzić na rzecz 
Klientów rachunki bankowe, o których mowa w 
§ 1. Rachunki te nie są przeznaczone do 
przeprowadzania rozliczeń pieniężnych 
związanych z prowadzoną przez Klienta 
działalnością gospodarczą lub zarobkową.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 3 ust. 1 
„1. PKO Bank Polski SA może prowadzić na 
rzecz Klientów rachunki, o których mowa w § 
1 ust. 1. Rachunki te nie są przeznaczone do 
przeprowadzania rozliczeń pieniężnych 
związanych z prowadzoną przez Klienta 
działalnością gospodarczą lub zarobkową.” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 

Regulamin rachunków 
Było: § 3 ust. 3 
„3. Zawarcie umowy rachunku może nastąpić:  

1) za pośrednictwem elektronicznych 
kanałów dostępu, o ile PKO Bank Polski 
SA dla danego kanału udostępnia 
odpowiednią funkcjonalność, 

2) w placówce, 
3) w inny uzgodniony sposób.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 3 ust. 3 
„3. Zawarcie umowy rachunku może nastąpić:  

1) za pośrednictwem usługi bankowości 
elektronicznej lub usługi bankowości 
telefonicznej, o ile PKO Bank Polski SA 
udostępnia odpowiednią 
funkcjonalność, 

2) w placówce, 
3) w inny uzgodniony sposób.” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
 

Regulamin rachunków 
Było: § 4 ust. 1 
„1. W przypadku, gdy dany typ rachunku 
bankowego jest dostępny dla określonej grupy 
wiekowej Klientów, o czym PKO Bank Polski SA 
informuje na trwałym nośniku w Komunikacie, 
PKO Bank Polski SA wysyła do Posiadacza 
rachunku, nie później niż na dwa miesiące przed 
datą, w której Posiadacz rachunku przestanie 
spełniać kryterium wieku, informację o 
możliwości kontynuacji prowadzenia rachunku 
wraz z kartą, o ile została wydana, na nowych 
warunkach oraz z informacją o możliwości 
złożenia sprzeciwu lub wypowiedzenia w trybie 
określonym w § 58 w przypadku braku 
akceptacji nowych warunków.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 4 ust. 1 
„1. W przypadku, gdy dany typ rachunku jest 
dostępny dla określonej grupy wiekowej 
Klientów, o czym PKO Bank Polski SA 
informuje w Komunikacie, PKO Bank 
Polski SA wysyła do Posiadacza rachunku, nie 
później niż na dwa miesiące przed datą, w 
której Posiadacz rachunku przestanie spełniać 
kryterium wieku, informację o możliwości 
kontynuacji prowadzenia rachunku wraz 
z kartą, o ile została wydana, na nowych 
warunkach oraz z informacją o możliwości 
złożenia sprzeciwu lub wypowiedzenia w 
trybie określonym w § 93 w przypadku braku 
akceptacji nowych warunków.” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 

Regulamin rachunków 
Było: § 4 ust. 2 
„2. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku przed 
dniem, w którym przestanie spełniać kryterium 
wieku, nie zgłosi sprzeciwu lub nie złoży 
wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, z 
dniem podanym w informacji, o której mowa w 
ust. 1, PKO Bank Polski SA będzie prowadził 
rachunek bankowy wraz z kartą, o ile została 
wydana, na warunkach obowiązujących dla 
podstawowego typu rachunku określonego 
w Komunikacie, o którym mowa w ust. 1.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 4 ust. 2 
„2. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku 
przed dniem, w którym przestanie spełniać 
kryterium wieku, nie zgłosi sprzeciwu lub nie 
złoży wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 
1, z dniem podanym w informacji, o której 
mowa w ust. 1, PKO Bank Polski SA będzie 
prowadził rachunek wraz z kartą, o ile została 
wydana, na warunkach obowiązujących dla 
podstawowego typu rachunku określonego 
w Komunikacie, o którym mowa w ust. 1.” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 

Regulamin rachunków 
Było: § 5 ust. 2 
„2. Zgody wszystkich Współposiadaczy 
rachunku wymaga: 

1) zmiana postanowień umowy rachunku i 
umowy o prowadzenie rachunków 
bankowych, 

2) złożenie wniosku i zawarcie umowy o 
kredyt odnawialny, 

3) złożenie dyspozycji o uruchomienie 
dopuszczalnego salda debetowego, 

4) złożenie oświadczenia, o którym mowa w 
§ 10 ust. 4.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 5 ust. 2 
„2. Zgody wszystkich Współposiadaczy 
rachunku wymaga: 

1) zmiana postanowień umowy 
rachunku,  

2) złożenie wniosku i zawarcie umowy o 
limit odnawialny, 

3) złożenie dyspozycji o uruchomienie 
dopuszczalnego salda debetowego, 

4) złożenie oświadczenia, o którym mowa 
w § 10 ust. 4.” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
doprecyzowanie 
postanowień 
 

Regulamin rachunków 
Było: § 8 ust. 2 
„2. W imieniu Posiadacza rachunku, o którym 
mowa w ust. 1, do dysponowania środkami 
pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku w 
granicach zwykłego zarządu, uprawniony jest 
jego przedstawiciel ustawowy, który zawarł 
umowę rachunku w imieniu Posiadacza 
rachunku.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 8 ust. 2 
„2. W imieniu Posiadacza rachunku, o którym 
mowa w ust. 1, do dysponowania środkami 
pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku w 
granicach zwykłego zarządu, uprawniony jest 
jego przedstawiciel ustawowy. Dysponowanie 
środkami pieniężnymi w zakresie 
przekraczającym zwykły zarząd, wymaga 
zezwolenia sądu opiekuńczego.”  

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 3 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
konieczności 
dostosowania umowy 
ramowej do wymogów 
związanych z ochroną 
konsumentów 

doprecyzowanie 
postanowień 

Regulamin rachunków Ogólne warunki dla zmiany dla zmiany 
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Było: § 10 ust. 6-8  
„6. Pełnomocnictwo lub jego odwołanie może 

być doręczone korespondencyjnie, o ile 
tożsamość i własnoręczność podpisu 
Posiadacza rachunku zostanie 
poświadczona przez: 
1) upoważnionego pracownika PKO Banku 

Polskiego SA, albo 
2) notariusza polskiego, albo 
3) polskie przedstawicielstwo 

dyplomatyczne lub urząd konsularny, 
albo 

4) bank zagraniczny będący 
korespondentem PKO Banku Polskiego 
SA, albo 

5) notariusza zagranicznego, a dokument 
opatrzono klauzulą apostille. 

Poświadczenie notariusza zagranicznego 
oraz klauzula apostille powinny być 
przetłumaczone na język polski przez 
tłumacza przysięgłego w Polsce. 

7. W przypadku, gdy pełnomocnictwo nie spełnia 
warunków, o których mowa w ust. 1, 3, 4, 6, 
PKO Bank Polski SA niezwłocznie informuje o 
tym Posiadacza rachunku. 
8. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą: 

1) odwołania pełnomocnictwa, 
2) śmierci Posiadacza rachunku lub 

pełnomocnika, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 
pkt 2, chyba że z treści pełnomocnictwa 
wynika inaczej, 

3) z upływem czasu, na jaki zostało 
udzielone, 

4) rozwiązania umowy rachunku.” 
 

Jest: § 10 ust. 6-10 
„6. PKO Bank Polski SA nie przyjmuje 

pełnomocnictw zobowiązujących 
pełnomocników do łącznego dokonywania 
czynności wskazanych w treści 
pełnomocnictwa (pełnomocnictw łącznych). 

7. Pełnomocnictwo lub jego odwołanie może 
być doręczone korespondencyjnie, o ile 
tożsamość i własnoręczność podpisu 
Posiadacza rachunku zostanie poświadczona 
przez: 

1) upoważnionego pracownika PKO 
Banku Polskiego SA, albo 

2) notariusza polskiego, albo 
3) polskie przedstawicielstwo 

dyplomatyczne lub urząd konsularny, 
albo 

4) notariusza zagranicznego, a dokument 
opatrzono klauzulą apostille. 

Poświadczenie notariusza zagranicznego 
oraz klauzula apostille powinny być 
przetłumaczone na język polski przez 
tłumacza przysięgłego w Polsce. 

8. Poświadczenie, o którym mowa w ust. 7 nie 
jest wymagane w przypadku, gdy 
pełnomocnictwo zostało udzielone 
profesjonalnemu pełnomocnikowi 
(adwokatowi lub radcy prawnemu). 
9. W przypadku, gdy pełnomocnictwo nie 
spełnia warunków, o których mowa w ust. 1, 
3, 4, 7, PKO Bank Polski SA niezwłocznie 
informuje o tym Posiadacza rachunku. 
10. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą: 

1) odwołania pełnomocnictwa, 
2) śmierci Posiadacza rachunku lub 

pełnomocnika, z zastrzeżeniem § 6 
ust. 2 pkt 2, chyba że z treści 
pełnomocnictwa wynika inaczej, 

3) z upływem czasu, na jaki zostało 
udzielone, 

4) rozwiązania umowy rachunku.” 

wprowadzonej w § 10 
ust. 6 -zmiana 
porządkowa  
 
 
 
dla zmiany 
wprowadzonej w § 10 
ust. 7  
Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 2 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku: 
rozszerzenia, zmiany 
lub ograniczenia 
funkcjonalności usług, 
zmiany zasad 
korzystania z usług 
przez Posiadacza 
rachunku, 
wprowadzenia nowych 
usług, rezygnacji z 
wykonywania 
niektórych czynności 
będących przedmiotem 
usług świadczonych 
przez PKO Bank Polski 
SA w ramach zawartej 
z Posiadaczem 
rachunku umowy 
ramowej 
 
dla zmiany 
wprowadzonej w § 10 
ust. 8  
Regulamin rachunków 
Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 3 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
konieczności 
dostosowania umowy 
ramowej do wymogów 
związanych z ochroną 
konsumentów 

wprowadzonej w § 10   
ust. 6 - dodanie 
postanowienia o 
charakterze 
informacyjnym, 
 
dla zmiany 
wprowadzonej w  
§ 10 ust. 7 -rezygnacja 
przez Bank z formy 
poświadczania przez 
bank zagraniczny z 
uwagi na zmianę 
praktyki rynkowej w 
zakresie informacji 
przekazywanych przez 
banki korespondentów 
 
dla zmiany 
wprowadzonej w § 10 
ust. 8 - dodanie 
postanowień dot. 
pełnomocnictwa 
udzielonego 
profesjonalnemu 
pełnomocnikowi  

Regulamin rachunków 
Było: § 12 pkt. 4 
„4) składania dyspozycji o uruchomienie 
dopuszczalnego salda debetowego i zawarcia 
umowy o kredyt odnawialny,” 

Ogólne warunki 
Jest: § 12 pkt. 4 
„4) składania dyspozycji o uruchomienie 
dopuszczalnego salda debetowego i zawarcia 
umowy o limit odnawialny,” 

zmiana porządkowa zastosowanie 
nazwy marketingowej 
produktu  
 
 

Regulamin rachunków 
Było: § 17 ust. 1 
„1. Za usługi świadczone przez PKO Bank Polski 
SA, w tym za czynności związane 
z prowadzeniem rachunku, wysyłaniem 
powiadomień, a także za inne czynności, PKO 
Bank Polski SA pobiera prowizje i opłaty 
bankowe, zgodnie z Taryfą.”  
 
Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 38 ust. 1 
„1. Za czynności związane z obsługą rozliczeń 
pieniężnych w obrocie krajowym, Bank pobiera 
prowizje i opłaty, zgodnie z Taryfą, albo zgodnie z 
warunkami określonymi w zawartej z Klientem 
umowie.” 
 
Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 74 ust. 1 
„1. Za czynności związane z realizacją polecenia 
wypłaty Bank pobiera prowizje i opłaty, zgodnie 
z Taryfą oraz instrukcją kosztową.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 14 ust. 1 
„1. Za usługi świadczone przez PKO Bank 
Polski SA, w tym za czynności związane 
z prowadzeniem rachunku, wysyłaniem 
powiadomień, a także za inne czynności, PKO 
Bank Polski SA pobiera prowizje i opłaty 
bankowe, zgodnie z Taryfą.”  
 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz  
przeniesienie i 
ujednolicenie 
postanowień 

Regulamin rachunków 
Było: § 17 ust. 4 
„4. W przypadku braku wolnych środków na 
rachunku, pobranie: 

Ogólne warunki 
Jest: § 14 ust. 4 
„4. W przypadku braku wolnych środków na 
rachunku: 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 3 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 

doprecyzowanie 
postanowień 
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1) prowizji i opłat, lub 
2) zaliczek na podatek dochodowy oraz 

składek na ubezpieczenie zdrowotne od 
realizowanych przez PKO Bank Polski SA 
rent i emerytur z zagranicy  

może spowodować powstanie zadłużenia 
przeterminowanego.” 

 

1) pobranie prowizji i opłat, lub 
2) pobranie zaliczek na podatek 

dochodowy oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne od 
realizowanych przez PKO Bank Polski 
SA rent i emerytur z zagranicy, 

3) przewalutowanie związane z 
rozliczeniem transakcji płatniczej 
dokonanej kartą 

może spowodować powstanie zadłużenia 
przeterminowanego.” 

Regulaminu w 
przypadku:  
konieczności 
dostosowania umowy 
ramowej do wymogów 
związanych z ochroną 
konsumentów 
 

Regulamin rachunków 
Było: § 17 ust. 7 
„7. Taryfa jest dostarczana Posiadaczowi 
rachunku przed zawarciem umowy rachunku, a 
ponadto aktualna Taryfa dostępna jest: 
1) w placówkach, 
2) na stronie internetowej, 
3) w serwisie internetowym, 
4) w serwisie telefonicznym.” 
 
Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 38 ust. 2 
„2. Bank podaje do wiadomości Klientów 
obowiązujące stawki prowizji i opłat na stronie 
internetowej Banku (http://www.pkobp.pl), 
niezależnie od innych form informowania.” 
 
Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 74 ust. 2 
„2. Bank podaje do wiadomości Klientów 
obowiązujące stawki prowizji i opłat na stronach 
internetowych Banku www.pkobp.pl, niezależnie 
od innych form informowania.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 14 ust. 7 
„7. Taryfa jest dostarczana Posiadaczowi 
rachunku przed zawarciem umowy rachunku, 
a ponadto aktualna Taryfa dostępna jest: 
1) w placówkach, 
2) na stronie internetowej.” 
 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz 
doprecyzowanie 
postanowień 
 

Regulamin rachunków 
Było: § 18 ust. 1 pkt 1 
„1) zmiany miesięcznych lub kwartalnych lub 
półrocznych lub rocznych wskaźników cen 
towarów i usług konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny Urząd 
Statystyczny, o co najmniej 0,1 p.p.; w przypadku 
zmiany więcej niż jednego wskaźnika, podstawą 
do zmiany jest wskaźnik o najwyższej wartości 
zmiany,” 

Ogólne warunki 
Jest: § 15 ust. 1 pkt 1 
„1) zmiany miesięcznych lub kwartalnych lub 
półrocznych lub rocznych wskaźników cen 
towarów i usług konsumpcyjnych, 
publikowanych przez Główny Urząd 
Statystyczny, o co najmniej 0,10 punktu 
procentowego; w przypadku zmiany więcej niż 
jednego wskaźnika, podstawą do zmiany jest 
wskaźnik o najwyższej wartości zmiany,” 

zmiana porządkowa zastosowanie pełnego 
określenia zamiast 
skrótu 

Regulamin rachunków 
Było: § 18 ust. 7 
„7. Zmiany Taryfy przeprowadzane są w trybie 
określonym w § 58, z wyłączeniem zmian 
dotyczących kredytu odnawialnego. Tryb zmiany 
opłat i prowizji związanych z kredytem 
odnawialnym określa umowa kredytu 
odnawialnego.” 
 

Ogólne warunki 
Jest: § 15 ust. 7 
„7. Zmiany Taryfy przeprowadzane są w trybie 
określonym w § 92, z wyłączeniem zmian 
dotyczących limitu odnawialnego. Tryb 
zmiany opłat i prowizji związanych z limitem 
odnawialnym określa umowa limitu 
odnawialnego.” 
 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień  

Regulamin rachunków  
Było: § 19 ust. 1 
„1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku 
mogą być oprocentowane zgodnie z zasadami 
określonymi w Regulaminie lub w umowie 
rachunku.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 16 ust. 1 
„1. Środki pieniężne zgromadzone na 
rachunku mogą być oprocentowane zgodnie z 
zasadami określonymi w Ogólnych 
warunkach lub w umowie rachunku.” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 

Regulamin rachunków 
Było: § 21 ust. 2 
„2. Zawarcie umowy rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego umożliwia: 

1) przechowywanie i dysponowanie 
środkami pieniężnymi zgromadzonymi 
na rachunku, 

2) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, 
3) zawieranie umów o: 

a) kredyt odnawialny, 
b) kartę,  

4) korzystanie z: 
a) dopuszczalnego salda debetowego, 
b) usług bankowości elektronicznej, 

o ile PKO Bank Polski SA oferuje produkty i 
usługi, o których mowa w pkt 3 i 4, dla 
danego typu rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego; zakres dostępnych 
produktów i usług w ramach rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego PKO Bank 

Ogólne warunki 
Jest: § 18 ust. 2-3 
„2. Zawarcie umowy rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego umożliwia: 

1) przechowywanie i dysponowanie 
środkami pieniężnymi zgromadzonymi 
na rachunku, 

2) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, 
3) zawieranie umów o: 

a) limit odnawialny, 
b) kartę,  

4) korzystanie z: 
a) dopuszczalnego salda 

debetowego, 
b) usługi bankowości elektronicznej, 
c) usługi bankowości telefonicznej, 

5) korzystanie z innych produktów i 
usług oferowanych przez PKO Bank 
Polski SA w powiązaniu z rachunkiem 
oszczędnościowo-rozliczeniowym, 

dla zmiany 
wprowadzonej w ust. 2 
pkt 3:  
zmiana porządkowa  
 
 
 
 
 
dla zmiany 
wprowadzonej w ust. 2 
pkt 4:  
Regulamin rachunków 
§ 57 pkt. 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 

dla zmiany 
wprowadzonej w ust. 
ust. 2 pkt 3 
doprecyzowanie 
postanowienia -
dodanie nazwy 
marketingowej 
produktu  
 
dla zmiany 
wprowadzonej w ust. 2 
pkt 4 
dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych  
oraz 
zmiana redakcyjna  
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Polski SA podaje w Komunikacie, 
5) korzystanie z innych produktów i usług 

oferowanych przez PKO Bank Polski SA 
w powiązaniu z rachunkiem 
oszczędnościowo-rozliczeniowym, 
zgodnie z odrębnie określonymi 
warunkami.” 

 

zgodnie z odrębnie określonymi 
warunkami. 

3. Korzystanie z produktów i usług, o których 
mowa w ust. 2 pkt. 3 i 4 jest możliwe o ile 
PKO Bank Polski SA oferuje je dla danego 
typu rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego. Zakres dostępnych 
produktów i usług w ramach rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego PKO Bank 
Polski SA podaje w Komunikacie.” 

zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz  
zmiana porządkowa 

Regulamin rachunków 
Było: § 22 ust. 3 
„3. Zawarcie umowy rachunku 
oszczędnościowego umożliwia: 

1) przechowywanie i dysponowanie 
środkami pieniężnymi zgromadzonymi na 
rachunku, 

2) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych 
określonych dla rachunku, 

3) zawieranie i wykonywanie umowy o 
kartę, 

4) korzystanie z usług bankowości 
elektronicznej, 

o ile PKO Bank Polski SA oferuje produkty i 
usługi, o których mowa w pkt 3 i 4, dla 
danego typu rachunku oszczędnościowego 
oraz dla danej grupy odbiorców; zakres 
dostępnych produktów i usług w ramach 
rachunku oszczędnościowego PKO Bank 
Polski SA podaje w Komunikacie, 
5) korzystanie z innych produktów i usług 

oferowanych przez PKO Bank Polski SA 
w powiązaniu z rachunkiem 
oszczędnościowym, zgodnie z odrębnie 
określonymi warunkami.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 19 ust. 3 
„3. Zawarcie umowy rachunku 
oszczędnościowego umożliwia: 

1) przechowywanie i dysponowanie 
środkami pieniężnymi zgromadzonymi 
na rachunku, 

2) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych 
określonych dla rachunku, 

3) zawieranie i wykonywanie umowy o 
kartę, 

4) korzystanie z usługi bankowości 
elektronicznej, 

5) korzystanie z usługi bankowości 
telefonicznej, 

6) korzystanie z innych produktów i 
usług oferowanych przez PKO Bank 
Polski SA w powiązaniu z rachunkiem 
oszczędnościowym, zgodnie z odrębnie 
określonymi warunkami. 

4. Korzystanie z produktów i usług, o których 
mowa w ust. 3 pkt. 3-5 jest możliwe o ile PKO 
Bank Polski SA oferuje je dla danego typu 
rachunku oszczędnościowego oraz dla danej 
grupy odbiorców. Zakres dostępnych 
produktów i usług w ramach rachunku 
oszczędnościowego PKO Bank Polski SA 
podaje w Komunikacie.” 

dla zmiany 
wprowadzonej w ust. 3 
pkt 4 i 5 
Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz  
zmiana porządkowa 

dla zmiany 
wprowadzonej w ust.3 
pkt 4 i 5 
dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
zmiana redakcyjna  

Regulamin rachunków 
Było: § 23 ust. 3 
„3. Zawarcie umowy rachunku walutowego 
umożliwia: 

1) przechowywanie i dysponowanie 
środkami pieniężnymi zgromadzonymi na 
rachunku, 

2) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych 
określonych dla rachunku, 

3) zawieranie i wykonywanie umowy o 
kartę,  

4) korzystanie z usług bankowości 
elektronicznej, 

o ile PKO Bank Polski SA oferuje produkty i 
usługi, o których mowa w pkt 3 i 4, dla 
danego typu rachunku walutowego oraz dla 
danej grupy odbiorców; zakres dostępnych 
produktów i usług w ramach rachunku 
walutowego PKO Bank Polski SA podaje w 
Komunikacie, 
5) korzystanie z innych produktów i usług 

oferowanych przez PKO Bank Polski SA 
w powiązaniu z rachunkiem walutowym, 
zgodnie z odrębnie określonymi 
warunkami.” 

 

Ogólne warunki 
Jest: § 20 ust. 3 
„3. Zawarcie umowy rachunku walutowego 
umożliwia: 

1) przechowywanie i dysponowanie 
środkami pieniężnymi zgromadzonymi 
na rachunku, 

2) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych 
określonych dla rachunku, 

3) zawieranie i wykonywanie umowy o 
kartę,  

4) korzystanie z usługi bankowości 
elektronicznej, 

5) korzystanie z usługi bankowości 
telefonicznej, 

6) korzystanie z innych produktów i 
usług oferowanych przez PKO Bank 
Polski SA w powiązaniu z rachunkiem 
walutowym, zgodnie z odrębnie 
określonymi warunkami. 

4.Korzystanie z produktów i usług, o których 
mowa w ust. 3 pkt. 3-5 jest możliwe o ile PKO 
Bank Polski SA oferuje je dla danego typu 
walutowego oraz dla danej grupy odbiorców. 
Zakres dostępnych produktów i usług w 
ramach rachunku walutowego PKO Bank 
Polski SA podaje w Komunikacie.” 

dla zmiany 
wprowadzonej w ust. 3 
pkt 4 i 5 
Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz  
zmiana porządkowa 

dla zmiany 
wprowadzonej w ust.3 
pkt 4 i 5 
dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
zmiana redakcyjna  

Regulamin rachunków 
Było: § 25 ust. 2 
„2. Do otwarcia i obsługi rachunku lokaty, z 
zastrzeżeniem rachunków lokat zawartych przed 
dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, 
niezbędne jest posiadanie, co najmniej jednego z 
rachunków prowadzonych przez PKO Bank 
Polski SA wskazanego przez Posiadacza 
rachunku: rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego, rachunku oszczędnościowego, 
rachunku walutowego albo rachunku do obsługi 
lokat. Informacja o typach rachunków, w 
powiązaniu z którymi mogą być prowadzone 
określone typy rachunków lokat dostępna jest 
w placówkach i na stronie internetowej,” 

Ogólne warunki  
Jest: § 22 ust. 2 
„2. Do otwarcia i obsługi rachunku lokaty, z 
zastrzeżeniem rachunków lokat zawartych 
przed dniem 1 maja 2016 roku, niezbędne jest 
posiadanie, co najmniej jednego z rachunków 
prowadzonych przez PKO Bank Polski SA 
wskazanego przez Posiadacza rachunku: 
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, 
rachunku oszczędnościowego, rachunku 
walutowego albo rachunku do obsługi lokat. 
Informacja o typach rachunków, w 
powiązaniu z którymi mogą być prowadzone 
określone typy rachunków lokat dostępna jest 
w placówkach i na stronie internetowej.” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 
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Regulamin rachunków 
Było: § 25 ust. 3 
„3. Rachunek do obsługi lokat jest to rachunek 
oszczędnościowy, inny niż rachunek, o którym 
mowa w § 22, za którego prowadzenie PKO 
Bank Polski SA nie pobiera opłaty, otwierany 
wyłącznie w celu obsługi dyspozycji związanych 
z rachunkami lokat. Zawarcie umowy rachunku 
do obsługi lokat umożliwia korzystanie z usług 
bankowości elektronicznej, o ile PKO Bank Polski 
SA oferuje taką usługę dla danego typu 
rachunku oraz dla danej grupy odbiorców, o 
czym PKO Bank Polski SA informuje w 
Komunikacie.” 

Ogólne warunki  
Jest: § 22 ust. 3 
„3. Rachunek do obsługi lokat jest to 
rachunek oszczędnościowy, inny niż rachunek, 
o którym mowa w § 19, za którego 
prowadzenie PKO Bank Polski SA nie pobiera 
opłaty, otwierany wyłącznie w celu obsługi 
dyspozycji związanych z rachunkami lokat. 
Zawarcie umowy rachunku do obsługi lokat 
umożliwia korzystanie z usługi bankowości 
elektronicznej lub usługi bankowości 
telefonicznej, o ile PKO Bank Polski SA oferuje 
taką usługę dla danego typu rachunku oraz 
dla danej grupy odbiorców, o czym PKO Bank 
Polski SA informuje w Komunikacie.” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
 

Regulamin rachunków 
Było: § 25 ust. 6 
„6. Rachunek lokaty oraz rachunek do obsługi 
lokat może być otwarty na rzecz 
Klientów posiadających pełną zdolność do 
czynności prawnych, ograniczoną zdolność do 
czynności prawnych lub nieposiadających 
zdolności do czynności prawnych.” 
 

Ogólne warunki  
Jest: § 22 ust. 6 
„6. Rachunek lokaty oraz rachunek do obsługi 
lokat może być otwarty na rzecz 
Klientów posiadających pełną zdolność do 
czynności prawnych, ograniczoną zdolność 
do czynności prawnych lub nieposiadających 
zdolności do czynności prawnych, o ile PKO 
Bank Polski SA oferuje dla tych osób takie 
produkty.” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 2 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
rozszerzenia, zmiany 
lub ograniczenia 
funkcjonalności usług, 
zmiany zasad 
korzystania z usług 
przez Posiadacza 
rachunku, 
wprowadzenia nowych 
usług, rezygnacji z 
wykonywania 
niektórych czynności 
będących przedmiotem 
usług świadczonych 
przez PKO Bank Polski 
SA w ramach zawartej 
z Posiadaczem 
rachunku umowy 
ramowej 

dostosowanie 
postanowień do 
aktualnej oferty 
produktowej 
 
 

Regulamin rachunków 
Było: § 25 ust. 7 pkt 1 
„1) usług bankowości elektronicznej, o ile do 
rachunku, o którym mowa w ust. 2 udostępnione 
zostały usługi bankowości elektronicznej, 
z wyłączeniem rachunków prowadzonych na 
rzecz osób fizycznych nieposiadających 
zdolności do czynności prawnych,” 

Ogólne warunki  
Jest: § 22 ust. 7 pkt 1 
„1) usługi bankowości elektronicznej lub 
usługi bankowości telefonicznej, o ile do 
rachunku, o którym mowa w ust. 2 
udostępnione zostały takie usługi, 
z wyłączeniem rachunków prowadzonych na 
rzecz osób fizycznych nieposiadających 
zdolności do czynności prawnych,” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
 

Regulamin rachunków 
Było: § 28 ust. 1 
„1. PKO Bank Polski SA, o ile umowa rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego nie stanowi 
inaczej, nalicza odsetki od dopuszczalnego salda 
debetowego według zmiennej stopy procentowej 
określanej dla tego typu salda, za okres od daty 
waluty operacji powodującej powstanie 
dopuszczalnego salda debetowego do dnia 
poprzedzającego datę waluty, w której nastąpiła 
spłata salda włącznie.” 

Ogólne warunki  
Jest: § 25 ust. 1 
„1. PKO Bank Polski SA, o ile umowa 
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 
nie stanowi inaczej, nalicza odsetki od 
dopuszczalnego salda debetowego według 
zmiennej stopy procentowej określanej dla 
tego typu salda, za okres od daty waluty 
transakcji powodującej powstanie 
dopuszczalnego salda debetowego do dnia 
poprzedzającego datę waluty, w której 
nastąpiła spłata salda włącznie.” 

zmiana porządkowa ujednolicenie 
nazewnictwa 
stosowanego w 
regulacjach Banku 
 

Regulamin rachunków 
Było: § 30 
„1. Posiadacz rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego posiadający pełną zdolność do 
czynności prawnych może korzystać z kredytu 
odnawialnego w rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowym na podstawie odrębnej umowy 
kredytu odnawialnego. 
2. Z chwilą zawarcia umowy kredytu 
odnawialnego Posiadacz rachunku traci 
możliwość korzystania z dopuszczalnego salda 
debetowego.” 
 

Ogólne warunki  
Jest: § 27  
„1. Posiadacz rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego posiadający pełną zdolność 
do czynności prawnych może korzystać z 
limitu odnawialnego w rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowym na 
podstawie odrębnej umowy limitu 
odnawialnego. 
2. Z chwilą zawarcia umowy limitu 
odnawialnego Posiadacz rachunku traci 
możliwość korzystania z dopuszczalnego 
salda debetowego przyznanego do tego 
rachunku.” 

zmiana porządkowa zastosowanie 
nazwy marketingowej 
produktu  
oraz 
doprecyzowanie 
postanowień 
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Regulamin rachunków 
Było: § 31 ust. 4 
„4. Użytkownik karty dokonuje operacji przy 
użyciu karty w imieniu i na rzecz Posiadacza 
rachunku.” 
 

Ogólne warunki  
Jest: § 28 ust. 4 
„4. Użytkownik karty dokonuje transakcji 
płatniczej przy użyciu karty w imieniu i na 
rzecz Posiadacza rachunku.” 
 

zmiana porządkowa  
 

ujednolicenie 
nazewnictwa 
stosowanego w 
regulacjach Banku 
 

Regulamin rachunków 
Było: § 32  
„1. Posiadacz rachunku, do którego została 
wydana karta może wskazać należący do niego 
rachunek prowadzony w innej walucie, z którego 
mają być rozliczane operacje kartą, 
z zastrzeżeniem ust. 4. 
1a.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 

rachunek, do którego została wydana karta, 
jest rachunkiem głównym, natomiast 
rachunek wskazany jest rachunkiem 
podpiętym. 

2. Posiadacz karty może wskazać maksymalnie 
jeden rachunek podpięty w danej walucie. 
3. Udostępnienie usługi, o której mowa w ust. 1, 
następuje na podstawie dyspozycji Posiadacza 
karty złożonej w sposób określony przez PKO 
Bank Polski SA w materiałach dołączonych do 
karty oraz na stronie internetowej.  
4. Wykaz rachunków, które mogą być 
rachunkiem głównym, PKO Bank Polski SA 
podaje w Komunikacie.” 

Ogólne warunki  
Jest: § 29  
„1. Posiadacz rachunku, dla którego została 
wydana karta może wskazać należący do 
niego rachunek prowadzony w innej walucie, z 
którego mają być rozliczane transakcje 
płatnicze dokonane kartą, z zastrzeżeniem ust. 
4. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 
rachunek, do którego została wydana karta, 
jest rachunkiem głównym, natomiast 
rachunek wskazany jest rachunkiem 
podpiętym. 
3. Posiadacz karty może wskazać 
maksymalnie jeden rachunek podpięty w 
danej walucie, przy czym w przypadku 
rachunków wspólnych możliwe jest podpięcie 
tylko jednego rachunku walutowego w danej 
walucie przez Współposiadaczy. 
4. Udostępnienie usługi, o której mowa w ust. 
1, następuje na podstawie dyspozycji 
Posiadacza karty złożonej w sposób określony 
przez PKO Bank Polski SA w materiałach 
dołączonych do karty oraz na stronie 
internetowej.  
5. Wykaz rachunków, które mogą być 
rachunkiem głównym albo podpiętym, PKO 
Bank Polski SA podaje w Komunikacie.” 

zmiana porządkowa 
 

ujednolicenie 
nazewnictwa 
stosowanego w 
regulacjach Banku 
oraz 
doprecyzowanie 
postanowień  
 

Regulamin rachunków 
Było: § 33 ust. 1 
„1. Posiadacz karty może, bez podania powodów, 
odstąpić od umowy o kartę w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania pierwszej karty, o ile nie 
dokonał żadnej operacji przy użyciu tej karty.” 

Ogólne warunki  
Jest: § 30 ust. 1  
„1. Posiadacz karty może, bez podania 
powodów, odstąpić od umowy o kartę 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
pierwszej karty, o ile nie dokonał żadnej 
transakcji płatniczej przy użyciu tej karty.” 

zmiana porządkowa 
 

ujednolicenie 
nazewnictwa 
stosowanego w 
regulacjach Banku 
 

Regulamin rachunków 
Było: § 35 
„1. Karta otrzymana przez Posiadacza karty lub 
Użytkownika karty jest nieaktywna. 
2. Korzystanie z karty jest możliwe po jej 
aktywacji w sposób określony przez PKO Bank 
Polski SA w materiałach dostarczonych wraz z 
kartą oraz zamieszczonych na stronie 
internetowej. 
3.PIN nadawany jest przez Posiadacza karty 
albo Użytkownika karty za pośrednictwem 
elektronicznych kanałów dostępu, o ile 
Posiadacz rachunku nie złoży wniosku o 
wydanie PIN w inny sposób, udostępniony przez 
PKO Bank Polski SA.” 

Ogólne warunki  
Jest: § 32  
„1. Karta otrzymana przez Posiadacza karty 
lub Użytkownika karty jest nieaktywna. 
2. Korzystanie z karty jest możliwe po jej 
aktywacji w sposób określony przez PKO 
Bank Polski SA przy zamawianiu karty albo 
w materiałach dostarczonych wraz z kartą 
oraz zamieszczonych na stronie internetowej. 
3. PIN nadawany jest przez Posiadacza karty 
albo Użytkownika karty za pośrednictwem 
usługi bankowości elektronicznej lub usługi 
bankowości telefonicznej, o ile Posiadacz 
rachunku nie złoży wniosku o wydanie PIN w 
inny sposób, udostępniony przez PKO Bank 
Polski SA.” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
 
oraz  
zmiana porządkowa  

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
doprecyzowanie 
postanowień  

Regulamin rachunków 
Było: § 36 
„1. Termin ważności karty określają miesiąc i rok 
umieszczone na karcie. Karta jest ważna 
do ostatniego dnia tego miesiąca włącznie. 
2. Jeżeli najpóźniej na 45 dni przed upływem 
okresu ważności karty Posiadacz rachunku nie 
wyda innej dyspozycji, karta jest automatycznie 
wznawiana. 
3. Wznowiona karta jest nieaktywna. Do jej 
aktywacji stosuje się postanowienia § 35 ust. 4. 
W przypadku zakończenia współpracy z 
partnerem zewnętrznym, dotyczącej wspólnego 
wydawania kart określonego typu lub w 
przypadku kart niespersonalizowanych, PKO 
Bank Polski SA zastrzega sobie prawo 
bezpłatnego wydania, w ramach wznowienia 
albo wymiany, karty innego typu, o czym 
poinformuje Posiadacza rachunku.” 

Ogólne warunki  
Jest: § 33 
„1. Termin ważności karty określają miesiąc i 
rok umieszczone na karcie. Karta jest ważna 
do ostatniego dnia tego miesiąca włącznie. 
2. Jeżeli najpóźniej na 45 dni przed upływem 
okresu ważności karty Posiadacz rachunku 
nie wyda innej dyspozycji, karta jest 
automatycznie wznawiana. 
3. Wznowiona karta jest nieaktywna. Do jej 
aktywacji stosuje się postanowienia § 32 ust. 
2. 
4. Wznowienie albo wydanie karty po 
unieważnieniu z wybranym wizerunkiem z 
galerii następuje pod warunkiem, że dany 
wizerunek nadal jest dostępny w ofercie. W 
sytuacji wycofania danego wizerunku z galerii, 
karta zostanie wydana ze standardowym 
wizerunkiem. 
5. W przypadku zakończenia współpracy z 
partnerem zewnętrznym, dotyczącej 
wspólnego wydawania kart określonego typu 

zmiana porządkowa przeniesienie 
postanowień z Taryfy 
prowizji i opłat 
bankowych w PKO 
Banku Polskim SA dla 
osób fizycznych  
oraz 
doprecyzowanie 
postanowień  
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lub w przypadku kart niespersonalizowanych, 
PKO Bank Polski SA zastrzega sobie prawo 
bezpłatnego wydania, w ramach wznowienia 
albo wymiany, karty innego typu, o czym 
poinformuje Posiadacza rachunku. 

Regulamin rachunków 
Było: § 37 pkt 1 
„1) korzystania z karty zgodnie z 
postanowieniami umowy o kartę i Regulaminu,” 

Ogólne warunki  
Jest: § 34 pkt 1 
„1) korzystania z karty zgodnie z 
postanowieniami umowy o kartę i Ogólnych 
warunków,” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 

Regulamin rachunków 
Było: § 37 pkt 5 
„5) nieudostępniania danych umieszczonych na 
karcie osobom trzecim w celach innych niż 
dokonanie operacji, zgłoszenie reklamacji lub 
zgłoszenia unieważnienia karty,” 

 

Ogólne warunki  
Jest: § 34 pkt 5 
„5) nieudostępniania danych umieszczonych 

na karcie osobom trzecim w celach innych 
niż dokonanie transakcji płatniczej, 
zgłoszenie reklamacji lub zgłoszenia 
unieważnienia karty,” 

zmiana porządkowa ujednolicenie 
nazewnictwa 
stosowanego w 
regulacjach Banku 
 

Regulamin rachunków 
Było: § 38 ust. 1 
„1. W przypadku utraty, kradzieży, 
przywłaszczenia, nieuprawnionego użycia lub 
dostępu albo zniszczenia karty należy 
niezwłocznie zgłosić ten fakt: 

1) telefonicznie pod numerem dostępnym 
24 godziny na dobę, podany na karcie 
lub w materiałach informacyjnych 
dotyczących karty oraz na stronie 
internetowej, 

2) osobiście w dowolnym oddziale PKO 
Banku Polskiego SA, 

3) w serwisie internetowym.” 
 

Ogólne warunki  
Jest: § 35 ust. 1 
„1. W przypadku utraty, kradzieży, 
przywłaszczenia, nieuprawnionego użycia lub 
dostępu albo zniszczenia karty należy 
niezwłocznie zgłosić ten fakt: 

1) telefonicznie pod numerem dostępnym 
24 godziny na dobę, podany na karcie 
lub w materiałach informacyjnych 
dotyczących karty oraz na stronie 
internetowej, 

2) osobiście w dowolnym oddziale PKO 
Banku Polskiego SA, 

3) za pośrednictwem usługi bankowości 
elektronicznej,  

4) za pośrednictwem usługi bankowości 
telefonicznej.” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
 

Regulamin rachunków 
Było: § 43 
„1. Karta służy do dokonywania rozliczeń przy 
użyciu karty, w tym do: 

1) wypłat gotówki w bankomatach i w 
placówkach banków oraz innych 
instytucjach akceptujących karty, 
oznaczonych znakiem akceptacji 
umieszczonym na karcie, 

2) wpłat we wpłatomatach oznaczonych 
znakiem akceptacji umieszczonym na 
karcie, 

3) płatności za towary lub usługi, w tym w 
Internecie, na zasadach określonych w 
Regulaminie z zastrzeżeniem pkt 4, 

4) płatności za towary lub usługi w kanale 
mobilnym na zasadach określonych w 
„Szczegółowych warunkach obsługi 
produktów bankowych w kanale 
mobilnym w PKO Banku Polskim SA” 
(funkcja opcjonalna). 

2. Karta służy do korzystania z innych usług 
dostępnych przy użyciu karty. 
3. Aktualny wykaz funkcjonalności w zakresie 
dostępnych rozliczeń oraz usług dodatkowych 
przy wykorzystaniu poszczególnych typów oraz 
form kart, PKO Bank Polski SA podaje w 
Komunikacie.” 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne warunki  
Jest: § 40 
„1. Karta służy do dokonywania rozliczeń przy 
użyciu karty, w tym do: 

1) wypłat gotówki w bankomatach i w 
placówkach banków oraz innych 
instytucjach akceptujących karty, 
oznaczonych znakiem akceptacji 
umieszczonym na karcie, z 
uwzględnieniem transgranicznych 
transakcji płatniczych przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
gotówkowych,  

2) wpłat gotówki we wpłatomatach 
oznaczonych znakiem akceptacji 
umieszczonym na karcie, 

3) płatności za towary lub usługi, w tym 
w Internecie, z uwzględnieniem 
transgranicznych transakcji 
płatniczych przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
bezgotówkowych, na zasadach 
określonych w Ogólnych warunkach 
z zastrzeżeniem pkt 4, 

4) płatności za towary lub usługi w 
aplikacji mobilnej na zasadach 
określonych w „Szczegółowych 
warunkach obsługi produktów 
bankowych w aplikacji mobilnej IKO w 
PKO Banku Polskim SA” (funkcja 
opcjonalna). 

2. Karta służy do korzystania z innych usług 
dostępnych przy użyciu karty. 
3. Aktualny wykaz funkcjonalności w zakresie 
dostępnych rozliczeń oraz usług dodatkowych 
przy wykorzystaniu poszczególnych typów 
oraz form kart, PKO Bank Polski SA podaje w 
Komunikacie.” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
doprecyzowanie 
postanowień – zmiana 
tytułu regulacji 

Regulamin rachunków 
Było: § 44 
„1. Operacje przy użyciu karty mogą być 
dokonywane do wysokości ustalonych dla kart 

Ogólne warunki  
Jest: § 41 
„1. Transakcje płatnicze dokonane przy użyciu 
karty mogą być dokonywane do wysokości 

zmiana porządkowa  
 

ujednolicenie 
nazewnictwa 
stosowanego w 
regulacjach Banku 
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limitów oraz do wysokości wolnych środków na 
rachunku, a w przypadku kart do rachunku 
głównego do wysokości wolnych środków na 
rachunku głównym albo rachunku podpiętym, za 
wyjątkiem operacji dokonywanych bez blokady 
środków. 
2. Operacje zbliżeniowe bez użycia PIN lub 
podpisu, mogą być dokonywane do wysokości 
limitu operacji zbliżeniowych, bez uwzględnienia 
wolnych środków na rachunku, przy czym 
szczegółowe informacje dotyczące limitów 
operacji zbliżeniowych PKO Bank Polski SA 
podaje w Komunikacie dostarczanym na 
trwałym nośniku przed wydaniem karty. 
2a. Wypłata gotówki towarzysząca operacji 
bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu karty 
pomniejsza dostępny limit operacji 
bezgotówkowych. Maksymalna wysokość 
wypłaty gotówki towarzyszącej operacji 
bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu karty, 
określona jest w Komunikacie PKO Banku 
Polskiego SA. 
3. Brak środków pieniężnych na rachunku w 
wysokości wystarczającej do rozliczenia operacji 
dokonanych przy użyciu karty skutkuje 
powstaniem zadłużenia przeterminowanego, na 
tym rachunku.” 

ustalonych dla kart limitów oraz 
do wysokości wolnych środków na rachunku, 
a w przypadku kart do rachunku głównego 
do wysokości wolnych środków na rachunku 
głównym albo rachunku podpiętym, za 
wyjątkiem transakcji płatniczych 
dokonywanych bez blokady środków. 
2. Zbliżeniowe transakcje płatnicze bez użycia 
PIN lub podpisu, mogą być dokonywane do 
wysokości limitu transakcji zbliżeniowych, bez 
uwzględnienia wolnych środków na rachunku, 
przy czym szczegółowe informacje dotyczące 
limitów transakcji zbliżeniowych PKO Bank 
Polski SA podaje w Komunikacie 
dostarczanym na trwałym nośniku przed 
wydaniem karty. 
3. Wypłata gotówki towarzysząca 
bezgotówkowej transakcji płatniczej 
dokonywanej przy użyciu karty pomniejsza 
dostępny limit bezgotówkowych transakcji 
płatniczych. Maksymalna wysokość wypłaty 
gotówki towarzyszącej bezgotówkowej 
transakcji płatniczej dokonywanej przy użyciu 
karty, określona jest w Komunikacie.  
4. Brak środków pieniężnych na rachunku w 
wysokości wystarczającej do rozliczenia 
transakcji płatniczej dokonanej przy użyciu 
karty oraz opłat i prowizji kartowych skutkuje 
powstaniem zadłużenia przeterminowanego, 
na tym rachunku.” 

 

Regulamin rachunków 
Było: § 45 ust. 3 
„3. Na wniosek Posiadacza rachunku, PKO Bank 
Polski SA dokonuje zmian wysokości 
domyślnych limitów ustalonych dla kart, z 
uwzględnieniem wysokości limitów 
maksymalnych.” 

Ogólne warunki  
Jest: § 42 ust. 3 
„3. Na wniosek Posiadacza rachunku, PKO 
Bank Polski SA dokonuje zmian wysokości 
limitów ustalonych dla kart, o których mowa 
w ust. 1 z uwzględnieniem wysokości limitów 
maksymalnych.” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 

Regulamin rachunków 
Było: § 46 
„1. W celu prawidłowego wykonania operacji 
konieczne jest użycie karty lub jej danych przez 
Posiadacza karty albo Użytkownika karty w 
sposób określony w Regulaminie oraz 
autoryzowanie operacji. 
2. Posiadacz karty lub Użytkownik karty jest 
zobowiązany, przy dokonywaniu operacji, na 
żądanie osoby realizującej operację, do okazania 
dokumentu stwierdzającego tożsamość, z 
wyłączeniem operacji dokonywanych bez 
fizycznego użycia karty. 
3. Posiadacz karty wyraża zgodę na wykonanie 
operacji (autoryzuje operację), w co najmniej 
jeden z podanych niżej sposobów: 

1) wprowadzenie kodu PIN – w 
bankomatach, wpłatomatach oraz 
terminalach płatniczych, 

2) złożenie podpisu na dowodzie dokonania 
operacji, 

3) podanie wymaganych danych np.: 
numeru karty, daty jej ważności, kodu 
CVC2/CVV2 lub kodu 3D-Secure 
w przypadku operacji internetowej lub 
loginu i hasła, 

4) zbliżenie karty wyposażanej w funkcję 
zbliżeniową do terminala płatniczego z 
czytnikiem zbliżeniowym w celu realizacji 
operacji, 

5) fizyczne użycie karty w terminalu 
płatniczym bez konieczności 
potwierdzania operacji numerem PIN lub 
podpisem. 

4. Każda operacja realizowana z fizycznym 
użyciem karty jest potwierdzana odpowiednim 
dowodem sprzedaży wystawionym przez punkt 
przyjmujący płatność kartą. Dowód sprzedaży 
powinien być podpisany przez Posiadacza karty 
lub Użytkownika karty, o ile operacja nie została 
potwierdzona wprowadzeniem PIN albo nie 
została zrealizowana w terminalu płatniczym bez 
konieczności potwierdzania operacji numerem 
PIN albo w formie operacji zbliżeniowej.  

Ogólne warunki  
Jest: § 43 
„1. W celu prawidłowego wykonania 
transakcji płatniczej konieczne jest użycie 
karty lub jej danych przez Posiadacza karty 
albo Użytkownika karty w sposób określony 
w Ogólnych warunkach oraz autoryzowanie 
transakcji płatniczej. 
2. Posiadacz karty lub Użytkownik karty jest 
zobowiązany, przy dokonywaniu transakcji 
płatniczej, na żądanie osoby realizującej 
transakcję, do okazania dokumentu 
stwierdzającego tożsamość, z wyłączeniem 
transakcji płatniczej dokonywanej bez 
fizycznego użycia karty. 
3. Posiadacz karty lub Użytkownik karty 
wyraża zgodę na wykonanie transakcji 
płatniczej (autoryzuje transakcję), w co 
najmniej jeden z podanych niżej sposobów: 

1) wprowadzenie kodu PIN – w 
bankomatach, wpłatomatach oraz 
terminalach płatniczych, 

2) złożenie podpisu na dowodzie 
dokonania transakcji płatniczej, 

3) podanie wymaganych danych np.: 
numeru karty, daty jej ważności, kodu 
CVC2/CVV2 lub kodu 3D-Secure 
w przypadku transakcji płatniczej 
internetowej lub loginu i hasła, 

4) zbliżenie karty wyposażanej w funkcję 
zbliżeniową albo urządzenia z 
nośnikiem zbliżeniowym do terminala 
płatniczego z czytnikiem zbliżeniowym 
w celu realizacji transakcji płatniczej, 

5) fizyczne użycie karty w terminalu 
płatniczym bez konieczności 
potwierdzania transakcji płatniczej 
numerem PIN lub podpisem. 

4. Każda transakcja płatnicza realizowana z 
fizycznym użyciem karty jest potwierdzana 
odpowiednim dowodem sprzedaży 
wystawionym przez punkt przyjmujący 
płatność kartą. Dowód sprzedaży powinien 
być podpisany przez Posiadacza karty lub 

zmiana porządkowa  połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz 
ujednolicenie 
nazewnictwa 
stosowanego w 
regulacjach Banku 
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5. Operacje bezgotówkowe są inicjowane przez 
odbiorcę lub za jego pośrednictwem po 
udzieleniu zgody przez Posiadacza karty albo 
Użytkownika karty na wykonanie operacji lub po 
przekazaniu zlecenia płatniczego odbiorcy. 
6. Operacje gotówkowe są inicjowane przez 
Posiadacza karty albo Użytkownika karty. 
7. Odwołanie zlecenia płatniczego inicjowanego 
przez Posiadacza karty albo Użytkownika karty 
jest możliwe wyłącznie do chwili jego otrzymania 
przez PKO Bank Polski SA. 
8. Jeżeli operacja jest inicjowana przez odbiorcę 
lub za jego pośrednictwem, Posiadacz karty albo 
Użytkownik karty nie może odwołać zlecenia 
płatniczego po przekazaniu zlecenia płatniczego 
odbiorcy lub po udzieleniu przez Posiadacza 
karty albo przez Użytkownika karty zgody 
odbiorcy na wykonanie operacji. 
9. Posiadacz karty albo Użytkownik karty może 
w każdej chwili wycofać zgodę na dokonanie 
operacji, nie później jednak niż do momentu, w 
którym zlecenie płatnicze, zgodnie z ust. 7 i 8, 
stało się nieodwołalne. 
10. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego 
jest moment, w którym zlecenie przekazane 
bezpośrednio przez Posiadacza karty albo 
Użytkownika karty lub przez odbiorcę lub za 
pośrednictwem odbiorcy zostało otrzymane 
przez PKO Bank Polski SA. 
11. W celu kontroli rozliczeń, PKO Bank Polski 
SA zaleca Posiadaczowi karty i Użytkownikowi 
karty przechowywanie dokumentów 
potwierdzających: 

1) dokonanie operacji, 
2) odmowę zrealizowania operacji, 
3) anulowanie operacji, 
4) dokonanie operacji uznaniowej (zwrot 

towaru), 
do czasu sprawdzenia informacji podanych 
na wyciągu bankowym.” 

 

Użytkownika karty, o ile transakcja płatnicza 
nie została potwierdzona wprowadzeniem PIN 
albo nie została zrealizowana w terminalu 
płatniczym bez konieczności potwierdzania 
transakcji płatniczej numerem PIN albo w 
formie zbliżeniowej transakcji płatniczej.  
5. Bezgotówkowe transakcje płatnicze są 
inicjowane przez Odbiorcę lub za jego 
pośrednictwem po udzieleniu zgody przez 
Posiadacza karty albo Użytkownika karty na 
wykonanie transakcji płatniczej lub po 
przekazaniu zlecenia płatniczego Odbiorcy. 
6. Transakcje płatnicze gotówkowe są 
inicjowane przez Posiadacza karty albo 
Użytkownika karty. 
7. Odwołanie zlecenia płatniczego 
inicjowanego przez Posiadacza karty albo 
Użytkownika karty jest możliwe wyłącznie do 
chwili jego otrzymania przez PKO Bank Polski 
SA. 
8. Jeżeli transakcja płatnicza jest inicjowana 
przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem, 
Posiadacz karty albo Użytkownik karty nie 
może odwołać zlecenia płatniczego po 
przekazaniu zlecenia płatniczego odbiorcy lub 
po udzieleniu przez Posiadacza karty albo 
przez Użytkownika karty zgody odbiorcy na 
wykonanie transakcji płatniczej. 
9. Posiadacz karty albo Użytkownik karty 
może w każdej chwili wycofać zgodę na 
dokonanie transakcji płatniczej, nie później 
jednak niż do momentu, w którym zlecenie 
płatnicze, zgodnie z ust. 7 i 8, stało się 
nieodwołalne. 
10. Momentem otrzymania zlecenia 
płatniczego jest moment, w którym zlecenie 
przekazane bezpośrednio przez Posiadacza 
karty albo Użytkownika karty lub przez 
Odbiorcę lub za pośrednictwem Odbiorcy 
zostało otrzymane przez PKO Bank Polski SA. 
11. W celu kontroli rozliczeń, PKO Bank Polski 
SA zaleca Posiadaczowi karty i Użytkownikowi 
karty przechowywanie dokumentów 
potwierdzających: 

1) dokonanie transakcji płatniczej, 
2) odmowę zrealizowania transakcji 

płatniczej, 
3) anulowanie transakcji płatniczej, 
4) dokonanie transakcji płatniczej 

uznaniowej (zwrot towaru), 
do czasu sprawdzenia informacji podanych na 
wyciągu bankowym.” 

Regulamin rachunków 
Było: § 48 ust. 1 pkt 1 
„1) podejrzenia nieuprawnionego użycia karty 
lub umyślnego doprowadzenia do 
nieautoryzowanej operacji przy użyciu karty,” 

Ogólne warunki  
Jest: § 45 ust. 1 pkt 1 
„1) podejrzenia nieuprawnionego użycia karty 
lub umyślnego doprowadzenia do 
nieautoryzowanej transakcji płatniczej przy 
użyciu karty,” 

zmiana porządkowa 
 

ujednolicenie 
nazewnictwa 
stosowanego w 
regulacjach Banku 
 

Regulamin rachunków 
Było: § 48 ust. 1 pkt 3 
„3) zwiększenia ryzyka utraty zdolności 

kredytowej w przypadku, gdy Posiadacz 
rachunku korzysta z dopuszczalnego salda 
debetowego albo kredytu odnawialnego.” 

Ogólne warunki  
Jest: § 45 ust. 1 pkt 3 
„3) zwiększenia ryzyka utraty zdolności 
kredytowej w przypadku, gdy Posiadacz 
rachunku korzysta z dopuszczalnego salda 
debetowego albo limitu odnawialnego.” 

zmiana porządkowa 
 

zastosowanie 
nazwy marketingowej 
produktu  

Regulamin rachunków 
Było: § 48 ust. 3 
„3. PKO Bank Polski SA za pomocą 
elektronicznych kanałów dostępu lub 
telefonicznie informuje Posiadacza rachunku o 
zablokowaniu karty przed jego dokonaniem, 
a jeżeli nie jest to możliwe, niezwłocznie po 
wykonaniu tej czynności, chyba że przekazanie 
tej informacji byłoby nieuzasadnione ze 
względów bezpieczeństwa lub zabronione na 
mocy przepisów prawa.” 

Ogólne warunki  
Jest: § 45 ust. 3  
„3. PKO Bank Polski SA za pośrednictwem 
usługi bankowości elektronicznej lub usługi 
bankowości telefonicznej informuje 
Posiadacza rachunku o zablokowaniu karty 
przed jego dokonaniem, a jeżeli nie jest to 
możliwe, niezwłocznie po wykonaniu tej 
czynności, chyba że przekazanie tej informacji 
byłoby nieuzasadnione ze względów 
bezpieczeństwa lub zabronione na mocy 
przepisów prawa.” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
 

Regulamin rachunków 
Było: § 48 ust. 5 

Ogólne warunki  
Jest: § 45 ust. 5 

zmiana porządkowa 
 

ujednolicenie 
nazewnictwa 
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„5. W przypadku powzięcia informacji o 
dokonaniu nieuprawnionych operacji przy użyciu 
karty, PKO Bank Polski SA unieważnia kartę, a w 
miejsce unieważnionej karty wydaje nową kartę.” 

„5. W przypadku powzięcia informacji o 
dokonaniu nieuprawnionych transakcji 
płatniczej przy użyciu karty, PKO Bank 
Polski SA unieważnia kartę, a w miejsce 
unieważnionej karty wydaje nową kartę.” 

stosowanego w 
regulacjach Banku 
 

Regulamin rachunków 
Jest: § 49 
„1. Z zastrzeżeniem ust. 2-6, w przypadku 
wystąpienia nieautoryzowanej operacji, PKO 
Bank Polski SA jest obowiązany niezwłocznie 
zwrócić Posiadaczowi rachunku kwotę 
nieautoryzowanej operacji albo przywrócić 
rachunek Posiadacza rachunku do stanu, jaki 
istniałby, gdyby nie miała miejsca 
nieautoryzowana operacja, chyba że Posiadacz 
rachunku uchybił terminowi zgłoszenia, o którym 
mowa w § 55 ust. 8. 
2. Do momentu zgłoszenia, o którym mowa w § 
38 ust. 1, Posiadacz rachunku, z uwzględnieniem 
ust. 3, odpowiada za zobowiązania finansowe 
powstałe w wyniku nieautoryzowanych operacji 
dokonanych tą kartą, do kwoty stanowiącej 
równowartość w złotych 150 euro, przeliczonej 
według średniego kursu ogłoszonego przez 
Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 
dokonania operacji, jeżeli nieautoryzowana 
operacja jest skutkiem: 

1) posłużenia się kartą utraconą albo 
skradzioną Posiadaczowi karty lub 
Użytkownikowi karty,  

2) przywłaszczenia karty lub jej 
nieuprawnionego użycia w wyniku 
naruszenia przez Posiadacza karty lub 
Użytkownika karty obowiązków,  
o których mowa w § 37 pkt 1-5. 

3. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność 
w pełnej wysokości za nieautoryzowane 
operacje, jeżeli Posiadacz karty lub Użytkownik 
karty doprowadził do nich umyślnie albo w 
wyniku umyślnego lub będącego skutkiem 
rażącego niedbalstwa naruszenia przez 
Posiadacza karty lub Użytkownika karty co 
najmniej jednego z obowiązków, o których mowa 
w § 37. 
4. Od momentu zgłoszenia utraty, kradzieży, 
przywłaszczenia, nieuprawnionego użycia karty 
lub nieuprawnionego dostępu do karty, o którym 
mowa w § 38 ust. 1, PKO Bank Polski SA 
przejmuje odpowiedzialność za zobowiązania 
finansowe Posiadacza rachunku, powstałe w 
wyniku nieautoryzowanych operacji, chyba że 
Posiadacz karty lub Użytkownik karty 
doprowadził do nich umyślnie. 
5. PKO Bank Polski SA może przejąć 
odpowiedzialność za zobowiązania finansowe 
Posiadacza rachunku, powstałe w wyniku 
operacji dokonanych przed zgłoszeniem, o 
którym mowa w § 38 ust. 1, przy użyciu karty 
utraconej, skradzionej lub przywłaszczonej, 
nieuprawnionego użycia karty lub dostępu do 
karty do kwoty stanowiącej równowartość w 
złotych 150 euro przeliczonej według średniego 
kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, 
obowiązującego w dniu dokonania operacji, 
z zastrzeżeniem ust. 3. 
6. Jeżeli PKO Bank Polski SA nie zapewni 
możliwości dokonania zgłoszenia w sposób 
określony w § 38 ust. 1, Posiadacz rachunku nie 
odpowiada za zobowiązania finansowe powstałe 
w wyniku nieautoryzowanych operacji, chyba że 
Posiadacz karty lub Użytkownik karty 
doprowadził do nieautoryzowanych operacji 
umyślnie. 
7. W przypadku, gdy zlecenie płatnicze jest 
inicjowane przez Posiadacza karty lub 
Użytkownika karty, PKO Bank Polski SA ponosi 
odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie operacji, z zastrzeżeniem 
§ 55 ust. 8. Odpowiedzialność PKO Banku 
Polskiego SA jest wyłączona w przypadku siły 
wyższej lub jeżeli niewykonanie lub nienależyte 

Ogólne warunki  
Jest: § 46  
„1. Z zastrzeżeniem ust. 2-6, w przypadku 
wystąpienia nieautoryzowanej transakcji 
płatniczej PKO Bank Polski SA jest 
obowiązany niezwłocznie zwrócić 
Posiadaczowi rachunku kwotę 
nieautoryzowanej transakcji płatniczej albo 
przywrócić rachunek Posiadacza rachunku do 
stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca 
nieautoryzowana transakcja płatnicza, chyba 
że Posiadacz rachunku uchybił terminowi 
zgłoszenia, o którym mowa w § 90 ust. 8. 
2. Do momentu zgłoszenia, o którym mowa w 
§ 35 ust. 1, Posiadacz rachunku, z 
uwzględnieniem ust. 3, odpowiada za 
zobowiązania finansowe powstałe w wyniku 
nieautoryzowanych transakcji płatniczych 
dokonanych tą kartą, do kwoty stanowiącej 
równowartość w walucie polskiej 150 EUR, 
przeliczonej według średniego kursu 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, 
obowiązującego w dniu dokonania transakcji 
płatniczej, jeżeli nieautoryzowana transakcja 
płatnicza jest skutkiem: 

1) posłużenia się kartą utraconą albo 
skradzioną Posiadaczowi karty lub 
Użytkownikowi karty,  

2) przywłaszczenia karty lub jej 
nieuprawnionego użycia w wyniku 
naruszenia przez Posiadacza karty lub 
Użytkownika karty obowiązków, 
o których mowa w § 34 pkt 1-5. 

3. Posiadacz rachunku ponosi 
odpowiedzialność w pełnej wysokości za 
nieautoryzowane transakcje płatnicze, jeżeli 
Posiadacz karty lub Użytkownik karty 
doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku 
umyślnego lub będącego skutkiem rażącego 
niedbalstwa naruszenia przez Posiadacza 
karty lub Użytkownika karty co najmniej 
jednego z obowiązków, o których mowa w § 
34. 
4. Od momentu zgłoszenia utraty, kradzieży, 
przywłaszczenia, nieuprawnionego użycia 
karty lub nieuprawnionego dostępu do karty, 
o którym mowa w § 35 ust. 1, PKO Bank 
Polski SA przejmuje odpowiedzialność za 
zobowiązania finansowe Posiadacza 
rachunku, powstałe w wyniku 
nieautoryzowanych transakcji płatniczej, 
chyba że Posiadacz karty lub Użytkownik 
karty doprowadził do nich umyślnie. 
5. PKO Bank Polski SA może przejąć 
odpowiedzialność za zobowiązania finansowe 
Posiadacza rachunku, powstałe w wyniku 
transakcji płatniczych dokonanych przed 
zgłoszeniem, o którym mowa w § 35 ust. 1, 
przy użyciu karty utraconej, skradzionej lub 
przywłaszczonej, nieuprawnionego użycia 
karty lub dostępu do karty do kwoty 
stanowiącej równowartość w walucie 
polskiej150 EUR przeliczonej według 
średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy 
Bank Polski, obowiązującego w dniu 
dokonania transakcji, z zastrzeżeniem ust. 3. 
6. Jeżeli PKO Bank Polski SA nie zapewni 
możliwości dokonania zgłoszenia w sposób 
określony w § 35 ust. 1, Posiadacz rachunku 
nie odpowiada za zobowiązania finansowe 
powstałe w wyniku nieautoryzowanych 
transakcji płatniczych, chyba że Posiadacz 
karty lub Użytkownik karty doprowadził do 
nieautoryzowanych transakcji płatniczych 
umyślnie. 
7. W przypadku, gdy dyspozycja płatnicza jest 
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wykonanie zlecenia płatniczego wynika z innych 
przepisów prawa. 
8. Jeżeli PKO Bank Polski SA ponosi 
odpowiedzialność, zgodnie z ust. 7, PKO Bank 
Polski SA niezwłocznie przywraca rachunek do 
stanu, jaki by istniał, gdyby nie miało miejsca 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
operacji. 
9. W przypadku, gdy zlecenie płatnicze jest 
inicjowane przez odbiorcę lub za jego 
pośrednictwem, jeżeli dostawca odbiorcy nie 
ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie operacji, 
odpowiedzialność ponosi PKO Bank Polski SA. 
Do odpowiedzialności PKO Banku Polskiego SA 
stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 7. 
10. Odpowiedzialność PKO Banku Polskiego SA, 
o której mowa w ust. 8 i 9, obejmuje także opłaty 
i prowizje, którymi został obciążony Posiadacz 
rachunku w rezultacie niewykonania lub 
nienależytego wykonania operacji. 
11. Posiadacz rachunku jest uprawniony, w 
terminie 8 tygodni od daty obciążenia rachunku, 
do ubiegania się od PKO Banku Polskiego SA o 
zwrot kwoty autoryzowanej operacji 
bezgotówkowej zainicjowanej przez odbiorcę lub 
za jego pośrednictwem, która została już 
wykonana, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki: 

1) w momencie autoryzacji nie została 
określona dokładna kwota transakcji, 
oraz 

2) kwota operacji jest wyższa niż kwota, 
jakiej Posiadacz karty albo Użytkownik 
karty mógł się spodziewać 
uwzględniając rodzaj i wartość 
wcześniejszych operacji, warunki 
zawarte w umowie rachunku i istotne 
dla sprawy okoliczności. 

12. Na wniosek PKO Banku Polskiego SA 
Posiadacz rachunku jest zobowiązany 
przedstawić faktyczne okoliczności 
potwierdzające spełnienie warunków, o których 
mowa w ust. 11. Posiadacz rachunku nie może 
powoływać się na przyczyny związane z 
wymianą waluty, jeżeli został zastosowany kurs 
waluty zgodnie z § 51. 
13. W terminie 10 dni roboczych od daty 
otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 11, 
PKO Bank Polski SA dokona zwrotu na rachunek 
pełnej kwoty operacji albo poda uzasadnienie 
odmowy dokonania zwrotu, wskazując na 
organy, do których Posiadacz rachunku może się 
odwołać w tej sprawie, jeżeli nie zgadza się z 
przedstawionym uzasadnieniem. 
14. Posiadacz rachunku nie ma prawa do zwrotu, 
o którym mowa w ust. 11 w przypadku, gdy 
udzielił zgody na wykonanie operacji 
bezpośrednio PKO Bankowi Polskiemu SA lub 
informacja o przyszłej operacji została 
dostarczona lub udostępniona Posiadaczowi 
karty lub Użytkownikowi karty przez PKO Bank 
Polski SA lub odbiorcę, w uzgodniony sposób, co 
najmniej 4 tygodnie przed terminem wykonania 
operacji lub była udostępniona Posiadaczowi 
rachunku przez PKO Bank Polski SA lub 
odbiorcę, w uzgodniony sposób, przez okres, co 
najmniej 4 tygodni przed terminem wykonania 
zlecenia płatniczego.” 
 

inicjowane przez Posiadacza karty lub 
Użytkownika karty, PKO Bank Polski SA 
ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie transakcji płatniczej, 
z zastrzeżeniem § 90 ust. 8. Odpowiedzialność 
PKO Banku Polskiego SA jest wyłączona w 
przypadku siły wyższej lub jeżeli niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie dyspozycji 
płatniczej wynika z innych przepisów prawa. 
8. Jeżeli PKO Bank Polski SA ponosi 
odpowiedzialność, zgodnie z ust. 7, PKO Bank 
Polski SA niezwłocznie przywraca rachunek 
do stanu, jaki by istniał, gdyby nie miało 
miejsca niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie transakcji płatniczej. 
9. W przypadku, gdy dyspozycja płatnicza jest 
inicjowane przez Odbiorcę lub za jego 
pośrednictwem, jeżeli dostawca Odbiorcy nie 
ponosi odpowiedzialności za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie transakcji 
płatniczej, odpowiedzialność ponosi PKO Bank 
Polski SA. Do odpowiedzialności PKO Banku 
Polskiego SA stosuje się odpowiednio 
postanowienia ust. 7. 
10. Odpowiedzialność PKO Banku Polskiego 
SA, o której mowa w ust. 8 i 9, obejmuje także 
opłaty i prowizje, którymi został obciążony 
Posiadacz rachunku w rezultacie 
niewykonania lub nienależytego wykonania 
transakcji płatniczej. 
11. Posiadacz rachunku jest uprawniony, w 
terminie 8 tygodni od daty obciążenia 
rachunku, do ubiegania się od PKO Banku 
Polskiego SA o zwrot kwoty autoryzowanej 
transakcji płatniczej bezgotówkowej 
zainicjowanej przez odbiorcę lub za jego 
pośrednictwem, która została już wykonana, 
jeżeli spełnione są łącznie następujące 
warunki: 

1) w momencie autoryzacji nie została 
określona dokładna kwota transakcji 
płatniczej, oraz 

2) kwota transakcji płatniczej jest 
wyższa niż kwota, jakiej Posiadacz 
karty albo Użytkownik karty mógł się 
spodziewać uwzględniając rodzaj i 
wartość wcześniejszych transakcji 
płatniczych, warunki zawarte w 
umowie rachunku i istotne dla 
sprawy okoliczności. 

12. Na wniosek PKO Banku Polskiego SA 
Posiadacz rachunku jest zobowiązany 
przedstawić faktyczne okoliczności 
potwierdzające spełnienie warunków, o 
których mowa w ust. 11. Posiadacz 
rachunku nie może powoływać się na 
przyczyny związane z wymianą waluty, 
jeżeli został zastosowany kurs waluty 
zgodnie z § 48. 
13. W terminie 10 dni roboczych od daty 
otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 
11, PKO Bank Polski SA dokona zwrotu na 
rachunek pełnej kwoty transakcji płatniczej 
albo poda uzasadnienie odmowy 
dokonania zwrotu, wskazując na organy, do 
których Posiadacz rachunku może się 
odwołać w tej sprawie, jeżeli nie zgadza się 
z przedstawionym uzasadnieniem. 
14. Posiadacz rachunku nie ma prawa do 
zwrotu, o którym mowa w ust. 11 w 
przypadku, gdy udzielił zgody na wykonanie 
transakcji płatniczej bezpośrednio PKO 
Bankowi Polskiemu SA lub informacja o 
przyszłej transakcji płatniczej została 
dostarczona lub udostępniona 
Posiadaczowi karty lub Użytkownikowi 
karty przez PKO Bank Polski SA lub 
odbiorcę, w uzgodniony sposób, co 
najmniej 4 tygodnie przed terminem 
wykonania transakcji płatniczej  lub była 
udostępniona Posiadaczowi rachunku przez 
PKO Bank Polski SA lub odbiorcę, 
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w uzgodniony sposób, przez okres, co 
najmniej 4 tygodni przed terminem 
wykonania zlecenia płatniczego.” 

Regulamin rachunków 
Było: § 50 
„1. Wszystkie operacje obciążają rachunek z 
datą ich dokonania. 
2. Posiadacz karty jest zobowiązany do 
zapewnienia na rachunku środków pieniężnych 
na pokrycie zobowiązań wynikających z 
dokonywania operacji przy użyciu karty. 
3. Operacje dokonane przy użyciu karty 
obciążają rachunek, do którego wydana została 
karta w walucie tego rachunku, z zastrzeżeniem 
§ 51 ust. 3 i 4.” 
 

Ogólne warunki  
Jest: § 47  
„1. Wszystkie transakcje płatnicze obciążają 
rachunek z datą ich dokonania. 
2. Posiadacz karty jest zobowiązany do 
zapewnienia na rachunku środków 
pieniężnych na pokrycie zobowiązań 
wynikających z dokonywania transakcji 
płatniczych przy użyciu karty. 
3. Transakcje płatnicze dokonane przy użyciu 
karty obciążają rachunek, do którego wydana 
została karta w walucie tego rachunku, z 
zastrzeżeniem § 48 ust. 3 i 4. 
4. W przypadku kart debetowych z miesięczną 
opłatą za obsługę karty: 

1) okres rozliczeniowy trwa miesiąc, 
2) pierwszy okres rozliczeniowy 

rozpoczyna się w dniu wskazanym w 
materiałach informacyjnych 
doręczonych wraz z kartą a kończy się 
w następnym miesiącu, z upływem 
dnia, który datą odpowiada dniowi 
poprzedzającemu pierwszy dzień okresu 
rozliczeniowego. W przypadku gdyby 
takiego dnia w danym miesiącu nie 
było, okres rozliczeniowy upływa w 
przedostatnim dniu tego miesiąca, a 
kolejny okres rozliczeniowy rozpoczyna 
się w ostatnim dniu miesiąca. Okres 
rozliczeniowy rozpoczynający się 
pierwszego dnia miesiąca kończy się 
ostatniego dnia tego miesiąca. 

3) zwrotu towaru lub anulowanie operacji 
zmniejsza  wartość i liczbę 
bezgotówkowych transakcji płatniczych 
w okresie rozliczeniowym, w którym 
nastąpił zwrot albo anulowanie 
bezgotówkowej transakcji płatniczej, 

4) dla kart gdzie pobranie opłaty 
miesięcznej uzależnione jest od 
warunku dokonania określonej wartości 
lub liczby transakcji płatniczych w 
okresie rozliczeniowym, za który 
pobierana jest miesięczna opłata za 
kartę, opłata za kartę pobierana jest 
siódmego dnia po zakończeniu okresu 
rozliczeniowego, 

5) dla kart gdzie pobranie opłaty 
miesięcznej następuje bezwarunkowo 
opłata za kartę pobierana jest w dniu 
następującym po zakończeniu okresu 
rozliczeniowego,  

6) szczegółowe informacje o okresie 
rozliczeniowym są dostępne za 
pośrednictwem usługi bankowości 
elektronicznej lub usługi bankowości 
telefonicznej oraz w oddziałach.” 

zmiana porządkowa ujednolicenie 
nazewnictwa 
stosowanego w 
regulacjach Banku 
oraz przeniesienie 
postanowień z Taryfy 
prowizji i opłat 
bankowych w PKO 
Banku Polskim SA dla 
osób fizycznych - 
doprecyzowanie 
postanowień 
 

Regulamin rachunków 
Było: § 51 
„1. Operacje przy użyciu kart wydanych w 
ramach organizacji płatniczej MasterCard, 
obciążające rachunek oszczędnościowo-
rozliczeniowy:  

1) dokonane w walutach obcych, dla 
których PKO Bank Polski SA prowadzi 
tabelę kursów, są przeliczane przez PKO 
Bank Polski SA z waluty operacji na 
walutę polską, według ustalonych 
kursów sprzedaży dla pieniądza 
obowiązujących w dniu dokonania 
operacji; tabela kursów PKO Banku 
Polskiego SA dostępna jest w 
placówkach i na stronie internetowej, 

2) dokonane w walutach obcych, dla 
których PKO Bank Polski SA nie 
prowadzi tabeli kursów, są przeliczane 
na euro według kursów stosowanych w 
dniu ich przetworzenia przez organizację 

Ogólne warunki  
Jest: § 48 
„1. Transakcje płatnicze przy użyciu kart 
wydanych w ramach organizacji płatniczej 
Mastercard, obciążające rachunek 
oszczędnościowo-rozliczeniowy:  

1) dokonane w walutach obcych, dla 
których PKO Bank Polski SA prowadzi 
tabelę kursów, są przeliczane przez PKO 
Bank Polski SA z waluty transakcji 
płatniczej na walutę polską, według 
ustalonych kursów sprzedaży dla 
pieniądza obowiązujących w dniu 
dokonania transakcji płatniczej; tabela 
kursów PKO Banku Polskiego SA 
dostępna jest w placówkach i na 
stronie internetowej, 

2) dokonane w walutach obcych, dla 
których PKO Bank Polski SA nie 
prowadzi tabeli kursów, są przeliczane 
na walutę EUR według kursów 

zmiana porządkowa ujednolicenie 
nazewnictwa 
stosowanego w 
regulacjach Banku 
oraz dostosowanie 
pisowni nazwy  
organizacji płatniczej 
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płatniczą MasterCard, a następnie 
przeliczane na walutę polską zgodnie z 
pkt 1; dzień przetworzenia operacji przez 
organizację płatniczą MasterCard jest 
prezentowany na wyciągu bankowym; 
kursy walutowe stosowane przez 
organizację płatniczą MasterCard 
dostępne są na stronie internetowej.   

2. Operacje przy użyciu kart wydanych w 
ramach organizacji płatniczej Visa, obciążające 
rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, 
dokonane w walutach obcych są przeliczane 
przez organizację płatniczą Visa na walutę 
polską według kursów stosowanych w dniu ich 
przetworzenia przez organizację płatniczą Visa. 
Dzień przetworzenia operacji przez organizację 
płatniczą Visa jest prezentowany na wyciągu 
bankowym. Kursy walutowe stosowane przez 
organizację płatniczą Visa dostępne są na 
stronie internetowej. 
3. Z zastrzeżeniem ust. 4, w przypadku kart 
wydanych do rachunku głównego: 

1) operacje realizowane w walucie 
rachunku głównego obciążają rachunek 
główny w walucie tego rachunku, 

2) operacje realizowane w walucie 
rachunku podpiętego obciążają rachunek 
podpięty w walucie tego rachunku; brak 
środków na rachunku podpiętym 
skutkuje obciążeniem rachunku 
głównego, kwotą operacji przeliczoną na 
walutę rachunku głównego przez 
organizację płatniczą, której znak 
akceptacji umieszczony jest na karcie, 
według kursów stosowanych w dniu ich 
przetworzenia przez tę organizację; dzień 
przetworzenia operacji przez 
organizację płatniczą, której znak 
akceptacji umieszczony jest na karcie, 
jest prezentowany na wyciągu 
bankowym; kursy walutowe stosowane 
przez organizację płatniczą, której znak 
akceptacji umieszczony jest na karcie, 
dostępne są na stronie internetowej, 

3) operacje realizowane w walucie innej niż 
waluta rachunku głównego lub 
podpiętego obciążają rachunek główny, 
po przeliczeniu kwoty operacji na walutę 
rachunku głównego, przez organizację 
płatniczą, której znak akceptacji 
umieszczony jest na karcie, według 
kursów stosowanych w dniu ich 
przetworzenie przez tę organizację; dzień 
przetworzenia operacji przez organizację 
płatniczą, której znak akceptacji 
umieszczony jest na karcie, jest 
prezentowany na wyciągu bankowym; 
kursy walutowe stosowane przez 
organizację płatniczą, której znak 
akceptacji umieszczony jest na karcie, 
dostępne są na stronie internetowej, 

4) operacje realizowane w bankomatach 
PKO Banku Polskiego SA będą 
przeliczane przez PKO Bank Polski SA, 
według prowadzonej tabeli kursów, po 
kursie kupna ustalonym dla pieniądza 
obowiązującym w dniu dokonania 
operacji, jeżeli rachunek główny będzie 
prowadzony w innej walucie niż waluta 
polska; tabela kursów PKO Banku 
Polskiego SA dostępna jest w 
placówkach i na stronie internetowej. 

4. W przypadku gdy rachunek główny jest 
rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym: 

1) operacje realizowane w walucie 
rachunku podpiętego obciążają 
rachunek podpięty w walucie tego 
rachunku; brak środków na rachunku 
podpiętym skutkuje obciążeniem 
rachunku głównego,  

2) operacje realizowane w walucie innej niż 
waluta rachunku głównego lub 

stosowanych w dniu ich przetworzenia 
przez organizację płatniczą Mastercard, 
a następnie przeliczane na walutę 
polską zgodnie z pkt 1; dzień 
przetworzenia transakcji płatniczej przez 
organizację płatniczą Mastercard jest 
prezentowany na wyciągu bankowym; 
kursy walutowe stosowane przez 
organizację płatniczą Mastercard 
dostępne są na stronie internetowej. 

2. Transakcje płatnicze przy użyciu kart 
wydanych w ramach organizacji płatniczej 
Visa, obciążające rachunek oszczędnościowo-
rozliczeniowy, dokonane w walutach obcych 
są przeliczane przez organizację płatniczą Visa 
na walutę polską według kursów 
stosowanych w dniu ich przetworzenia przez 
organizację płatniczą Visa. Dzień 
przetworzenia transakcji płatniczej przez 
organizację płatniczą Visa jest prezentowany 
na wyciągu bankowym. Kursy walutowe 
stosowane przez organizację płatniczą Visa 
dostępne są na stronie internetowej. 
3. Z zastrzeżeniem ust. 4, w przypadku kart 
wydanych do rachunku głównego: 

1) transakcje płatnicze realizowane w 
walucie rachunku głównego obciążają 
rachunek główny w walucie tego 
rachunku, 

2) transakcje płatnicze realizowane w 
walucie rachunku podpiętego oraz 
opłaty i prowizje z nimi związane 
obciążają rachunek podpięty w walucie 
tego rachunku; brak środków na 
rachunku podpiętym skutkuje 
obciążeniem rachunku głównego, kwotą 
transakcji płatniczej przeliczoną na 
walutę rachunku głównego przez 
organizację płatniczą, której znak 
akceptacji umieszczony jest na karcie, 
według kursów stosowanych w dniu ich 
przetworzenia przez tę organizację; 
dzień przetworzenia transakcji płatniczej 
przez organizację płatniczą, której znak 
akceptacji umieszczony jest na karcie, 
jest prezentowany na wyciągu 
bankowym; kursy walutowe stosowane 
przez organizację płatniczą, której znak 
akceptacji umieszczony jest na karcie, 
dostępne są na stronie internetowej, 

3) transakcje płatnicze realizowane w 
walucie innej niż waluta rachunku 
głównego lub podpiętego obciążają 
rachunek główny, po przeliczeniu kwoty 
transakcji płatniczej na walutę 
rachunku głównego, przez organizację 
płatniczą, której znak akceptacji 
umieszczony jest na karcie, według 
kursów stosowanych w dniu ich 
przetworzenie przez tę organizację; dzień 
przetworzenia transakcji płatniczej przez 
organizację płatniczą, której znak 
akceptacji umieszczony jest na karcie, 
jest prezentowany na wyciągu 
bankowym; kursy walutowe stosowane 
przez organizację płatniczą, której znak 
akceptacji umieszczony jest na karcie, 
dostępne są na stronie internetowej, 

4) transakcje płatnicze realizowane w 
bankomatach PKO Banku Polskiego SA 
będą przeliczane przez PKO Bank Polski 
SA, według prowadzonej tabeli kursów, 
po kursie kupna ustalonym dla 
pieniądza obowiązującym w dniu 
dokonania transakcji, jeżeli rachunek 
główny będzie prowadzony w innej 
walucie niż waluta polska; tabela 
kursów PKO Banku Polskiego SA 
dostępna jest w placówkach i na 
stronie internetowej. 

4. W przypadku gdy rachunek główny jest 
rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym: 
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podpiętego obciążają rachunek główny,  
3) obciążenie rachunku głównego 

następuje po przeliczeniu kwoty operacji 
na walutę rachunku głównego zgodnie z 
zasadami opisanymi odpowiednio w ust. 
1 albo ust. 2.” 

 

1) transakcje płatnicze realizowane w 
walucie rachunku podpiętego obciążają 
rachunek podpięty w walucie tego 
rachunku; brak środków na rachunku 
podpiętym skutkuje obciążeniem 
rachunku głównego,  

2) transakcje płatnicze realizowane w 
walucie innej niż waluta rachunku 
głównego lub podpiętego obciążają 
rachunek główny,  

3) obciążenie rachunku głównego 
następuje po przeliczeniu kwoty 
transakcji płatniczej na walutę 
rachunku głównego zgodnie z zasadami 
opisanymi odpowiednio w ust. 1 albo 
ust. 2.” 

Regulamin rachunków 
Było: § 52 
„1. PKO Bank Polski SA może ustanowić blokadę 
środków pieniężnych z tytułu nierozliczonych 
operacji dokonanych przy użyciu karty.  
2. Blokada, o której mowa w ust. 1, jest 
anulowana w momencie obciążenia rachunku, a 
w przypadku kart do rachunku głównego 
obciążenia rachunku głównego albo rachunku 
podpiętego, kwotą rozliczonej operacji lub po 
upływie 7 dni od dnia dokonania operacji, jeżeli 
PKO Bank Polski SA nie otrzyma potwierdzenia 
rozliczenia operacji. W przypadku nieotrzymania 
potwierdzenia rozliczenia operacji w terminie 7 
dni, PKO Bank Polski SA może obciążyć 
Posiadacza rachunku kwotą operacji oraz 
należnymi opłatami i prowizjami w terminie 
późniejszym, po otrzymaniu potwierdzenia 
rozliczenia operacji, przy czym obciążenie 
dokonywane jest z datą dokonania operacji. 
3. W przypadku operacji dokonywanych bez 
blokady środków, saldo rachunku, a w 
przypadku kart do rachunku głównego saldo 
rachunku głównego albo rachunku podpiętego, 
będzie pomniejszone dopiero w chwili rozliczenia 
operacji z datą dokonania operacji, co może 
spowodować powstanie zadłużenia 
przeterminowanego na rachunku, a w przypadku 
kart do rachunku głównego może spowodować 
powstanie zadłużenia przeterminowanego na 
rachunku głównym albo rachunku podpiętym.” 
 

Ogólne warunki 
Jest: § 49 
„1. PKO Bank Polski SA może ustanowić 
blokadę środków pieniężnych z tytułu 
nierozliczonych transakcji płatniczych 
dokonanych przy użyciu karty.  
2. Blokada, o której mowa w ust. 1, jest 
anulowana w momencie obciążenia rachunku, 
a w przypadku kart do rachunku głównego 
obciążenia rachunku głównego albo rachunku 
podpiętego, kwotą rozliczonej transakcji 
płatniczej lub po upływie 7 dni od dnia 
dokonania transakcji płatniczej, jeżeli PKO 
Bank Polski SA nie otrzyma potwierdzenia 
rozliczenia transakcji płatniczej. W przypadku 
nieotrzymania potwierdzenia rozliczenia 
transakcji płatniczej w terminie 7 dni, PKO 
Bank Polski SA może obciążyć Posiadacza 
rachunku kwotą transakcji płatniczej oraz 
należnymi opłatami i prowizjami w terminie 
późniejszym, po otrzymaniu potwierdzenia 
rozliczenia transakcji płatniczej, przy czym 
obciążenie dokonywane jest z datą dokonania 
transakcji płatniczej. 
3. W przypadku transakcji płatniczych 
dokonywanych bez blokady środków, saldo 
rachunku, a w przypadku kart do rachunku 
głównego saldo rachunku głównego albo 
rachunku podpiętego, będzie pomniejszone 
dopiero w chwili rozliczenia transakcji 
płatniczej z datą dokonania transakcji 
płatniczej, co może spowodować powstanie 
zadłużenia przeterminowanego na rachunku, a 
w przypadku kart do rachunku głównego 
może spowodować powstanie zadłużenia 
przeterminowanego na rachunku głównym 
albo rachunku podpiętym.” 

zmiana porządkowa 
 

ujednolicenie 
nazewnictwa 
stosowanego w 
regulacjach Banku 
 

Regulamin rachunków 
Było: § 14 
„Posiadacz rachunku, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2-
4, może: 
1) dysponować środkami pieniężnymi 

znajdującymi się na rachunku, z 
wyłączeniem rachunku lokaty, do wysokości 
wolnych środków z uwzględnieniem limitów 
dla usług bankowości elektronicznej oraz 
limitów, o których mowa w § 44, 

2) dysponować środkami pieniężnymi 
znajdującymi się na rachunku lokaty do 
wysokości środków zgromadzonych na 
rachunku lokaty.” 

 
Było: § 15 
„1. Posiadacz rachunku może dokonywać 
rozliczeń pieniężnych, w formie gotówkowej lub 
bezgotówkowej, zgodnie z regulaminami, o 
których mowa w § 1 ust. 3-5. 
2. PKO Bank Polski SA zastrzega sobie prawo 
niewykonania operacji, zamrożenia wartości 
majątkowych Posiadacza rachunku oraz blokady 
środków zgromadzonych na jego rachunku w 
przypadkach przewidzianych w ustawie o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu oraz w ustawie Prawo 
bankowe. W celu wykonania obowiązków 

Ogólne warunki 
Jest: § 50 
„1. Klient, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2-4, może: 

1) składać dyspozycje dotyczące 
rachunku i innych produktów i usług 
posiadanych w PKO Banku Polskim 
SA, 

2) składać dyspozycje płatnicze, czyli 
dysponować środkami pieniężnymi 
znajdującymi się: 
a) na rachunku, z wyłączeniem 

rachunku lokaty, do wysokości 
wolnych środków z uwzględnieniem 
limitów dla usługi bankowości 
elektronicznej lub usługi 
bankowości telefonicznej oraz 
limitów, o których mowa w § 41, 

b) na rachunku lokaty do wysokości 
środków zgromadzonych na 
rachunku lokaty. 

2. Dyspozycja zostanie zrealizowana pod 
warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta w 
jeden ze wskazanych poniżej sposobów: 

1) złożenie podpisu na dokumencie 
papierowym, lub 

2) zgodnie z zasadami wskazanymi w 
Szczegółowych warunkach, o których 
mowa w § 1 ust. 3, lub  

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 
 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
przeniesienie i 
ujednolicenie 
postanowień 
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wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
PKO Bank Polski SA może żądać od Posiadacza 
rachunku, wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, dodatkowych 
ustnych lub pisemnych wyjaśnień lub 
udostępnienia dokumentów niezbędnych do 
wykonania dyspozycji.” 
 
Było: § 16 
„1. Dyspozycja nie zostanie zrealizowana przez 
PKO Bank Polski SA w przypadku: 

1) braku uprawnień osoby składającej 
dyspozycję,  

2) braku wolnych środków, z wyłączeniem 
operacji zbliżeniowych dokonanych 
kartą bez konieczności dodatkowego 
potwierdzania numerem PIN lub 
podpisem, 

3) niezgodności podpisu na dyspozycji ze 
wzorem podpisu osoby składającej 
dyspozycję złożonym w PKO Banku 
Polskim SA, z wyjątkiem dyspozycji, na 
których podpis został poświadczony 
w sposób określony w § 10 ust. 6, 

4) postanowienia wydanego przez 
uprawniony organ, zakazującego 
dokonywania wypłat z rachunku, 

5) nieprzedstawienia ważnego dokumentu 
stwierdzającego tożsamość lub innego 
instrumentu wymaganego przez PKO 
Bank Polski SA do weryfikacji 
Posiadacza rachunku, 

6) stwierdzenia przez PKO Bank Polski SA 
nieprawidłowości we wskazanym 
numerze rachunku bankowego, którego 
dotyczy dana dyspozycja, 

7) nieprzedstawienia albo nieterminowego 
przesyłania dokumentów niezbędnych ze 
względu na rodzaj składanej dyspozycji, 

8) braku poprawnej weryfikacji Posiadacza 
rachunku w przypadku dyspozycji 
składanej za pośrednictwem 
elektronicznych kanałów dostępu. 

2. Posiadacz rachunku może składać dyspozycje 
do rachunku drogą korespondencyjną, o ile 
zostaną one pozytywnie zweryfikowane przez 
PKO Bank Polski SA w zakresie złożenia podpisu 
zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w PKO 
Banku Polskim SA, z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. Spełnienie warunku zgodności wzoru podpisu, 
o którym mowa w ust. 2, nie jest wymagane, w 
przypadku gdy tożsamość Posiadacza rachunku 
i własnoręczność jego podpisu zostanie 
poświadczona w sposób określony w § 10 ust. 
6.” 
 
Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 22 ust.1 
„1. Bank ustala godzinę graniczną, podawaną w 
Komunikacie Banku, po której, dla wyliczenia 
maksymalnego czasu realizacji płatności, 
otrzymane przez Bank zlecenie płatnicze uznaje 
się za otrzymane następnego dnia roboczego.” 
 
Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 18 ust.1 i § 75 ust. 2 
 
§ 18 ust.1  
„1. Bank ustala godzinę graniczną publikowaną 
w Komunikacie PKO BP SA, po której, dla 
wyliczenia czasu realizacji płatności, otrzymane 
zlecenie uznaje się za otrzymane dnia 
następnego.” 
 
§ 75 ust. 2  
„2. Zgodnie z zasadami określonymi w umowie 
rachunku lub innej odrębnej umowie, zlecenie 
oraz inne dyspozycje składane w formie 
papierowej, o których mowa w niniejszym 
Regulaminie, złożone przez Klienta nie zostanie 
przyjęte do realizacji w przypadku: 

3) w innej uzgodnionej przez PKO Bank 
Polski SA z Klientem formie 

3. Posiadacz rachunku może składać 
dyspozycje do rachunku drogą 
korespondencyjną, o ile zostaną one 
pozytywnie zweryfikowane przez PKO Bank 
Polski SA w zakresie złożenia podpisu zgodnie 
ze wzorem podpisu złożonym w PKO Banku 
Polskim SA, z wyłączeniem przelewów 
zagranicznych/walutowych. 
4. Spełnienie warunku zgodności wzoru 
podpisu, o którym mowa w ust. 2, nie jest 
wymagane, w przypadku gdy tożsamość 
Posiadacza rachunku i własnoręczność jego 
podpisu zostanie poświadczona w sposób 
określony w § 10 ust. 7. 
5. Dyspozycja nie zostanie zrealizowana przez 
PKO Bank Polski SA w przypadku: 

1) braku uprawnień osoby składającej 
dyspozycję,  

2) niezgodności podpisu na dyspozycji 
ze wzorem podpisu osoby składającej 
dyspozycję złożonym w PKO Banku 
Polskim SA, z wyjątkiem dyspozycji, 
na których podpis został 
poświadczony w sposób określony w 
§ 10 ust. 7, 

3) nieprzedstawienia ważnego 
dokumentu stwierdzającego 
tożsamość lub innego instrumentu 
wymaganego przez PKO Bank Polski 
SA do weryfikacji Posiadacza 
rachunku, 

4) nieprzedstawienia albo 
nieterminowego przesyłania 
dokumentów niezbędnych ze względu 
na rodzaj składanej dyspozycji, 

5) braku poprawnej akceptacji w 
przypadku dyspozycji 
autoryzowanych w sposób określony 
w ust. 2. 

6. Dla dni roboczych PKO Bank Polski SA 
ustala godzinę graniczną, podawaną w 
Komunikacie. W przypadku złożenia 
dyspozycji płatniczej na rachunek 
prowadzony w innym banku po godzinie 
granicznej, dyspozycję tę uznaje się za 
otrzymaną następnego dnia roboczego dla 
wyliczenia maksymalnego czasu realizacji 
dyspozycji, z wyłączeniem dyspozycji 
przelewu natychmiastowego oraz dyspozycji 
płatniczych pomiędzy rachunkami 
prowadzonymi w PKO Banku Polskim SA, 
które są realizowane zgodnie z § 59 ust 3 i 4. 
7. Dyspozycja płatnicza złożona z przyszłą 
datą realizacji przypadającą na dzień 
niebędący dla PKO Banku Polskiego SA dniem 
roboczym, będzie wykonana w pierwszym 
dniu roboczym następującym po tym dniu.” 
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1) niezgodności podpisu na zleceniu z 
wzorem podpisu posiadanym przez Bank, 

2) nieprzedstawienia dokumentu 
stwierdzającego tożsamość 
Zleceniodawcy lub osoby (osób) 
upoważnionej do dysponowania 
rachunkiem bankowym.”  

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 4 ust. 1-3  
„1. Warunkiem przyjęcia w Banku zlecenia 
płatniczego, którego realizacja związana jest z 
dysponowaniem rachunkiem albo środkami na 
rachunku, jest posiadanie przez Zleceniodawcę 
uprawnień do dysponowania tym rachunkiem 
albo środkami na tym rachunku, zgodnie z 
zasadami określonymi  w umowie rachunku lub 
innej odrębnej umowie. 
2. Złożenie przez Zleceniodawcę podpisu na 
wypełnionym formularzu zlecenia płatniczego 
oznacza autoryzację, tj. udzielenie Bankowi 
zgody przez Zleceniodawcę, na realizację tego 
zlecenia, z zastrzeżeniem ust. 3.  
3. W przypadku złożenia zlecenia płatniczego w 
formie elektronicznej obowiązują odrębne 
zasady autoryzacji, zgodnie z warunkami 
określonymi w zawartej przez Zleceniodawcę 
umowie z Bankiem, regulującej świadczenie  
usług bankowości elektronicznej.” 
 
Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 25 
„1. Złożenie przez Zleceniodawcę podpisu na 
wypełnionym formularzu zlecenia oznacza 
autoryzację udzieloną Bankowi przez 
Zleceniodawcę, na realizację polecenia wypłaty 
przez Bank.  
2. W przypadku złożenia zlecenia poprzez usługi 
bankowości elektronicznej obowiązują odrębne 
zasady autoryzacji określone w umowie 
rachunku lub innej odrębnej umowie.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 51  
„1. Warunkiem przyjęcia przez PKO Bank 
Polski SA dyspozycji płatniczej jest jej 
autoryzowanie przez Posiadacza rachunku w 
jeden ze sposobów wskazanych w § 50 ust. 2. 
2. W przypadku, gdy bezpośrednio po złożeniu 
dyspozycji płatniczej PKO Bank Polski SA 
informuje Posiadacza rachunku o 
konieczności jej potwierdzenia w ramach 
procesu autoryzacji, dyspozycję uznaje się za 
autoryzowaną z chwilą jej potwierdzenia przez 
Posiadacza rachunku. 
3. W przypadku braku potwierdzenia, o 
którym mowa w ust. 2, w terminie określonym 
w informacji przedstawionej przy składaniu 
dyspozycji płatniczej, dyspozycję płatniczą 
uznaje się za nieautoryzowaną. PKO Bank 
Polski SA niezwłocznie informuje, w sposób 
uzgodniony z Posiadaczem rachunku, o 
dyspozycjach płatniczych, w odniesieniu do 
których stwierdzony został brak autoryzacji.” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz 
przeniesienie i 
ujednolicenie 
postanowień 
 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 4 ust. 4-13 
4. Bank identyfikuje Odbiorcę, na rzecz którego 

realizowane jest zlecenie płatnicze i wykonuje 
to zlecenie wyłącznie na podstawie 
wskazanego w zleceniu numeru rachunku 
bankowego Odbiorcy, w strukturze NRB 
(zgodnego z wymogami określonymi w 
zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego  
w sprawie sposobu numeracji rachunków 
bankowych prowadzonych w bankach), 
stanowiącego unikatowy identyfikator 
Posiadacza rachunku. 

5. Identyfikacja Odbiorcy, o której mowa w ust. 
4, oznacza, że Bank nie weryfikuje zgodności 
danych Odbiorcy podanych w zleceniu 
płatniczym z danymi Posiadacza wskazanego 
rachunku i wykonuje zlecenie jedynie na 
podstawie numeru rachunku, o którym mowa 
w ust. 4.  

6. Bank nie realizuje zlecenia płatniczego w 
przypadku: 
1) braku uprawnień Zleceniodawcy do 

dysponowania rachunkiem albo 
środkami na rachunku, 

2) postanowienia wydanego przez 
uprawniony organ, zakazującego 
dokonywania transakcji na rachunku, 

3) nieprzedstawienia dokumentów 
niezbędnych ze względu na rodzaj 
składanego zlecenia płatniczego, 

4) stwierdzenia, że wskazany numer 
rachunku Odbiorcy nie spełnia 
wymogów określonych w ust. 4,  

5) zlecenia wystawionego w sposób 
niezrozumiały, nieczytelny, nietrwały lub 
niezgodny z treścią rubryk formularza, 

6) braku wymaganych danych, 
7) niezgodności kwoty wpisanej słownie z 

kwotą wpisaną cyfrowo, 

Ogólne warunki 
Jest: § 52 ust. 1-5 
„1. PKO Bank Polski SA identyfikuje Odbiorcę, 
na rzecz którego realizowana jest dyspozycja 
płatnicza i wykonuje ją wyłącznie na 
podstawie wskazanego w dyspozycji numeru 
rachunku bankowego Odbiorcy, w strukturze 
IBAN albo NRB (zgodnego z wymogami 
określonymi w odrębnych przepisach), 
stanowiącego unikatowy identyfikator 
Posiadacza rachunku. PKO Bank Polski nie 
weryfikuje zgodności danych Odbiorcy 
podanych w dyspozycji płatniczej z danymi 
Posiadacza rachunku. 
2. PKO Bank Polski SA odmawia realizacji 
dyspozycji płatniczej, w przypadkach 
wskazanych w § 50 ust. 5 oraz w przypadku: 

1) gdy dyspozycja jest niezrozumiała, 
nieczytelna, nietrwała, lub 

2) braku wymaganych danych, w 
szczególności występowania 
niezgodności pomiędzy kwotami 
wpisanymi słownie i cyfrowo, lub 
stwierdzenia, że wskazany w dyspozycji 
unikatowy identyfikator Odbiorcy nie 
spełnia wymogów wskazanych w ust. 
1, lub 
postanowienia wydanego przez 
uprawniony organ, zakazującego 
dokonywania wypłat z rachunku, lub 

3) gdy kwota wolnych środków na 
rachunku jest niewystarczająca na 
pokrycie kwoty dyspozycji oraz 
należnych prowizji lub opłat, z 
wyłączeniem transakcji zbliżeniowych 
dokonanych kartą bez konieczności 
dodatkowego potwierdzania numerem 
PIN lub podpisem, 

4) gdy kwota transakcji płatniczej 
przewyższa limit (ilościowy lub 
kwotowy) ustalony przez PKO Bank 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
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dokument - Ogólne 
warunki 
oraz 
przeniesienie i 
ujednolicenie 
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8) niezgodności podpisu złożonego na 
zleceniu płatniczym lub niezgodności 
pieczęci firmowej (o ile Zleceniodawca 
takiej pieczęci używa) z wzorem tego 
podpisu i pieczęci posiadanymi przez 
Bank, 

9) braku autoryzacji, o której mowa w ust. 
3, 

10) niezgodności danych zawartych w 
formularzu z danymi zawartymi na 
elektronicznym nośniku informacji, 

11) gdy kwota wolnych środków na 
rachunku Zleceniodawcy jest 
niewystarczająca na pokrycie kwoty tego 
zlecenia i kwoty należnych prowizji lub 
opłat, z uwzględnieniem § 33 pkt 2. 

7. Jeżeli nie zostaną spełnione warunki 
niezbędne dla realizacji zlecenia płatniczego, 
Bank niezwłocznie powiadamia 
Zleceniodawcę o odmowie wykonania 
zlecenia, przyczynach tej odmowy oraz, w 
stosownych przypadkach, o sposobie 
skorygowania nieprawidłowości, w sposób 
wskazany  
w umowie lub regulaminie rachunku, chyba, 
że informacja taka naruszałaby powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa.  

8. Zleceniodawca, będący Posiadaczem 
rachunku, może otrzymywać powiadomienie 
dotyczące odmowy wykonania zlecenia za 
pośrednictwem komunikatów SMS, 
bankowości elektronicznej, wiadomości e-
mail lub w inny uzgodniony z Bankiem 
sposób. 

9. Jeżeli zlecenie płatnicze zostało złożone w 
oddziale Banku albo agencji Banku, 
informacja, o której mowa w ust. 7, jest od 
razu przekazywana bezpośrednio osobie 
składającej zlecenie płatnicze. 

10. Jeżeli odmowa realizacji zlecenia płatniczego 
jest uzasadniona, za powiadomienie o 
odmowie Bank pobiera prowizję lub opłatę 
zgodnie z Taryfą, z wyłączeniem przypadku, o 
którym mowa w ust. 9. 

11. Bezpośrednio po otrzymaniu zlecenia 
płatniczego, Bank dostarcza Zleceniodawcy, 
potwierdzenie przyjęcia tego zlecenia do 
realizacji, zawierające w szczególności: 
1) informacje umożliwiające Zleceniodawcy 

zidentyfikowanie zlecenia, 
2) informacje, podane przez Zleceniodawcę, 

dotyczące Klienta, będącego drugą 
stroną zlecenia, 

3) kwotę zlecenia w walucie wskazanej w 
zleceniu wraz z kursem walutowym, jeśli 
był stosowany  
w transakcji oraz kwotę zlecenia po 
przeliczeniu walut, 

4) łączną kwotę prowizji lub opłat należnych 
od Zleceniodawcy i, w stosownych 
przypadkach, szczegółowe kwoty 
wchodzące w skład takich prowizji lub 
opłat, 

5) datę otrzymania zlecenia. 
12. W przypadku, jeżeli wskazanie niektórych 

informacji, o których mowa w ust. 11, nie jest 
możliwe  
w momencie dostarczenia Zleceniodawcy 
potwierdzenia przyjęcia zlecenia płatniczego 
do realizacji, potwierdzenie to będzie zawierać 
wyłącznie dane możliwe do uzyskania do 
tego momentu.  

13. Bank dostarcza informacje dotyczące 
zrealizowanych zleceń płatniczych okresowo, 
zgodnie  
z warunkami umowy rachunku.” 

 
Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 20 ust. 2-3, § 22 i § 53 
 
§ 20 ust. 2-3 
„2. Zleceniodawca musi każdorazowo uzyskać od 

Polski SA lub Posiadacza rachunku dla 
danych transakcji płatniczych.  

3. PKO Bank Polski SA niezwłocznie 
powiadamia Posiadacza rachunku, w 
uzgodniony sposób, o odmowie wykonania 
dyspozycji płatniczej, przyczynach tej 
odmowy oraz, w stosownych przypadkach, o 
sposobie skorygowania nieprawidłowości, 
chyba, że informacja taka naruszałaby 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  
4. Jeżeli zlecenie płatnicze zostało złożone w 
placówce PKO Banku Polskiego SA, 
informacja o odmowie jest od razu 
przekazywana bezpośrednio Posiadaczowi 
rachunku. 
5. Bezpośrednio po otrzymaniu dyspozycji 
płatniczej PKO Bank Polski SA, zgodnie z 
dyspozycją Posiadacza rachunku, dostarcza 
lub udostępnia Posiadaczowi rachunku, w 
uzgodnionej formie, potwierdzenie przyjęcia 
tej dyspozycji do realizacji.” 
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beneficjenta i przekazać Bankowi na etapie 
zlecania polecenia wypłaty, informację 
o unikatowym identyfikatorze (bądź zestawie 
danych), które muszą być przekazane do banku 
beneficjenta, aby mógł on prawidłowo wykonać 
zlecenie płatnicze.                        
W przeciwnym razie odpowiedzialność za 
niewykonanie lub wadliwe wykonanie polecenia 
wypłaty spoczywa na Zleceniodawcy. 
3. Jeżeli w zleceniu polecenia wypłaty wskazane 
kwoty polecenia wypłaty wyrażone cyfrowo i 
słownie nie są zgodne ze sobą, wiążąca jest 
kwota wyrażona słownie.” 
 
§ 22 
„1. Każdorazowo po spełnieniu przez 
Zleceniodawcę warunków niezbędnych dla 
realizacji płatności, tj. przekazaniu wymaganych 
informacji i zapewnieniu środków na kwotę 
polecenia wypłaty oraz na należne Bankowi 
prowizje i opłaty, Bank przekazuje Zleceniodawcy 
potwierdzenie przyjęcia tego zlecenia do 
realizacji, zawierające wyłącznie dane możliwe 
do uzyskania w tym momencie. 
2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, 
zawiera, oprócz informacji wymaganych od 
Zleceniodawcy zgodnie z § 20 ust. 1, w 
szczególności referencje polecenia wypłaty. 
3. W przypadku, gdy zlecenie polecenia wypłaty 
zostało otrzymane do realizacji na datę przyszłą, 
potwierdzenie przekazywane Zleceniodawcy, 
oprócz daty otrzymania zlecenia musi zawierać 
również datę waluty dla Klienta będącą datą 
przyszłą. W takim przypadku potwierdzenie, o 
którym mowa w ust. 1, Bank przekazuje bez 
badania środków na rachunku w dniu 
otrzymania zlecenia. Bank weryfikuje 
zapewnienie przez Zleceniodawcę środków w 
dniu daty przyszłej w celu jego rozliczenia 
zgodnie z § 30.”  
 

§ 53 
„1. Warunkiem realizacji polecenia wypłaty, 
które zawiera numer rachunku bankowego 
Beneficjenta, który to rachunek jest traktowany 
przez Bank jako unikatowy identyfikator jest: 

1) prawidłowe podanie numeru rachunku 
bankowego Beneficjenta w strukturze 
IBAN lub NRB, oraz  

2) prowadzenie rachunku przez Bank. 
2. Bank realizuje otrzymywane polecenie 
wypłaty, o którym mowa w ust. 0, jedynie na 
podstawie identyfikacji rachunku bankowego 
Beneficjenta w strukturze IBAN lub NRB. Bank 
nie weryfikuje zgodności danych Beneficjenta 
podanych w otrzymanym poleceniu wypłaty 
z danymi posiadacza tego rachunku.” 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 7 
„1. Zleceniodawca może zrezygnować z realizacji 
zlecenia płatniczego, bez ponoszenia prowizji lub 
opłat, do końca dnia poprzedzającego dzień 
rozpoczęcia jego wykonywania przez Bank, z 
uwzględnieniem ust. 2. 
2. W przypadku, gdy możliwości techniczne 
Banku na to pozwalają, Zleceniodawca może 
zrezygnować  
z realizacji zlecenia płatniczego, bez ponoszenia 
prowizji lub opłat, również w dniu jego 
wykonania przez Bank. 
3. W przypadku, gdy rezygnacja Zleceniodawcy z 
realizacji zlecenia płatniczego następuje po 
upływie terminu określonego w ust. 1, Bank 
pobiera prowizję lub opłatę, zgodnie z Taryfą, za 
podjęcie czynności związanych z tą rezygnacją.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 52 ust. 6 
„6. Posiadacz rachunku może zrezygnować z 
realizacji dyspozycji płatniczej do końca dnia 
poprzedzającego dzień rozpoczęcia jej 
wykonywania przez PKO Bank Polski SA, a 
jeśli możliwości techniczne na to pozwalają, 
Posiadacz rachunku może zrezygnować z jej 
realizacji również w dniu jej wykonania przez 
PKO Bank Polski SA.” 
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Regulamin rachunków 
Było: § 15  
„PKO Bank Polski SA zastrzega sobie prawo 
niewykonania operacji, zamrożenia wartości 
majątkowych Posiadacza rachunku oraz blokady 
środków zgromadzonych na jego rachunku w 

Ogólne warunki 
Jest: § 53  
„PKO Bank Polski SA zastrzega sobie prawo 
niewykonania operacji, zamrożenia wartości 
majątkowych Posiadacza rachunku oraz 
blokady środków zgromadzonych na jego 
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przypadkach przewidzianych w ustawie o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu oraz w ustawie Prawo 
bankowe. W celu wykonania obowiązków 
wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
PKO Bank Polski SA może żądać od Posiadacza 
rachunku, wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, dodatkowych 
ustnych lub pisemnych wyjaśnień lub 
udostępnienia dokumentów niezbędnych do 
wykonania dyspozycji.” 
 
Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 11 ust. 4 
„4. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy 
zrealizowania polecenia wypłaty do krajów lub 
podmiotów objętych krajowymi bądź 
międzynarodowymi sankcjami lub embargami, w 
szczególności ustanowionymi przez Unię 
Europejską, Stany Zjednoczone Ameryki lub 
Organizację Narodów Zjednoczonych. W takim 
przypadku Bank dołoży wszelkich starań w celu 
niezwłocznego poinformowania Klienta o takiej 
odmowie.” 

rachunku w przypadkach przewidzianych w 
ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu oraz w ustawie 
Prawo bankowe. W celu wykonania 
obowiązków wynikających z ustawy 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu PKO Bank Polski SA 
może żądać od Posiadacza rachunku, 
wynikających z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, dodatkowych ustnych lub 
pisemnych wyjaśnień lub udostępnienia 
dokumentów niezbędnych do wykonania 
dyspozycji.” 
 

przeniesienie i 
ujednolicenie 
postanowień 
 
 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 6 
„1. Bank ponosi odpowiedzialność za 
niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie 
zlecenia płatniczego z przyczyn leżących po 
stronie Banku i agencji Banku, z zastrzeżeniem 
ust. 3 oraz § 15.  
2. Bank, działając jako bank Zleceniodawcy, nie 
ponosi odpowiedzialności, o której mowa w ust. 
1, jeśli udowodni, że rachunek banku odbiorcy 
zlecenia płatniczego został uznany, zgodnie z § 
17 ust. 5 albo z § 22 ust. 2 i 3. 
3. Bank nie ponosi odpowiedzialności w 
przypadku niewykonania lub nienależytego 
wykonania zlecenia płatniczego, 
spowodowanego uwarunkowaniami prawnymi 
lub zaistnieniem okoliczności traktowanych na 
gruncie prawa polskiego jako siła wyższa. 
4. Jeżeli w zleceniu płatniczym, Zleceniodawca 
wskazał nieprawidłowy unikatowy identyfikator 
Odbiorcy, o którym mowa w § 4 ust. 4, Bank nie 
ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub 
wadliwe wykonanie zlecenia płatniczego. 
5. Na żądanie Zleceniodawcy, w przypadku, o 
którym, mowa w ust. 4, Bank podejmuje starania 
w celu odzyskania kwoty zrealizowanego 
zlecenia płatniczego. 
6. Za odzyskanie środków pieniężnych, o których 
mowa w ust. 5, Bank pobiera prowizję lub opłatę, 
zgodnie z Taryfą.” 
 
Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 11 ust. 1-3; § 43 ust. 2, § 47, § 66 ust. 2 i 
§ 67 ust. 2 
 
§ 11 ust. 1-3 
„1. Bank odpowiada za realizację polecenia 
wypłaty, które wpłynęło do Banku albo, którego 
realizacja odbywa się na podstawie zlecenia 
złożonego przez Zleceniodawcę, z zastrzeżeniem 
ust. 2 - 5.  
2. W przypadku zaistnienia okoliczności 
wskazanych w § 2 , Bank może odmówić  
realizacji zlecenia.  
3. W przypadku zaistnienia okoliczności 
wskazanych w § 5 ust.2 , Bank odmawia  
realizacji zlecenia.” 
 
§ 43 ust. 2 
„2. W przypadku, gdy przeprowadzone czynności 
dodatkowe zlecone przez Zleceniodawcę 
wykazały niewłaściwą realizację polecenia 
wypłaty z przyczyn leżących po stronie Banku, 
Zleceniodawca nie ponosi kosztów, o których 
mowa w ust. 1.” 
 

Ogólne warunki 
Jest: § 54 ust. 1-4 
„1. PKO Bank Polski SA ponosi 
odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nieprawidłowe wykonanie dyspozycji 
płatniczej. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 PKO 
Bank Polski SA, niezwłocznie przywraca 
rachunek Posiadacza do stanu, jaki istniałby, 
gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub 
nieprawidłowe wykonanie dyspozycji 
płatniczej. 
3. Odpowiedzialność PKO Banku Polskiego 
SA, o której mowa w ust. 1, obejmuje także 
opłaty i prowizje, którymi został obciążony 
Posiadacz rachunku w rezultacie 
niewykonania lub nienależytego wykonania 
dyspozycji płatniczej. 
4. PKO Bank Polski SA nie ponosi 
odpowiedzialności w przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania 
dyspozycji płatniczej, spowodowanej 
uwarunkowaniami prawnymi lub zaistnieniem 
okoliczności traktowanych na gruncie prawa 
polskiego jako siła wyższa.”  
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§ 47 
„Jeżeli zwrot następuje z przyczyn leżących po 
stronie Banku, a: 

1) Zleceniodawca zleci ponowną realizację 
zwróconego polecenia wypłaty - nie 
ponosi on żadnych dodatkowych opłat w 
związku z ponowną realizacją tego 
polecenia wypłaty, 

2) uznanie kwotą zwrotu odbywa się w innej 
walucie niż waluta kwoty zwróconej - do 
przewalutowania stosuje się kursy walut 
zastosowane do pierwotnego rozliczenia 
polecenia wypłaty ze Zleceniodawcą.” 

 
§ 66 ust. 2 
„2. Jeżeli przeprowadzone czynności dodatkowe 
wykazały nieprawidłowości po stronie Banku, 
pobrane opłaty Bank niezwłocznie zwraca 
Beneficjentowi.” 
 
§ 67 ust. 2 
„2. Jeżeli przeprowadzone czynności dodatkowe 
wykazały nieprawidłowości po stronie Banku, 
Beneficjent nie ponosi kosztów, o których mowa 
w ust. 1.” 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 5 
„Zleceniodawca odpowiada za skutki wynikłe z 
niepełnych lub błędnych danych wskazanych 
przez niego  
w zleceniu płatniczym, w tym za skutki wynikłe z 
podania błędnego numeru rachunku bankowego, 
który, zgodnie ze zleceniem, ma być uznany lub 
obciążony.” 
 
Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 11 ust 5, § 48 i § 75 ust. 1 
 
§ 11 ust 5 
„5. W razie podania przez Zleceniodawcę 
nieprawdziwych informacji, odpowiedzialność 
ciąży na Zleceniodawcy.” 
 
§ 48 
„1. Jeżeli w poleceniu wypłaty wysyłanym na 
terytorium EOG w walucie krajów EOG, 
Zleceniodawca wskazał nieprawidłowy 
unikatowy identyfikator, Bank nie ponosi 
odpowiedzialności za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie polecenia wypłaty 
wysyłanego. 
2. Na prośbę Zleceniodawcy, w przypadku  
o którym mowa w ust. 1, Bank podejmuje 
starania w celu odzyskania kwoty polecenia 
wypłaty. 
3. Za odzyskanie środków Bank pobiera opłatę 
zgodnie z Taryfą.” 
 
§ 75 ust. 1 
„1. Klient odpowiada za informacje złożone przez 
niego w zleceniu lub za brak informacji, 
umożliwiającej prawidłową i terminową 
realizację polecenia wypłaty przez Bank lub inne 
banki, a wszelkie koszty związane z 
korespondencją wyjaśniającą lub zwrotem 
środków polecenia wypłaty, w tym ewentualnym 
przewalutowaniem, spowodowane brakiem lub 
błędnymi informacjami podanymi przez Klienta 
obciążają Klienta.” 
 

Ogólne warunki 
Jest: § 54 ust. 5-6 
„5.Posiadacz rachunku ponosi 
odpowiedzialność za skutki wynikłe z 
niepełnych lub błędnych danych wskazanych 
przez niego w dyspozycji płatniczej, w 
szczególności, kiedy wskazał nieprawidłowy 
unikatowy identyfikator Odbiorcy – w takim 
przypadku PKO Bank Polski SA nie ponosi 
odpowiedzialności za niewykonanie lub 
nieprawidłowe wykonanie dyspozycji 
płatniczej, lecz na żądanie Posiadacza 
rachunku podejmuje starania w celu 
odzyskania kwoty zrealizowanej dyspozycji 
płatniczej. 
6. Na żądanie Posiadacza rachunku PKO Bank 
Polski SA podejmuje starania w celu 
prześledzenia transakcji płatniczej i 
powiadamia go o ich wyniku.” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki, 
oraz 
przeniesienie i 
ujednolicenie 
postanowień 
 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 10 i § 11 
§ 10 
„1. W przypadku, gdy Zleceniodawca złożył w 
Banku żądanie zwrotu kwoty zlecenia 
płatniczego po: 
1) wykonaniu zlecenia, tj. po wysłaniu środków 

pieniężnych do innego banku, Bank dokona 
na rzecz Zleceniodawcy zwrotu środków, pod 
warunkiem otrzymania tych środków 
z innego banku  

Ogólne warunki 
Jest: § 54 ust. 7-8 
„7. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku 
złoży żądanie zwrotu kwoty dyspozycji 
płatniczej po wysłaniu środków pieniężnych 
do innego banku lub po przekazaniu ich 
Odbiorcy, PKO Bank Polski SA zwróci środki 
Posiadaczowi rachunku pod warunkiem ich 
otrzymania z innego banku lub zgody 
Odbiorcy na ich zwrot, z upoważnieniem do 
obciążenia rachunku Odbiorcy zwracaną 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz 
przeniesienie i 
ujednolicenie 
postanowień 
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i w wysokości kwoty zwróconej przez ten 
bank, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 34,  

2) rozliczeniu zlecenia z Odbiorcą w Banku 
(przekazaniu środków Odbiorcy) - Bank 
dokona zwrotu środków, pod warunkiem 
otrzymania od Odbiorcy zgody na ich zwrot, 
zawierającej upoważnienie dla Banku do 
obciążenia rachunku Odbiorcy zwracaną 
kwotą, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 34. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 
Bank nie zwraca prowizji i opłat pobranych od 
Zleceniodawcy z tytułu wykonania pierwotnego 
zlecenia płatniczego. 
3. Warunki zwrotu wskazane w ust. 1 nie dotyczą 
zleceń płatniczych niewykonanych lub 
wykonanych nieprawidłowo, z przyczyn leżących 
po stronie Banku lub agencji Banku.” 
 
§ 11. 
„1. Zwrot środków pieniężnych na rzecz 
Zleceniodawcy jest dokonywany na rachunek 
obciążony  
w wyniku realizacji pierwotnego zlecenia 
płatniczego, z zastrzeżeniem ust. 2.  
2. W przypadku, gdy rachunek, o którym mowa 
w ust. 1, został zamknięty, zwrot środków 
pieniężnych następuje na inny rachunek 
wskazany przez Zleceniodawcę albo przez 
wypłatę gotówki.” 
 
Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 45 ust. 1 
„1. W przypadku zwrotu środków na rzecz 
Zleceniodawcy zwrot ten następuje na rachunek 
pierwotnie obciążony kwotą polecenia wypłaty 
albo w formie gotówkowej, zgodnie z formą 
realizacji zlecenia polecenia wypłaty 
wysyłanego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.” 

kwotą. 
8. Zwrot nie obejmuje prowizji i opłat 
pobranych od Posiadacza rachunku z tytułu 
wykonania pierwotnej dyspozycji płatniczej i 
jest dokonywany na rachunek obciążony w 
wyniku realizacji pierwotnej dyspozycji 
płatniczej albo w formie gotówkowej, zgodnie 
z formą realizacji pierwotnej dyspozycji 
płatniczej. Jeśli rachunek został zamknięty 
albo pierwotne rozliczenie nastąpiło w formie 
gotówkowej, Odbiorca po zgłoszeniu się do 
oddziału może wskazać inny rachunek 
prowadzony w PKO Banku Polskim SA albo 
wypłacić środki w gotówce.” 
 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 12 ust. 1-2 
„1. W przypadku, gdy inny bank, który w ramach 
realizacji zlecenia płatniczego swojego klienta 
przekazał środki do Banku, zwrócił się z prośbą o 
ich zwrot, Bank zwraca środki pod warunkiem, że 
zlecenie nie zostało jeszcze rozliczone z Odbiorcą 
(środki nie zostały przekazane Odbiorcy). 
2. Jeżeli zlecenie płatnicze zostało już rozliczone z 
Odbiorcą (przekazanie środków Odbiorcy), Bank 
dokona zwrotu środków pod warunkiem 
otrzymania od Odbiorcy zgody na ich zwrot, 
zawierającej upoważnienie dla Banku do 
obciążenia rachunku Odbiorcy zwracaną kwotą.” 
 
Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 71 
1. Jeżeli bank wysyłający polecenie wypłaty, 
zwrócił się do Banku z prośbą o anulowanie 
polecenia wypłaty i o zwrot środków, Bank 
anuluje polecenie wypłaty i zwraca środki do 
tego banku pod warunkiem, że polecenie 
wypłaty nie zostało jeszcze rozliczone 
z Beneficjentem w Banku albo Bank nie 
powiadomił Beneficjenta o wpływie środków 
polecenia wypłaty na jego rzecz. 
2. Jeżeli Beneficjent został powiadomiony o 
wpływie środków na jego rzecz lub polecenie 
wypłaty zostało już rozliczone z Beneficjentem, 
anulowanie polecenia wypłaty i zwrot środków 
przez Bank, na podstawie dyspozycji, o której 
mowa w ust. 1, może być wykonane pod 
warunkiem otrzymania od Beneficjenta zgody w 
formie pisemnej na zwrot środków wraz 
z upoważnieniem Banku do obciążenia rachunku 
Beneficjenta kwotą polecenia wypłaty lub zwrotu 
przez Beneficjenta wcześniej wypłaconych 
środków polecenia wypłaty, przy uwzględnieniu 
skutków przewalutowania. 

Ogólne warunki 
Jest: § 54 ust. 9 
„9. W przypadku, gdy inny bank, który w 
ramach realizacji dyspozycji płatniczej 
swojego klienta przekazał środki do PKO 
Banku Polskiego SA, zwrócił się z prośbą o ich 
zwrot, PKO Bank Polski SA zwraca środki pod 
warunkiem, że środki nie zostały przekazane 
Posiadaczowi rachunku albo PKO Bank Polski 
SA nie powiadomił Odbiorcy o wpływie 
środków na jego rzecz. Jeśli środki zostały 
przekazane Posiadaczowi rachunku albo 
został on powiadomiony o wpływie środków, 
PKO Bank Polski SA dokona ich zwrotu pod 
warunkiem otrzymania od Posiadacza 
rachunku zgody na ich zwrot, z 
upoważnieniem do obciążenia rachunku 
zwracaną kwotą.” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz 
przeniesienie i 
ujednolicenie 
postanowień 
 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 12 ust. 3 
„3. Bank, w ramach korygowania 
zarejestrowanych nieprawidłowo transakcji na 

Ogólne warunki 
Jest: § 54 ust. 10  
„10. PKO Bank Polski SA, w ramach 
korygowania zarejestrowanych 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
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rachunku, może bez wezwania Posiadacza 
rachunku oraz bez jego odrębnej dyspozycji 
uznać lub obciążyć rachunek nienależnie 
zaewidencjonowaną kwotą, z zastrzeżeniem, że 
obciążenie nie może spowodować salda 
debetowego na tym rachunku.” 
 
Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 82  
„Bank, w ramach korygowania zarejestrowanych 
nieprawidłowo transakcji na rachunku, może bez 
wezwania Posiadacza rachunku oraz bez jego 
odrębnej dyspozycji uznać lub obciążyć 
rachunek nienależnie zaewidencjonowaną kwotą, 
z zastrzeżeniem, że obciążenie nie może 
spowodować salda debetowego na tym 
rachunku.” 

nieprawidłowo transakcji na rachunku, może 
bez wezwania Posiadacza rachunku oraz bez 
jego odrębnej dyspozycji uznać lub obciążyć 
rachunek, z zastrzeżeniem, że obciążenie nie 
może spowodować zadłużenia 
przeterminowanego na tym rachunku.” 
 

warunki 
oraz 
przeniesienie i 
ujednolicenie 
postanowień 
 
 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 8 
„1. W przypadku zlecenia płatniczego na 
rachunek w Banku, niezwłocznie, po otrzymaniu 
środków zlecenia, Bank stawia je do dyspozycji 
Odbiorcy, z zastrzeżeniem przepisów 
dotyczących transakcji negocjowanej, w 
przypadku których za udostępnienie środków 
uważa się powiadomienie Klienta  
o możliwości zawarcia transakcji negocjowanej. 
2. Bank przekazuje Odbiorcy pełną kwotę 
otrzymanego zlecenia płatniczego, a prowizje lub 
opłaty należne Bankowi pobierane są odrębnie, 
bez potrącania z kwoty zlecenia.” 
 
 

Ogólne warunki 
Jest: § 55 ust. 1-2 
„1. PKO Bank Polski SA udostępnia 
Posiadaczowi rachunku kwotę transakcji 
płatniczej niezwłocznie po uznaniu rachunku 
PKO Banku Polskiego SA tą kwotą, z 
zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
transakcji negocjowanej, w przypadku 
których za udostępnienie środków uważa się 
powiadomienie Posiadacza rachunku o 
możliwości zawarcia transakcji 
negocjowanej. 
2. PKO Bank Polski SA udostępnia 
Posiadaczowi rachunku pełną kwotę 
otrzymanej transakcji płatniczej, a prowizje 
lub opłaty należne PKO Bankowi Polskiemu 
SA pobierane są odrębnie, bez potrącania z 
kwoty transakcji.” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz 
przeniesienie i 
ujednolicenie 
postanowień 
 
 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 9 
„1. Jeśli rozliczenie z Klientem następuje w 
walucie innej niż waluta zlecenia płatniczego, 
stosuje się kursy walut ogłaszane w Tabeli 
kursów walut Banku w momencie otrzymania 
zlecenia, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, Bank 
stosuje kursy: 

1) dla rozliczenia bezgotówkowego - 
odpowiednio kurs kupna albo sprzedaży 
dla dewiz, 

2) dla rozliczenia gotówkowego - 
odpowiednio kurs kupna albo sprzedaży 
dla pieniędzy. 

3. Do rozliczania prowizji lub opłat pobieranych 
przez Bank, przy dokonywaniu rozliczeń, o 
których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio 
postanowienia ust. 2. 
4. Kursy walut Banku mogą ulegać zmianie w 
ciągu dnia roboczego i podawane są do 
wiadomości w aktualnej Tabeli kursów walut 
Banku, dostępnej w oddziałach Banku oraz na 
stronach internetowych Banku 
(http:/www.pkobp.pl). 
5. Jeżeli do zlecenia płatniczego została zawarta 
transakcja negocjowana, do rozliczenia kwoty 
tego zlecenia z Klientem stosuje się kursy 
negocjowane. 
6. Realizacja transakcji negocjowanej odbywa 
się na podstawie zawartej, między Bankiem a 
Zleceniodawcą lub Odbiorcą, umowy dotyczącej 
możliwości przeprowadzania negocjowanej 
transakcji wymiany walut wymienialnych w 
Banku oraz zgodnie z odrębnymi regulaminami 
dotyczącymi zawierania i wykonywania tych 
umów.” 
 
Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 7 i § 8 ust. 1-3 oraz § 59 ust. 1 
 
§ 7 
„1. Do rozliczenia polecenia wypłaty z Klientem, 
stosuje się kursy walut ogłaszane w Tabeli 
kursów walut PKO BP SA, jeżeli rozliczenie z 
Klientem następuje w walucie innej niż waluta 

Ogólne warunki 
Jest: § 55 ust. 3-6 
„3. Jeżeli rozliczenie z Posiadaczem rachunku 
następuje w walucie innej niż waluta 
dyspozycji płatniczej, do rozliczenia zarówno 
kwoty dyspozycji, jak i należnych PKO 
Bankowi Polskiemu SA prowizji lub opłat, 
stosuje się kursy walut ogłaszane w Tabeli 
kursów walut PKO Banku Polskiego SA w 
momencie otrzymania dyspozycji płatniczej 
Posiadacza rachunku lub transakcji 
płatniczej innego banku, z uwzględnieniem § 
83, przy zastosowaniu następujących 
kursów: 

1) dla rozliczenia bezgotówkowego - 
odpowiednio kurs kupna albo 
sprzedaży dla dewiz, 

2) dla rozliczenia gotówkowego - 
odpowiednio kurs kupna albo 
sprzedaży dla pieniędzy, 

3) dla rozliczenia prowizji w przypadku 
przelewów zagranicznych/walutowych 
– kurs średni NBP. 

4. Kursy walut mogą ulegać zmianie w ciągu 
dnia roboczego i podawane są do 
wiadomości w aktualnej Tabeli kursów walut 
PKO Banku Polskiego SA, dostępnej w 
placówkach PKO Banku Polskiego SA oraz 
na stronie internetowej. 
5. Jeżeli do dyspozycji płatniczej została 
zawarta transakcja negocjowana, do 
rozliczenia kwoty tej dyspozycji płatniczej 
stosuje się kursy negocjowane, a realizacja 
transakcji płatniczej odbywa się na 
podstawie odrębnej umowy dotyczącej 
przeprowadzania negocjowanej transakcji 
wymiany walut wymienialnych. 
6. Jeżeli w kasie placówki PKO Banku 
Polskiego SA brak jest bilonu w danej walucie 
obcej a zachodzi konieczność wydania reszty 
w tym bilonie, PKO Bank Polski SA przelicza tę 
resztę na walutę polską po kursie średnim 
NBP.” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz 
przeniesienie i 
ujednolicenie 
postanowień 
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realizowanego polecenia wypłaty, z 
zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 
2. Kursy walut Banku mogą ulegać zmianie w 
ciągu dnia roboczego i podawane są do 
wiadomości w aktualnej Tabeli kursów walut 
PKO BP SA, dostępnej w oddziałach Banku oraz 
na stronach internetowych Banku www.pkobp.pl. 
3. Jeżeli do polecenia wypłaty została zawarta 
transakcja negocjowana, do rozliczenia kwoty 
polecenia wypłaty stosuje się kurs negocjowany. 
4. Realizacja transakcji negocjowanej odbywa 
się na podstawie umowy, zawartej między 
Bankiem a Zleceniodawcą lub Beneficjentem 
(posiadającymi rachunek bankowy w Banku), o 
przeprowadzanie transakcji negocjowanej oraz 
zgodnie z odrębnymi regulaminami, dotyczącymi 
zawierania i wykonywania tych umów.” 
 
§ 8 ust. 1-3 
„1. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1, 
Bank stosuje: 

1) dla rozliczenia bezgotówkowego - 
odpowiednio kurs kupna albo sprzedaży 
dla dewiz, 

2) dla rozliczenia gotówkowego - 
odpowiednio kurs kupna albo sprzedaży 
dla pieniędzy. 

2. Dla rozliczenia prowizji Bank stosuje kurs 
średni NBP publikowany w Tabeli kursów walut 
PKO BP SA. 
3. Dla rozliczenia kosztów innych banków 
uczestniczących w realizacji polecenia wypłaty 
w obrocie dewizowym, Bank stosuje kursy 
zgodnie z ust.1.” 
 
§ 59 ust. 1 
„1. Rozliczenie polecenia wypłaty z 
Beneficjentem, z zastrzeżeniem § 8 ust.4,  
odbywa się z zastosowaniem: 

1) bieżących kursów walut z Tabeli kursów 
walut PKO BP SA obowiązującej w dniu 
daty waluty dla Klienta albo 

2) kursu negocjowanego – jeżeli do 
polecenia wypłaty otrzymywanego 
została zawarta transakcja 
negocjowana.” 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 17 
„1. Złożenie zlecenia wpłaty gotówkowej na 
rachunek może być dokonywane: 

1) za pośrednictwem oddziału Banku albo 
agencji Banku poprzez:  
a) wypełnienie formularza przez 

Zleceniodawcę,  
b) wypełnienie przez pracownika Banku 

lub agenta Banku formularza w 
aplikacji na podstawie informacji 
przekazanych przez Zleceniodawcę 
oraz wydrukowanie na ich 
podstawie, dokumentu, 
zaakceptowanego następnie przez 
Zleceniodawcę, przez złożenie 
podpisu, na dowód zgodności z 
dyspozycją, 

2) poprzez wykorzystanie karty płatniczej. 
2. Zleceniodawca wpłaty gotówkowej podaje: 

1) dane wpłacającego (imię, nazwisko i 
adres albo nazwę i adres),  

2) dane Odbiorcy wpłaty (imię, nazwisko i 
adres albo nazwę i adres), zgodnie z 
wymogami formularza, o którym mowa 
w ust. 1, 

3) numer rachunku Odbiorcy, zgodnie z § 4 
ust. 4, 

4) kwotę i walutę wpłaty, 
5) tytuł wpłaty, 
6) inne dane niezbędne ze względu na rodzaj 

składanego zlecenia wpłaty gotówkowej. 
3. Bank zastrzega sobie prawo weryfikacji 
danych dotyczących Zleceniodawcy 
dokonującego wpłaty gotówkowej, w 

Ogólne warunki 
Jest: § 56  
„1. Złożenie dyspozycji wpłaty gotówki (w tym 
usługa polegająca na wpłacie gotówki na 
rachunek płatniczy konsumenta za pomocą 
urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w 
placówce dostawcy) na rachunek może być 
dokonywane: 

1) w placówce PKO Banku Polskiego SA 
poprzez:  
a) samodzielne wypełnienie 

formularza przez Klienta,  
b) wypełnienie przez przedstawiciela 

PKO Banku Polskiego SA danych 
w aplikacji na podstawie 
informacji przekazanych przez 
Posiadacza rachunku – dyspozycje 
przygotowaną na podstawie tych 
informacji przedkłada się do 
podpisu Posiadacza rachunku, a 
złożenie przez niego podpisu 
oznacza potwierdzenie 
poprawności danych, 

2) poprzez wykorzystanie karty płatniczej, 
3) w inny uzgodniony sposób. 

2. Posiadacz rachunku podaje: 
1) dane wpłacającego (imię, nazwisko i 

adres albo nazwę i adres) ,  
2) dane Odbiorcy wpłaty (imię, nazwisko i 

adres albo nazwę i adres), zgodnie z 
wymogami dyspozycji, 

3) numer rachunku Odbiorcy, 
4) kwotę i walutę, 
5) tytuł, 
6) inne dane niezbędne ze względu na 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
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szczególności dokonuje weryfikacji danych 
Zleceniodawcy w zakresie podanym  
w Komunikacie Banku.  
4. Bank ustala godzinę graniczną, podawaną w 
Komunikacie Banku, po której, dla wyliczenia 
maksymalnego czasu realizacji płatności, 
otrzymane przez Bank zlecenie płatnicze uznaje 
się za otrzymane następnego dnia roboczego. 
5. Bank zobowiązuje się do wykonania zlecenia 
wpłaty gotówkowej niezwłocznie w dniu złożenia 
tego zlecenia, jednak nie później niż w 
następnym dniu roboczym w przypadku, gdy 
zlecenie na rachunek prowadzony w innym 
banku zostało złożone przez Zleceniodawcę po 
godzinie, o której mowa w ust. 4. 
6. Wpłata gotówkowa w walucie wymienialnej 
na rachunek Odbiorcy prowadzony w Banku jest 
realizowana bez przewalutowania na walutę 
polską albo na inną walutę wymienialną, 
wyłącznie  
w przypadku, gdy rachunek Odbiorcy 
prowadzony jest w walucie wskazanej w 
zleceniu. 
7. Wpłata gotówkowa w walucie wymienialnej 
na rachunek prowadzony w innym banku, jest 
realizowana po przewalutowaniu na walutę 
polską a równowartość w PLN kwoty tej wpłaty 
zostaje przekazana do wskazanego banku. 
8. Przewalutowanie, o którym mowa w ust. 7, 
jest dokonywane zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 pkt 2 i 
ust. 3. 
9. W przypadku, gdy kwota wpłaty gotówkowej 
ma być przekazana do innego banku w walucie 
wymienialnej bez przewalutowania, o którym 
mowa w ust. 7, Zleceniodawca powinien złożyć 
„Zlecenie polecenia wypłaty wysyłanego”, które 
zostanie zrealizowane zgodnie z Regulaminem 
dotyczącym poleceń wypłaty w obrocie 
dewizowym, o którym mowa w § 1 ust. 5.” 

rodzaj składanej dyspozycji wpłaty 
gotówkowej. 

3. Wpłata gotówki na rachunek prowadzony 
w PKO Banku Polskim SA w walucie tego 
rachunku jest udostępniana na rachunku 
niezwłocznie po otrzymaniu środków 
pieniężnych, nie później niż w tym samym 
dniu roboczym. 
4. W przypadku wpłaty gotówki na rachunek 
prowadzony w innym banku, PKO Bank Polski 
SA przekazuje środki niezwłocznie w dniu 
złożenia dyspozycji płatniczej, jednak nie 
później niż w następnym dniu roboczym w 
przypadku, gdy zlecenie płatnicze zostało 
złożone po godzinie, o której mowa w § 50 
ust. 6. 
5. Wpłata gotówki w walucie wymienialnej na 
rachunek Odbiorcy prowadzony w PKO Banku 
Polskim SA jest realizowana bez 
przewalutowania na walutę polską albo na 
inną walutę wymienialną, wyłącznie w 
przypadku, gdy rachunek Odbiorcy 
prowadzony jest w walucie wskazanej w 
dyspozycji. 
6. Wpłata gotówki w walucie wymienialnej na 
rachunek prowadzony w innym banku, jest 
realizowana po przewalutowaniu na walutę 
polską a równowartość w walucie polskiej 
kwoty tej wpłaty zostaje przekazana do 
wskazanego banku. Przewalutowanie jest 
dokonywane zgodnie z § 55 ust. 3.” 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 18 - § 20 
§ 18 
„1. Złożenie zlecenia wypłaty gotówkowej z 
rachunku może być dokonywane za 
pośrednictwem:  

1) oddziału Banku albo agencji Banku, z 
zastrzeżeniem ust. 2, poprzez:  
a) wypełnienie formularza przez 

Zleceniodawcę,  
b) wypełnienie przez pracownika Banku 

lub agenta Banku formularza w 
aplikacji na podstawie informacji 
przekazanych przez Zleceniodawcę 
oraz wydrukowanie na ich 
podstawie, dokumentu, 
zaakceptowanego następnie przez 
Zleceniodawcę, przez złożenie 
podpisu, na dowód zgodności z 
dyspozycją, 

c) wykorzystanie karty płatniczej,  
2) w inny, uzgodniony sposób. 

2. Maksymalna kwota wypłaty gotówkowej w 
agencji Banku podawana jest w Komunikacie 
Banku.” 
 
§ 19 
„1. Oddział Banku może określić kwotę 
jednostkowej wypłaty gotówkowej, powyżej 
której Zleceniodawca powinien zgłosić wypłatę 
w terminie wcześniejszym, wskazanym przez 
Bank w Komunikacie Banku.  
2. Wysokość kwoty, o której mowa w ust. 1, 
podawana jest w Komunikacie Banku.  
3. W przypadku, gdy zgłoszenia wypłaty 
gotówkowej nie dokonano w terminie, o którym 
mowa w ust. 1, wypłata gotówkowa może nie 
zostać zrealizowana.  
4. W przypadku nieodebrania kwoty w terminie 
określonym w Komunikacie, Bank może pobrać 
opłatę z tytułu nieodebrania zgłoszonej wypłaty 
gotówkowej.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 57  
„1. Złożenie dyspozycji wypłaty gotówki z 
rachunku może być dokonywane w sposób 
wskazany w § 56 ust 1. 
2. Oddział PKO Banku Polskiego SA może 
określić kwotę jednostkowej wypłaty gotówki, 
powyżej której Posiadacz rachunku powinien 
zgłosić wypłatę w terminie wcześniejszym. 
Wysokość kwoty oraz wymagany termin 
powiadomienia wskazany jest w Komunikacie.  
3. PKO Bank Polski SA podaje w Komunikacie, 
informację o wysokości maksymalnych kwot 
wypłat gotówki w agencjach PKO Banku 
Polskiego SA. 
4. Dyspozycja wypłaty gotówki powinna 
zawierać: 

1) numer rachunku, z jakiego dokonywana 
jest wypłata gotówki, 

2) kwotę i walutę wypłaty, 
3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do 

odbioru gotówki, 
4) datę wypłaty, 
5) tytuł wypłaty. 

5. Na żądanie PKO Banku Polskiego SA 
Posiadacz rachunku zobowiązany jest do 
okazania dodatkowego dokumentu 
umożliwiającego potwierdzenie jego 
tożsamości.” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz  
przeniesienie i 
ujednolicenie 
postanowień 
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§ 20 
„1. Na żądanie Banku Zleceniodawca 
zobowiązany jest do okazania dodatkowego 
dokumentu umożliwiającego potwierdzenie 
tożsamości w przypadku realizacji wypłaty 
gotówkowej w kwocie przewyższającej kwotę 
podaną w Komunikacie Banku.  
2. W przypadku, gdy wypłata gotówkowa 
następuje na rzecz osoby nie będącej 
Posiadaczem rachunku, Bank stwierdza jej 
tożsamość i sprawdza, czy jest ona osobą 
upoważnioną przez Posiadacza rachunku do 
odbioru kwoty wypłaty.”  
 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 21 
„1. Złożenie polecenia przelewu może nastąpić za 
pośrednictwem: 

1) za pośrednictwem oddziału Banku albo 
agencji Banku: 
a) poprzez wypełnienie formularza przez 

Zleceniodawcę,  
b) poprzez wypełnienie przez 

pracownika Banku lub agenta Banku 
formularza w aplikacji na podstawie 
informacji przekazanych przez 
Zleceniodawcę oraz wydrukowanie 
na ich podstawie, dokumentu, 
zaakceptowanego następnie przez 
Zleceniodawcę, przez złożenie 
podpisu, na dowód zgodności z 
dyspozycją, 

2) z wykorzystaniem elektronicznego, 
zabezpieczonego nośnika informacji, 
zawierającego plik  
w strukturze uzgodnionej z Bankiem 
(wyłącznie za pośrednictwem oddziału 
Banku), 

3) z wykorzystaniem usług bankowości 
elektronicznej, jeżeli Zleceniodawca 
zawarł umowę  
z Bankiem, o której mowa w § 4 ust. 3. 

2. Zleceniodawca polecenia przelewu podaje 
odpowiednio dane, o których mowa w § 17 ust. 
2.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 58 ust. 1-2 
„1. PKO Bank Polski SA realizuje dyspozycje 
płatnicze w formie: 

1) polecenia przelewu (usługa, o której 
mowa art. 3 ust. 4 ustawy, z 
wyłączeniem polecenia przelewu 
wewnętrznego, polecenia przelewu 
SEPA, polecenia przelewu w walucie 
obcej) 

2) polecenia przelewu wewnętrznego 
(usługa inicjowana przez płatnika 
polegająca na umożliwieniu 
przekazania środków pieniężnych 
między rachunkami płatniczymi 
prowadzonymi przez tego samego 
dostawcę) tj.: przekazanie środków 
pieniężnych pomiędzy rachunkami 
prowadzonymi w PKO Banku Polskim 
SA. 

2. Złożenie dyspozycji polecenia przelewu lub 
polecenia przelewu wewnętrznego może być 
dokonywane w sposób wskazany w § 56 ust 
1 pkt 1 i 3 lub z wykorzystaniem usługi 
bankowości elektronicznej lub usługi 
bankowości telefonicznej.” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
 

Brak postanowień Ogólne warunki 
Jest: § 58 ust. 3-4 
3. Dyspozycja polecenia przelewu lub 
polecenia przelewu wewnętrznego zawiera: 

1) numer rachunku, który ma być 
obciążony,  

2) dane Posiadacza rachunku zgodnie z 
wymogami zlecenia,  

3) dane Odbiorcy przelewu (imię, 
nazwisko i adres albo nazwę i adres), 
zgodnie z wymogami dyspozycji, 

4) numer rachunku Odbiorcy, 
5) kwotę i walutę, 
6) tytuł, 
7) datę realizacji przelewu, w tym 

ewentualnie dyspozycję blokady 
środków pieniężnych na poczet 
realizacji przelewu z przyszłą datą 
realizacji, 

8) inne dane niezbędne ze względu na 
rodzaj składanej dyspozycji. 

4. W ramach polecenia przelewu PKO Bank 
Polski oferuje również natychmiastowe 
polecenie przelewu, które wykonywane jest w 
zakresie określonym w Komunikacie.” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
doprecyzowanie 
postanowień  

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 25 
„1. Zlecenia płatnicze wykonywane przez Bank 
na podstawie dyspozycji Zleceniodawcy, 
złożonej  
w sposób, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 1 i 
3, mogą mieć charakter zlecenia stałego lub 
przelewu predefiniowanego. 
2. Zlecenia płatnicze, o których mowa w ust. 1, 

Ogólne warunki 
Jest: § 58 ust. 5 
„5. Polecenie przelewu lub polecenie przelewu 
wewnętrznego może mieć charakter: 

1) zlecenia stałego, oznaczającego usługę 
inicjowaną przez Posiadacza rachunku 
polegającą na cyklicznym 
przekazywaniu środków pieniężnych w 
określonej wysokości z jego rachunku 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
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polegają na regularnym lub ponawianym 
wykonywaniu przez Bank przelewów w 
określonych przez Zleceniodawcę kwotach i 
terminach na wskazany rachunek: 

1) stałej kwoty, w stałych cyklach 
czasowych, w przypadku zlecenia 
stałego, 

2) zmiennej kwoty, w stałych lub zmiennych 
cyklach czasowych, w przypadku 
przelewu predefiniowanego.  

3.  Bank ustala godzinę graniczną, podawaną w 
Komunikacie Banku, do której, w przypadku 
zlecenia stałego lub przelewu predefiniowanego, 
Zleceniodawca jest zobowiązany do zapewnienia 
na rachunku środków pieniężnych w wysokości 
umożliwiającej wykonanie przez Bank danego 
zlecenia stałego lub przelewu predefiniowanego 
w dniu płatności i pobranie należnych Bankowi 
prowizji lub opłat.” 

na rachunek Odbiorcy, 
2) zlecenia zmiennego, oznaczającego 

usługę inicjowaną przez Posiadacza 
rachunku polegającą na 
przekazywaniu środków pieniężnych 
na rachunek Odbiorcy w zmiennej 
kwocie, w stałych lub zmiennych 
cyklach czasowych.” 

obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

oraz 
przeniesienie i 
ujednolicenie 
postanowień 
 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 22 
„2. Bank zobowiązuje się do wykonania 
polecenia przelewu niezwłocznie w dniu jego 
złożenia, jednak nie później niż w następnym 
dniu roboczym w przypadku, gdy polecenie 
przelewu na rachunek prowadzony w innym 
banku zostało złożone przez Zleceniodawcę po 
godzinie, o której mowa w ust. 1, o ile w treści 
tego zlecenia nie wskazano późniejszego terminu 
realizacji.  
3. Termin wykonania polecenia przelewu, o 
którym mowa w ust. 2, może być przedłużony o 
jeden dzień roboczy w przypadku, gdy polecenie 
przelewu zostało złożone w formie, o której 
mowa w § 21 ust. 1 pkt 1 lit. a, z przedłużenia 
terminu nie stosuje się do zleceń płatniczych 
dotyczących należności, do których stosuje się 
przepisy w zakresie ordynacji podatkowej oraz 
wynikające z Wspólnotowego Kodeksu Celnego. 
4. W przypadku, gdy Zleceniodawca składa 
polecenie przelewu z przyszłą datą realizacji, 
zobowiązany jest do zgłoszenia tej informacji w 
formie uzgodnionej z Bankiem.  
5. Polecenie przelewu na rachunek prowadzony 
w innym banku, złożone z przyszłą datą realizacji 
przypadającą na dzień nie będący dniem 
roboczym dla Banku, będzie wykonane przez 
Bank  
w pierwszym dniu roboczym następującym po 
dacie wskazanej w tym poleceniu przelewu. 
6. Bank wykonuje polecenia przelewu z przyszłą 
datą realizacji w zakresie określonym w 
Komunikacie Banku, o którym mowa w § 1 ust. 
4.  
7. Bank ustala godzinę graniczną, podawaną w 
Komunikacie Banku, do której, w przypadku 
przelewu  
z przyszłą datą realizacji, Zleceniodawca jest 
zobowiązany do zapewnienia na rachunku 
środków pieniężnych w wysokości 
umożliwiającej wykonanie przez Bank tego 
przelewu w dniu płatności  
i pobranie należnych Bankowi prowizji lub opłat.” 
 

Ogólne warunki 
Jest: § 59  
„1. W przypadku polecenia przelewu, PKO 
Bank Polski SA przekazuje środki pieniężne na 
rachunek w innym banku niezwłocznie w dniu 
złożenia dyspozycji, jednak nie później niż w 
następnym dniu roboczym w przypadku, gdy 
zlecenie zostało złożone po godzinie, o której 
mowa w § 50 ust. 6, o ile w dyspozycji nie 
wskazano późniejszego terminu realizacji. 
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może być 
przedłużony o jeden dzień roboczy w 
przypadku, gdy dyspozycja została złożona w 
formie papierowej, z zastrzeżeniem ograniczeń 
tego przedłużenia określonych przez przepisy 
prawa. 
3. W przypadku polecenia przelewu 
wewnętrznego środki są udostępniane na 
rachunku Odbiorcy nie później niż w tym 
samym dniu roboczym, o ile w dyspozycji 
płatniczej nie wskazano późniejszego terminu 
realizacji. 
4. W przypadku natychmiastowego polecenia 
przelewu, zasada opisana w ust. 1 nie 
obowiązuje, a dyspozycja realizowana jest 7 
dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. 
5. W przypadku dyspozycji płatniczej z 
przyszłą datą realizacji Posiadacz rachunku w 
dniu płatności, do godziny wskazanej w 
Komunikacie, jest zobowiązany do 
zapewnienia na rachunku środków 
pieniężnych w wysokości umożliwiającej 
wykonanie przez PKO Bank Polski SA tej 
dyspozycji i pobranie należnych prowizji lub 
opłat.” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 23 
„1. Polecenie przelewu w walucie wymienialnej 
między rachunkami w Banku jest realizowane 
bez przewalutowania na walutę polską albo na 
inną walutę wymienialną, wyłącznie w 
przypadku, gdy rachunki Zleceniodawcy i 
Odbiorcy prowadzone są w walucie wskazanej w 
tym zleceniu.  
2. Polecenie przelewu w walucie wymienialnej 
między rachunkami w Banku jest realizowane  
z przewalutowaniem na walutę polską albo na 
inną walutę wymienialną w przypadku, gdy 
rachunki Zleceniodawcy i Odbiorcy prowadzone 
są w różnych walutach, z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust.2, nie ma 
możliwości realizacji polecenia przelewu między 

Ogólne warunki 
Jest: § 60  
„1. Polecenie przelewu jest realizowane po 
przewalutowaniu na walutę polską, a 
równowartość w walucie polskiej kwoty 
dyspozycji jest przekazywana do wskazanego 
banku.  
2. Polecenie przelewu wewnętrznego w 
walucie wymienialnej jest realizowane z 
przewalutowaniem na walutę polską albo na 
inną walutę wymienialną w przypadku, gdy 
oba rachunki prowadzone są w różnych 
walutach, a dyspozycja realizowane jest w 
jednej z walut, w której prowadzone są te 
rachunki. 
3. Przewalutowania dotyczące dyspozycji 
płatniczych, o których mowa w ust.1 i 2 są 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
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rachunkami w walucie innej niż jedna z walut, w 
której prowadzone są te rachunki. 
4. W przypadku złożenia polecenia przelewu w 
walucie wymienialnej na rachunek prowadzony 
w innym banku, polecenie to będzie wykonane 
po przewalutowaniu na walutę polską, a 
równowartość w PLN kwoty tego polecenia 
przelewu zostanie przekazana do wskazanego 
banku.  
5. Przewalutowania dotyczące zleceń 
płatniczych, o których mowa w ust. 2 i 4, są 
dokonywane zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 pkt 1 i ust. 
3-6. 
6. W przypadku, gdy kwota przelewu ma być 
przekazana do innego banku w walucie 
wymienialnej bez przewalutowania, o którym 
mowa w ust. 4, Zleceniodawca powinien złożyć 
„Zlecenie polecenia wypłaty wysyłanego”, które 
zostanie zrealizowane zgodnie z Regulaminem 
dotyczącym poleceń wypłaty w obrocie 
dewizowym, o którym mowa w § 1 ust. 5.” 

dokonywane zgodnie z § 55.” 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 27 ust. 2 i § 28 
§ 27 ust. 2 
„2. Podstawą realizacji poleceń zapłaty dla 
Płatnika jest udzielenie przez niego zgody, 
stanowiącej jednocześnie zgodę dla banku 
Płatnika na obciążanie rachunku Płatnika 
kwotami poleceń zapłaty.” 
 
§ 28. 
„Płatnik przekazuje zgodę do Odbiorcy lub banku 
Płatnika w następujący sposób: 
1) egzemplarz przeznaczony dla Odbiorcy - w 

sposób wskazany przez Odbiorcę, 
2) egzemplarz przeznaczony dla banku 

Płatnika: 
a) osobiście albo drogą 

korespondencyjną do banku Płatnika,  
b) z wykorzystaniem usług bankowości 

elektronicznej, o ile bankowość 
elektroniczna dopuszcza taką 
możliwość,  

c) do Odbiorcy, razem z egzemplarzem 
przeznaczonym dla Odbiorcy - w 
sposób wskazany przez Odbiorcę.”  

 

Ogólne warunki 
Jest: § 61 ust. 1-5 
„1. Polecenie zapłaty realizowane jest na 
rachunek Odbiorcy w oparciu o zgodę 
Posiadacza rachunku, która stanowi 
jednocześnie zgodę dla PKO Banku Polskiego 
SA na obciążanie rachunku wskazanego przez 
Posiadacza rachunku.  
2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, zawiera:  

1) dane Posiadacza rachunku (imię, 
nazwisko),  

2) numer rachunku Posiadacza rachunku 
w strukturze NRB, będący unikatowym 
identyfikatorem, 

3) nazwę i adres Odbiorcy,  
4) identyfikator Odbiorcy (NIP albo NIW – 

10-cyfrowy Numer Identyfikacyjny 
Wierzyciela, stosowany, w przypadku 
Odbiorcy nieposiadającego numeru 
NIP),  

5) identyfikator płatności (IDP) określony 
przez Odbiorcę.  

3. Posiadacz rachunku przekazuje zgodę do 
Odbiorcy lub PKO Banku Polskiego SA w 
następujący sposób: 

1) egzemplarz przeznaczony dla Odbiorcy 
- w sposób wskazany przez Odbiorcę, 

2) egzemplarz przeznaczony dla PKO 
Banku Polskiego SA: 
a) osobiście albo drogą 

korespondencyjną,  
b) z wykorzystaniem usługi 

bankowości elektronicznej, o ile 
usługa ta dopuszcza taką 
możliwość,  

c) do Odbiorcy, razem z 
egzemplarzem przeznaczonym dla 
Odbiorcy - w sposób wskazany 
przez Odbiorcę.  

4. PKO Bank Polski SA rejestruje zgodę w 
terminie do 3 dni roboczych po jej otrzymaniu, 
o ile dokument został wypełniony w sposób 
prawidłowy.  
5. Posiadacz rachunku może cofnąć zgodę, w 
sposób wskazany w ust. 3. PKO Bank Polski 
SA rejestruje cofnięcie zgody, w sposób 
określony w ust. 4. Polecenie zapłaty, które 
zostanie złożone lub wpłynie do PKO Banku 
Polskiego SA po zarejestrowaniu cofnięcia 
zgody, nie zostanie wykonane.”  

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz  
doprecyzowanie 
postanowień 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 34  
„1. Płatnik może złożyć w Banku, działającym 
jako bank Płatnika, żądanie zwrotu 
zrealizowanego polecenia zapłaty, na rachunek, 
do którego została udzielona zgoda, w terminie 
do:  

1) 8 tygodni (56 dni kalendarzowych), od 
dnia dokonania obciążenia rachunku 
Płatnika, w przypadku gdy Płatnikiem jest 

Ogólne warunki 
Jest: § 61 ust. 6-7 i ust. 9 
„6. Posiadacz rachunku może złożyć 
dyspozycję odwołania niezrealizowanego 
polecenia zapłaty (wstrzymania obciążenia 
rachunku) nie później niż do końca dnia 
roboczego poprzedzającego dzień jego 
realizacji.  
7. Posiadacz rachunku może złożyć żądanie 
zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty na 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz 
doprecyzowanie 
postanowień 
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konsument, w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego, 

2) 5 dni roboczych od dnia dokonania 
obciążenia rachunku Płatnika, w 
przypadku pozostałych Płatników. 

2. Żądanie zwrotu polecenia zapłaty Płatnik 
może złożyć: 

1) w oddziale Banku, podając: 
a) numer rachunku Płatnika, 
b) dane Płatnika (imię, nazwisko albo 

nazwę), 
c) tytuł płatności, oznaczający numer 

faktury (rachunku) dotyczącej 
polecenia zapłaty, którą Płatnik 
otrzymał od Odbiorcy, 

d) kwotę polecenia zapłaty, 
e) dane Odbiorcy (nazwę i adres), 
f) NIP/NIW Odbiorcy, jeśli Płatnik 

posiada tę informację, 
g) adnotację „zwrot” w rubryce 

„szczegóły płatności”, jeśli Płatnik 
składa żądanie na formularzu 
polecenia zapłaty,  

2) elektronicznie, jeżeli Płatnik zawarł 
umowę z Bankiem, o której mowa w § 4 
ust. 3, o ile bankowość elektroniczna 
dopuszcza taką możliwość. 

3. Bank przywraca rachunek Płatnika do stanu, 
jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca realizacja 
polecenia zapłaty, tzn. w dniu złożenia żądania 
zwrotu polecenia zapłaty uznaje ten rachunek 
kwotą zwrotu z datą tego złożenia, wraz z 
odsetkami z tytułu oprocentowania rachunku, 
naliczonymi przez Bank od kwoty zwrotu, za 
okres od dnia obciążenia rachunku do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia przez Płatnika 
żądania zwrotu.” 

rachunek, do którego została udzielona zgoda, 
w terminie do 8 tygodni, tzn. 56 dni 
kalendarzowych od dnia dokonania 
obciążenia rachunku. (…) 
(…) 
9. Realizując żądanie zwrotu, PKO Bank Polski 
SA przywraca rachunek Posiadacza rachunku 
do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała 
miejsca realizacja polecenia zapłaty, tzn. w 
dniu złożenia żądania zwrotu uznaje 
rachunek kwotą zwrotu z datą jego złożenia, 
wraz z odsetkami z tytułu oprocentowania 
rachunku, naliczonymi od kwoty zwrotu, za 
okres od dnia obciążenia rachunku do dnia 
poprzedzającego dzień zwrotu.” 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 37  
„1. Przed otrzymaniem polecenia zapłaty przez 
Bank, działający jako bank Płatnika, Płatnik może  
w uzgodniony z Bankiem sposób, złożyć w 
Banku odwołanie niezrealizowanego polecenia 
zapłaty, które oznacza wstrzymanie obciążenia 
rachunku Płatnika wskazanym, przyszłym 
poleceniem zapłaty. 
2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, Płatnik 
może złożyć: 

1) w oddziale Banku,  
2) elektronicznie, jeżeli Płatnik zawarł 

umowę z Bankiem, o której mowa w § 4 
ust. 3, o ile bankowość elektroniczna 
dopuszcza taką możliwość.  

3. Składając odwołanie niezrealizowanego 
polecenia zapłaty, Płatnik podaje: 

1) numer rachunku Płatnika, 
2) dane Płatnika (imię, nazwisko albo 

nazwę), 
3) termin, do którego Płatnik zleca 

wstrzymanie obciążania jego rachunku, 
4) informację, czy w ramach podanego w 

pkt 3 terminu, odwołanie ma dotyczyć 
tylko pierwszego czy wszystkich poleceń 
zapłaty spełniających warunki określone 
w pkt 5-9, 

5) tytuł płatności, oznaczający numer 
faktury (rachunku) dotyczącej 
odwoływanego polecenia zapłaty, którą 
Płatnik otrzymał od Odbiorcy, 

6) kwotę polecenia zapłaty, 
7) dane Odbiorcy (nazwę i adres), 
8) NIP/NIW Odbiorcy, jeśli Płatnik posiada 

tę informację, 
9) numer zgody, jeśli Płatnik posiada tę 

informację, 
10) datę płatności polecenia zapłaty, którego 

dotyczy odwołanie, oznaczającą datę 
płatności wskazaną Płatnikowi przez 
Odbiorcę na fakturze (rachunku). 

4. Odwołanie niezrealizowanego polecenia 
zapłaty może być złożone przez Płatnika w 

Ogólne warunki 
Jest: § 61 ust. 8 
„8. Odwołanie niezrealizowanego polecenia 
zapłaty lub żądanie zwrotu zrealizowanego 
polecenia zapłaty na rachunek zwrotu 
Posiadacz rachunku może złożyć w oddziale 
PKO Banku Polskiego SA albo z 
wykorzystaniem usługi bankowości 
elektronicznej lub usługi bankowości 
telefonicznej, o ile usługi te dopuszczają taką 
możliwość.”  
 
 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz 
doprecyzowanie 
postanowień 
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Banku nie później niż do końca dnia roboczego 
poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia 
rachunku, tzn. wskazaną przez Odbiorcę na 
fakturze (rachunku) datę płatności.”  

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 26 ust. 3  
„3. Rozliczenia w formie polecenia zapłaty 
prowadzone są wyłącznie w PLN poprzez 
rachunki prowadzone w PLN.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 62 ust. 1 
„1. Polecenie zapłaty realizowane jest 
wyłącznie w walucie polskiej.”  
 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz  
doprecyzowanie 
postanowień 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 32  
„1. Bank, działając jako Bank Płatnika, realizuje 
otrzymane z banku Odbiorcy polecenie zapłaty 
w dniu jego otrzymania, tzn. obciąża rachunek 
Płatnika z tą datą, z zastrzeżeniem § 33. 
2. Płatnik jest zobowiązany do zapewnienia na 
rachunku środków pieniężnych w wysokości 
umożliwiającej wykonanie polecenia zapłaty i 
pobranie należnych prowizji lub opłat - w 
terminie na koniec dnia roboczego 
poprzedzającego dzień realizacji polecenia 
zapłaty przez Bank.  
3. Bank nie dokonuje płatności częściowych z 
rachunku Płatnika z tytułu otrzymanego 
polecenia zapłaty.  
4. W przypadku otrzymania kilku poleceń 
zapłaty, dotyczących rachunku tego samego 
Płatnika, do realizacji w jednym terminie, Bank 
obciąża rachunek Płatnika w kolejności wpływu 
tych poleceń zapłaty, z zastrzeżeniem, że 
polecenie zapłaty przekraczające wysokość 
wolnych środków na rachunku Płatnika, o 
których mowa w § 33 pkt 2, nie zostanie 
zrealizowane i Bank realizuje wówczas 
odpowiednio następne polecenie zapłaty, 
zgodnie z kolejnością wpływu.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 62 ust. 2-4 
„2. PKO Bank Polski SA realizuje polecenie 
zapłaty w dniu jego otrzymania, tzn. obciąża 
rachunek Posiadacza rachunku z tą datą, z 
zastrzeżeniem ust.5. 
3. PKO Bank Polski SA nie dokonuje płatności 
częściowych z rachunku Posiadacza rachunku 
z tytułu otrzymanego polecenia zapłaty.  
4. W przypadku otrzymania kilku poleceń 
zapłaty, dotyczących rachunku tego samego 
Posiadacza rachunku, do realizacji w jednym 
terminie, PKO Bank Polski SA obciąża 
rachunek Posiadacza rachunku w kolejności 
wpływu tych poleceń zapłaty, z zastrzeżeniem, 
że polecenie zapłaty przekraczające wysokość 
wolnych środków na rachunku Posiadacza 
rachunku, nie zostanie zrealizowane i PKO 
Bank Polski SA realizuje wówczas 
odpowiednio następne polecenie zapłaty, 
zgodnie z kolejnością wpływu.” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz  
doprecyzowanie 
postanowień 
 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 33 
„Bank prowadzący rachunek Płatnika nie 
zrealizuje otrzymanego polecenia zapłaty jeżeli: 
1) brak jest zgody lub została ona cofnięta, 
2) kwota wolnych środków na rachunku 

Płatnika jest niewystarczająca na pokrycie 
kwoty tego zlecenia i kwoty należnych 
prowizji lub opłat, 

3) rachunek Płatnika został zamknięty, 
4) Płatnik złożył, na zasadach określonych w 

§ 37, odwołanie niezrealizowanego 
polecenia zapłaty.” 

 

Ogólne warunki 
Jest: § 62 ust. 5 
„5. PKO Bank Polski SA nie zrealizuje 
otrzymanego polecenia zapłaty, jeżeli: 

1) brak jest zgody lub została ona 
cofnięta, 

2) kwota wolnych środków na rachunku 
Posiadacza rachunku jest 
niewystarczająca na pokrycie kwoty 
tej dyspozycji i kwoty należnych 
prowizji lub opłat, 

3) rachunek Posiadacza rachunku został 
zamknięty, 

4) Posiadacz rachunku złożył odwołanie 
niezrealizowanego polecenia zapłaty.” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz 
doprecyzowanie 
postanowień  
 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 36 
„W sprawach spornych dotyczących rozliczeń w 
formie polecenia zapłaty Płatnik bezpośrednio 
kontaktuje się z Odbiorcą.” 
 

Ogólne warunki 
Jest: § 62 ust. 6 
„6. W sprawach spornych dotyczących 
rozliczeń w formie polecenia zapłaty 
Posiadacz rachunku kontaktuje się 
bezpośrednio z Odbiorcą.” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz 
doprecyzowanie 
postanowień w 
zakresie podmiotowym 
 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 5 
„1. Walutą polecenia wypłaty są waluty 
wymienialne ogłaszane w Komunikacie PKO BP 
SA, dla których Bank posiada bank 
korespondenta, oraz PLN w obrocie dewizowym, 
z zastrzeżeniem ust. 2.  
2. Jeżeli wskazaną przez zleceniodawcę walutą 
polecenia wypłaty jest waluta PLN, a bank 
beneficjenta nie prowadzi rozliczeń w PLN, Bank 
odmawia realizacji zlecenia.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 63 ust. 1 
„1. PKO Bank Polski SA realizuje dyspozycje 
przelewu zagranicznego w walutach 
wymienialnych określonych w Komunikacie 
oraz w walucie polskiej ,o ile bank Odbiorcy 
prowadzi rozliczenia w walucie polskiej – w 
przeciwnym wypadku PKO Bank Polski SA 
odmawia realizacji dyspozycji.” 
 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
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Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 6 
„1. Polecenie wypłaty rozlicza się z Klientem w 
formie bezgotówkowej albo w formie 
gotówkowej, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. W formie gotówkowej może być rozliczone 
tylko polecenie wypłaty ze zlecenia bądź na rzecz 
Klienta będącego konsumentem w rozumieniu 
kodeksu cywilnego.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 63 ust. 2 
„2. PKO Bank Polski SA rozlicza przelew 
zagraniczny w formie bezgotówkowej albo 
w formie gotówkowej.” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 19 
„1. Realizacja polecenia wypłaty odbywa się na 
podstawie zlecenia złożonego przez 
Zleceniodawcę w formie: 

1) papierowej, a mianowicie: 
a) wypełnionego samodzielnie przez 

Zleceniodawcę formularza zlecenia 
wykonania polecenia wypłaty 
wysyłanego  składanego w oddziale 
albo  

b) wypełnionego przez pracownika 
formularza zlecenia wykonania 
polecenia wypłaty wysyłanego 
poprzez wprowadzenie do systemu 
informacji przekazanych ustnie przez 
Zleceniodawcę, 

2) elektronicznej – jeżeli Zleceniodawca 
zawarł umowę z Bankiem, na świadczenie 
usługi bankowości elektronicznej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 
lit. b, Zleceniodawca zobowiązany jest przedłożyć 
także dokumenty (np. faktura, kontrakt) 
zawierające dane niezbędne do realizacji 
polecenia wypłaty.  
3. Zlecenie, przygotowane na podstawie 
informacji i dokumentów przedstawionych przez 
Zleceniodawcę, przedkłada się do podpisu 
Zleceniodawcy w formie wydrukowanego z 
systemu informatycznego Banku zlecenia, 
zawierającego przekazane informacje. Złożenie 
podpisu przez Zleceniodawcę oznacza 
potwierdzenie poprawności danych 
wydrukowanych na zleceniu.”  

Ogólne warunki 
Jest: § 64 
„1. Złożenie dyspozycji przelewu 
zagranicznego może być dokonywane: 

1) za pośrednictwem oddziału PKO 
Banku Polskiego SA poprzez: 
a)  samodzielne wypełnienie 

formularza przez Posiadacza 
rachunku,   

b)  wypełnienie przez przedstawiciela 
PKO Banku Polskiego SA danych 
w aplikacji na podstawie 
informacji przekazanych przez 
Posiadacza rachunku – 
dyspozycję przygotowaną na 
podstawie tych informacji 
przedkłada się do podpisu 
Posiadacza rachunku, a złożenie 
przez niego podpisu oznacza 
potwierdzenie poprawności 
danych, 

2) z wykorzystaniem usługi bankowości 
elektronicznej lub usługi bankowości 
telefonicznej  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 
1 lit. b, Posiadacz rachunku zobowiązany jest 
przedłożyć także dokumenty (np. faktura, 
kontrakt) zawierające dane niezbędne do 
realizacji przelewu zagranicznego.” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
 
 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 20 ust. 1 
„1. Zlecenie polecenia wypłaty (w tym w formie 
elektronicznej) oraz dokumenty przedkładane, 
zgodnie z § 19 ust. 2 i 3, powinny zawierać w 
szczególności: 

1) kwotę i walutę polecenia wypłaty, 
2) nazwę (firmę) lub imię i nazwisko oraz 

adres beneficjenta, 
3) numer rachunku bankowego Beneficjenta 

w strukturze IBAN lub innej strukturze, 
jeżeli bank Beneficjenta nie przyjął 
struktury rachunków bankowych IBAN, 
z zastrzeżeniem ust 4, 

4) kod BIC banku beneficjenta a w 
przypadku jego braku – nazwę i adres 
oraz National ID banku beneficjenta albo 
pełną nazwę i pełny adres banku 
Beneficjenta dla poleceń wypłaty innych 
niż realizowane w trybie pilnym, z 
uwzględnieniem § 17 ust.6, 

5) instrukcję kosztową - jeżeli 
Zleceniodawca nie wskaże instrukcji 
kosztowej, polecenie wypłaty jest 
realizowane z instrukcją kosztową SHA,  

6) numer rachunku Zleceniodawcy do 
rozliczenia kwoty polecenia wypłaty, 

7) numer rachunku Zleceniodawcy do 
rozliczenia prowizji i opłat należnych 
z tytułu realizacji polecenia wypłaty, jeżeli 
Zleceniodawca wskazał instrukcję 
kosztową SHA albo OUR; w przypadku, 

Ogólne warunki 
Jest: § 65 
„Dyspozycja przelewu zagranicznego oraz 
dokumenty przedkładane, zgodnie z § 64 ust. 
2, powinny zawierać: 
1) kwotę i walutę przelewu zagranicznego, 
2) nazwę (firmę) lub imię i nazwisko oraz 

adres Odbiorcy, 
3) numer rachunku bankowego Odbiorcy w 

strukturze IBAN lub innej strukturze, jeżeli 
bank Odbiorcy nie przyjął struktury 
rachunków bankowych IBAN,  

4) kod BIC banku Odbiorcy a w przypadku 
jego braku – nazwę i adres oraz National 
ID banku odbiorcy albo pełną nazwę i 
pełny adres banku Odbiorcy dla 
przelewów zagranicznych innych niż 
realizowane w trybie pilnym, z 
wyłączeniem przelewu zagranicznego do 
EOG, 

5) instrukcję kosztową - przy czym dla 
przelewów zagranicznych do krajów EOG 
w walutach tych krajów dopuszczalne 
jest stosowanie wyłącznie instrukcji 
kosztowej SHA albo OUR, z zastrzeżeniem 
§ 67 ust.1. Jeżeli Posiadacz rachunku nie 
wskaże instrukcji kosztowej, przelew 
zagraniczny jest realizowany z instrukcją 
kosztową SHA,  

6) numer rachunku Posiadacza rachunku do 
rozliczenia kwoty przelewu zagranicznego 
albo walutę wpłaty w kasie, 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz  
doprecyzowanie 
postanowień 
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gdy Zleceniodawca poda w zleceniu tylko 
jeden numer rachunku, przyjmuje się, że 
jest to rachunek dla rozliczenia zarówno 
kwoty polecenia wypłaty, jak i prowizji i 
opłat, 

8) datę waluty dla banku - jeżeli 
Zleceniodawca nie wskaże daty waluty 
dla banku, polecenie wypłaty jest 
realizowane z datą waluty spot albo w 
przypadku polecenia wypłaty SEPA i 
polecenia wypłaty EOG w walucie EUR, z 
datą waluty tomnext.” 

 

7) numer rachunku Posiadacza rachunku do 
rozliczenia prowizji lub opłat należnych 
z tytułu realizacji przelewu zagranicznego, 
jeżeli Posiadacz rachunku wskazał 
instrukcję kosztową SHA albo OUR; (w 
przypadku, gdy Posiadacz rachunku poda 
w dyspozycji tylko jeden numer 
rachunku, przyjmuje się, że jest to 
rachunek dla rozliczenia zarówno kwoty 
przelewu zagranicznego, jak i prowizji lub 
opłat) albo walutę wpłaty w kasie, 

8) datę waluty dla banku oznaczającą dzień, 
w którym przekazywana przelewem 
zagranicznym kwota jest udostępniona 
do dyspozycji banku otrzymującego 
przelew zagraniczny - jeżeli Posiadacz 
rachunku nie wskaże daty waluty dla 
banku, przelew zagraniczny jest 
realizowany z datą waluty spot albo w 
przypadku polecenia przelewu 
zagranicznego do EOG w walucie EUR, z 
datą waluty tomnext.” 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 12 i § 13  
§ 12  
„1. Bank odpowiada za realizację polecenia 
wypłaty, zgodnie z instrukcjami złożonymi przez 
Zleceniodawcę w zleceniu, z zastrzeżeniem, że 
Zleceniodawca zobowiązany jest do podania 
wszystkich wymaganych informacji na 
formularzu zlecenia w sposób dokładny 
i czytelny.  
2. Na podstawie danych przekazanych przez 
Zleceniodawcę, Bank określi rodzaj polecenia 
wypłaty, wybierając spośród rodzajów poleceń 
wypłaty wskazanych w § 15. 
3. Bank nie przyjmuje zlecenia do realizacji, jeżeli 
Zleceniodawca nie poda wszystkich 
wymaganych informacji.” 
 
§ 13. 
„Bank dokonuje wyboru sposobu realizacji 
polecenia wypłaty z należytą starannością oraz 
w sposób umożliwiający prawidłową realizację 
polecenia wypłaty w oparciu o dane przekazane 
przez Zleceniodawcę.” 
 

Ogólne warunki 
Jest: § 66 
„1. Biorąc pod uwagę umowy 
międzybankowe, możliwości techniczne oraz 
wymogi prawa powszechnie obowiązującego, 
PKO Bank Polski SA dokonuje wyboru 
sposobu realizacji przelewu zagranicznego z 
należytą starannością oraz w sposób 
umożliwiający jego prawidłową realizację w 
oparciu o dane przekazane przez Posiadacza 
rachunku. 
2. PKO Bank Polski SA odpowiada za 
realizację przelewu zagranicznego, zgodnie z 
instrukcjami złożonymi przez Posiadacza 
rachunku w dyspozycji, z zastrzeżeniem, że 
Posiadacz rachunku, który samodzielnie 
wypełnia formularz zobowiązany jest do 
podania wszystkich wymaganych informacji 
na formularzu dyspozycji w sposób dokładny 
i czytelny.  
3. Na podstawie danych przekazanych przez 
Posiadacza rachunku, PKO Bank Polski określi 
rodzaj przelewu zagranicznego, wybierając 
spośród rodzajów wskazanych w § 67. 
4. W razie podania przez Posiadacza rachunku 
nieprawdziwych informacji, odpowiedzialność 
ciąży na Posiadaczu rachunku.” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 15 i  § 16 
§ 15 
„Na podstawie przyjętego zlecenia, Bank 
realizuje: 
1) polecenia wypłaty SEPA , tj. polecenia 

wypłaty: 
a) realizowane przez banki, które działają na 

obszarze SEPA oraz podpisały umowę 
przystąpienia do polecenia wypłaty SEPA 
(SEPA Credit Transfer Adherence 
Agreement), 

b) w walucie EUR, 
c) zawierające instrukcję kosztową SHA, 
d) zawierające numer rachunku bankowego 

Zleceniodawcy i beneficjenta 
w strukturze IBAN albo NRB dla 
płatności kierowanych do innych 
banków krajowych, 

e) zawierające kod BIC banku beneficjenta 
(zwany też kodem SWIFT), 

f) o ustalonej strukturze XML, ze 
wskazaniem charakteru SEPA, 

2) polecenia wypłaty EOG, tj. polecenia wypłaty: 
a) w obrocie z państwami należącymi do 

EOG w walutach krajów EOG z 
zastrzeżeniem § 5, 

b) zawierające instrukcję kosztową SHA 
albo OUR - dyspozycja zawierająca 
instrukcję kosztowa BEN nie zostanie 
przyjęta do realizacji, 

3) pozostałe polecenia wypłaty – tj. polecenia 

Ogólne warunki 
Jest: § 67 
„Na podstawie przyjętej dyspozycji przelewu 
zagranicznego, PKO Bank Polski SA realizuje: 
1) polecenie przelewu SEPA (usługa 

inicjowana przez płatnika polegająca na 
umożliwieniu przekazania środków 
pieniężnych w walucie EUR z rachunku 
płatniczego płatnika na rachunek 
płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy 
wykonują działalność na obszarze SEPA), 
tj. dyspozycję: 
a) realizowaną przez banki, które 

działają na obszarze SEPA, 
b) w walucie EUR, 
c) zawierającą instrukcję kosztową SHA, 
d) zawierającą numer rachunku 

bankowego Posiadacza rachunku i 
Odbiorcy w strukturze IBAN albo 
NRB dla płatności kierowanych do 
innych banków krajowych, 

e) zlecane w formie bezgotówkowej 
2) polecenie przelewu w walucie obcej 

(wysyłane do banków krajowych) - 
(usługa inicjowana przez płatnika 
polegająca na umożliwieniu przekazania 
środków z krajowego rachunku 
płatniczego płatnika u dostawcy na 
krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u 
dostawcy w walucie innej niż waluta 
polska oraz EUR), tj. dyspozycję: 
a) z wyłączeniem waluty EUR, 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
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wypłaty inne niż wskazane w pkt 1 i 2, 
zawierające dowolną instrukcję kosztową 
(SHA, BEN albo OUR), zgodnie z dyspozycją 
Zleceniodawcy.” 

 
§ 16. 
„1.  W przypadku poleceń wypłaty EOG płatność 
może być zrealizowana mimo niepodania albo 
podania błędnego: 

1) kodu BIC banku Beneficjenta lub  
2) numeru rachunku bankowego 

Beneficjenta w strukturze IBAN (lub NRB 
dla płatności kierowanych do innych 
banków krajowych).  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Bank 
pobierze od Zleceniodawcy dodatkową opłatę 
NON-STP, zgodnie z Taryfą.” 
 

b) zawierającą numer rachunku 
bankowego Posiadacza rachunku i 
Odbiorcy w strukturze IBAN albo 
NRB dla płatności kierowanych do 
innych banków krajowych, 

c) zlecane w formie bezgotówkowej, 
3) polecenie przelewu do banków 

zagranicznych (inne niż polecenie 
przelewu SEPA) - (usługa, o której mowa 
w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem 
polecenia przelewu wewnętrznego, 
polecenia przelewu SEPA, polecenia 
przelewu w walucie obcej oraz inne 
przelewy zagraniczne świadczone przez 
Bank) – zlecane w formie bezgotówkowej 
albo gotówkowej.” 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 17 
„1. Polecenia wypłaty, określone w § 15, 
realizowane są z datą waluty dla banku spot, z 
zastrzeżeniem ust.3. 
2. Polecenie wypłaty może zostać zrealizowane, 
na życzenie Zleceniodawcy, w trybie pilnym z 
datą waluty dla banku tomnext albo overnight 
co wiąże się z dodatkową opłatą ponoszoną 
przez Zleceniodawcę zgodnie z obowiązującą 
Taryfą, z zastrzeżeniem ust 4. 
3. Polecenie wypłaty SEPA oraz Polecenie 
wypłaty EOG w walucie EUR jest  standardowo 
realizowane z datą waluty dla banku tomnext, 
nawet w przypadku, gdy Zleceniodawca  
wybierze datę waluty spot, bez pobierania 
dodatkowej opłaty za realizację polecenia 
wypłaty w trybie pilnym.  
4. Polecenie wypłaty SEPA, co do zasady, nie 
może być realizowane z datą waluty dla banku 
overnight. Taka możliwość jest ostatecznie 
weryfikowana przez aplikację informatyczną 
Banku na etapie rejestracji płatności. 
5. Warunkiem realizacji polecenia wypłaty w 
trybie pilnym, o którym mowa w ust. 2, jest: 

1) bezgotówkowe rozliczenie polecenia 
wypłaty, 

2) złożenie zlecenia realizacji polecenia 
wypłaty w walutach wskazanych w 
Komunikacie PKO BP SA, 

3) wskazanie przez Zleceniodawcę w 
zleceniu kodu BIC banku beneficjenta, 
a w przypadku jego braku - nazwy i 
adresu wraz z National ID banku 
beneficjenta, 

4) wskazanie przez Zleceniodawcę numeru 
rachunku bankowego beneficjenta 
w strukturze IBAN albo NRB albo innej 
strukturze, jeżeli bank beneficjenta nie 
przyjął struktury rachunków bankowych 
IBAN. 

6. Polecenie wypłaty, o którym mowa w ust. 3, 
może nie spełniać warunków realizacji polecenia 
wypłaty w trybie pilnym, określonych w ust. 5.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 68 
„1. Przelew zagraniczny, określony w § 67, 
realizowany jest z datą waluty dla banku spot, 
z zastrzeżeniem ust.3. 
2. Przelew zagraniczny może zostać 
zrealizowany, na życzenie Posiadacza 
rachunku, w trybie pilnym z datą waluty dla 
banku tomnext albo overnight , z 
zastrzeżeniem ust 4. 
3. Przelew zagraniczny do EOG w walucie EUR 
jest standardowo realizowany z datą waluty 
dla banku tomnext, nawet w przypadku, gdy 
Posiadacz rachunku wybierze datę waluty 
spot, bez konieczności spełnienia wszystkich 
warunków określonych w ust. 5. 
4. Polecenie przelewu SEPA, co do zasady, nie 
może być realizowane z datą waluty dla 
banku overnight. Taka możliwość jest 
ostatecznie weryfikowana przez aplikację 
informatyczną PKO Banku Polskiego SA na 
etapie rejestracji dyspozycji. 
5. Warunkiem realizacji przelewu 
zagranicznego w trybie pilnym, o którym 
mowa w ust. 2, jest: 

1) bezgotówkowe rozliczenie przelewu 
zagranicznego, 

2) złożenie dyspozycji przelewu 
zagranicznego w walutach 
wskazanych w Komunikacie PKO BP 
SA, 

3) wskazanie przez Posiadacza rachunku 
kodu BIC banku Odbiorcy, 
a w przypadku jego braku - nazwy i 
adresu wraz z National ID banku 
beneficjenta, 

4) wskazanie przez Posiadacza rachunku 
numeru rachunku bankowego 
Odbiorcy w strukturze IBAN albo NRB 
albo innej strukturze, jeżeli bank 
Odbiorcy nie przyjął struktury 
rachunków bankowych IBAN.” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
 
 
 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 21 i § 30  
§ 21 
„1. Zlecenie polecenia wypłaty, Bank przyjmuje 
do realizacji na datę przyszłą, tj. datę waluty dla 
Klienta będącą późniejszym dniem roboczym niż 
dzień przyjęcia tego zlecenia w oddziale, pod 
warunkiem, że spełnione są warunki przy 
składaniu zlecenia, o których mowa w § 20, a 
zlecenie jest realizowane w ciężar rachunku 
prowadzonego w Banku. 
2. Realizacja polecenia wypłaty z datą przyszłą 
jest możliwa dla każdego rodzaju polecenia 
wypłaty, niezależnie od formy składania zlecenia. 
3. Jeżeli Zleceniodawca wskazał jako datę 
przyszłą, dzień nie będący dniem roboczym dla 
Banku, uznaje się, dla wyznaczenia czasu 
realizacji, że zlecenie zostało złożone następnego 
dnia roboczego. 

Ogólne warunki 
Jest: § 69 
„1. PKO Bank Polski SA przyjmuje również 
dyspozycję przelewu zagranicznego z przyszłą 
datą realizacji o ile przy składaniu dyspozycji 
spełnione są warunki, o których mowa w § 
65, a dyspozycja jest realizowana w ciężar 
rachunku. 
2. Dla dyspozycji z przyszłą datą realizacji, 
rozliczenie z Posiadaczem rachunku odbywa 
się w tej dacie przyszłej z zastosowaniem 
Tabeli kursów walut PKO BP SA obowiązującej 
w dniu daty przyszłej o godzinie 8.00.” 
 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
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4. W przypadku złożenia zlecenia z datą przyszłą, 
Zleceniodawca jest zobowiązany do zapewnienia 
na rachunku środków pieniężnych w wysokości 
umożliwiającej wykonanie tego polecenia 
wypłaty i pobranie należnych Bankowi prowizji i 
opłat, w terminie na koniec dnia 
poprzedzającego dzień wykonania zlecenia.” 
 
§ 30 
„Jeżeli Zleceniodawca złożył zlecenie polecenia 
wypłaty do realizacji na datę przyszłą, rozliczenie 
ze Zleceniodawcą odbywa się w tej dacie 
przyszłej z zastosowaniem Tabeli kursów walut 
PKO BP SA obowiązującej w dniu daty przyszłej 
o godzinie 8.00.” 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 23 
„Zleceniodawca wskazuje każdorazowo formę 
rozliczenia środków umożliwiających rozliczenie 
kwoty zlecenia oraz wszelkich prowizji i opłat 
związanych z jego realizacją: 

1) bezgotówkową - w ciężar określonego 
rachunku lub rachunków bankowych 
prowadzonych  w Banku, albo  

2) gotówkową - przez rozliczenie 
gotówkowe w kasie Banku, 
z zastrzeżeniem, że wpłat gotówkowych 
mogą dokonywać jedynie konsumenci 
oraz, że w przypadku rozliczenia 
gotówkowego zarówno kwota polecenia 
wypłaty, jak i naliczone opłaty i prowizje 
mogą być rozliczone tylko w jednej 
walucie wybranej przez Zleceniodawcę.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 70  
„Posiadacz rachunku wskazuje każdorazowo 
formę rozliczenia środków umożliwiających 
rozliczenie kwoty zlecenia oraz wszelkich 
prowizji i opłat związanych z jego realizacją: 

1) bezgotówkową - w ciężar określonego 
rachunków prowadzonych na rzecz 
Posiadacza rachunku, albo 

2) gotówkową - przez rozliczenie 
gotówkowe w kasie PKO Banku 
Polskiego SA.” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz 
doprecyzowanie 
postanowień 
 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 27 
„Z tytułu otrzymania zlecenia do realizacji, Bank, 
w dniu daty waluty dla Klienta, 
z  uwzględnieniem §§ 29 i 30, rozlicza ze 
Zleceniodawcą: 

1) kwotę polecenia wypłaty w walucie 
określonej w zleceniu, 

2) opłaty i prowizje należne Bankowi, jeżeli 
Zleceniodawca zobowiązuje się do ich 
zapłacenia,  

3) opłatę za instrukcję kosztową OUR, jeżeli 
Zleceniodawca wskazuje tę instrukcję, 

4) opłatę NON-STP, jeżeli jej pobranie jest 
konieczne, z zastrzeżeniem, że opłata 
NON-STP pobierana jest zawsze od 
Zleceniodawcy, niezależnie od instrukcji 
kosztowej wybranej przez Zleceniodawcę, 

5) opłatę za wydanie kopii wysłanego 
polecenia wypłaty na życzenie klienta, 
którą pobiera się zawsze od 
Zleceniodawcy, niezależnie od instrukcji 
kosztowej wybranej przez 
Zleceniodawcę.” 

Ogólne warunki 
Jest:  § 71 
„PKO Bank Polski SA rozlicza z Posiadaczem 
rachunku kwotę przelewu zagranicznego w 
walucie określonej w zleceniu oraz opłaty i 
prowizje należne PKO Bankowi Polskiemu SA 
w dniu złożenia dyspozycji albo we wskazanej 
dacie przyszłej.” 
 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
 
 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: §§ 31-34 
§ 31. 
„W przypadku polecenia wypłaty SEPA oraz 
polecenia wypłaty EOG w walucie EUR, Bank 
uznaje rachunek banku Beneficjenta kwotą 
polecenia wypłaty nie później niż następnego  
dnia roboczego następującego po dacie 
otrzymania zlecenia do realizacji albo po dacie 
przyszłej wskazanej przez Zleceniodawcę, z 
uwzględnieniem godziny granicznej publikowanej 
w Komunikacie PKO BP SA i zasad wskazanych 
w § 18, z zastrzeżeniem § 33.” 
 
§ 32. 
„W przypadku polecenia wypłaty EOG w 
walutach innych niż EUR, Bank uznaje rachunek 
banku Beneficjenta kwotą polecenia wypłaty nie 
później niż trzeciego dnia roboczego 
następującego po dacie otrzymania zlecenia do 
realizacji albo po dacie przyszłej wskazanej przez 
Zleceniodawcę z uwzględnieniem godziny 
granicznej publikowanej w Komunikacie PKO BP 

Ogólne warunki 
Jest:  § 72  
„1. W przypadku przelewu zagranicznego do 
EOG w walucie EUR, PKO Bank Polski SA 
uznaje rachunek banku odbiorcy kwotą 
przelewu zagranicznego nie później niż 
następnego dnia roboczego następującego po 
dniu rozliczenia wskazanym w § 71. 
2. W przypadku przelewu zagranicznego do 
EOG w walutach innych niż EUR, Bank uznaje 
rachunek banku Odbiorcy kwotą przelewu 
zagranicznego nie później niż trzeciego dnia 
roboczego następującego po dniu rozliczenia 
wskazanym w § 71. 
3. W przypadku złożenia dyspozycji w formie 
papierowej termin wskazany w ust 1 i 2 może 
ulec wydłużeniu o jeden dzień roboczy. 
4. W przypadku pozostałych przelewów 
zagranicznych, czas realizacji może być 
dłuższy niż wskazany w ust 1 i 2, z 
zastrzeżeniem, że jest on każdorazowo 
uzależniony od liczby banków 
zaangażowanych w realizację przelewu 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
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SA i zasad wskazanych w § 18, z zastrzeżeniem § 
33.” 
 
§ 33. 
„W przypadku złożenia zlecenia w formie 
papierowej termin wskazany w §§ 31 i 32 może 
ulec wydłużeniu o jeden dzień roboczy.” 
 
§ 34. 
„W przypadku pozostałych poleceń wypłaty, o 
których mowa w § 15 pkt 3, czas realizacji może 
być dłuższy niż wskazany w §§ 31 i 32, z 
zastrzeżeniem że jest on każdorazowo 
uzależniony od liczby banków zaangażowanych 
w realizację polecenia wypłaty.” 

zagranicznego.” 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: §§ 35-39 
§ 35 
„1. Zleceniodawca może zrezygnować z realizacji 
polecenia wypłaty bez ponoszenia opłat z tego 
tytułu do końca dnia poprzedzającego dzień 
rozpoczęcia jego wykonywania przez Bank, z 
uwzględnieniem ust. 2. 
2. Zleceniodawca może zrezygnować z realizacji 
polecenia wypłaty bez ponoszenia opłat z tego 
tytułu w dniu jego wykonania, w przypadku gdy 
możliwości techniczne Banku na to pozwalają, 
ale nie później niż do momentu obciążenia 
rachunku Zleceniodawcy. 
3. W przypadku rezygnacji, o której mowa w ust. 
1 i 2, Zleceniodawca składa stosowne 
oświadczenie na piśmie w formie tekstu 
indywidualnego albo w innej uzgodnionej 
formie.” 
 
§ 36. 
„Zleceniodawca może złożyć dyspozycję 
anulowania zlecenia po obciążeniu rachunku 
zleceniodawcy, za przyjęcie której Bank pobiera 
opłaty, zgodnie z Taryfą.” 
 
§ 37. 
„1. W przypadku, gdy dyspozycja anulowania 
zlecenia została złożona przez Zleceniodawcę 
przed wysłaniem polecenia wypłaty do banku 
otrzymującego, Bank, z zastrzeżeniem § 36, 
anuluje zlecenie i zwraca środki, obejmujące 
kwotę zlecenia oraz wszelkich prowizji i opłat 
pobranych od Zleceniodawcy w związku z 
przyjęciem zlecenia do realizacji, z 
zastosowaniem reguł stosowania kursów walut 
określonych w §§ 8 i 9.  
2. Różnice kursowe wynikające  z  ewentualnego 
przewalutowania kwoty anulowanego polecenia 
wypłaty na walutę rachunku bądź wypłaty w 
kasie obciążają Zleceniodawcę.” 
 
§ 38. 
„1. W przypadku, gdy dyspozycja anulowania 
zlecenia została złożona przez Zleceniodawcę po 
zrealizowaniu polecenia wypłaty wysyłanego, to 
jest po wysłaniu polecenia wypłaty do banku 
otrzymującego, Bank, z zastrzeżeniem § 36, 
zwraca, zgodnie z dyspozycją anulowania, na 
rzecz Zleceniodawcy, pod warunkiem otrzymania 
zwrotu środków z banku beneficjenta 
oraz w wysokości kwoty zwróconej. W tym 
przypadku Bank nie zwraca żadnych opłat i 
prowizji pobranych od Zleceniodawcy, z tytułu 
przyjęcia zlecenia do realizacji. 
2. Rozliczenie zwracanej kwoty polecenia 
wypłaty odbywa się z zastosowaniem reguł 
stosowania kursów walut określonych w §§ 8 i 
9. 
3. Różnice kursowe wynikające z ewentualnego 
przewalutowania kwoty anulowanego polecenia 
wypłaty na walutę rachunku bądź wypłaty 
gotówkowej obciążą Zleceniodawcę.” 
 
§ 39. 
„W przypadku wystąpienia kosztów banku 

Ogólne warunki 
Jest:  § 73  
„1. Do momentu obciążenia rachunku 
Posiadacz rachunku może rezygnować z 
realizacji przelewu zagranicznego bez 
ponoszenia opłat z tego tytułu. 
2. Po obciążeniu rachunku albo dokonaniu 
wpłaty gotówkowej przez Posiadacza 
rachunku może on złożyć dyspozycję 
anulowania przelewu zagranicznego.  
3. W przypadku, gdy dyspozycja anulowania 
została złożona przez Posiadacza rachunku 
przed wysłaniem przelewu zagranicznego do 
banku otrzymującego, PKO Bank Polski SA 
anuluje transakcję i zwraca środki z 
zastosowaniem § 55.   
4. W przypadku, gdy dyspozycja anulowania 
została złożona przez Posiadacza rachunku po 
zrealizowaniu przelewu zagranicznego, to jest 
po jego wysłaniu do banku otrzymującego, 
PKO Bank Polski SA, dokonuje zwrotu 
środków, z zastosowaniem § 54 ust.7 i 8 i § 
55.” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
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pośredniczącego lub banku beneficjenta, z tytułu 
anulowania polecenia wypłaty zgodnie z 
dyspozycją Zleceniodawcy, koszty te ponosi 
Zleceniodawca.” 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 44 
„1, Jeżeli bank pośredniczący lub bank 
beneficjenta anulował polecenie wypłaty i 
zwrócił środki z przyczyn nie leżących po stronie 
Banku oraz bez dyspozycji anulowania złożonej 
przez Zleceniodawcę, środki te zwraca się 
niezwłocznie Zleceniodawcy z pobraniem 
należnych Bankowi opłat, zgodnie z Taryfą, z 
uwzględnieniem ust. 2. 
2. Powstałe koszty banków pośredniczących i 
banku beneficjenta oraz opłaty i prowizje należne 
Bankowi ponosi Zleceniodawca.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 74 
„Jeżeli bank pośredniczący lub bank odbiorcy 
anulował przelew zagraniczny i zwrócił środki 
bez dyspozycji anulowania złożonej przez 
Posiadacza rachunku, PKO bank Polski SA 
zwraca środki Posiadaczowi rachunku z 
zastosowaniem § 54 ust. 8 i § 55.” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
 
 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 9 
„Do rozliczenia anulowań i zwrotów stosuje się 
kursy publikowane w Tabeli kursów walut PKO 
BP SA zgodnie z § 8 ust. 1 z dnia ich rozliczenia z 
Klientem, z wyjątkiem sytuacji, gdy następują 
one z przyczyn leżących po stronie Banku. W 
takim przypadku stosuje się kursy zastosowane 
do pierwotnego rozliczenia.” 
 
 

Ogólne warunki 
Jest:  § 75  
„Do rozliczenia anulowanej albo zwróconej 
kwoty przelewu zagranicznego oraz kosztów 
innych banków uczestniczących w realizacji 
przelewu zagranicznego, PKO Bank Polski SA 
stosuje kursy zgodnie z § 55.” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
 
 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: §§ 40-42 
§ 40 
„1. Zleceniodawca może złożyć zlecenie 
dodatkowych czynności dotyczących uzupełnień, 
zmian lub zapytań do polecenia wypłaty. 
2. Zleceniodawca składa zlecenie, o którym 
mowa w ust. 1, w postaci wypełnionego 
formularza.” 
 
§ 41. 
„1. Za wykonanie czynności dodatkowych Bank 
pobiera opłaty zgodnie z Taryfą od 
Zleceniodawcy w momencie złożenia zlecenia 
takich czynności. 
2. W przypadku, gdy Bank ustali, że konieczność 
podjęcia dodatkowych czynności wynika z 
przyczyn występujących po stronie Banku, 
opłatę, o której mowa w ust. 1, zwraca się 
niezwłocznie Zleceniodawcy.” 
 
§ 42. 
„1. Na podstawie przyjętego zlecenia, Bank 
wykonuje dodatkowe czynności zgodnie z 
dyspozycją Zleceniodawcy. 
2. W przypadku otrzymania jakichkolwiek 
informacji z banku pośredniczącego lub z banku 
beneficjenta dotyczących polecenia wypłaty, do 
którego zostały zlecone dodatkowe czynności, 
Bank niezwłocznie powiadamia Zleceniodawcę 
w sposób z nim uzgodniony.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 76 
„1. Posiadacz rachunku może zlecić 
dodatkowe czynności dotyczące uzupełnień, 
zmian lub zapytań do przelewu zagranicznego. 
2. Na podstawie przyjętej dyspozycji PKO 
Bank Polski SA wykonuje dodatkowe 
czynności zgodnie z dyspozycją Posiadacza 
rachunku.” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 51 
„1. Warunkiem realizacji przez Bank polecenia 
wypłaty otrzymywanego jest, w szczególności 
wskazanie prawidłowych danych 
umożliwiających realizację polecenia wypłaty, w 
tym dotyczących Beneficjenta, umożliwiających 
dokonanie z nim rozliczenia, z 
uwzględnieniem § 53. 
2. Polecenie wypłaty zostało otrzymane przez 
Bank, kiedy do Banku wpłynęły zarówno środki, 
jaki i informacje pozwalające na realizację 
polecenia wypłaty.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 77 ust. 1 
„1. Przelew zagraniczny uznaje się za 
otrzymany przez PKO Bank Polski SA, gdy do 
PKO Banku Polskiego SA wpłynęły zarówno 
środki, jaki i prawidłowe dane umożliwiające 
realizację otrzymanego przelewu 
zagranicznego.” 
 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
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zmiana porządkowa 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 54 
„1. Polecenia wypłaty otrzymywane, które nie 
zawierają numeru rachunku bankowego 
Beneficjenta, Bank realizuje tylko dla Klienta 
będącego konsumentem.  
2. Warunkiem realizacji polecenia wypłaty, o 
którym mowa w ust. 1, jest wskazanie w 
poleceniu wypłaty imienia i nazwiska 
Beneficjenta oraz adresu lub innych danych (np. 
numer dokumentu stwierdzającego tożsamość) 
Beneficjenta, umożliwiających jego wezwanie do 
oddziału Banku lub identyfikację, z 
uwzględnieniem § 68.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 77 ust. 2 
„2.  Warunkiem realizacji przelewu 
zagranicznego, który nie zawiera numeru 
rachunku Odbiorcy, jest wskazanie w nim 
imienia i nazwiska Odbiorcy oraz adresu lub 
innych danych Odbiorcy umożliwiających 
jego identyfikację po zgłoszeniu się 
Posiadacza rachunku w oddziale PKO Banku 
Polskiego SA (np. numeru dokumentu 
stwierdzającego tożsamość, identyfikatora 
płatności).” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt. 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 55 
„1. Bank realizuje polecenie wypłaty 
otrzymywane jako: 

1) polecenie wypłaty SEPA, które spełnia 
warunki wskazane w § 15 pkt 1  

2) polecenie wypłaty LVP, 
3) zlecenie płatnicze otrzymane od 

instytucji finansowych, na podstawie 
odrębnych umów, 

4) pozostałe polecenia wypłaty – inne niż 
wskazane w pkt 1-3. 

2. W ramach poleceń wypłaty, o których mowa 
w ust. 1, mogą być realizowane świadczenia 
emerytalno–rentowe.” 
 

Ogólne warunki 
Jest: § 78 ust. 1-2 
„1. PKO Bank Polski SA realizuje przelew 
zagraniczny otrzymywany jako: 

1) polecenie przelewu SEPA, które spełnia 
warunki wskazane  
w § 67 pkt 1  

2) polecenie przelewu w walucie obcej 
(otrzymane od banków krajowych), 

3) polecenie przelewu od banków 
zagranicznych (inne niż polecenie 
przelewu SEPA). 

2. W ramach przelewów zagranicznych, o 
których mowa w ust. 1, mogą być realizowane 
świadczenia emerytalno–rentowe.” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 8 ust. 4 
„4. W przypadku jeżeli polecenie wypłaty jest 
świadczeniem emerytalno-rentowym, do 
wyliczenia przychodu do opodatkowania, zaliczki 
na poczet podatku dochodowego od osób 
fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne 
Bank stosuje kurs średni NBP z ostatniego dnia 
roboczego poprzedzającego dzień uzyskania 
przychodu.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 78 ust. 3 
„3. Jeżeli przelew zagraniczny jest 
świadczeniem emerytalno-rentowym, do 
wyliczenia przychodu do opodatkowania, 
zaliczki na poczet podatku dochodowego od 
osób fizycznych i składki na ubezpieczenie 
zdrowotne PKO Bank Polski SA stosuje kurs 
średni NBP z ostatniego dnia roboczego 
poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt. 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 60 

„Polecenie wypłaty z Beneficjentem Bank 
rozlicza przez: 
1) uznanie wskazanego w poleceniu 

wypłaty rachunku bankowego 
Beneficjenta odpowiednio w walucie 
wymienialnej lub w PLN, zgodnie z walutą 
tego rachunku albo 

2) wypłatę gotówkową w walucie 
wymienialnej lub w PLN, zgodnie z jego 
dyspozycją, jeżeli dane polecenia 
wypłaty nie zawierają numeru rachunku 
bankowego Beneficjenta, albo 

3) uznanie wskazanego przez Beneficjenta 
rachunku bankowego odpowiednio 
w walucie wymienialnej lub w PLN, 
zgodnie z walutą tego rachunku, jeżeli 
dane polecenia wypłaty nie zawierają 
numeru rachunku Beneficjenta.” 

Ogólne warunki 
Jest:  § 79  
„PKO Bank Polski SA rozlicza przelew 
zagraniczny otrzymywany poprzez: 
1) uznanie wskazanego rachunku Odbiorcy 

odpowiednio w walucie wymienialnej lub 
w walucie polskiej, zgodnie z walutą tego 
rachunku albo 

2) wypłatę gotówkową w walucie 
wymienialnej lub w walucie polskiej, 
zgodnie z  dyspozycją Posiadacza 
rachunku, jeżeli dane przelewu 
zagranicznego nie zawierają numeru 
rachunku Odbiorcy, albo 

3) uznanie wskazanego przez Odbiorcę 
rachunku prowadzonego w PKO Banku 
Polskim SA odpowiednio w walucie 
wymienialnej lub w walucie polskiej, 
zgodnie z walutą tego rachunku, jeżeli 
dane przelewu zagranicznego nie zawierają 
numeru rachunku Odbiorcy.” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 62 
„Rozliczenie polecenia wypłaty z Beneficjentem 
w Banku obejmuje: 
1) kwotę polecenia wypłaty oraz 
2) prowizje i opłaty należne Bankowi pod 

warunkiem, że instrukcje w otrzymanym 
poleceniu wypłaty wskazują instrukcję 
kosztową SHA, BEN lub w poleceniu wypłaty 
brak jest instrukcji określających stronę 
opłacającą te opłaty, z uwzględnieniem § 56 

Ogólne warunki  
Jest:  § 80 
„Rozliczenie, o którym mowa w § 79 obejmuje: 
1) kwotę przelewu zagranicznego oraz 
2) prowizje lub opłaty należne PKO Bankowi 

Polskiemu SA pod warunkiem, że 
instrukcje w otrzymanym przelewie 
zagranicznym wskazują instrukcję 
kosztową SHA, BEN lub w przelewie 
zagranicznym brak jest instrukcji 
określających stronę opłacającą te opłaty,  

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku: 
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
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ust.2. 
3) zaliczki na poczet podatku dochodowego od 

osób fizycznych i składki na ubezpieczenie 
zdrowotne, zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami – jeżeli polecenie 
wypłaty jest świadczeniem emerytalno-
rentowym.” 

 

3) zaliczki na poczet podatku dochodowego 
od osób fizycznych i składki na 
ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami - 
jeżeli przelew zagraniczny jest 
świadczeniem emerytalno-rentowym.” 

zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 63 
„1. Bank przekazuje Beneficjentowi pełną kwotę 
otrzymanego polecenia wypłaty, a prowizje i 
opłaty należne Bankowi oraz zaliczki na poczet 
podatku dochodowego od osób fizycznych i 
składki na ubezpieczenie zdrowotne pobiera się 
odrębnie, bez ich potrącania z kwoty, z 
zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Bank, jako bank Beneficjenta może potrącić 
zobowiązania, o których mowa w § 62 pkt 2 i 3 z 
kwoty polecenia wypłaty, jeżeli strony tak 
postanowią w odrębnej umowie. 
3. Beneficjent, zgodnie z umową, o której mowa 
w ust. 2, może wskazać inny niż w poleceniu 
wypłaty rachunek bankowy prowadzony 
w Banku do rozliczenia należnych opłat i prowizji 
oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób 
fizycznych lub kwoty składki na ubezpieczenie 
zdrowotne. 
4. W przypadku rozliczenia polecenia wypłaty, o 
którym mowa w § 60 pkt 2, Beneficjent może 
dokonać rozliczenia należnych opłat i prowizji 
oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób 
fizycznych lub kwoty składki na ubezpieczenie 
zdrowotne w innej walucie niż waluta polecenia 
wypłaty, w tym w PLN.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 81 
„1. PKO Bank Polski SA przekazuje 
Posiadaczowi rachunku pełną kwotę 
otrzymanego przelewu zagranicznego, a 
prowizje i opłaty należne PKO Bankowi 
Polskiemu SA oraz zaliczki na poczet podatku 
dochodowego od osób fizycznych i składki na 
ubezpieczenie zdrowotne pobiera się odrębnie, 
bez ich potrącania z kwoty, z zastrzeżeniem 
ust. 2. 
2. PKO Bank Polski SA, jako bank Odbiorcy 
może potrącić zobowiązania, o których mowa 
w § 80 pkt 2 i 3 z kwoty przelewu 
zagranicznego, jeżeli strony tak postanowią w 
odrębnej umowie. 
3. Posiadacz rachunku, zgodnie z umową, o 
której mowa w ust. 2, może wskazać inny niż 
wskazany w przelewie zagranicznym rachunek 
prowadzony w PKO Banku Polskim SA do 
rozliczenia. 
4. W przypadku rozliczenia przelewu 
zagranicznego, o którym mowa w § 79, 
Posiadacz rachunku może dokonać rozliczenia 
należnych opłat i prowizji oraz zaliczki na 
podatek dochodowy od osób fizycznych lub 
kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne w 
innej walucie niż waluta przelewu 
zagranicznego, w tym w walucie polskiej.” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku: 
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 57 
„1. W przypadku otrzymywanego polecenia 
wypłaty Bank zobowiązany jest do uznania 
rachunku bankowego Beneficjenta w dniu 
otrzymania środków oraz komunikatu 
informującego o warunkach polecenia wypłaty, z 
zastrzeżeniem ust. 2. 
2.  Jeżeli w komunikacie informującym o 
warunkach polecenia wypłaty została wskazana 
data późniejsza, Bank uznaje rachunek 
Beneficjenta w tej dacie. 
3. Kwotę polecenia wypłaty Bank udostępnia do 
dyspozycji Beneficjenta niezwłocznie po terminie 
uznania rachunku Beneficjenta.” 
 
 

Ogólne warunki  
Jest: § 82 ust 1-3 
„1. W przypadku przelewu zagranicznego 
otrzymanego PKO Bank Polski SA 
zobowiązany jest do uznania rachunku 
Odbiorcy w dniu otrzymania środków oraz 
komunikatu informującego o warunkach 
przelewu zagranicznego, z zastrzeżeniem ust. 
2. 
2. Jeżeli w komunikacie informującym o 
warunkach przelewu zagranicznego została 
wskazana data późniejsza, PKO Bank Polski 
SA uznaje rachunek Odbiorcy we wskazanej 
dacie. 
3. Kwotę przelewu zagranicznego PKO Bank 
Polski SA udostępnia do dyspozycji Odbiorcy 
niezwłocznie po terminie uznania rachunku 
Odbiorcy, z zastrzeżeniem ust.4.” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku: 
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 59 ust. 2 i 3 
„2. Jeżeli zawarcie transakcji negocjowanej nie 
będzie możliwe na datę waluty dla Klienta 
wskazaną w poleceniu wypłaty otrzymywanym i 
transakcja ta zostanie zawarta na datę waluty 
późniejszą - rozliczenie polecenia wypłaty 
z Beneficjentem odbędzie się w dacie waluty 
transakcji negocjowanej, a nie w dacie waluty 
dla Klienta, z zastosowaniem kursu 
negocjowanego, z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. Kwota polecenia wypłaty jest postawiona do 
dyspozycji Beneficjenta z chwilą powiadomienia 
go o możliwości zawarcia transakcji 
negocjowanej.” 
 
 

Ogólne warunki  
Jest: § 82 ust.4-5 
„4. Kwota negocjowanego przelewu 
zagranicznego jest udostępniona do 
dyspozycji Odbiorcy z chwilą powiadomienia 
Posiadacza rachunku przez PKO Bank Polski 
SA o możliwości zawarcia transakcji 
negocjowanej na podstawie posiadanych 
danych kontaktowych Posiadacza rachunku.  
5. Jeżeli zawarcie transakcji negocjowanej nie 
będzie możliwe na datę, o której mowa w ust.1 
wskazaną w przelewie i transakcja ta zostanie 
zawarta na datę późniejszą - rozliczenie 
przelewu zagranicznego z Odbiorcą odbędzie 
się z datą transakcji negocjowanej.” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku: 
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 58 
„Jeżeli realizacja polecenia wypłaty wymaga 
wyjaśnienia i kontaktu z Beneficjentem, (np. 
wezwanie w celu zadysponowania kwotą i 
walutą polecenia wypłaty), a Beneficjent zgłosił 
się do oddziału Banku, wtedy datą waluty dla 

Ogólne warunki 
Jest:  § 83  
„Jeżeli realizacja przelewu zagranicznego 
wymaga wyjaśnienia i kontaktu z Odbiorcą, a 
Posiadacz rachunku zgłosił się do oddziału 
PKO Banku Polskiego SA, wtedy datą 
rozliczenia z Odbiorcą jest dzień wyjaśnienia 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt. 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
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Klienta jest dzień zgłoszenia się Beneficjenta do 
oddziału Banku lub dzień wyjaśnienia tej sprawy 
z Beneficjentem.” 
 

tej sprawy z Posiadaczem rachunku.” lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dokument - Ogólne 
warunki 
 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 68 i § 70 
§ 68 
„W przypadku, gdy polecenie wypłaty nie 
zawiera danych niezbędnych do identyfikacji 
Beneficjenta, zgodnie z §§ 53 i 54, Bank anuluje 
polecenie wypłaty i zwraca środki do banku, z 
którego otrzymał polecenie wypłaty.” 
 
§ 70 
„Jeżeli rozliczenie polecenia wypłaty wymaga 
zgłoszenia się Beneficjenta do Banku, a 
Beneficjent, pomimo wysłanych przez Bank 
wezwań, z zastrzeżeniem § 56 ust. 3, nie zgłasza 
się w terminie 30 dni kalendarzowych od 
wysłania pierwszego wezwania, Bank anuluje 
polecenie wypłaty i zwraca środki do banku, z 
którego otrzymał polecenie wypłaty.” 

Ogólne warunki 
Jest:  § 84  
„W przypadku, gdy przelew zagraniczny 
otrzymywany nie zawiera danych 
niezbędnych do identyfikacji Odbiorcy, 
zgodnie z § 77 albo Posiadacz rachunku nie 
zgłosił się do oddziału PKO Banku Polskiego 
SA w ciągu 20 dni roboczych w celu 
zadysponowania środkami, PKO Bank Polski 
SA, bez uprzedniego wezwania, anuluje 
przelew zagraniczny i zwraca środki do banku, 
z którego otrzymał przelew zagraniczny.” 
 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt. 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku:  
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 64 
„1. Klient może złożyć zlecenie dodatkowych 
czynności związanych z poleceniem wypłaty 
otrzymywanym obejmujące zapytania, 
wyjaśnienia albo poszukiwanie wpływu środków, 
jeżeli oczekuje on wpływu polecenia wypłaty, 
który nie nastąpił. 
2. Klient składa zlecenie, o którym mowa w ust. 
1, w formie wypełnionego formularza.” 
 

Ogólne warunki 
Jest: § 85 ust.1 
„1. Posiadacz rachunku może złożyć zlecenie 
dodatkowych czynności związanych 
z przelewem zagranicznym obejmujące 
zapytania, wyjaśnienia albo poszukiwanie 
wpływu środków, jeżeli oczekuje on wpływu 
przelewu zagranicznego, który nie nastąpił.” 

 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt. 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku: 
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 69 
„W przypadku, gdy przeprowadzone przez Bank 
dodatkowe czynności nie zostały zakończone 
wyjaśnieniem sprawy umożliwiającym 
rozliczenie polecenia wypłaty z Beneficjentem w 
terminie 10 dni roboczych (liczonych od dnia 
złożenia takiej dyspozycji przez Beneficjenta), 
Bank anuluje polecenie wypłaty i zwraca środki 
do banku, z którego otrzymał polecenie 
wypłaty.” 
 

Ogólne warunki 
Jest: § 85 ust.2 
„2. W przypadku, gdy w terminie 10 dni 
roboczych od złożenia dyspozycji, o której 
mowa w ust. 1, przeprowadzone przez PKO 
Bank Polski dodatkowe czynności nie zostały 
zakończone wyjaśnieniem sprawy 
umożliwiającym rozliczenie przelewu 
zagranicznego PKO Bank Polski SA anuluje 
przelew zagraniczny i zwraca środki do banku, 
z którego otrzymał przelew zagraniczny.” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt. 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku: 
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 72 i § 73 ust.3 
§ 72 
„1. W przypadku, gdy Beneficjent odmawia 
przyjęcia kwoty polecenia wypłaty, odmowa 
powinna być złożona w formie pisemnego 
oświadczenia, na podstawie którego Bank 
anuluje polecenie wypłaty i zwraca środki do 
banku, z którego Bank otrzymał polecenie 
wypłaty, zastrzeżeniem ust.2. 
2. Od dnia 17 listopada 2012 r. jeżeli odmowa 
przyjęcia, o której mowa w ust.1 będzie 
dotyczyła polecenia wypłaty SEPA, a rachunek 
Beneficjenta został uznany kwotą polecenia 
wypłaty, zwrot środków w trybie opisanym w 
ust.1 nie będzie możliwy.” 
 
§ 73 ust.3 
„3. Od dnia 17 listopada 2012 r. anulowanie 
polecenia wypłaty SEPA nie będzie możliwe, 
jeżeli rachunek Beneficjenta został uznany kwotą 
polecenia wypłaty.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 86 
„1. W przypadku, gdy Odbiorca odmawia 
przyjęcia kwoty przelewu zagranicznego, 
odmowa powinna być złożona w formie 
pisemnego oświadczenia, na podstawie 
którego PKO Bank Polski SA anuluje przelew 
zagraniczny i zwraca środki do banku, z 
którego otrzymał przelew zagraniczny, z 
zastrzeżeniem ust.2. 
2. Jeżeli odmowa przyjęcia, o której mowa w 
ust.1 dotyczy polecenia przelewu SEPA, a 
rachunek Odbiorcy został uznany kwotą 
przelewu zagranicznego, Posiadacz rachunku 
nie może odmówić przyjęcia kwoty w trybie 
opisanym w ust.1.” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku: 
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub kart 
oraz 
zmiana porządkowa 

dostosowanie do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
oraz 
połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
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Było: § 53 
„Zadłużenie przeterminowane (w regulaminach, o 
których mowa w § 1 ust. 6 pkt 2-6, dotychczas 
zwane niedopuszczalnym saldem debetowym) 
może powstać w wyniku: 
1) rozliczenia operacji kartowej lub pobrania 

prowizji lub opłaty przewyższającej stan 
wolnych środków na rachunku, lub 

2) pobrania zaliczek na podatek dochodowy 
lub składek na ubezpieczenie zdrowotne od 
realizowanych przez PKO Bank Polski SA 
rent i emerytur z zagranicy w wysokości 
przewyższającej stan wolnych środków na 
rachunku, lub 

3) przekroczenia przez Posiadacza rachunku 
terminu spłaty dopuszczalnego salda 
debetowego, lub  

4) w wyniku okoliczności, o których mowa w § 
56.” 

Jest: § 87 
„Zadłużenie przeterminowane może powstać 
w wyniku: 
1) rozliczenia transakcji płatniczej kartowej, 

w tym przewalutowania związanego z 
rozliczeniem transakcji płatniczej kartowej 
lub pobrania prowizji lub opłaty 
przewyższającej stan wolnych środków na 
rachunku, lub 

2) pobrania zaliczek na podatek dochodowy 
lub składek na ubezpieczenie zdrowotne 
od realizowanych przez PKO Bank Polski 
SA rent i emerytur z zagranicy w 
wysokości przewyższającej stan wolnych 
środków na rachunku, lub 

3) przekroczenia przez Posiadacza rachunku 
terminu spłaty dopuszczalnego salda 
debetowego, lub  

4) w wyniku okoliczności, o których mowa w 
§ 90.” 

odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
 

Regulamin rachunków 
Było: § 54 ust. 7 
„7. W przypadku wykonywania czynności, o 

których mowa w ust. 5 i 6, PKO Bank Polski 
SA ma prawo obciążyć Posiadacza 
rachunku:  
1) dwukrotnie – opłatą za wysyłanie 

przesyłek listowych (niezależnie od ilości 
adresatów pobrana zostanie jedna 
opłata za pierwszą wysyłkę przesyłek 
listowych oraz jedna opłata za drugą 
wysyłkę przesyłek listowych), 

2) jednokrotnie – opłatą za wysyłanie 
wiadomości tekstowych na telefon 
komórkowy, 

3) dwukrotnie – opłatą za przeprowadzanie 
rozmów telefonicznych, 

4) jednokrotnie – opłatą za 
przeprowadzenie wizyt.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 88 ust. 7 
„7. W przypadku wykonywania czynności, o 

których mowa w ust. 5 i 6, PKO Bank 
Polski SA ma prawo obciążyć Posiadacza 
rachunku dwukrotnie – opłatą za wysyłanie 
przesyłek listowych (niezależnie od ilości 
adresatów pobrana zostanie jedna opłata 
za pierwszą wysyłkę przesyłek listowych 
oraz jedna opłata za drugą wysyłkę 
przesyłek listowych).” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 3 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku: 
konieczności 
dostosowania umowy 
ramowej do wymogów 
związanych z ochroną 
konsumentów 

doprecyzowanie 
postanowień  

Regulamin rachunków 
Było:  § 55 
„1. Klient może złożyć do PKO Banku Polskiego 
SA reklamację dotyczącą produktów lub usług w 
formie: 

1) pisemnej – osobiście w placówce lub 
przesyłką pocztową,  

2) ustnej – telefonicznie lub osobiście do 
protokołu podczas wizyty w placówce,  

3) elektronicznej – w serwisie 
internetowym bankowości 
elektronicznej. 

Na żądanie Klienta, PKO Bank Polski SA 
potwierdza w formie pisemnej lub w inny 
uzgodniony sposób, fakt złożenia przez niego 
reklamacji. 

2. Numery telefonów oraz adresy, pod które 
Klient może składać reklamacje podane są na 
stronie internetowej oraz w placówkach. 
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
dotyczących operacji dokonanej przy użyciu 
karty Posiadacz karty lub Użytkownik karty 
powinien niezwłocznie złożyć reklamację, z 
uwzględnieniem ust. 6. Reklamacja powinna 
zawierać następujące informacje: numer karty, 
imię i nazwisko Posiadacza karty albo 
Użytkownika karty, datę dokonania operacji, 
oryginalną kwotę dokonania operacji, nazwę 
punktu bądź bankomatu, w którym dokonana 
została operacja, wskazanie powodu złożenia 
reklamacji oraz potwierdzenie czy Posiadacz 
karty albo Użytkownik karty był w posiadaniu 
karty w chwili realizacji kwestionowanej operacji. 
Powyższe informacje powinny być podane dla 
każdej reklamowanej operacji dokonanej przy 
użyciu karty. 
4. Do reklamacji powinny być dołączone 
dokumenty, bez których niemożliwe będzie 
rozpatrzenie reklamacji. PKO Bank Polski SA 
poinformuje Klienta o wymaganych 
dokumentach.  
5. Reklamacja, z wyłączeniem reklamacji, o której 

Ogólne warunki 
Jest:  § 89 
„1. Klient może złożyć do PKO Banku 
Polskiego SA reklamację dotyczącą 
produktów lub usług w formie: 

1) pisemnej – osobiście w placówce lub 
przesyłką pocztową,  

2) ustnej – telefonicznie lub osobiście do 
protokołu podczas wizyty w placówce,  

3) elektronicznej – w serwisie 
internetowym w usłudze bankowości 
elektronicznej. 

Na żądanie Klienta, PKO Bank Polski SA 
potwierdza w formie pisemnej lub w inny 
uzgodniony sposób, fakt złożenia przez 
niego reklamacji. 

2. Numery telefonów oraz adresy, pod które 
Klient może składać reklamacje podane są na 
stronie internetowej oraz w placówkach. 
3. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości dotyczących transakcji 
płatniczej dokonanej przy użyciu karty 
Posiadacz karty lub Użytkownik karty 
powinien niezwłocznie złożyć reklamację, z 
uwzględnieniem ust. 6. Reklamacja powinna 
zawierać następujące informacje: numer 
karty, imię i nazwisko Posiadacza karty albo 
Użytkownika karty, datę dokonania transakcji 
płatniczej, oryginalną kwotę dokonania 
transakcji płatniczej, nazwę punktu bądź 
bankomatu, w którym dokonana została 
transakcja płatnicza, wskazanie powodu 
złożenia reklamacji oraz potwierdzenie czy 
Posiadacz karty albo Użytkownik karty był 
w posiadaniu karty w chwili realizacji 
kwestionowanej transakcji płatniczej. 
Powyższe informacje powinny być podane dla 
każdej reklamowanej transakcji płatniczej 
dokonanej przy użyciu karty. 
4. Do reklamacji powinny być dołączone 
dokumenty, bez których niemożliwe będzie 
rozpatrzenie reklamacji. PKO Bank Polski SA 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz 
doprecyzowanie 
postanowień  
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mowa w ust. 3, powinna zawierać w 
szczególności dane Klienta, aktualne dane 
kontaktowe, w miarę możliwości – numer 
rachunku Klienta, datę zdarzenia i opis 
zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz 
opis oczekiwanego sposobu jej rozpatrzenia. 
6. W przypadku reklamacji dotyczących operacji 
dokonanych kartą, która została zgłoszona jako 
utracona, Posiadacz rachunku powinien 
dostarczyć do PKO Banku Polskiego SA 
podpisane oświadczenie zawierające informacje: 
numer karty, imię i nazwisko Posiadacza karty 
albo Użytkownika karty, numer PESEL, datę i 
godzinę zastrzeżenia karty, aktualne dane 
kontaktowe, okoliczności utraty karty, sposób 
kradzieży, w przypadku zagubienia karty, kiedy 
zauważono brak karty, miejsce, datę, godzinę, 
informacje na temat ostatniej dokonanej 
operacji przez Posiadacza karty albo 
Użytkownika karty oraz sposób przechowywania 
karty i PIN. 
7. Reklamacje dotyczące nieautoryzowanych, 
niewykonanych lub nienależycie wykonanych 
dyspozycji, o których mowa w § 15 ust. 1 i § 43 
ust. 1, Klient powinien złożyć niezwłocznie. 
8. Brak zgłoszenia reklamacji, o której mowa w 
ust. 7, w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia 
rachunku albo od dnia, w którym operacja miała 
być wykonana, powoduje, że roszczenie Klienta 
do PKO Banku Polskiego SA z tego tytułu 
wygasa. 
9. PKO Bank Polski SA rozpatruje reklamacje 
niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni 
od dnia jej otrzymania. W szczególnie 
skomplikowanych przypadkach, 
uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i 
udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, PKO 
Bank Polski SA poinformuje Klienta o 
przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, 
który nie może przekroczyć 60 dni od dnia 
otrzymania reklamacji. Do zachowania przez 
PKO Bank Polski SA terminów, o których mowa 
powyżej, wystarczy wysłanie odpowiedzi przed 
upływem tych terminów.   
10. Po rozpatrzeniu reklamacji, Klient zostanie 
poinformowany o jej wyniku w formie pisemnej 
albo za pomocą innego trwałego nośnika 
informacji, z tym że pocztą elektroniczną jedynie 
na wniosek Klienta.  
11. Klient ma możliwość zwrócenia się do: 

1) Rzecznika Finansowego, 
2) Sądu Polubownego przy Komisji 

Nadzoru Finansowego, 
3) Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, 
w sprawach pozostających we 
właściwościach wskazanych organów, o 
pozasądowe rozstrzygniecie sporu 
wynikłego z zawartej umowy ramowej. 

12. Klient ma również możliwość zwrócenia się o 
pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników 
Konsumentów.” 
 
Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 13 do § 16 
 
§ 13. 
„1. W przypadku uznania przez Klienta zlecenia 
płatniczego wykonanego przez Bank za 
nieautoryzowane, niewykonane albo wykonane 
w sposób nieprawidłowy, Klient będący 
konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, 
może złożyć w Banku powiadomienie dotyczące 
danego zlecenia, zwane dalej powiadomieniem, 
w terminie do 13 miesięcy liczonych od dnia 
obciążenia rachunku albo od dnia wykonania 
tego zlecenia, w przypadku, gdy Klient nie 
korzystał z rachunku albo od dnia, w którym 
zlecenie miało być wykonane. 
2. Klient niebędący konsumentem może złożyć w 
Banku powiadomienie w terminie zgodnym z 
warunkami umowy rachunku, lub odrębnej 
umowy.  

poinformuje Klienta o wymaganych 
dokumentach.  
5. Reklamacja, z wyłączeniem reklamacji, o 
której mowa w ust. 3, powinna zawierać w 
szczególności dane Klienta, aktualne dane 
kontaktowe, w miarę możliwości – numer 
rachunku Klienta, datę zdarzenia i opis 
zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz 
opis oczekiwanego sposobu jej rozpatrzenia. 
6. W przypadku reklamacji dotyczących 
transakcji płatniczej dokonanych kartą, która 
została zgłoszona jako utracona, Posiadacz 
rachunku powinien dostarczyć do PKO Banku 
Polskiego SA podpisane oświadczenie 
zawierające informacje: numer karty, imię i 
nazwisko Posiadacza karty albo Użytkownika 
karty, numer PESEL, datę i godzinę 
zastrzeżenia karty, aktualne dane kontaktowe, 
okoliczności utraty karty, sposób 
kradzieży, w przypadku zagubienia karty, 
kiedy zauważono brak karty, miejsce, datę, 
godzinę, informacje na temat ostatniej 
dokonanej transakcji płatniczej przez 
Posiadacza karty albo Użytkownika karty oraz 
sposób przechowywania karty i PIN. 
7. Reklamacje dotyczące nieautoryzowanych, 
niewykonanych lub nienależycie wykonanych 
dyspozycji płatniczych, w tym transakcji 
płatniczych, Klient powinien złożyć 
niezwłocznie. 
8. Brak zgłoszenia reklamacji, o której mowa 
w ust. 7, w terminie 13 miesięcy od dnia 
obciążenia rachunku albo od dnia, w którym 
transakcja płatnicza miała być wykonana, 
powoduje, że roszczenie Klienta do PKO 
Banku Polskiego SA z tego tytułu wygasa. 
9. PKO Bank Polski SA rozpatruje reklamacje 
niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 
dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie 
skomplikowanych przypadkach, 
uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i 
udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, PKO 
Bank Polski SA poinformuje Klienta o 
przewidywanym terminie udzielenia 
odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni 
od dnia otrzymania reklamacji. 
Do zachowania przez PKO Bank Polski SA 
terminów, o których mowa powyżej, 
wystarczy wysłanie odpowiedzi przed 
upływem tych terminów.   
10. Po rozpatrzeniu reklamacji, Klient zostanie 
poinformowany o jej wyniku w formie 
pisemnej albo za pomocą innego trwałego 
nośnika informacji, z tym że pocztą 
elektroniczną jedynie na wniosek Klienta.  
11. Klient ma prawo do pozasądowego 
rozstrzygania ewentualnych sporów z PKO 
Bankiem Polskim SA. Podmiotami właściwymi 
do rozstrzygania sporów są:  

1) Bankowy Arbitraż Konsumencki 
działający przy Związku Banków Polskich 
(www.zbp.pl),  
2) Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl) po 
wyczerpaniu drogi postępowania 
reklamacyjnego.  

12. Klient ma prawo skorzystania z 
możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia 
sporu dotyczącego umowy zawartej za 
pośrednictwem Internetu, usługi bankowości 
elektronicznej lub usługi bankowości 
telefonicznej, za pośrednictwem platformy 
ODR, funkcjonującej w krajach Unii 
Europejskiej, dostępnej na stronie 
internetowej pod adresem: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
13. Klient ma również możliwość zwrócenia 
się o pomoc do Miejskiego i Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów.” 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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3. Bank przyjmuje powiadomienie, w formie:  
1) pisemnej, przekazane osobiście, 

faksem, drogą pocztową lub 
elektroniczną,  

2) ustnej, przekazane w kontakcie 
osobistym lub telefonicznym z 
pracownikiem Banku. 

4. Numery telefonów oraz adresy e-mail Banku 
dostępne są na stronie www.pkobp.pl oraz w 
oddziałach Banku. 
5. Powiadomienie, może być złożone w każdej 
formie  określonej w ust. 3, z wyjątkiem takich 
powiadomień, dla których umowy lub 
regulaminy przewidują określony sposób i formę 
ich złożenia. 
6. Powiadomienie powinno zawierać w 
szczególności: dane Klienta, datę 
kwestionowanego zlecenia płatniczego oraz opis 
zgłaszanych zastrzeżeń.” 
 
§ 14. 
„1. Do powiadomienia, w miarę możliwości, 
powinny być dołączone kopie dokumentów, 
potwierdzających jego zasadność. 
2. Bank może zwrócić się do składającego 
powiadomienie z prośbą o złożenie dodatkowych 
wyjaśnień, dotyczących zdarzenia, którego 
powiadomienie dotyczy, a także o doręczenie 
dodatkowych dokumentów, służących do 
wykazania zasadności powiadomienia. 
3. Bank rozpatruje powiadomienie,: 

1) w terminie do 14 dni kalendarzowych 
od dnia jego otrzymania przez Bank, 
jeżeli sprawa nie wymaga 
dodatkowych wyjaśnień, 

2) w terminie do 30 dni kalendarzowych 
od dnia jego otrzymania przez Bank, 
jeżeli sprawa wymaga dodatkowych 
wyjaśnień, 

3) w wyjątkowych przypadkach, w 
szczególności ze względu na złożony 
charakter sprawy  
i konieczność przeprowadzenia 
dodatkowych wyjaśnień, gdy termin 
określony w pkt 2 nie może być 
dotrzymany, ostateczny termin 
rozpatrzenia zgłoszenia wynosi 90 dni 
kalendarzowych. 

4. Jeżeli nie jest możliwe dotrzymanie terminu 
rozpatrzenia powiadomienia, o którym mowa w 
ust. 3 pkt 1, Bank informuje Klienta o 
przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi, 
podając jego przyczynę, okoliczności 
wymagające dodatkowych wyjaśnień oraz 
przewidywany termin rozpatrzenia 
powiadomienia.” 
 
§ 15. 
„Po przekroczeniu terminu złożenia 
powiadomienia, Bank odmawia rozpatrzenia 
zgłoszonego powiadomienia.” 
 
§ 16. 
„1. Po przeprowadzeniu czynności 
wyjaśniających, w przypadku uznania 
powiadomienia za uzasadnione, Bank 
niezwłocznie przekazuje do dyspozycji Klienta 
kwotę, której dotyczyło nieautoryzowane, 
nieprawidłowo wykonane lub niewykonane 
zlecenie płatnicze, zgodnie z §§ 9 i  11. 
2. Jeżeli takie zlecenie płatnicze było 
wykonywane z rachunku albo na rachunek, Bank 
doprowadza rachunek do stanu, jaki istniałby, 
gdyby nie miało miejsca nieautoryzowane, 
niewykonane lub nieprawidłowo wykonane 
zlecenie płatnicze. 
3. Kwota, o której mowa w ust. 1, obejmuje 
również odsetki i opłaty, którymi został 
obciążony Klient.” 
 
Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 49 i § 50 

http://www.pkobp.pl/
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§ 49. 
„1. W przypadku uznania przez Klienta 
wykonanej przez Bank transakcji płatniczej za 
nieautoryzowaną albo wykonania zlecenia przez 
Bank w sposób nieprawidłowy:  

1) Klient będący konsumentem - powinien 
złożyć w Banku powiadomienie 
dotyczące danej transakcji nie później niż 
w ciągu 13 miesięcy - od daty obciążenia 
rachunku lub w przypadku 
powiadomienia dotyczącego wpłaty 
gotówkowej - od daty tej wpłaty, 

2) Klient nie będący konsumentem - 
powinien złożyć w Banku powiadomienie 
dotyczące danej transakcji w terminie 
uzgodnionym w umowie rachunku 
bankowego.  

2. Po przekroczeniu terminu, o którym mowa w 
ust. 1 Bank może odmówić rozpatrzenia 
otrzymanego powiadomienia.” 
 
§ 50. 
„1. Po przeprowadzeniu przez Bank czynności 
wyjaśniających oraz uznaniu powiadomienia, o 
którym mowa w § 19, za uzasadnione, Bank 
bezzwłocznie zwraca na rzecz Klienta kwotę, 
której dotyczyło nieautoryzowane lub 
nieprawidłowo wykonane polecenie wypłaty. 
2. Jeżeli polecenie wypłaty było wykonywane z 
rachunku, Bank przywraca obciążony rachunek 
do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca 
nieautoryzowane polecenie wypłaty.” 
 

Regulamin rachunków 
Było:  § 56 
„1. Po wstępnym rozpatrzeniu reklamacji 
dotyczących operacji dokonanych przy użyciu 
karty, PKO Bank Polski SA uznaje rachunek 
kwotą operacji wynikającą z operacji 
podlegającej reklamacji oraz należnych prowizji i 
opłat, z datą jej dokonania, z zastrzeżeniem ust 3. 
2. Jeżeli po zakończeniu procesu reklamacyjnego 
reklamacja nie została w całości lub w części 
uznana, PKO Bank Polski SA ma prawo do 
obciążenia rachunku odpowiednią kwotą 
operacji i związanych z tą operacją prowizji i 
opłat, nieuznanych w reklamacji, z datą 
pierwotnego uznania, o którym mowa w ust. 1. 
3. W przypadku gdy reklamowana kwota 
zostanie zwrócona na rachunek Klienta przez 
punkt, w którym dokonano zakupu w związku ze 
zwrotem towaru lub usługi, PKO Bank Polski SA 
ma prawo do obciążenia rachunku kwotą 
wcześniejszego uznania wynikającego z 
rozpatrzenia reklamacji.”  

Ogólne warunki 
Jest:  § 90 
„1. Po wstępnym rozpatrzeniu reklamacji 
dotyczących transakcji płatniczych 
dokonanych przy użyciu karty, PKO Bank 
Polski SA uznaje rachunek kwotą transakcji 
płatniczej wynikającą z transakcji płatniczej 
podlegającej reklamacji oraz należnych 
prowizji i opłat, z datą jej dokonania, z 
zastrzeżeniem ust 3. 
2. Jeżeli po zakończeniu procesu 
reklamacyjnego reklamacja nie została w 
całości lub w części uznana, PKO Bank Polski 
SA ma prawo do obciążenia rachunku 
odpowiednią kwotą transakcji płatniczej i 
związanych z tą transakcją płatniczą prowizji i 
opłat, nieuznanych w reklamacji, z datą 
pierwotnego uznania, o którym mowa w ust. 
1. 
3. W przypadku gdy reklamowana kwota 
zostanie zwrócona na rachunek Klienta przez 
punkt, w którym dokonano zakupu w związku 
ze zwrotem towaru lub usługi, PKO Bank 
Polski SA ma prawo do obciążenia rachunku 
kwotą wcześniejszego uznania wynikającego z 
rozpatrzenia reklamacji.”  

zmiana porządkowa ujednolicenie 
nazewnictwa 
stosowanego w 
regulacjach Banku 
 

Regulamin rachunków 
Było:  § 58 ust. 1 
„1. PKO Bank Polski SA zobowiązany jest, nie 
później niż na dwa miesiące przed 
proponowanym dniem wejścia w życie zmiany, o 
której mowa w § 57, poinformować Posiadacza 
rachunku o tej zmianie w sposób, o którym 
mowa w § 66 ust. 1, wraz z podaniem informacji 
o przyczynie zmiany, możliwości i terminie 
złożenia na piśmie przez Klienta oświadczenia o 
wypowiedzeniu umowy rachunku bądź 
zgłoszenia sprzeciwu wobec tej zmiany.” 
 
 

Ogólne warunki 
Jest: § 92 ust. 1 
„1. PKO Bank Polski SA zobowiązany jest, nie 
później niż na dwa miesiące przed 
proponowanym dniem wejścia w życie 
zmiany, o której mowa w § 91, poinformować 
o tym Posiadacza rachunku. Informacja 
przekazywana jest w co najmniej jeden ze 
sposobów, o których mowa w § 100 ust. 1  na 
trwałym nośniku. Informacja określa 
przyczynę  zmiany, tryb i termin złożenia na 
piśmie przez Klienta oświadczenia o 
wypowiedzeniu umowy rachunku bądź 
zgłoszenia sprzeciwu wobec tej zmiany.” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
 

Regulamin rachunków 
Było: § 64 ust. 1 pkt 1 lit c 
„c) kredytów odnawialnych powiązanych z tymi 
rachunkami,” 
 

Ogólne warunki 
Jest: § 98 ust. 1pkt 1 lit. c 
„c) limitów odnawialnych powiązanych z tymi 
rachunkami,” 
 

zamiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowienia -
dodanie nazwy 
marketingowej 
produktu  
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Regulamin rachunków 
Było: § 64 ust. 3  
„3. W przypadku, gdy rachunek, z którego ma 

nastąpić spłata należności, jest prowadzony w 
innej walucie niż rachunek, na którym 
powstało zadłużenie, PKO Bank Polski SA 
dokona przewalutowania środków 
pieniężnych, zgodnie z zasadami określonymi 
w odrębnych przepisach, o których mowa 
w § 1 ust. 5.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 98 ust. 3  
„3. W przypadku, gdy rachunek, z którego ma 

nastąpić spłata należności, jest prowadzony 
w innej walucie niż rachunek, na którym 
powstało zadłużenie, PKO Bank Polski SA 
dokona przewalutowania środków 
pieniężnych, zgodnie z zasadami, których 
mowa w § 55 ust. 3.” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
 

Regulamin rachunków 
Było: § 65 
„1. Operacje dokonywane na rachunkach z 
wyłączeniem rachunków lokat, są potwierdzane 
wyciągami bankowymi dostarczanymi 
Posiadaczowi rachunku w sposób uzgodniony z 
Posiadaczem rachunku. 
2. Posiadaczowi rachunku, mającemu dostęp do 
serwisu internetowego w ramach zawartej 
umowy o usługi bankowości elektronicznej, PKO 
Bank Polski SA: 

1) udostępnia w sposób ciągły wgląd do 
informacji o aktualnym saldzie 
rachunków, zmianach stanu rachunków 
i dokonanych operacjach, 

2) przesyła - za pośrednictwem tego 
serwisu - powiadomienia dotyczące 
odmowy realizacji zlecenia płatniczego. 

3. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku nie ma 
dostępu do serwisu internetowego w ramach 
zawartej umowy o świadczenie usług 
bankowości elektronicznej lub wybiera inną 
formę przekazywania wyciągów i powiadomień, 
PKO Bank Polski SA będzie przekazywał 
informacje, o których mowa w ust. 2, w sposób 
uzgodniony z Posiadaczem rachunku. 
4. Posiadacz rachunku jest zobowiązany na 
bieżąco sprawdzać prawidłowość operacji i 
saldo rachunku.” 
 
Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 10 
„Informacje dotyczące zrealizowanych poleceń 
wypłaty dostarcza się Klientom co najmniej raz 
w miesiącu w uzgodnionej z Bankiem formie, 
zgodnie z umową rachunku lub inną odrębną 
umową.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 99  
„1. Transakcje płatnicze dokonywane na 
rachunkach z wyłączeniem rachunków lokat, 
są potwierdzane wyciągami bankowymi 
dostarczanymi Posiadaczowi rachunku w 
sposób uzgodniony z Posiadaczem rachunku. 
2. Posiadaczowi rachunku, mającemu dostęp 
do serwisu internetowego PKO Bank Polski 
SA: 

1) udostępnia w sposób ciągły wgląd do 
informacji o aktualnym saldzie 
rachunków, zmianach stanu 
rachunków i dokonanych operacjach, 

2) przesyła - za pośrednictwem tego 
serwisu - powiadomienia dotyczące 
odmowy realizacji zlecenia 
płatniczego. 

3. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku nie 
ma dostępu do serwisu internetowego lub 
wybiera inną formę przekazywania wyciągów 
i powiadomień, PKO Bank Polski SA będzie 
przekazywał informacje, o których mowa 
w ust. 2, w sposób uzgodniony z Posiadaczem 
rachunku. 
4. Posiadacz rachunku jest zobowiązany na 
bieżąco sprawdzać prawidłowość transakcji i 
saldo rachunku. 
5. PKO Bank Polski SA przekazuje 
Posiadaczowi rachunku nieodpłatnie, co 
najmniej raz w roku kalendarzowym, 
zestawienie opłat za usługi powiązane z 
rachunkiem płatniczym, za okres objęty 
zestawieniem, o którym mowa w ustawie.” 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
oraz doprecyzowanie 
postanowień 
 
 

Regulamin rachunków 
Było: § 66 ust. 1 
„1. PKO Bank Polski SA dostarcza Posiadaczowi 
rachunku informacje wymagane w związku 
z wykonywaniem umowy rachunku na trwałym 
nośniku: 

1) za pośrednictwem serwisu internetowego 
– jeżeli Posiadacz rachunku zawarł z PKO 
Bankiem Polskim SA umowę o 
korzystanie z serwisu internetowego w 
ramach usług bankowości elektronicznej, 
albo 

2) pocztą elektroniczną – na wniosek 
Posiadacza rachunku, albo 

3) drogą korespondencyjną – w pozostałych 
przypadkach.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 100 ust. 1 
„1. PKO Bank Polski SA dostarcza 
Posiadaczowi rachunku informacje wymagane 
w związku z wykonywaniem umowy rachunku 
w następujący sposób: 

1) za pośrednictwem– serwisu 
internetowego – jeżeli Posiadacz 
rachunku zawarł z PKO Bankiem 
Polskim SA umowę o korzystanie z tej 
usługi lub 

2) pocztą elektroniczną lub 
3) drogą korespondencyjną.” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 

Regulamin rachunków 
Było: § 73 ust. 1 
„1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach 
imiennych Klienta w PKO Banku Polskim SA oraz 
przysługujące mu należności wynikające 
z czynności bankowych dokonanych z PKO 
Bankiem Polskim SA gwarantowane są przez 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w zakresie 
przewidzianym w ustawie o Bankowym 
Funduszu Gwarancyjnym, do łącznej wysokości 
równowartości w złotych 100 000 euro.” 

Ogólne warunki 
Jest: § 107 ust. 1 
„1. Środki pieniężne zgromadzone na 
rachunkach imiennych Klienta w PKO Banku 
Polskim SA oraz przysługujące mu należności 
wynikające z czynności bankowych 
dokonanych z PKO Bankiem Polskim SA 
gwarantowane są przez Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny, w zakresie przewidzianym w 
ustawie o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym, do łącznej wysokości 
równowartości w walucie polskiej 100 000 
EUR.” 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 
postanowień 

POSTANOWIENIA USUNIĘTE    

Regulamin rachunków: 
Było: § 74  

zmiana porządkowa przeniesienie 
postanowień do 
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„Stosownie do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych: 
1) administratorem danych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z 
siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02 515 Warszawa; 
2) dane zbierane są w związku ze świadczonymi przez PKO Bank Polski SA usługami i 
oferowanymi produktami i mogą być wykorzystane do celów związanych z działalnością PKO 
Banku Polskiego SA; 
3) zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie Prawo bankowe; 
4) Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na 
warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych; 
5) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy ramowej.” 

„Informacji o 
przetwarzaniu danych 
osobowych” 
 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 1 
„1. ‘’Regulamin rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym w PKO Banku Polskim SA”, zwany dalej 
„Regulaminem” określa zasady i sposób realizacji rozliczeń pieniężnych w PKO Banku Polskim 
SA, zwanym dalej ‘’Bankiem’’ oraz prawa i obowiązki Klienta Banku. 
2. Rozliczenia pieniężne, o których mowa w ust. 1, polegają na realizacji przez Bank zleceń 
płatniczych Klientów i oznaczają gotówkowe i bezgotówkowe transakcje, dotyczące uznania lub 
obciążenia:  

1) w PLN i walutach wymienialnych rachunków prowadzonych w Banku, 
2) w PLN rachunków w innych bankach krajowych.  

3. Do rozliczeń pieniężnych, o których mowa w ust. 2, zalicza się wpłaty i wypłaty gotówkowe, 
polecenia przelewu, w tym w formie zleceń stałych i przelewów predefiniowanych, między 
rachunkami prowadzonymi w Banku w PLN i w walutach wymienialnych, do innych banków 
krajowych w PLN oraz polecenia zapłaty.  
4. Jeżeli występują ograniczenia dotyczące rozliczeń, o których mowa w ust. 3, ich szczegółowy 
zakres określony jest w Komunikacie Banku, o którym mowa w § 2 pkt 5. 
5. Zasady i sposób realizacji poleceń wypłaty w obrocie dewizowym przez Bank określa 
Regulamin Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym w PKO Banku Polskim SA.”  

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 2 pkt. 2 
„2) bank Płatnika - bank prowadzący rachunek Płatnika, dokonujący rozliczenia kwoty zlecenia 
płatniczego z Płatnikiem,” 

zmiana porządkowa usunięcie 
niewykorzystywanej 
definicji  

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 2 pkt. 6 
„6) NIW - 10–cyfrowy Numer Identyfikacyjny Odbiorcy, nadawany przez Krajową Izbę 
Rozliczeniową S.A., umożliwiający Odbiorcy nieposiadającemu Numeru Identyfikacji Podatkowej 
(NIP) stosowanie rozliczeń w formie polecenia zapłaty” 

zmiana porządkowa usunięcie 
niewykorzystywanej 
definicji  

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 2 pkt. 8 
„8) Płatnik - osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości 
prawnej, o ile posiada zdolność prawną, której rachunek jest obciążany kwotą zlecenia 
płatniczego”  

zmiana porządkowa usunięcie 
niewykorzystywanej 
definicji 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 2 pkt. 9 
„9) polecenie przelewu - zlecenie płatnicze polegające na obciążeniu rachunku Zleceniodawcy 
określoną kwotą oraz uznaniu tą kwotą rachunku Odbiorcy” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt.1 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku: 
wprowadzenia nowych 
lub uchylenia bądź 
zmiany powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym 
rachunku lub karty 
oraz 
zmiana porządkowa 

usunięcie 
dotychczasowej 
definicji w wyniku 
dostosowania do 
zmiany ustawy o 
usługach płatniczych 
 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 2 pkt. 10 
„10) polecenie zapłaty - zlecenie płatnicze w PLN, inicjowane przez Odbiorcę, polegające na 
obciążeniu określoną kwotą rachunku Płatnika i uznaniu tą kwotą rachunku Odbiorcy, na 
podstawie udzielonej przez płatnika zgody na obciążanie jego rachunku” 

zmiana porządkowa usunięcie 
niewykorzystywanej 
definicji 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 2 pkt. 12 
„12) transakcja negocjowana - negocjowaną natychmiastową lub terminową transakcję 
wymiany walut wymienialnych, których realizację regulują odrębne regulaminy dotyczące 
zawierania tych transakcji, w wyniku których uzgodniony zostaje indywidualny kurs zwany dalej 
kursem negocjowanym: 
a) kupna lub sprzedaży waluty wymienialnej za walutę wymienialną (kurs krzyżowy) albo,  
b) kupna lub sprzedaży waluty wymienialnej za walutę polską” 

zmiana porządkowa usunięcie 
niewykorzystywanej 
definicji 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 2 pkt. 13 
„13) zgoda - zgodę Płatnika na obciążanie jego rachunku bankowego w umownych terminach, 
stanowiącą podstawę dla Odbiorcy do wystawiania poleceń zapłaty z tytułu określonych 
zobowiązań” 

zmiana porządkowa usunięcie 
niewykorzystywanej 
definicji 
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Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 2 pkt. 15 
„15) Zleceniodawca - osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, zlecającą Bankowi wykonanie zlecenia 
płatniczego w swoim imieniu” 

zmiana porządkowa usunięcie 
niewykorzystywanej 
definicji 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 2 pkt. 16 
„16) zwrot kwoty zlecenia płatniczego - dyspozycję Zleceniodawcy dokonania zwrotu kwoty 
wykonanego zlecenia płatniczego” 

zmiana porządkowa usunięcie 
niewykorzystywanej 
definicji 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 3 
„Rozliczenia pieniężne przeprowadzane z wykorzystaniem kart płatniczych dokonywane są 
zgodnie z odrębnie określonymi dla Klienta warunkami w tym zakresie, z zastrzeżeniem § 17 ust. 
1 pkt 2 i § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c.” 

zmiana porządkowa usunięcie 
postanowienia w 
wyniku połączenia 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 17 ust. 9 
„9. W przypadku, gdy kwota wpłaty gotówkowej ma być przekazana do innego banku w walucie 
wymienialnej bez przewalutowania, o którym mowa w ust. 7, Zleceniodawca powinien złożyć 
„Zlecenie polecenia wypłaty wysyłanego”, które zostanie zrealizowane zgodnie z Regulaminem 
dotyczącym poleceń wypłaty w obrocie dewizowym, o którym mowa w § 1 ust. 5.” 

zmiana porządkowa usunięcie 
postanowienia w 
wyniku połączenia 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 24 
„Warunkiem realizacji przez Bank polecenia przelewu otrzymanego z innego banku jest 
przekazanie do Banku środków pieniężnych i prawidłowych danych dotyczących Odbiorcy, o 
których mowa w § 4 ust. 4.”  
 
 

zmiana porządkowa usunięcie 
zdublowanego 
postanowienia w 
wyniku połączenia 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 26 ust. 1 i 2 
 „1. Stronami rozliczeń w formie polecenia zapłaty są Odbiorca, będący Zleceniodawcą polecenia 
zapłaty, bank Odbiorcy, Płatnik oraz bank Płatnika. 
2. Bank może działać jako bank Odbiorcy albo bank Płatnika albo jako oba banki łącznie.”  
 

zmiana porządkowa usunięcie postanowień 
wykraczających poza 
zakres podmiotowy 
Ogólnych warunków 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 27 ust. 1  
„1. Podstawą realizacji poleceń zapłaty dla Odbiorcy jest zawarcie pomiędzy Odbiorcą a bankiem 
Odbiorcy, umowy w sprawie stosowania polecenia zapłaty przez Odbiorcę.” 
 

zmiana porządkowa usunięcie postanowień 
wykraczających poza 
zakres podmiotowy 
Ogólnych warunków 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 31 
„1. Złożenie zlecenia polecenia zapłaty przez Odbiorcę w Banku, działającym jako Bank Odbiorcy, 
może nastąpić za pośrednictwem: 

1) oddziału Banku:  
a) poprzez wypełnienie formularza przez Odbiorcę, 
b) poprzez wypełnienie przez pracownika Banku formularza w aplikacji na podstawie 

informacji przekazanych przez Odbiorcę oraz wydrukowanie na ich podstawie, 
dokumentu, zaakceptowanego następnie przez Odbiorcę, przez złożenie podpisu, na 
dowód zgodności z dyspozycją, 

c) z wykorzystaniem elektronicznego, zabezpieczonego nośnika informacji, 
zawierającego plik  
w strukturze uzgodnionej z Bankiem, 

2) usług bankowości elektronicznej, jeżeli Odbiorca zawarł umowę z Bankiem, o której mowa 
w § 4 ust. 3, o ile bankowość elektroniczna dopuszcza taką możliwość. 

2. Bank przyjmuje od Odbiorcy do wykonania zlecenie polecenia zapłaty złożone najpóźniej w 
dniu poprzedzającym datę płatności. 
3. Bank wykonuje otrzymane od Odbiorcy zlecenie polecenie zapłaty w dniu wskazanym w 
zleceniu jako data płatności. 
4. W przypadku, gdy data płatności wskazana w poleceniu zapłaty złożonym w Banku przypada 
na dzień nie będącym dniem roboczym, polecenie zapłaty zostanie wykonane przez Bank w 
pierwszym dniu roboczym po wskazanej w nim dacie płatności.  
5. Bank uznaje rachunek Odbiorcy kwotą polecenia zapłaty niezwłocznie po otrzymaniu środków 
z banku Płatnika. Uznanie rachunku Odbiorcy nastąpi z datą wpływu tych środków.”  
 

zmiana porządkowa usunięcie postanowień 
wykraczających poza 
zakres podmiotowy 
Ogólnych warunków 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 35 
„1. Bank, działając jako bank Odbiorcy, przyjmuje do wykonania żądanie zwrotu polecenia 
zapłaty, otrzymane z banku Płatnika nie później niż dwa dni robocze, odpowiednio po terminach, 
o których mowa w § 34 ust. 1.  
2. W przypadku otrzymania z banku Płatnika żądania zwrotu polecenia zapłaty w terminie 
późniejszym niż wymieniony w ust. 1, Bank ma prawo odmówić wykonania zwrotu.”  

zmiana porządkowa usunięcie postanowień 
wykraczających poza 
zakres podmiotowy 
Ogólnych warunków 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 38 ust. 3 

zmiana porządkowa usunięcie postanowień 
w wyniku połączenia 3 
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„3. Do rozliczenia prowizji i opłat Zleceniodawca może wskazać inny rachunek w Banku niż 
wskazany w danym zleceniu płatniczym, zgodnie z uprawnieniami do dysponowania rachunkiem 
albo środkami na rachunku.” 

odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 

Regulamin rozliczeń krajowych 
Było: § 39  
„1. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w trybie wskazanym w 
Regulaminie rachunku. 
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa.” 
 

zmiana porządkowa usunięcie 
postanowienia w 
wyniku połączenia 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt. 2 
„2) bank korespondent Banku – bank krajowy albo bank zagraniczny albo instytucję kredytową, 
który prowadzi dla Banku rachunek lub, dla którego Bank prowadzi rachunek, przez który 
następuje rozliczenie międzybankowe, to jest przekazanie środków do polecenia wypłaty na rzecz 
banku otrzymującego polecenie wypłaty” 

zmiana porządkowa  usunięcie 
niewykorzystywanej 
definicji 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt. 6 
„6) bank zleceniodawcy – bank krajowy albo bank zagraniczny albo instytucję kredytową albo 
instytucję finansową albo dostawcę usług płatniczych, w którym składane jest zlecenie polecenia 
wypłaty” 

zmiana porządkowa  usunięcie 
niewykorzystywanej 
definicji 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt. 8 
„8) data waluty dla banku – dzień, w którym przekazywana poleceniem wypłaty kwota jest 
postawiona do dyspozycji banku otrzymującego polecenie wypłaty, będąca datą rozliczenia 
międzybankowego, to jest przekazania środków na rzecz banku otrzymującego polecenie 
wypłaty” 

zmiana porządkowa usunięcie 
niewykorzystywanej 
definicji 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt. 9 
„9) data waluty dla Klienta: 

a) dzień, w którym otrzymywaną kwotą polecenia wypłaty uznawany jest rachunek 
Beneficjenta lub, w którym dokonywana jest wypłata na rzecz Beneficjenta albo 

b) dzień, w którym wysyłaną kwotą polecenia wypłaty zostaje obciążony rachunek 
Zleceniodawcy lub, w którym Zleceniodawca dokonuje wpłaty kwoty polecenia 
wypłaty” 

zmiana porządkowa usunięcie 
niewykorzystywanej 
definicji 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt. 12 
„12) instytucja finansowa –  instytucję finansową w rozumieniu prawa bankowego 
pośredniczącą w przekazywaniu na zlecenie swoich klientów środków pieniężnych do kraju, z 
którą Bank zawarł umowę na realizację zleceń płatniczych” 

zmiana porządkowa usunięcie 
niewykorzystywanej 
definicji 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt. 20 
„20) opłata NON–STP – dodatkową opłatę pobieraną od Zleceniodawcy zgodnie z Taryfą w 
przypadku braku danych umożliwiających automatyczną realizację polecenia wypłaty” 

zmiana porządkowa usunięcie 
niewykorzystywanej 
definicji 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt. 22 
„22) polecenie wypłaty LVP (Low Value Payment) – polecenie wypłaty otrzymywane w walucie 
polskiej na niską kwotę, które zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego Beneficjenta 
w strukturze IBAN lub NRB oraz którego realizacja jest uwarunkowana spełnieniem określonych 
warunków uzgodnionych w umowie pomiędzy Bankiem a bankiem korespondentem Banku” 

zmiana porządkowa usunięcie 
niewykorzystywanej 
definicji 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt. 30 
„30) transakcja negocjowana – negocjowaną transakcję wymiany walut wymienialnych, której 
realizację regulują odrębne regulaminy dotyczące zawierania tej transakcji, w wyniku której 
uzgodniony zostaje indywidualny kurs kupna lub sprzedaży waluty wymienialnej za walutę 
polską albo inną walutę wymienialną zwany dalej kursem negocjowanym” 

zmiana porządkowa usunięcie 
niewykorzystywanej 
definicji 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 3 pkt. 32 
„32) Zleceniodawca – osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie 
posiadającą osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, zlecającą wykonanie polecenia 
wypłaty w swoim imieniu” 

zmiana porządkowa usunięcie 
niewykorzystywanej 
definicji 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 4  
„1. Na podstawie zlecenia, zgodnie z danymi przekazanymi przez Zleceniodawcę, Bank realizuje 
polecenie wypłaty i wysyła je do banku beneficjenta z wykorzystaniem: 

1) systemów rozliczeniowych albo  
2) systemu SWIFT (bezpośrednio lub za pośrednictwem banku korespondenta Banku lub 

innego banku pośredniczącego). 
2. Polecenie wypłaty otrzymywane za pośrednictwem systemów rozliczeniowych albo w 
systemie SWIFT lub w inny sposób uzgodniony między stronami, Bank realizuje na rzecz 
wskazanego Beneficjenta.” 

zmiana porządkowa usunięcie 
postanowienia w 
wyniku połączenia 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 14  

zmiana porządkowa usunięcie 
postanowienia w 



Strona 57/59 
 

„W przypadku poleceń wypłaty wysyłanych Bank odpowiada za uznanie rachunku banku 
beneficjenta, a nie rachunku beneficjenta.” 

wyniku połączenia 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 18 ust. 2-4 
„2. Jeżeli Zleceniodawca zawarł transakcję negocjowaną do zlecenia oraz uzgodnił datę waluty 
dla tej transakcji: 

1) wcześniejszą lub zgodną z datą waluty dla banku obowiązującą w rozliczeniach 
międzybankowych - polecenie wypłaty wysyła się zawsze z datą waluty dla banku, 

2) późniejszą niż data waluty dla banku obowiązującą w rozliczeniach międzybankowych 
– polecenie wypłaty wysyła się z datą waluty transakcji negocjowanej, a zlecenie 
polecenia wypłaty traktowane jest jako zlecenie złożone do realizacji w Banku na datę 
przyszłą. 

3. W przypadku sprzeciwu zleceniodawcy na realizację polecenia wypłaty  w sposób wskazany w 
ust.2 pkt 2, zlecenie nie może być przyjęte do realizacji. 
4. Umowa na przekazywanie zleceń z wykorzystaniem systemu „Multicash” zawarta przez 
Zleceniodawcę, może go zobowiązać do wcześniejszego przekazania zlecenia w celu realizacji, ze 
wskazaną datą waluty dla banku, z uwagi na techniczne możliwości tego systemu 
wykorzystywanego przez Zleceniodawcę.” 
 

zmiana porządkowa usunięcie postanowień 
wykraczających poza 
zakres przedmiotowy 
Ogólnych warunków 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 20 ust. 4 
„4. Zlecenie polecenia wypłaty złożone w formie papierowej może nie zawierać numeru rachunku 
bankowego beneficjenta, pod warunkiem, że Zleceniodawca jest konsumentem.” 

zmiana porządkowa usunięcie 
postanowienia w 
wyniku połączenia 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 24 
„Zleceniodawca może złożyć zlecenie mające charakter stałego zlecenia pod warunkiem, że złoży 
w oddziale Banku: 

1) zlecenie w formie wypełnionego formularza, na podstawie którego następuje realizacja 
zleceń stałych, oraz 

2) oświadczenie w formie tekstu indywidualnego, zawierające: 
a) cykliczną datę (daty) realizacji zlecenia; data ta (daty) jest jednoznaczna z datą 

złożenia zlecenia i będzie stanowiła datę waluty dla Klienta, 
b) datę wygaśnięcia stałego zlecenia; w przypadku braku wskazania tej daty stałe 

zlecenie jest bezterminowe, a jego odwołanie jest możliwe na podstawie 
pisemnego oświadczenia Zleceniodawcy, 

c) zgodę na stosowanie kursów walut z aktualnej Tabeli kursów walut PKO BP SA, 
obowiązującej w dniu daty waluty dla Klienta, 

d) zgodę na pobieranie przez Bank należnych opłat i prowizji, zgodnie z Taryfą, 
obowiązującą w Banku w dniu daty waluty dla Klienta - zgodnie z instrukcją 
kosztową wskazaną w zleceniu.” 

Regulamin rachunków 
§ 57 pkt 2 – PKO Bank 
Polski SA jest 
uprawniony do zmiany 
Regulaminu w 
przypadku: 
rozszerzenia, zmiany 
lub ograniczenia 
funkcjonalności usług, 
zmiany zasad 
korzystania z usług 
przez Posiadacza 
rachunku, 
wprowadzenia nowych 
usług, rezygnacji z 
wykonywania 
niektórych czynności 
będących przedmiotem 
usług świadczonych 
przez PKO Bank Polski 
SA w ramach zawartej 
z Posiadaczem 
rachunku umowy 
ramowej 

dostosowanie 
postanowień do 
aktualnej oferty 
produktowej 
 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 28 
„W przypadku zawarcia przez Zleceniodawcę negocjowanej terminowej transakcji wymiany walut 
wymienialnych do polecenia wypłaty, Zleceniodawca powinien złożyć zlecenie nie wcześniej niż 
na dwa dni robocze przed datą waluty ustaloną dla zawartej transakcji terminowej.” 

zmiana porządkowa usunięcie postanowień 
wykraczających poza 
zakres przedmiotowy  
Ogólnych warunków 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 43 ust. 1 
„1. W przypadku wystąpienia kosztów banków pośredniczących lub banku beneficjenta, z tytułu 
przeprowadzenia czynności dodatkowych zleconych przez Zleceniodawcę, koszty te ponosi 
Zleceniodawca, z zastrzeżeniem ust. 2.” 

zmiana porządkowa usunięcie 
postanowienia 
objętego treścią Taryfy 
prowizji i opłat 
bankowych w PKO 
Banku Polskim SA dla 
osób fizycznych 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 46 
„Jeżeli kwota zwróconego przez bank pośredniczący albo bank beneficjenta polecenia wypłaty 
jest zbyt niska, aby pobrać należne Bankowi opłaty z tytułu zwrotu, ze Zleceniodawcą rozlicza się 
kwotę zwróconą, bez pobrania tej opłaty.” 

zmiana porządkowa usunięcie 
postanowienia 
objętego treścią Taryfy 
prowizji i opłat 
bankowych w PKO 
Banku Polskim SA dla 
osób fizycznych 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 52 
„Polecenie wypłaty, które nie spełnia wymogów określonych w § 53 ust. 1 zwraca się do banku, 
z którego wpłynęło, bez prowadzenia czynności dodatkowych, z pobraniem przez Bank opłaty z 
kwoty polecenia wypłaty, z tytułu anulowania polecenia wypłaty.” 

zmiana porządkowa usunięcie 
postanowienia 
objętego treścią  Taryfy 
prowizji i opłat 
bankowych w PKO 
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Banku Polskim SA dla 
osób fizycznych 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 56 
„1. Polecenie wypłaty otrzymane od instytucji finansowej, o którym mowa w § 55 ust. 1 pkt 3, to 
polecenie wypłaty otrzymane na podstawie umowy zawartej przez Bank z taką instytucją, które 
spełnia warunki tej umowy. 
2. Jeżeli instytucja finansowa wskazała, że rozliczenie ma nastąpić w formie bezgotówkowej, 
mimo niewskazania numeru rachunku bankowego, a Beneficjent zleca rozliczenie w formie 
gotówkowej, Beneficjent ponosi opłatę z tytułu rozliczenia polecenia wypłaty w formie 
gotówkowej, zgodnie z Taryfą. 
3. W przypadku gotówkowej realizacji polecenia wypłaty, jeżeli tak stanowi umowa zawarta 
pomiędzy Bankiem a instytucją finansową obowiązek powiadomienia Beneficjenta o wpływie 
polecenia wypłaty spoczywa na tej instytucji.” 

zmiana porządkowa dostosowanie 
postanowień do 
aktualnej oferty Banku 
 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 61 
„Jeżeli oddział Banku, do którego zgłosi się Beneficjent, nie realizuje wypłat gotówkowych w 
walutach wymienialnych, a Beneficjent nie wyraża zgody na wypłatę polecenia wypłaty w PLN, 
oddział ten proponuje Beneficjentowi skorzystanie z usług najbliższego oddziału realizującego 
wypłaty gotówkowe w walutach wymienialnych.” 

zmiana porządkowa usunięcie 
postanowienia w 
wyniku połączenia 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 65 
„Wszelkie informacje uzyskane od banku pośredniczącego albo banku zleceniodawcy dotyczące 
polecenia wypłaty, do którego złożono zlecenie dodatkowych czynności  przekazuje się 
niezwłocznie Klientowi.” 

zmiana porządkowa usunięcie 
postanowienia w 
wyniku połączenia 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 66 ust. 1 
„1. Za wykonanie dodatkowych czynności Bank pobiera opłaty, które Beneficjent uiszcza w 
momencie złożenia zlecenia dodatkowych czynności.” 

zmiana porządkowa usunięcie 
postanowienia ujętego 
w odrębnej regulacji 
Banku 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 67 ust. 1 
„1. W przypadku wystąpienia kosztów banku pośredniczącego lub banku zleceniodawcy, z tytułu 
przeprowadzenia czynności dodatkowych, koszty te ponosi Beneficjent, z zastrzeżeniem ust. 2.” 

zmiana porządkowa usunięcie 
postanowienia 
objętego treścią  Taryfy 
prowizji i opłat 
bankowych w PKO 
Banku Polskim SA dla 
osób fizycznych 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 73 ust. 1 i 2 
„1. Za wykonanie anulowania polecenia wypłaty i zwrotu środków, Bank, z zastrzeżeniem  
ust. 2, pobiera należne opłaty: 

1) potrącając z kwoty zwracanej albo  
2) na podstawie odrębnego wystąpienia do banku wysyłającego albo instytucji płatniczej. 

2. Za anulowanie polecenia wypłaty SEPA, Bank nie pobiera opłaty, w przypadku złożenia przez 
Beneficjenta dyspozycji anulowania umożliwiającej Bankowi jej realizację w ciągu 3 dni 
roboczych od daty waluty dla banku wskazanej w otrzymanym poleceniu wypłaty SEPA, z 
zastrzeżeniem ust. 3.” 

zmiana porządkowa usunięcie 
postanowienia 
objętego treścią  Taryfy 
prowizji i opłat 
bankowych w PKO 
Banku Polskim SA dla 
osób fizycznych 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 76 i § 77 
§ 76 
„Dane klienta przetwarza Bank oraz jego podwykonawcy w związku z realizacją zlecenia 
polecenia wypłaty.” 
§ 77. 
„Bank informuje, że w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za 
pośrednictwem SWIFT, dostęp do danych osobowych może mieć administracja rządowa Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. Władze amerykańskie zobowiązały się do wykorzystywania danych 
osobowych pozyskiwanych ze SWIFT, wyłącznie w celu walki z terroryzmem, z poszanowaniem 
gwarancji przewidzianych przez europejski system ochrony danych osobowych wyrażony w 
Dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu 
tych danych.”     

zmiana porządkowa przeniesienie 
postanowień do 
„Informacji 
o przetwarzaniu 
danych osobowych” 
 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 78, § 79 i § 80 
 
§ 78. 
„1. Zarówno warunki realizacji poleceń wypłaty zawarte w niniejszym Regulaminie, jak 
i informacje przekazywane przez pracowników Banku każdorazowo przekazuje się w języku 
polskim. 
2. Formularze, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 lit. a, § 40 oraz w § 64 są dostępne w oddziale 
Banku oraz na stronie internetowej Banku www.pkobp.pl.” 
 
§ 79. 
„Zasady składania skarg i reklamacji dotyczących produktów lub usług bankowych opisane są 
każdorazowo w Regulaminie rachunku.” 
 

zmiana porządkowa połączenie 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 
- usunięcie 
postanowień 
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§ 80. 
„1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Regulaminu. 
2. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w trybie wskazanym w 
Regulaminie rachunku. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa.” 

Regulamin rozliczeń dewizowych 
Było: § 81 
„1. Do zleceń złożonych przez Klienta do realizacji na datę przyszłą, od dnia wejścia w życie 
niniejszego Regulaminu, stosuje się zasady opisane w tym regulaminie.  
2. Bank odmówi realizacji zleceń, o których mowa w ust.1, jeżeli w dacie, na którą zostały one 
zlecone ich realizacja nie jest możliwa w świetle wymagań opisanych w niniejszym Regulaminie.”  
 

zmiana porządkowa usunięcie 
bezprzedmiotowego 
postanowienia w 
wyniku połączenia 3 
odrębnych 
regulaminów w jeden 
dokument - Ogólne 
warunki 

 
 


