
 

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI  

„ZLECENIE ZMIENNE” 

 
 
 
1. Zlecenie zmienne jest typem polecenia przelewu lub polecenia przelewu wewnętrznego, który uregulowany jest w Ogólnych 

warunkach prowadzenia rachunków i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA oraz w 
Regulaminie rachunków bankowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim 
SA. 
 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi Warunkami korzystania z usługi ,, Zlecenie zmienne ” (Warunki”), stosuje się 
postanowienia Ogólnych warunków prowadzenia rachunków i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank 
Polski SA /Regulaminu Rachunków Bankowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności 
Banku Polskim SA oraz Szczegółowych warunków świadczenia usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości 
telefonicznej oraz składania oświadczeń w PKO Banku Polskim SA . Usługa Zlecenie zmienne aktywna jest w okresie 
obowiązywania umowy rachunku bankowego, w ramach którego została ona ustanowiona. 

 
3. PKO Bank Polski SA w ramach usługi Zlecenie zmienne zobowiązuje się do realizowania jednostkowych transakcji  

w ramach Zlecenia zmiennego poprzez obciążenie rachunku bankowego Płatnika wskazanego w zleceniu Płatnika definiowania 
nowego Zlecenia zmiennego na podstawie danych dostarczonych przez Odbiorcę. 

   
4. Zobowiązanie PKO Banku Polskiego SA, o którym mowa w pkt 3 realizowane jest za uprzednim potwierdzeniem przez Płatnika 

jednostkowej transakcji albo bez takiego potwierdzenia, w zależności od zlecenia Płatnika. Jeśli Płatnik wybrał opcję:   
a) realizacji jednostkowej transakcji w ramach Zlecenia zmiennego za jego potwierdzeniem, wówczas PKO Bank Polski SA na 

podstawie danych dostarczonych przez Odbiorcę, udostępnia Płatnikowi, sparametryzowaną zgodnie z tymi danymi 
jednostkową transakcję w ramach Zlecenia zmiennego do zweryfikowania i jej potwierdzania przez Płatnika na cztery dni 
przed dniem wskazanym przez Odbiorcę, jako dzień płatności. Po potwierdzeniu przez Płatnika jednostkowej transakcji w 
ramach Zlecenia zmiennego PKO Bank Polski SA obciąża Rachunek Płatnika wskazany w wydanym przez Płatnika 
Zleceniu zmiennym, w dniu płatności wskazanym przez Odbiorcę, a jeśli ten dzień przypada na dzień niebędący dniem 
roboczym obciążenie następuje pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.   

b) realizacji jednostkowej transakcji w ramach Zlecenia zmiennego bez jego potwierdzenia, wówczas PKO Bank Polski SA na 
podstawie informacji przekazywanych przez Odbiorcę, obciąża Rachunek Płatnika wskazany w wydanym przez Płatnika 
Zleceniu zmiennym w dniu płatności wskazanym przez Odbiorcę, a jeśli ten dzień przypada  
na dzień nie będący dniem roboczym, obciążenie następuje pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.  

5. W przypadku otrzymania przez PKO Bank Polski SA od Odbiorcy danych dotyczących transakcji po terminie płatności 
wskazanym przez Odbiorcę, PKO Bank Polski SA obciąży Rachunek Płatnika nie wcześniej niż 4 dni robocze od dnia otrzymania 
informacji od Odbiorcy, niezależnie czy Płatnik wybrał opcję realizacji jednostkowej transakcji w ramach Zlecenia zmiennego 
bez jego potwierdzenia lub za jego potwierdzeniem. Jeśli Płatnik wybrał opcję z potwierdzeniem do obciążenia konieczne jest by 
potwierdził jednostkową transakcję w ramach Zlecenia zmiennego. 

 
6. PKO Bank Polski SA nie zrealizuje Zlecenia zmiennego na rzecz Odbiorcy, jeśli: 

a)   kwota jednostkowej transakcji w ramach Zlecenia zmiennego wynikająca z przekazanej przez Odbiorcę  informacji:  
   - w dniu płatności ustalonym zgodnie z pkt 4-5 przekracza saldo rachunku bankowego Płatnika wskazanego w wydanym  

przez Płatnika Zleceniu zmiennym,  
               - przewyższa ustalony przez Płatnika w Zleceniu zmiennym limit, 

b)   Płatnik nie potwierdzi w terminie realizacji jednostkowej transakcji w ramach Zlecenia zmiennego w przypadku o którym 
mowa w pkt 4 lit. a lub pkt 5 albo przed dniem realizacji jednostkowej transakcji w ramach Zlecenia zmiennego odwoła to 
zlecenie. 

      W każdym z powyższych przypadków, PKO Bank Polski SA nie będzie podejmował kolejnych działań w celu zrealizowania 
jednostkowej transakcji w ramach Zlecenia zmiennego. 

 
7. PKO Bank Polski SA pobiera opłatę za realizację Zlecenia zmiennego zgodnie z aktualną Taryfą Opłat i Prowizji.   

 
8. PKO Bank Polski SA zastrzega sobie prawo zmian treści Warunków w trybie i w przypadkach wskazanych w postanowieniach 

Ogólnych warunków prowadzenia rachunków i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski 
SA/Regulaminu Rachunków Bankowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank 
Polskim SA oraz Szczegółowych warunków świadczenia usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej oraz 
składania oświadczeń w PKO Banku Polskim SA. 

       


