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DZIAŁ IDZIAŁ IDZIAŁ IDZIAŁ I    
POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE     

Rozdział 1Rozdział 1Rozdział 1Rozdział 1    
Przedmiot Regulaminu i definicjePrzedmiot Regulaminu i definicjePrzedmiot Regulaminu i definicjePrzedmiot Regulaminu i definicje    

§ 1.§ 1.§ 1.§ 1.    

1. Regulamin rachunków terminowych lokat oszczędnościowych 
w walucie polskiej i w walutach wymienialnych w PKO Banku 
Polskim SA, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki 
otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków terminowych 
lokat oszczędnościowych w walucie polskiej i w walutach 
wymienialnych w PKO Banku Polskim SA określonych 
w Regulaminie.  

2. W zakresie zasad i sposobu realizacji rozliczeń pieniężnych 
w PKO Banku Polskim SA stosuje się „Regulamin rozliczeń 
pieniężnych w obrocie krajowym w PKO Banku Polskim SA”. 

§ 2.§ 2.§ 2.§ 2.    

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
1. agencja Pagencja Pagencja Pagencja PKO Banku Polskiego SA  KO Banku Polskiego SA  KO Banku Polskiego SA  KO Banku Polskiego SA  – podmiot wykonujący 

w imieniu i na rzecz PKO Banku Polskiego    SA zlecone przez PKO 
Bank Polski SA czynności z zakresu obsługi rachunku lokaty, 

2. bank beneficjentabank beneficjentabank beneficjentabank beneficjenta – bank krajowy albo bank zagraniczny albo 
instytucję kredytową albo instytucję finansową albo dostawcę 
usług płatniczych, który dokonuje rozliczenia kwoty polecenia 
wypłaty z beneficjentem, 

3. dzień roboczydzień roboczydzień roboczydzień roboczy – dzień, w którym odpowiednio bank 
zleceniodawcy lub bank beneficjenta uczestniczący w realizacji 
polecenia wypłaty, prowadzi działalność wymaganą do 
wykonania polecenia wypłaty, 

4. kapitalizacja odsetekkapitalizacja odsetekkapitalizacja odsetekkapitalizacja odsetek – doliczenie do salda rachunku lokaty 
odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na tym 
rachunku, naliczonych za dany okres,  

5. KomunikatKomunikatKomunikatKomunikat PKO Banku Polskiego SA PKO Banku Polskiego SA PKO Banku Polskiego SA PKO Banku Polskiego SA  – informację podawaną do 
wiadomości Posiadaczy rachunków lokat umieszczaną 
w placówkach PKO Bank Polski SA i na stronie internetowej 
PKO Bank Polski SA ((((http://www.pkobp.pl)http://www.pkobp.pl)http://www.pkobp.pl)http://www.pkobp.pl). 

6. minimalna kwota rachunku lokaty minimalna kwota rachunku lokaty minimalna kwota rachunku lokaty minimalna kwota rachunku lokaty – kwotę wymaganą do 
otwarcia i prowadzenia rachunku lokaty określoną 
w Potwierdzeniu otwarcia rachunku lokaty,  

7. oddział PKO Banku Polskiego SA oddział PKO Banku Polskiego SA oddział PKO Banku Polskiego SA oddział PKO Banku Polskiego SA  – oddział PKO Bank Polski SA 
prowadzący obsługę klientów, 

8. okres umowny okres umowny okres umowny okres umowny – okres prowadzenia rachunku lokaty, 
zadeklarowany przez Posiadacza rachunku lokaty przy 
wnoszeniu    środków pieniężnych na rachunek lokaty, 

9. PKO Bank Polski SA PKO Bank Polski SA PKO Bank Polski SA PKO Bank Polski SA – Powszechną Kasę Oszczędności Bank 
Polski Spółkę Akcyjną, z siedzibą  w Warszawie, ul. Puławska 15, 

10. Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty – dokument 
każdorazowo wydawany Posiadaczowi rachunku lokaty przy 

otwieraniu rachunku lokaty w celu potwierdzenia zdeponowania 
środków pieniężnych na rachunku lokaty na określonych w tym 
dokumencie warunkach, 

11. PosiadaczPosiadaczPosiadaczPosiadacz rachunku lokaty rachunku lokaty rachunku lokaty rachunku lokaty – osobę fizyczną, na rzecz której PKO 
Bank Polski SA prowadzi rachunek lokaty, a w przypadku 
rachunku wspólnego każdego z Współposiadaczy,  

12. prawo bankoweprawo bankoweprawo bankoweprawo bankowe  – ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 
bankowe (Dz.U Z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z późn.zm.) oraz 
przepisy wykonawcze do tej ustawy,   

13. prawo dewizowprawo dewizowprawo dewizowprawo dewizoweeee – ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo 
dewizowe (Dz.U Z 2002 r., Nr 141, poz. 1178, z późn.zm.) oraz 
przepisy wykonawcze do tej ustawy,   

14. rachunek lokaty rachunek lokaty rachunek lokaty rachunek lokaty – rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej 
w walucie polskiej albo w walutach wymienialnych 
przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych, 
prowadzony na warunkach standardowych, preferencyjnych 
albo negocjowanych, w stałej albo w czasowej ofercie Banku, 
dedykowany osobom fizycznym, 

15. saldo saldo saldo saldo – stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku 
lokaty na dany dzień,    

16. status dewizowy status dewizowy status dewizowy status dewizowy – status w rozumieniu prawa dewizowego 
(rezydent, nierezydent), 

17. środki pieniężne środki pieniężne środki pieniężne środki pieniężne – środki zgromadzone na rachunku lokaty 
w walucie polskiej albo w walutach wymienialnych,  

18. Taryfa Taryfa Taryfa Taryfa – Taryfę prowizji i opłat bankowych w PKO Banku 
Polskim SA, 

19. umowaumowaumowaumowa – umowę ramową o prowadzenie rachunków 
terminowych lokat oszczędnościowych, 

20. zlecenie zlecenie zlecenie zlecenie – dyspozycję Posiadacza rachunku lokaty skierowaną 
do PKO Banku Polskiego SA zawierającą polecenie wykonania 
wpłaty, wypłaty lub transferu środków pieniężnych, 

21. Współposiadacz rachunku lokaty Współposiadacz rachunku lokaty Współposiadacz rachunku lokaty Współposiadacz rachunku lokaty ––––    jeden z Posiadaczy 
wspólnego rachunku lokaty.  

Rozdział 2Rozdział 2Rozdział 2Rozdział 2    
Przeznaczenie rachunkuPrzeznaczenie rachunkuPrzeznaczenie rachunkuPrzeznaczenie rachunku    

§ 3.§ 3.§ 3.§ 3.    

1. Rachunek lokaty służy do gromadzenia środków pieniężnych 
Posiadacza rachunku lokaty w PKO Banku Polskim SA w okresie 
umownym określonym w Potwierdzeniu otwarcia rachunku 
lokaty.  

2. Rachunki lokat są otwierane i prowadzone przez oddziały lub 
agencje PKO Banku Polskiego SA na rzecz osób fizycznych.  

3. Rachunki lokat mogą być prowadzone jako rachunki 
indywidualne lub wspólne.  

DZIAŁ IIDZIAŁ IIDZIAŁ IIDZIAŁ II    
UMOWUMOWUMOWUMOWA RACHUNKU LOKATYA RACHUNKU LOKATYA RACHUNKU LOKATYA RACHUNKU LOKATY    

Rozdział 1Rozdział 1Rozdział 1Rozdział 1    
Zawarcie umowy i otwarcie rachunku lokatyZawarcie umowy i otwarcie rachunku lokatyZawarcie umowy i otwarcie rachunku lokatyZawarcie umowy i otwarcie rachunku lokaty    

§ 4.§ 4.§ 4.§ 4.    

1. Otwarcie rachunku lokaty następuje po zawarciu umowy 
pomiędzy PKO Bankiem Polskim SA, a osobą występującą 
o jego otwarcie i po wpływie środków pieniężnych na rachunek 
lokaty w wysokości nie niższej niż minimalna kwota rachunku 
lokaty.  

2. Do dokonywania czynności na rachunku lokaty prowadzonego 
na rzecz osoby małoletniej, w ramach zwykłego zarządu, jest 
upoważniony przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej albo 
osoba małoletnia, zgodnie z ust. 4 i 5.  Na dokonywanie 
czynności przekraczających granice zwykłego zarządu 
wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego.   

3. Osoba małoletnia, która nie ukończyła 13 lat lub osoba 
ubezwłasnowolniona całkowicie nie może samodzielnie 
dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na 
rachunku lokaty, ani dokonywać żadnych czynności prawnych 
związanych z prowadzeniem rachunku lokaty. W imieniu osoby 
fizycznej, która nie ukończyła 13 lat lub osoby 
ubezwłasnowolnionej całkowicie, umowę zawiera jej 
przedstawiciel ustawowy. 
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4. Osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 18 
lat, lub osoba ubezwłasnowolniona częściowo może zawrzeć 
umowę za  pisemną  zgodą jej przedstawiciela ustawowego. 

5. Osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 18 lat 
lub osoba ubezwłasnowolniona częściowo może samodzielnie 
dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na 
rachunku lokaty, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jej 
przedstawiciel ustawowy.  

6. Posiadacz rachunku lokaty przy zawarciu umowy otrzymuje 
Regulamin oraz Taryfę, stanowiące integralna część umowy.     

7. Posiadacz rachunku lokaty na potwierdzenie zdeponowania 
środków pieniężnych na rachunku lokaty otrzymuje    
Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty.  

§ 5.§ 5.§ 5.§ 5.    

1. W imieniu Posiadacza rachunku lokaty umowę może zawrzeć 
pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa, sporządzonego 
w formie określonej w ust. 2 , które musi zawierać:  
1) dane osobowe osoby, dla której ma być otwarty rachunek 

lokaty tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, rodzaj, 
seria i numer dokumentu tożsamości oraz data jego 
ważności, obywatelstwo, status dewizowy, data i miejsce 
urodzenia, nazwisko panieńskie matki, numer telefonu, oraz 

2) dane pełnomocnika: tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, 
PESEL, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości oraz 
data jego ważności, data i miejsce urodzenia, 

3) miejsce i datę udzielenia pełnomocnictwa,   
4) określenie zakresu pełnomocnictwa oraz rodzaju rachunku 

lokaty. 
2. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy, o którym mowa powyżej 

musi być sporządzone w formie pisemnej i potwierdzone: 
1) w kraju przez notariusza, 
2) za granicą przez: 

a) polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd 
konsularny, albo 

b)  miejscowego notariusza – w przypadku państwa 
będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 
października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji 
zagranicznych dokumentów urzędowych, do którego 
musi być dołączony dokument opatrzony apostille, 
wydany przez właściwy organ państwa, w którym działa 
notariusz; poświadczenie notariusza oraz dokument 
opatrzony apostille musza być przetłumaczone przez 
tłumacza przysięgłego języka, w którym poświadczenie 
i apostille zostały sporządzone, wpisanego do 
właściwego rejestru tłumaczy przysięgłych w Polsce. 

3. W przypadku, gdy pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 
jest pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem lokaty, 
stosuje się w tym zakresie odpowiednio postanowienia 
Rozdziału 3. 

§ 6.§ 6.§ 6.§ 6.    

1. Rachunek lokaty otwierany jest na okres umowny określony 
w Potwierdzeniu otwarcia rachunku lokaty.  

2. W przypadku automatycznego odnowienia lokaty na kolejny 
taki sam okres umowny, rachunek lokaty ulega 
automatycznemu przedłużeniu na kolejny taki sam okres 
umowny na warunkach oprocentowania, obowiązujących 
w dniu przedłużenia umowy, oraz pod warunkiem, że PKO Bank 
Polski SA oferuje nadal tą lokatę, w takiej samej walucie 
i o takim samym okresie umownym, z wyłączeniem tych 
rachunków lokat do których zapisy w Potwierdzeniu otwarcia 
rachunku lokaty stanowią inaczej.  

3. PKO Bank Polski SA zobowiązany jest przed upływem okresu 
umownego poinformować Posiadacza rachunku lokaty, 
w sposób z nim uzgodniony w umowie, o zaprzestaniu 
prowadzenia rachunków lokat o  takich samych warunkach 
umownych jak posiadany rachunek lokaty:  
1) z wykorzystaniem  systemu bankowości elektronicznej lub 

poczty elektronicznej – jeżeli Posiadacz rachunku lokaty 
zawarł z PKO Bankiem Polskim SA umowę regulującą 
świadczenie usług bankowości elektronicznej, bądź 
zadeklarował chęć uzyskiwania informacji za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, 

2) poprzez przesłanie informacji w postaci papierowej na 
ostatni wskazany przez Posiadacza rachunku lokaty adres 
do korespondencji. 

4. Okres umowny rozpoczyna się od dnia wpływu środków 
pieniężnych na rachunek lokaty, a kończy się: 
1) dla okresu wyrażonego w dniach – po upływie ostatniego 

dnia tego okresu, 
2) dla okresu wyrażonego w miesiącach – po zakończeniu dnia 

poprzedzającego dzień wpływu środków pieniężnych na 

rachunek lokaty, przesuniętego o zadeklarowany okres 
umowny, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu okresu 
umownego nie było, przyjmuje się ostatni dzień tego 
miesiąca. 

5. Dla rachunków lokat nie ulegających przedłużeniu na kolejny 
okres umowny, PKO Bank Polski SA nie realizuje dyspozycji 
wydanych przez Posiadacza rachunku lokaty po upływie okresu 
umownego tego rachunku lokaty. Dyspozycje powinny być 
złożone przez Posiadacza rachunku lokaty najpóźniej w ostatnim 
dniu okresu umownego.  

§ 7.§ 7.§ 7.§ 7.    

1. PKO Bank Polski SA otwiera rachunki lokat, które mogą być 
prowadzone dla Posiadaczy rachunków lokat jako rachunki 
indywidualne lub rachunki wspólne. Rachunki lokat wspólne są 
otwierane i prowadzone dla Posiadaczy rachunku lokaty 
mających pełną zdolność do czynności prawnych, będących 
rezydentami, albo Posiadaczy rachunku lokaty, będących 
nierezydentami, w rozumieniu prawa dewizowego, którzy 
posiadają ten sam kraj rezydencji podatkowej i legitymują się 
ważnymi certyfikatami rezydencji podatkowej, bądź  nie 
posiadają ważnych certyfikatów podatkowych. 

2. W przypadku wspólnego rachunku lokaty każdy 
z Współposiadaczy rachunku lokaty dysponuje bez ograniczeń 
środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty oraz 
dokonuje samodzielnie wszelkich czynności wynikających 
z umowy, łącznie z wypowiedzeniem umowy. 

3. Każdy ze Współposiadaczy rachunku lokaty  ponosi solidarną 
odpowiedzialność z tytułu zawartej umowy i wydanych 
dyspozycji z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Zmiana postanowień umowy wymaga zgody wszystkich 
Współposiadaczy rachunku lokaty. 

5. Posiadacz rachunku lokaty może składać dyspozycje do 
rachunku lokaty korespondencyjnie, o ile zostaną one 
podpisane zgodnie z wzorem podpisu złożonym w PKO Banku 
Polskim SA i pozytywnie zweryfikowane przez PKO Bank Polski 
SA, z zastrzeżeniem ust 6.  

6. Spełnienie warunku zgodności wzoru podpisu nie jest 
wymagane, w przypadku gdy tożsamość Posiadacza rachunku 
i własnoręczność jego podpisu zostanie poświadczona w 
sposób określony w § 15 ust. 3. 

§ 8.§ 8.§ 8.§ 8.    

Rachunki lokat w walutach wymienialnych są otwierane 
i prowadzone, z uwzględnieniem przepisów prawa dewizowego. 

§ 9.§ 9.§ 9.§ 9.    

1. Po upływie okresu umownego środki pieniężne zgromadzone na 
rachunku lokaty i należne odsetki są wypłacane w formie 
gotówkowej albo bezgotówkowej. 

2. W przypadku rachunków lokat podlegających automatycznemu 
odnowieniu na kolejny taki sam okres umowny, odsetki zgodnie 
z dyspozycją złożoną przez Posiadacza rachunku lokaty, mogą 
być dopisywane do rachunku lokaty albo pozostawione do 
dyspozycji Posiadacza rachunku lokaty, z zastrzeżeniem, że 
warunki produktu pozostawiają Klientowi dowolność w tym 
zakresie. 

3. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku lokaty zastrzegł wypłatę 
bezgotówkową środków pieniężnych z rachunku lokaty po 
upływie okresu umownego, PKO Bank Polski SA stawia środki 
pieniężne z rachunku lokaty do dyspozycji Posiadacza 
  rachunku lokaty, nie później niż pierwszego dnia po upływie 
okresu umownego. 

4. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku lokaty zastrzegł wypłatę 
gotówkową środków pieniężnych z rachunku lokaty po upływie 
okresu umownego, PKO Bank Polski SA stawia środki pieniężne 
z rachunku lokaty do dyspozycji Posiadacza rachunku lokaty, 
nie później niż pierwszego dnia roboczego po upływie okresu 
umownego. 

5. Składający dyspozycję, o której mowa w ust. 3, ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z podania błędnego 
numeru rachunku bankowego, na który mają być przekazane 
środki pieniężne z rachunku lokaty. 

Rozdział 2Rozdział 2Rozdział 2Rozdział 2    
Oprocentowanie śroOprocentowanie śroOprocentowanie śroOprocentowanie środków pieniężnych na rachunku lokaty  dków pieniężnych na rachunku lokaty  dków pieniężnych na rachunku lokaty  dków pieniężnych na rachunku lokaty      

§ 10. § 10. § 10. § 10.     

1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty są 
oprocentowane według stałej albo zmiennej stopy procentowej 
lub według innych zasad określonych w Potwierdzeniu otwarcia 
rachunku lokaty. 

2. Do obliczania kwoty należnych odsetek od środków pieniężnych 
przechowywanych na rachunkach lokat przyjmuje się 
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rzeczywistą liczbę dni pozostawania środków pieniężnych na 
rachunku lokaty. 

3. PKO Bank Polski SA publikuje aktualną wysokość stawek 
oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach lokat 
w formie Komunikatu PKO Banku Polskiego SA. 

4. Dla rachunku lokaty o zmiennej stopie procentowej wysokość 
oprocentowania środków pieniężnych na rachunku lokaty, może 
ulegać zmianie w trakcie trwania okresu umownego.  

5. Zmiana oprocentowania środków pieniężnych na rachunku 
lokaty, prowadzonym w walucie polskiej, może nastąpić 
w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z niżej wymienionych 
okoliczności: 
1) zmiany jednej z podstawowych stóp procentowych 

Narodowego Banku Polskiego, ustalanych przez Radę 
Polityki Pieniężnej,  

2) zmiany stopy rezerwy obowiązkowej banków ustalanej 
przez Radę Polityki Pieniężnej, 

3) zmiany stawki dla depozytów rynku międzybankowego 
WIBOR 1M o więcej niż 0,05 punktu procentowego 
w stosunku do wartości tej stawki ogłoszonej 
w którymkolwiek dniu w ciągu ostatnich 30 dni.  

6. Zmiana oprocentowania środków pieniężnych na rachunku 
lokaty, prowadzonym w walucie wymienialnej, może nastąpić 
w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z niżej wymienionych 
okoliczności: 
1) zmiany stopy procentowej dla danej waluty, ustalanej przez 

odpowiedni bank centralny, 
2) zmiany co najmniej jednej stopy procentowej depozytów 

walutowych na krajowym lub międzynarodowym rynku 
pieniężnym Libor 1M lub Euribor 1M o więcej niż 0,05 
punktu procentowego w stosunku do wartości tej stopy 
ogłoszonej w którymkolwiek dniu w ciągu ostatnich 30 dni, 

3) zmiany stopy rezerwy obowiązkowej banków ustalanej 
przez Radę Polityki Pieniężnej. 

7. PKO Bank Polski SA może dokonać zmiany oprocentowania, 
o której mowa w ust. 4 i 5, w terminie do 6 miesięcy od 
zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa 
w ust. 4 lub 5, odpowiednio dla waluty polskiej albo waluty 
wymienialnej.  

8. PKO Bank Polski SA zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki 
poinformować Posiadacza rachunku lokaty o zmianach stóp 
procentowych w zakresie odnoszącym się do zawartej z PKO 
Bankiem Polskim SA umowy: 
1) z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej lub 

poczty elektronicznej – jeżeli Posiadacz rachunku lokaty 
zawarł z PKO Bankiem Polskim SA umowę regulującą 
świadczenie usług bankowości elektronicznej, bądź 
zadeklarował chęć uzyskiwania informacji za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, albo 

2) poprzez dostarczenie informacji w postaci papierowej na 
ostatni wskazany przez Posiadacza rachunku lokaty adres 
do korespondencji, albo  

3) w inny sposób uzgodniony z Posiadaczem rachunku lokaty 
w umowie. 

§ 11.§ 11.§ 11.§ 11.    

1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty są 
oprocentowane: 
1) dla okresu wyrażonego w dniach – od dnia wpływu środków 

pieniężnych na rachunek lokaty do ostatniego dnia okresu 
umownego włącznie, 

2)  dla okresu wyrażonego w miesiącach od dnia wpływu 
środków pieniężnych na rachunek lokaty do dnia, który datą 
odpowiada dniowi poprzedzającemu dzień wpływu środków 
pieniężnych na rachunek lokaty, przesuniętemu 
o zadeklarowany okres umowny,  

3) W przypadku niedotrzymania okresu umownego – na 
warunkach określonych w Potwierdzeniu otwarcia rachunku 
lokaty.   

2. Od skapitalizowanych odsetek na rachunkach lokat, 
prowadzonych na rzecz Posiadaczy rachunków lokat, PKO Bank 
Polski SA nalicza i odprowadza należny zryczałtowany podatek 
dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych 
w przepisach prawa obowiązującego w dniu ich kapitalizacji. 

§ 12.§ 12.§ 12.§ 12.    

1. W przypadku podjęcia środków pieniężnych zgromadzonych na 
rachunku lokaty przed upływem okresu umownego, rachunek 
lokaty ulega zerwaniu, a środki pieniężne zgromadzone na 
rachunku lokaty są oprocentowane według obniżonej stopy 

procentowej, określonej w Potwierdzeniu otwarcia rachunku 
lokaty. 

2. Środki pieniężne wpłacone na rachunek lokaty i wypłacone 
w tym samym dniu nie podlegają oprocentowaniu. 

Rozdział 3Rozdział 3Rozdział 3Rozdział 3    
Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem lokatyPełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem lokatyPełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem lokatyPełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem lokaty    

§ 13. § 13. § 13. § 13.     

1. Pełnoletni Posiadacz rachunku lokaty, mający pełną zdolność do 
czynności prawnych, może udzielić pełnomocnictwa do 
dysponowania rachunkiem lokaty, osobie fizycznej mającej 
pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Pełnomocnik działający w granicach udzielonego 
pełnomocnictwa ma takie same prawa jak Posiadacz rachunku 
lokaty, z zastrzeżeniem  § 14. 

3. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem lokaty może być 
udzielone jako pełnomocnictwo stałe albo jednorazowe. 

4. Pełnomocnictwo może być udzielone jako pełnomocnictwo: 
1) bez ograniczeń (ogólne) - w ramach którego pełnomocnik 

ma prawo do dokonywania dyspozycji w takim samym 
zakresie jak Posiadacz rachunku lokaty, z zastrzeżeniem 
§ 14,,,,  

2) rodzajowe (szczególne) - w ramach którego pełnomocnik 
ma prawo do dokonywania dyspozycji w zakresie 
określonym przez Posiadacza rachunku lokaty w treści 
pełnomocnictwa. 

§ 14.§ 14.§ 14.§ 14.    

Pełnomocnictwo bez ograniczeń nie obejmuje umocowania do: 
1) udzielania dalszych pełnomocnictw, 
2) zawierania umów o korzystanie z innych produktów, 

z wyjątkiem rachunków lokat, 
3) wypowiedzenia albo zmiany umowy, 
4) dokonania dyspozycji na wypadek śmierci Posiadacza 

rachunku lokaty,  
5) dokonywania blokady środków na rachunku lokaty w celu 

zabezpieczenia wierzytelności osób trzecich. 

§ 15.§ 15.§ 15.§ 15.    

1. Udzielenie albo zmiana albo odwołanie pełnomocnictwa 
dokonywane są w formie pisemnego oświadczenia złożonego 
przez Posiadacza rachunku lokaty względem PKO Banku 
Polskiego SA. 

2. Zmiana pełnomocnictwa dokonywana jest poprzez odwołanie 
dotychczasowego pełnomocnictwa i udzielenie nowego 
pełnomocnictwa. 

3. Udzielenie albo zmiana albo odwołanie pełnomocnictwa może 
być dokonane korespondencyjnie, o ile tożsamość 
i własnoręczność podpisu Posiadacza rachunku lokaty 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) miejscowego notariusza – w przypadku państwa będącego 

stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. 
znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów 
urzędowych, do którego musi być dołączony dokument 
opatrzony apostille, wydany przez właściwy organ państwa, 
w którym działa notariusz; poświadczenie notariusza oraz 
dokument opatrzony apostille musza być przetłumaczone 
przez tłumacza przysięgłego języka, w którym 
poświadczenie i dokument opatrzony apostille zostały 
sporządzone, wpisanego do właściwego rejestru tłumaczy 
przysięgłych w Polsce. 

4. Oddział PKO Banku Polskiego SA niezwłocznie przekazuje 
Posiadaczowi rachunku lokaty na ostatni wskazany przez niego 
adres do korespondencji, pisemną informację, o przyjęciu albo 
odmowie przyjęcia pełnomocnictwa udzielonego 
korespondencyjnie. PKO Bank Polski SA może odmówić 
przyjęcia pełnomocnictwa, jeśli nie spełnia ono warunków 
określonych w ust. 1-3. 

§ 16.§ 16.§ 16.§ 16.    

1. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie zmienione albo 
odwołane przez Posiadacza rachunku lokaty. 

2. Zmiana albo odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne od 
momentu powzięcia przez PKO Banku Polskiego SA informacji 
o zmianie albo odwołaniu pełnomocnictwa, złożonego przez 
Posiadacza rachunku lokaty. 
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§ 17.§ 17.§ 17.§ 17.    

Pełnomocnictwo wygasa z chwilą: 
1) rozwiązania umowy, 
2) odwołania, 
3) śmierci Posiadacza rachunku lokaty lub pełnomocnika; 

w takim przypadku wygaśnięcie jest skuteczne względem  
PKO Banku Polskiego SA od chwili powzięcia przez PKO 
Bank Polski SA wiarygodnej informacji o śmierci.  

DZIAŁ IIIDZIAŁ IIIDZIAŁ IIIDZIAŁ III    
TARYFA, ZMIANY POSTANOWIEŃ TARYFY TARYFA, ZMIANY POSTANOWIEŃ TARYFY TARYFA, ZMIANY POSTANOWIEŃ TARYFY TARYFA, ZMIANY POSTANOWIEŃ TARYFY LUBLUBLUBLUB    REGULAMINU REGULAMINU REGULAMINU REGULAMINU     

Rozdział 1 Rozdział 1 Rozdział 1 Rozdział 1     
Zasady pobierania opłat i prowizji Zasady pobierania opłat i prowizji Zasady pobierania opłat i prowizji Zasady pobierania opłat i prowizji     

§ 18.§ 18.§ 18.§ 18.    

1. Za usługi świadczone przez PKO Bank Polski SA, w tym za 
czynności związane z obsługą rachunku lokaty, a także za inne 
czynności, PKO Bank Polski SA pobiera opłaty i prowizje 
bankowe, zgodnie z Taryfą. 

2. Taryfa jest dostępna: 
1) w oddziałach PKO Banku Polskiego SA , 
2) w agencjach PKO Banku Polskiego SA , 
3) na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA 

(www.pkobp.pl), 
4) w serwisie internetowym PKO Banku Polskiego SA,  
5) w serwisie telefonicznym PKO Banku Polskiego SA. 

§ 1§ 1§ 1§ 19999....    

1. W okresie obowiązywania umowy prowizje i opłaty bankowe 
mogą ulegać zmianom, w przypadku zaistnienia, co najmniej 
jednej z niżej wymienionych okoliczności: 
1) zmiany poziomu inflacji w wysokości podawanej do 

publicznej wiadomości przez Główny Urząd Statystyczny,  
2) zmiany kosztów obsługi rachunku lokaty i usług z nim 

związanych w wyniku zmiany cen energii, połączeń 
telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń 
międzybankowych, zmiany opłat ponoszonych w związku 
z wykonywaniem umowy za pośrednictwem firm 
współpracujących z PKO Bankiem Polskim  SA lub w wyniku 
zmian w przepisach prawa,  

3) zmiany kosztów nowych usług rozszerzających zakres 
korzystania z rachunku lokaty. 

2.  Informację o zmianie prowizji i opłat bankowych, PKO Bank 
Polski SA doręcza w sposób i ze skutkiem, o którym mowa 
w § 20 ust. 3- 6.  

3. Niezależnie od powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, 
aktualne prowizje i opłaty bankowe oraz ich wysokość, są 
podawane do wiadomości w sposób określony w § 18 ust. 2.  

Rozdział 2Rozdział 2Rozdział 2Rozdział 2    
Zmiana postanowień RegulaminuZmiana postanowień RegulaminuZmiana postanowień RegulaminuZmiana postanowień Regulaminu    lub Taryfylub Taryfylub Taryfylub Taryfy        

§ 20.§ 20.§ 20.§ 20.    

1. PKO Bank Polski SA ma prawo do zmiany Regulaminu lub 
Taryfy na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Zmiany Regulaminu dokonywane są w przypadku zmian: 
1) powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
2) oferty w zakresie rachunków lokat oferowanych przez 

PKO Bank Polski SA, 
3) zakresu lub formy realizacji usług świadczonych przez 

PKO Bank Polski SA, 
4) wydania wytycznych, zaleceń lub decyzji organów 

nadzorczych, w zakresie jakim zmiany te wpływają na 
postanowienia Regulaminu, 

5) konieczności dostosowania Regulaminu do wymogów 
związanych z ochroną konsumenta, w zakresie w jakim 
zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu. 

3. Informacje o zmianach w Regulaminie lub Taryfie przekazywane 
są Posiadaczowi rachunku lokaty, nie później niż na dwa 
miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie, 
w sposób z nim uzgodniony, poprzez: 
1) dostarczenie informacji w postaci elektronicznej, za 

pośrednictwem bankowości elektronicznej lub poczty 
elektronicznej - jeżeli Posiadacz rachunku lokaty zawarł 
z PKO Bankiem Polskim SA umowę regulującą świadczenie 
usług bankowości elektronicznej, bądź zadeklarował chęć 
uzyskiwania informacji za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, albo 

2) dostarczenie informacji w postaci papierowej na ostatni 
wskazany przez Posiadacza rachunku lokaty adres do 
korespondencji, 

wraz z podaniem informacji o możliwości i terminie złożenia 
przez Posiadacza rachunku lokaty oświadczenia 

o wypowiedzeniu umowy (dotyczy każdego Posiadacza 
rachunku lokaty) bądź zgłoszenia sprzeciwu (dotyczy 
Posiadaczy rachunków lokat z możliwością dopłat lub wypłat 
częściowych).   

4. Brak złożenia przez Posiadacza rachunku lokaty pisemnego 
wypowiedzenia umowy, bądź brak zgłoszenia sprzeciwu wobec 
zmian, o których mowa w ust. 3, przed proponowaną datą ich 
wejścia w życie jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody. 
Zmiany Regulaminu lub Taryfy wiążą Strony od dnia podanego 
w informacji przekazanej Posiadaczowi rachunku lokaty.  

5. Posiadacz rachunku lokaty wypowiadając umowę bądź 
zgłaszając sprzeciw co do proponowanych zmian powinien 
podać sposób zadysponowania saldem rachunku lokaty. 

6. Wprowadzenie do Regulaminu postanowień: 
1) rozszerzających zakres oferowanych produktów lub usług,  
2) niepowodujących ograniczenia zakres oferowanych 

produktów lub usług, 
3) nienakładających na Posiadacza rachunku lokaty 

dodatkowych obowiązków, 
nie wymaga informowania Posiadacza rachunku lokaty w trybie 
określonym w ust. 3. 

DZIAŁ IVDZIAŁ IVDZIAŁ IVDZIAŁ IV    
ROZWIĄZANIE UMOWY RACHUNKU LOKATYROZWIĄZANIE UMOWY RACHUNKU LOKATYROZWIĄZANIE UMOWY RACHUNKU LOKATYROZWIĄZANIE UMOWY RACHUNKU LOKATY    

RoRoRoRozdział 1.zdział 1.zdział 1.zdział 1.    
Wypowiedzenie umowy rachunku lokatyWypowiedzenie umowy rachunku lokatyWypowiedzenie umowy rachunku lokatyWypowiedzenie umowy rachunku lokaty    

§ 21.§ 21.§ 21.§ 21.    

1. Rozwiązanie umowy następuje w przypadku wypowiedzenia 
umowy przez Posiadacza rachunku lokaty lub PKO Bank Polski 
SA. 

2. Posiadacz rachunku lokaty może w każdym czasie wypowiedzieć 
umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyn 
i bez ponoszenia opłat. W takiej sytuacji wypowiedzenie umowy 
powoduje natychmiastowe zerwanie rachunków lokat 
terminowych i przekazanie środków pieniężnych przez PKO Bank 
Polski SA na rachunek wskazany przez Posiadacza rachunku 
lokaty. 

3. Po rozwiązaniu umowy środki pieniężne zgromadzone na 
rachunku lokaty nie podlegają oprocentowaniu.  

4. Posiadacz rachunku lokaty wypowiadając umowę powinien 
podać sposób zadysponowania saldem rachunku lokaty. 

§ 22§ 22§ 22§ 22    

1. PKO Bank Polski SA może wypowiedzieć umowę w przypadku: 
1) naruszenia przez Posiadacza rachunku lokaty postanowień 

wynikających z Regulaminu lub umowy, 
2) udzielania przez Posiadacza rachunku lokaty informacji 

niezgodnych z prawdą. 
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, termin 

wypowiedzenia umowy wynosi nie mniej niż dwa miesiące i jest 
liczony od dnia następującego po dniu doręczenia 
wypowiedzenia Posiadaczowi rachunku lokaty przez PKO 
Bankowi Polskiemu SA na adres do korespondencji Posiadacza 
rachunku lokaty.  

3. PKO Bank Polski SA wypowiada umowę na piśmie, z podaniem 
przyczyny wypowiedzenia.  

Rozdział Rozdział Rozdział Rozdział 2222        
Zerwanie rachunku lokatyZerwanie rachunku lokatyZerwanie rachunku lokatyZerwanie rachunku lokaty    

§ 23§ 23§ 23§ 23    

1. Zerwanie rachunku lokaty następuje w przypadku: 
1) podjęcia środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku 

lokaty przed upływem okresu umownego, które powoduje, 
że saldo środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku 
lokaty będzie niższe niż minimalna kwota rachunku lokaty 
wymagana dla prowadzenia rachunku lokaty,  

2) wypowiedzenia umowy. 
2. Posiadacz rachunku lokaty zrywając rachunek lokaty powinien 

podać sposób zadysponowania saldem rachunku lokaty. 

DZIAŁ VDZIAŁ VDZIAŁ VDZIAŁ V    
POSTANOWIENIA KOŃCOWE POSTANOWIENIA KOŃCOWE POSTANOWIENIA KOŃCOWE POSTANOWIENIA KOŃCOWE     

Rozdział 1.Rozdział 1.Rozdział 1.Rozdział 1.    
Tryb zgłaszania i rozpatrywania reklamacjiTryb zgłaszania i rozpatrywania reklamacjiTryb zgłaszania i rozpatrywania reklamacjiTryb zgłaszania i rozpatrywania reklamacji        

§ 24.§ 24.§ 24.§ 24.    

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na rachunku 
lokaty, Posiadacz rachunku lokaty powinien niezwłocznie 
zawiadomić o tym PKO Bank Polski SA w  celu przeprowadzenia 
sprostowania. Reklamację dotyczącą rachunku lokaty lub usług 
związanych z obsługą bankową rachunku lokaty, w tym 
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dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania 
dyspozycji, Posiadacz rachunku lokaty może składać: 
1) osobiście – w formie pisemnej lub ustnej w oddziałach PKO 

Banku Polskiego SA lub w agencjach PKO Banku Polskiego 
SA, 

2) telefonicznie – poprzez kontakt pod numery telefonów 
podane do wiadomości w Katalogu  informacyjnym Banku 
(KIB) oraz na stronie www.pkobp.pl,  

3) drogą korespondencyjną, 
4) drogą elektroniczną na adres zgłoszenia@pkobp.pl, 
5) drogą elektroniczną poprzez serwisy internetowe Banku (np. 

iPKO) lub www.pkobp.pl, z wykorzystaniem udostępnionych 
formularzy zgłoszeniowych, 

6) za pośrednictwem poczty w formie listu albo fax-em. 
2. Reklamację należy złożyć wraz ze szczegółowym opisem 

zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. W przypadku 
stwierdzenia błędnego księgowania lub nieprawidłowego salda 
rachunku lokaty, reklamację należy zgłosić nie później niż 
w terminie 13 miesięcy od dnia uzyskania informacji o błędnym 
księgowaniu lub o nieprawidłowym saldzie rachunku lokaty. Do 
reklamacji, w miarę możliwości, powinny być dołączone kopie 
dokumentów potwierdzających zasadność reklamacji. 

3. PKO Bank Polski SA może zwrócić się do Posiadacza rachunku 
lokaty z prośbą o złożenie dodatkowych wyjaśnień, dotyczących 
zdarzenia, którego reklamacja dotyczy, a także o doręczenie 
dodatkowych dokumentów, służących do wykazania zasadności 
reklamacji. 

§ 25.§ 25.§ 25.§ 25.    

1. PKO Bank Polski SA rozpatruje reklamację niezwłocznie, jednak 
nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W 
przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w 
powyższym terminie PKO Bank Polski SA poinformuje o tym 
Posiadacza rachunku lokaty wskazując jednocześnie ostateczny 
termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, z zastrzeżeniem, że 
termin ten nie może przekroczyć 90 dni od dnia otrzymania 
reklamacji.    

2. PKO Bank Polski SA odpowiedź na zgłoszenie kieruje w formie 
wskazanej w umowie lub Regulaminie albo w formie wskazanej 
przez Posiadacza rachunku lokaty, z uwzględnieniem ust. 3-6. 

3. W przypadku zarówno braku określenia formy odpowiedzi w 
umowie lub Regulaminie, jak i gdy Posiadacz rachunku lokaty 
nie wskazał adresu do korespondencji i oczekiwanej formy 
odpowiedzi, PKO Bank Polski SA przekazuje odpowiedź w formie 
pisemnej na adres do korespondencji zgodny z ostatnimi 
danymi Posiadacza rachunku lokaty posiadanymi przez PKO 
Bank Polski SA.  

4. Jeżeli odpowiedź na reklamacje zawiera informacje chronione 
tajemnicą bankową, powinna zostać przekazana na adres do 
korespondencji lub numer telefonu zgodny z danymi 
posiadanymi przez PKO Bank Polski SA, z uwzględnieniem ust. 5. 

5. Odpowiedź na reklamacje może zostać przekazana na inny, 
wskazany przez Posiadacza rachunku lokaty adres do 
korespondencji lub numer telefonu, jeżeli dokonano autoryzacji 
Posiadacza rachunku lokaty. 

6. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku lokaty nie oczekuje 
informacji o rozpatrzeniu reklamacji, odpowiedzi nie przekazuje 
się.  

7. W sprawach reklamacji dotyczących rachunków lokat lub usług 
bankowych Posiadacz rachunku lokaty, poza uprawnieniami 
określonymi w § 24 ust. 1, ma również prawo do zwracania się 
do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.  

8. Posiadacz rachunku lokaty ma prawo do pozasądowego 
rozstrzygania sporów wynikających z umowy. Organem 
właściwym do rozstrzygania sporów jest m.in. Bankowy Arbitraż 
Konsumencki działający przy Związku Banków Polskich. 

9. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony Posiadacza 
rachunku lokaty jest Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów. 

10. Instytucją sprawującą nadzór nad działalnością PKO Banku 
Polskiego SA jest Komisja Nadzoru Finansowego.  

11. Do określenia sądów właściwych do rozstrzygania sporów 
wynikających z umowy mają zastosowanie obowiązujące 
przepisy prawa. 
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§ 26§ 26§ 26§ 26....    

1. Posiadacz rachunku lokaty o pełnej zdolności do czynności 
prawnych może złożyć w PKO Banku Polskim SA dyspozycję na 
wypadek śmierci na rzecz osób wskazanych w ustawie Prawo 
bankowe. 

2. Dyspozycja na wypadek śmierci może być odwołana albo 
zmieniona przez Posiadacza rachunku lokaty w każdym czasie. 

§ 27. § 27. § 27. § 27.     

Wypłata z tytułu kosztów pogrzebu Posiadacza rachunku lokaty jest 
dokonywana na rzecz osoby, na którą wystawiono rachunki, po 
przedłożeniu: 

1) odpisu aktu zgonu Posiadacza rachunku lokaty, 
2) oryginałów rachunków stwierdzających wysokość 

poniesionych przez nią kosztów pogrzebu. 

§ 28.§ 28.§ 28.§ 28.    

Postanowienia § § 26 i 27, nie dotyczą rachunków wspólnych. 

§ 29.§ 29.§ 29.§ 29.    

1. Nie stanowi naruszenia warunków umowy ustanowienie na 
rachunku lokaty zabezpieczenia na rzecz wierzycieli Posiadacza 
rachunku lokaty oraz wypłata z tytułu kosztów pogrzebu 
z rachunku lokaty, o ile wysokość środków pieniężnych na 
rachunku lokaty po wypłacie kosztów pogrzebu, będzie wyższa 
niż wysokość minimalnej kwoty rachunku lokaty. 

2. Wypłata należnych kwot z rachunku lokaty, przed upływem 
zadeklarowanego okresu umownego, z tytułu dyspozycji na 
wypadek śmierci oraz dziedziczenia przez spadkobierców albo 
zapisobiorców – wymagane jest jednoczesne stawiennictwo 
wszystkich spadkobierców albo zapisobiorców oraz jednolita 
decyzja w kwestii zadysponowania środkami na rachunku 
lokaty. W przypadku decyzji dotyczącej podjęcia środków 
z rachunku lokaty w trakcie okresu umownego, rachunek lokaty 
ulega zerwaniu, a środki pieniężne z rachunku lokaty są 
oprocentowane według obniżonej stopy procentowej, określonej 
w Potwierdzeniu otwarcia rachunku lokaty. W przypadku 
dotrzymania okresu umownego rachunku lokaty przez 
wszystkich spadkobierców albo zapisobiorców odsetki zostaną 
naliczone według stopy procentowej właściwej dla 
dotrzymanego okresu umownego. 

§ 30.§ 30.§ 30.§ 30.    

1. Regulamin, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego i art. 109 
Prawa bankowego, ma charakter wiążący. 

2. W zakresie transakcji płatniczych sprawach nieuregulowanych 
w Regulaminie, umowie lub Potwierdzeniu otwarcia rachunku 
lokaty, mają zastosowanie zapisy Regulaminu rozliczeń 
pieniężnych w obrocie krajowym w PKO Banku Polski SA oraz 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

§ 31.§ 31.§ 31.§ 31.    

1. PKO Bank Polski SA wysyła korespondencję na ostatni podany 
przez Posiadacza rachunku lokaty adres do korespondencji. 

2. Informacje o możliwych formach kontaktu z PKO Bankiem 
Polskim SA wskazane są na stronie www.pkobp.pl oraz 
w Katalogu Informacyjnym PKO Banku Polskiego SA 
dostępnym w oddziałach PKO Banku Polskiego SA i agencjach 
PKO Banku Polskiego SA. 

§ 32. § 32. § 32. § 32.     

W razie zmiany danych wymaganych przy zawarciu umowy, 
w szczególności takich jak adres zamieszkania, adres do 
korespondencji, imiona, nazwisko, seria i numer dokumentu 
stwierdzającego tożsamość, numer telefonu, adres poczty 
elektronicznej lub w przypadku utraty dokumentu stwierdzającego 
tożsamość, Posiadacz rachunku lokaty jest zobowiązany 
niezwłocznie powiadomić o tych faktach PKO Bank Polski SA, na 
piśmie lub w innej dopuszczalnej przez PKO Bank Polski SA formie. 

§ 33.§ 33.§ 33.§ 33.    

1. Dyspozycja Posiadacza rachunku lokaty nie zostanie 
zrealizowana przez PKO Bank Polski SA w przypadku: 
1) braku uprawnień do dysponowania rachunkiem lokaty albo 

środkami na rachunku lokaty, 
2) niezgodności podpisu na dyspozycji z wzorem podpisu, 

z wyjątkiem dyspozycji, na których podpis został 
poświadczony w sposób określony w § 15 ust. 3, 

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

4) nieprzedstawienia ważnego dokumentu stwierdzającego 
tożsamość lub innego dokumentu  wymaganego przez PKO 
Bank Polski SA służącego do identyfikacji i weryfikacji 
danych Posiadacza rachunku lokaty,  

5) nieprzedstawienia dokumentów niezbędnych ze względu na 
rodzaj składanej dyspozycji, 

6) gdy zostanie złożona w sposób niezrozumiały, nieczytelny 
lub nietrwały,  
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7) stwierdzenia przez PKO Bank Polski SA nieprawidłowości we 
wskazanym przez Posiadacza rachunku lokaty numerze 
rachunku bankowego, którego dotyczy dana dyspozycja, 

8) nieterminowego przesyłania dokumentów stanowiących 
podstawę realizacji dyspozycji, 

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

2. PKO Bank Polski SA informuje, że: 
1) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach imiennych 

Klienta w PKO Banku 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, 

2) podmiotami uprawnionymi do świadczeń gwarancyjnych 
z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego są: osoby fizyczne, 
osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające 
osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, 
będące stroną umowy imiennego rachunku bankowego 
oraz podmioty, o których mowa w art. 49 ust.3, art. 55 ust. 1 
i art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, z wyłączeniem 
podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy 
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

3) szczegółowa informacja o obowiązującym systemie 
gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach 
bankowych dostępna jest na stronach www.pkobp.pl,  
www.bfg.pl oraz  w oddziałach PKO Banku Polskiego SA 
i agencjach PKO Banku Polskiego SA, 

4) zmiana przepisów prawa dotyczących zasad gwarantowania 
wkładów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie, 
którego dotyczy powyższa informacja, nie powoduje zmiany 
Regulaminu. 

3. PKO Bank Polski SA ma prawo do ograniczenia możliwości 
dysponowania przez Klienta środkami zgromadzonymi na 
rachunku lokaty poprzez niewykonanie transakcji, zamrożenie 
wartości majątkowych Klienta oraz blokadę środków 
zgromadzonych na rachunku lokaty Klienta w przypadkach 
przewidzianych w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. 2010 nr 46, 
poz. 276 z późn. zm.). W wykonywaniu obowiązków z tej ustawy 
PKO Bank Polski SA może żądać od  Posiadacza rachunku 
lokaty dodatkowych ustnych lub pisemnych wyjaśnień lub 
udostępnienia dokumentów niezbędnych do wykonania 
dyspozycji. 

4. PKO Bank Polski SA zbiera i przechowuje dane osobowe 
Posiadaczy rachunków lokat i ich pełnomocników. 
Administratorem danych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 
r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm) jest PKO Bank Polski SA, 
z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15. 

5. Posiadaczom rachunków lokat i ich pełnomocnikom przysługuje 
prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833z późn. zm.). 

6. Językiem obowiązującym w regulacjach pomiędzy PKO Bankiem 
Polskim SA a Posiadaczem rachunku lokaty jest język polski. 

7. Prawem właściwym do zawarcia i wykonywania umowy 
zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo 
polskie. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem 
stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.... 

9. Posiadacz rachunku lokaty może korzystać z dostępnych źródeł 
informacji tj.: kontakt telefoniczny, e-mail, SMS, Komunikat PKO 
Banku Polskiego SA.   


