
   
 

  
 

Szczegółowy wykaz zmian w „Regulaminie rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów 

indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A.”, które wejdą w życie 1 lipca 2014 r.: 

 

1. w § 2.:  

1) dodaje się pkt. 1) w brzmieniu:  

„1) Autoryzacja – wyrażenie przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty zgody na dokonanie 

Transakcji płatniczej w formie wskazanej w Regulaminie”, 

2) dotychczasowe pkt. 1) – 19) przyjmują oznaczenie pkt. 2) – 20), 

3) pkt. 12) otrzymuje brzmienie: 

„12) Karta – debetowa karta płatnicza wydawana przez Bank na podstawie Umowy karty debetowej do 

rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub oszczędnościowego, pozwalająca na dokonywanie 

Operacji w ciężar tego rachunku”, 

4) pkt. 20) otrzymuje brzmienie: 

„20) Operacja – zapłata za towary i usługi lub wypłata gotówki z Bankomatu dokonana przy użyciu 

Karty, w tym Operacja zbliżeniowa”, 

5) dodaje się pkt. 21) w brzmieniu: 

„21) Operacja zbliżeniowa – zapłata za towary i usługi dokonana kartą z anteną zbliżeniową w punkcie 

usługowo-handlowym wyposażonym w terminal z czytnikiem zbliżeniowym. Karta posiadająca taką 

funkcjonalność na awersie lub rewersie karty ma zamieszczony symbol zbliżeniowości systemu 

płatniczego”,   

6) pkt. 36) otrzymuje brzmienie: 

„36) Transakcja płatnicza – zainicjowana przez Użytkownika lub Odbiorcę wpłata, transfer, Operacja 

lub wypłata środków pieniężnych”, 

7) dotychczasowe pkt. 20) – 40) przyjmują oznaczenie pkt. 22) – 42). 

2. w § 5. dodaje się ust. 9. w brzmieniu:  

„9. Przed zawarciem Umowy, Bank dostarcza w ustalony z Wnioskodawcą sposób projekt Umowy wraz z 

niniejszym Regulaminem i Taryfą opłat i prowizji celem zapoznania się z nim. Obowiązujący wzór 

Umowy, Regulamin oraz Taryfa opłat i prowizji są również dostępne na Stronie Internetowej Banku”, 

3. § 6. ust. 5. otrzymuje brzmienie: 

„5. Obowiązujące w Banku dla Rachunków: okresy deponowania środków pieniężnych, stawki 

oprocentowania, rodzaj oprocentowania, waluty, w których prowadzone są Rachunki, minimalne i 

maksymalne kwoty salda rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, terminy naliczania i 

kapitalizacji odsetek, maksymalne liczby Rachunków możliwych do otwarcia przez Posiadacza rachunku 

określone są w komunikatach Banku dostępnych w Oddziałach Banku oraz na Stronie Internetowej 

Banku”, 

4. w § 7 dotychczasowe postanowienia oznacza się jako ust. 1. oraz dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: 

„2. Bank może ustalić w Taryfie opłat i prowizji minimalną wysokość miesięcznych wpłat na Rachunek 

oraz warunki posiadania określonego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego”, 

„3. W ramach Transakcji płatniczych z rachunku oszczędnościowego, Posiadacz rachunku może 

realizować przelewy wewnętrzne środków z rachunku oszczędnościowego tylko na powiązany z nim 

rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy”. 

5. w § 11 ust. 9. otrzymuje brzmienie: 

„9. Odwołanie Pełnomocnictwa staje się skuteczne z chwilą złożenia dyspozycji odwołującej 

Pełnomocnictwo do Banku, przy czym Bank zastrzega sobie prawo odmowy wykonania dyspozycji 

wydanej przez osobę, której Pełnomocnictwo zostało odwołane przez Posiadacza rachunku po złożeniu 

dyspozycji, lecz przed jej realizacją przez Bank” 

6. w § 20.: 

1) dodaje się ust. 1. i 2. w brzmieniu: 

„1. Karta umożliwia dokonywanie Operacji: 

1) gotówkowych, 

2) bezgotówkowych”, 

„2. O możliwości dokonania Operacji przy użyciu Karty w danym punkcie handlowym, usługowym (w tym 

w sieci Internet) bądź w bankomacie informuje zamieszczone w widocznym miejscu logo i nazwa danego 



   
 

  
 

typu karty określonego przez organizację płatniczą widniejącą na karcie. O możliwości dokonywania 

Kartą Operacji zbliżeniowych informuje umieszczony na awersie lub rewersie symbol zbliżeniowości 

systemu płatniczego”, 

2) dotychczasowe ust. 1 - 4 przyjmują oznaczenie ust. 3 – 6, 

3) dotychczasowe ust. 5 – 6 przyjmują oznaczenie ust. 12 – 13, 

4) dodaje się ust. 7, 8, 9, 10 i 11 w brzmieniu: 

„7. Operacje zbliżeniowe do wartości 50 złotych mogą być realizowane bez konieczności Autoryzacji 

przez Użytkownika Karty za pomocą numeru PIN czy podpisu”, 

„8. Operacje o wartości powyżej 50 złotych może być realizowana jako zbliżeniowa, jednak w tym 

przypadku istnieje konieczność jej Autoryzacji za pomocą numeru PIN”, 

„9. Wysokość maksymalnej kwoty jednorazowej Operacji zbliżeniowej niewymagającej Autoryzacji 

przeprowadzonej na terenie Polski jest ustalana przez organizację płatniczą i wynosi 50 zł, przy czym 

może zaistnieć konieczność jej Autoryzacji za pomocą numeru PIN”, 

„10. Wysokość maksymalnej kwoty jednorazowej Operacji zbliżeniowej przeprowadzonych poza 

granicami Polski jest ustalana przez organizację płatniczą i może być różna od wysokości limitu 

obowiązującego na terenie Polski”, 

„11. Dodatkowe informacje dotyczące operacji zbliżeniowych można uzyskać na Infolinii oraz na Stronie 

Internetowej Banku”, 

4) dotychczasowy ust. 8 przyjmuje oznaczenie ust. 17, 

5) ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

„14. Autoryzacja Operacji dokonanej przy użyciu Karty jest potwierdzana podpisem Użytkownika karty 

albo numerem PIN, z wyjątkiem Operacji dokonywanej na odległość, bez fizycznego przedstawienia 

karty, dla których wymagany jest między innymi: numer Karty, data jej ważności oraz kod CVV2 

(trzycyfrowy kod umieszczony na odwrocie Karty)”, 

6) dodaje się ust. 15 i 16 w brzmieniu: 

„15. Autoryzacja Operacji zbliżeniowej polega na zbliżeniu Karty do czytnika zbliżeniowego po 

wyświetleniu kwoty operacji na terminalu, przy czym bez względu na wysokość kwoty Operacji 

zbliżeniowej może zaistnieć konieczność jej Autoryzacji numerem PIN”, 

„16. Przed dokonaniem pierwszej Operacji zbliżeniowej wymagane jest dokonanie Operacji z użyciem 

numeru PIN”, 

7) ust. 18 otrzymuje brzmienie: 

„18. Operacja dokonana Kartą blokuje dostępne środki na Rachunku do czasu rozliczenia operacji. 

Maksymalny czas, przez jaki zablokowane są dostępne środki na Rachunku w przypadku braku 

rozliczenia operacji, jest określany przez Bank i nie może być dłuższy niż 7 dni. Jeżeli w terminie, o 

którym mowa powyżej nie zostanie dokonane rozliczenie operacji, blokada na kwotę operacji zostaje 

zdjęta i powiększone zostają dostępne środki na Rachunku”, 

8) dodaje się ust. 19 w brzmieniu: 

„19. Dokonanie Operacji zbliżeniowej może spowodować przekroczenie dostępnego salda na Rachunku. 

Użytkownik karty zbliżeniowej jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności w celu ograniczenia 

wystąpienia przypadków przekroczenia salda na Rachunku, w tym do zapewnienia środków 

pozwalających na pokrycie kosztów Operacji, a także opłat i prowizji należnych Bankowi zgodnie z Taryfą 

opłat i prowizji”, 

9) dotychczasowe ust. 10 – 11 przyjmują oznaczenie 20-21, 

7. w § 21. w ust. 1. skreśla się pkt. 3) oraz dodaje się ust. 3. w brzmieniu: 

„3. W momencie wznawiania Karty Bank może zmienić rodzaj Karty, przy czym nowa Karta zachowa 

funkcjonalności nie mniejsze niż Karta wznawiana i nie wiąże się to z obowiązkiem poniesienia kosztów 

przez Posiadacza rachunku. Zmiana rodzaju Karty może nastąpić w przypadku: 

1) wycofania Karty z oferty Banku, 

2) zmian funkcjonalnych w posiadanych dotychczas rodzaju Karty. 

Bank o takiej zmianie, wraz z podaniem nowego rodzaju Karty poinformuje Użytkownika karty co 

najmniej z 2 miesięcznym wyprzedzeniem. Zmiana rodzaju Karty nie wymaga podpisania aneksu do 

Umowy. 

8. w § 24. dodaje się ust. 23., 24., 25., 26., 27. i 28. w brzmieniu: 



   
 

  
 

„23. Wpłata/Wypłata gotówkowa może być dokonana: 

1) w Oddziale Banku o ile Bank udostępnia taki sposób złożenia zlecenia; 

2) w inny sposób określony w Komunikacie. 

„24. Wypłaty gotówkowe mogą wymagać awizowania według zasad określonych w Taryfie opłat i prowizji, 

gdzie Bank określa: 

1) wysokość kwoty gotówki, której wypłata wymaga uprzedniego awizowania, 

2) okres wyprzedzenia, z jakim Posiadacz rachunku powinien zgłosić w Banku wypłatę. 

„25. Bank zastrzega sobie możliwość niezrealizowania wypłaty gotówkowej, nieawizowanej, a 

wymagającej awizowania, a także nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Posiadacza 

rachunku w związku z odmową dokonania wypłaty gotówki z powodu braku wcześniejszego awizowania - 

wypłaty nieawizowane w kwocie przekraczającej limity awizowania wypłat, realizowane są w przypadku 

posiadania przez Oddział Banku zapasu gotówki gwarantującej niezakłócone funkcjonowanie”. 

„26. Bank ma prawo odmowy przyjęcia dyspozycji awizowania gotówki, o którym mowa w ust. 24, jeżeli 

na rachunkach bankowych Posiadacza rachunku nie ma wystarczających środków na dokonanie wypłaty 

oraz pobranie należnych Bankowi prowizji.” 

„27. Dyspozycja awizowania gotówki może zostać złożona przez Posiadacza rachunku w Oddziale Banku 

w którym wypłata ma zostać zrealizowana. Dyspozycja awizowania gotówki w Oddziale Banku musi być 

złożona w formie pisemnej”. 

„28. W przypadku braku możliwości realizacji wypłaty gotówkowej w nominałach awizowanych przez 

Posiadacza rachunku Bank zastrzega sobie możliwość wypłaty w innych nominałach”. 

9. w § 26. dodaje się ust. 12. o treści: 

„12. Bank określa  dopuszczalne procentowe zaokrąglenia kwoty przelewu w wysokości 1% dla 

Transakcji walutowych, które nie może zostać przekroczone i skutkuje odrzuceniem przelewów 

wewnętrznych walutowych dla kwot poniżej 1 jednostki waluty”. 

10. w § 30. w ust. 3. w pkt. 2. Otrzymuje brzmienie: 

„2. Bank zastrzega sobie prawo odstąpienia od zobowiązania dostarczania wyciągów bankowych pocztą 

elektroniczną, jeśli rozwiązanie techniczne, zastosowane po stronie skrzynki pocztowej Posiadacza 

rachunku, trwale uniemożliwia skuteczne dostarczenie wyciągu bankowego. W takiej sytuacji Bank 

zobowiązuje się powiadomić bez zbędnej zwłoki Posiadacza rachunku o konieczności określenia 

alternatywnego sposobu przekazywania przez Bank wyciągów bankowych. Do czasu ustalenia 

ostatecznej formy dostarczania wyciągów bankowych będą one przekazywane pocztą na adres 

korespondencyjny Posiadacza rachunku”, 

11. w § 32. ust. 11. otrzymuje brzmienie: 

„11. Posiadacz rachunku odpowiada za nieautoryzowane Transakcje płatnicze do wysokości 

równowartości w walucie polskiej 150 euro, a w przypadku Operacji zbliżeniowych do kwoty stanowiącej 

równowartość 50 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP 

obowiązującego w dniu wykonania Operacji, jeżeli nieautoryzowana Operacja jest skutkiem: 

1) posłużenia się utraconym przez Posiadacza rachunku lub skradzionym Posiadaczowi rachunku 

Instrumentem płatniczym lub 

2) przywłaszczenia Instrumentu płatniczego lub jego nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez 

Posiadacza rachunku obowiązków, o których mowa w §22 ust. 1 pkt. 2, 3 i 5”, 

12. w Zasadach realizacji otrzymanych i wysłanych poleceń wypłaty w obrocie dewizowym w Meritum Banku 

ICB S.A. dodaje się § 5. o treści: 

„Bank informuje, iż w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za 

pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej (SWIFT) 

dostęp do danych osobowych Posiadacza może mieć administracja rządowa Stanów Zjednoczonych. 

Władze amerykańskie zobowiązały się do wykorzystania 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 24.10.1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i 

swobodnego przepływu tych danych”. 

 


