
   
 

 
 

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

indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A.”, które wejdą w życie 1 kwietnia 2015 r.: 

 

1. w § 5.: 

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Umowa może być zawarta z rezydentami albo nierezydentami w rozumieniu Prawa 

dewizowego z zastrzeżeniem postanowień ust. 12.”, 

2) dodaje się ust. 12. w brzmieniu: 

„12. W placówkach partnerskich/placówkach pośredników (tj. placówkach w których 

przedsiębiorca świadczy usługi pośrednictwa sprzedaży i obsługi produktów Banku na 

podstawie zawartej z Bankiem umowy współpracy) oraz w postaci elektronicznej Bank 

zawiera Umowy tylko z rezydentami.”. 

2. w § 17.: 

1) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Bank zastrzega sobie prawo do zablokowania EKD w przypadku: 

1) wykorzystywania EKD przez Użytkownika w sposób niezgodny z ich przeznaczeniami lub 

z obowiązującym w Banku Regulaminem lub przepisami prawa, 

2) wykorzystania EKD w celu, który służy wyłącznie zmniejszeniu ich funkcjonalności 

poprzez celowe organizacje ich dostępności lub przeciążenie ich przepustowości, 

3) w przypadku podejrzenia korzystania z EKD przez osoby nieupoważnione, 

4) w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia jakichkolwiek nieuprawnionych 

transakcji.”, 

2) dodaje się ust. 12. w brzmieniu: 

„12. O zablokowaniu EKD w przypadkach, o których mowa w ust. 11. Bank telefonicznie 

powiadomi Użytkownika przed ich zablokowaniem, a jeżeli nie będzie to możliwe – 

niezwłocznie po ich zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o 

zablokowaniu EKD byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na 

mocy odrębnych przepisów.”, 

3) dodaje się ust. 13. w brzmieniu: 

„13. Bank odblokowuje EKD jeżeli przestały istnieć podstawy do utrzymywania blokady.”. 

3. w § 20.: 

1) ust. 20. otrzymuje brzmienie: 

„20. Użytkownik karty ma możliwość wyłączenia i ponownego włączenia funkcjonalności 

zbliżeniowej Karty z anteną zbliżeniową. W przypadku otrzymania Karty wznowionej lub 

wydania nowej Karty w miejsce utraconej konieczne jest ponowne złożenie przez 

Użytkownika karty dyspozycji wyłączenia funkcji zbliżeniowej.”, 

2) dotychczasowe ust. 20. – 21. przyjmują oznaczenie ust. 21. – 22. 

3) ust. 22. otrzymuje brzmienie: 

„22. Operacje są realizowane w walucie kraju, w którym są dokonywane (za wyjątkiem 

sytuacji gdy akceptujący transakcje umożliwia Użytkownikowi karty wybór waluty transakcji), 

natomiast rozliczenie tych Operacji pomiędzy Bankiem, a Posiadaczem rachunku i obciążenie 

rachunku dokonywane jest w złotych polskich. Operacje przy użyciu Karty dokonane za 

granicą w walucie innej niż złote polskie, są przeliczane przez organizację Visa na złote 

polskie w oparciu o kurs organizacji Visa. Kurs organizacji Visa jest prezentowany na stronie 

internetowej www.visaeurope.com. Za przeliczenie Operacji Bank pobiera opłatę zgodnie z 

Taryfą opłat i prowizji, która doliczana jest do wartości Operacji.”. 

4. w § 21. ust. 3. pkt. 1) otrzymuje brzmienie: 

„1) wycofania dotychczasowego rodzaju Karty z oferty Banku”. 

5. w § 24:  

1) ust. 20 otrzymuje brzmienie: 

„20. W Celu ochrony interesów Posiadacza rachunku oraz ochrony uzasadnionych interesów Banku, 

w przypadku wystąpienia Zlecenia płatniczego lub prób dokonania Zlecenia płatniczego, co do których 



   
 

 
 

Bank powziął uzasadnione podejrzenia, iż są one dokonane bez zgody i wiedzy Posiadacza 

rachunku, przez osoby do tego nieuprawnione, Bank zastrzega sobie prawo do wstrzymania Zlecenia 

płatniczego do czasu telefonicznego kontaktu z Posiadaczem rachunku bez uprzedniego 

powiadomienia w celu potwierdzenia próby dokonania Zlecenia płatniczego”. 

2) dotychczasowe ust. 20. – 28. przyjmują oznaczenie ust. 21. – 29. 

3) ust. 27. otrzymuje brzmienie: 

„27. Bank ma prawo odmowy przyjęcia dyspozycji awizowania gotówki, o którym w ust. 25, jeżeli na 

rachunkach bankowych Posiadacza rachunku nie ma wystarczających środków na dokonanie wypłaty 

oraz pobranie należnych Bankowi prowizji”. 

6. w § 26 ust. 12. otrzymuje brzmienie: 

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

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

kwot poniżej 1 jednostki waluty”. 

7. w § 33 ust. 1. pkt. 6) otrzymuje brzmienie: 

„6) pisemnie na adres Banku: Meritum Bank ICB S.A., Departament Centrum Operacji, ul. Piastowska 

7, 80-332 Gdańsk”.  

8. w § 35 ust. 6.: 

1) pkt. 1) otrzymuje brzmienie: 

„1) wprowadzenie Banku w błąd w momencie zawierania Umowy”, 

2) dotychczasowe pkt. 1) – 3) przyjmują oznaczenie pkt. 2) – 4), 

3) Pkt. 4) otrzymuje brzmienie: 

„4) brak obrotów na Rachunku (oprócz okresowego dopisywania i wypłaty odsetek) utrzymujący 

się przez okres 12 miesięcy”, 

4) dotychczasowy pkt. 4) przyjmuje oznaczenie pkt. 5).  

  

 

Szczegółowy wykaz zmian w „Taryfie Opłat i Prowizji Dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.”, 

które wejdą w życie 1 kwietnia 2015 r.: 

 

1. W postanowieniach Rozdziału IV Karty debetowe pkt. 5. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5. Prowizja za przewalutowanie operacji dokonanych za granicą”, 

2. W postanowieniach Rozdziału VIII Karta debetowa VISA Standard (karta do MeritumKonta 

Zarabiającego) pkt. 6. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6. Prowizja za przewalutowanie operacji dokonanych za granicą”. 

 

 


