REGULAMIN
RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT
TERMINOWYCH - LOKATA MOBILNA
BANKU PEKAO S.A.
§ 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao S.A.
rachunku oszczędnościowego lokaty terminowej w złotych - Lokata Mobilna.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
postanowienia „Regulaminu rachunków bankowych Banku Pekao S.A. dla osób
fizycznych” oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.
§ 2.

Użytym w niniejszym Regulaminie określeniom nadaje się znaczenie przyjęte w
Regulaminie rachunków bankowych Banku Pekao S.A. dla osób fizycznych;
dodatkowo poniższe określenia oznaczają:
1) Bankowość Mobilna – serwis automatyczny Pekao24 umożliwiający dostęp do
rachunków bankowych prowadzonych przez Bank za pośrednictwem mobilnych
urządzeń telekomunikacyjnych z dostępem do Internetu, poprzez serwis mobilny,
PeoPay lub aplikację mobilną (na telefon lub tablet),
2) Bank – Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank Pekao S.A.),
3) dzień roboczy – każdy dzień z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za wolne
od pracy oraz sobót,
4) lokata, rachunek lokaty, Lokata Mobilna – rachunek oszczędnościowy lokaty
terminowej w złotych - Lokata Mobilna,
5) pierwszy miesiąc – miesięczny okres od dnia otwarcia lokaty, kończący się z
upływem dnia poprzedzającego dzień, który w kolejnym miesiącu kalendarzowym
datą odpowiada dniowi otwarcia lokaty, a gdyby takiego dnia w danym miesiącu
nie było – z upływem dnia poprzedzającego ostatni dzień tego miesiąca,
6) Posiadacz lokaty - osoba fizyczna, konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu
cywilnego, z którą Bank zawarł umowę o prowadzenie lokaty,
7) Pekao24 – bankowość elektroniczna, telefoniczna oraz serwis PekaoSMS
umożliwiające uzyskiwanie informacji o lokatach oraz składanie oświadczeń woli
w zakresie otwierania i zamykania lokat poprzez serwisy Pekao24, zgodnie z
zasadami określonymi w Regulaminie rachunków bankowych Banku Pekao S.A.
dla osób fizycznych oraz z Wykazem Funkcji Serwisów.

§ 3.

Lokata Mobilna służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza lokaty w
okresie lokaty określonym w dyspozycji otwarcia Lokaty Mobilnej i wskazanym w
wyciągu bankowym, potwierdzającym otwarcie tej lokaty.

§ 4.1.

Bank otwiera Lokaty Mobilne wyłącznie na rzecz osób posiadających w Banku
rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy, które zawarły z Bankiem umowę w
zakresie korzystania z Pekao24 oraz korzystają z Bankowości Mobilnej.
Minimalna kwota Lokaty Mobilnej wynosi 1 000,- złotych.
Lokaty Mobilne są otwierane – zgodnie z dyspozycją Posiadacza – jako odnawialne
lub nieodnawialne na następujące okresy:
1) 10 dni kalendarzowych,
2) 30 dni kalendarzowych,
3) 60 dni kalendarzowych,
4) 90 dni kalendarzowych,
5) 120 dni kalendarzowych,
6) 180 dni kalendarzowych,
7) 360 dni kalendarzowych.

2.
3.

§ 5.1. Otwarcie Lokaty Mobilnej następuje w dniu zarejestrowania przez Posiadacza lokaty w
Bankowości Mobilnej zgodnie z „Wykazem Funkcji Serwisów”, dyspozycji w tej
sprawie i jednoczesnego dokonania przelewu z rachunku oszczędnościowo 1

2.

3.
4.

5.

rozliczeniowego lub z rachunku o charakterze bieżącym w złotych kwoty deponowanej
na Lokacie Mobilnej.
Lokaty Mobilne są prowadzone w złotych:
1) w jednostce Banku prowadzącej rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy/
rachunek o charakterze bieżącym w złotych, z którego są przekazywane środki
na lokatę,
2) na rzecz osoby (Posiadacza lokaty lub jego pełnomocnika), która po
zalogowaniu się do Bankowości Mobilnej, zleciła otwarcie lokaty.
Otwarcie Lokaty Mobilnej jest potwierdzane wyciągiem bankowym z rachunku tej
lokaty, z uwzględnieniem postanowień ust.4 i 5.
Wyciągi bankowe dotyczące Lokaty Mobilnej Bank udostępnia wyłącznie jako wyciągi
elektroniczne, w serwisie PekaoInternet oraz w Bankowości Mobilnej (po
udostępnieniu funkcjonalności w Bankowości Mobilnej, o czym Bank poinformuje
Posiadacza) w ramach Pekao24.
Informacja o wysokości środków przekazanych na otwarcie Lokaty Mobilnej jest
zamieszczona również w wyciągu bankowym z rachunku, z którego pochodzą środki
przekazane na jej otwarcie.

§ 6.1.

Dyspozycje zamknięcia Lokaty Mobilnej w trakcie trwania okresu lokaty mogą być
składane zarówno w ramach Pekao24 (z uwzględnieniem ust. 2-4) jak i w jednostce
Banku (w przypadku Posiadaczy, którzy zawarli z Bankiem Umowę Obsługi Klientów
Bankowości Prywatnej - za pośrednictwem doradcy bankowego).
2. Dyspozycje zamknięcia lokaty w trakcie trwania okresu lokaty mogą być składane za
pośrednictwem serwisów Pekao24, zgodnie z Wykazem Funkcji Serwisów, z
uwzględnieniem ust. 3 i 4, tylko w dni robocze, w godzinach od 04:00 do 21:00.
Dyspozycja zamknięcia lokaty w ramach Pekao24 może być złożona najwcześniej w
pierwszym dniu roboczym po dniu otwarcia lokaty lub w drugim dniu roboczym – jeśli
lokata została otwarta za pośrednictwem Pekao24 w niedzielę lub po godzinie 20:00.
3. Przy otwieraniu lokaty w Bankowości Mobilnej, Posiadacz lokaty może zdecydować,
że w trakcie okresu lokaty, dana lokata nie będzie mogła być zamknięta w serwisach
Pekao24.
4. W trakcie trwania okresu Lokaty Mobilnej Posiadacz lokaty może złożyć w jednostce
Banku pisemną dyspozycję dotyczącą możliwości zamknięcia lokaty za
pośrednictwem Pekao24 lub braku możliwości zamknięcia lokaty za pośrednictwem
Pekao24.
5. Inne dyspozycje dotyczące Lokaty Mobilnej, odsetek od lokaty lub kwoty lokaty mogą
być składane w trakcie trwania okresu lokaty wyłącznie w jednostce Banku.

§ 7.1.

2.
§ 8.1.

2.

§ 9.1.

Okres Lokaty Mobilnej rozpoczyna się od dnia otwarcia lokaty, a kończy się z
upływem ostatniego dnia okresu lokaty, tj. z upływem odpowiednio: dziesiątego lub
trzydziestego lub sześćdziesiątego lub dziewięćdziesiątego lub sto dwudziestego lub
sto osiemdziesiątego lub trzysta sześćdziesiątego dnia kalendarzowego od dnia
otwarcia Lokaty Mobilnej (wliczając dzień otwarcia lokaty).
Do Lokaty Mobilnej nie mogą być dokonywane dopłaty.
Lokata Mobilna jest oprocentowana według stałej stawki oprocentowania, zależnej od
wysokości kwoty Lokaty Mobilnej, ustalonej przez Bank w stosunku rocznym,
obowiązującej w dniu otwarcia Lokaty Mobilnej.
Tabela aktualnych stawek oprocentowania Lokaty Mobilnej jest podawana do
wiadomości w Bankowości Mobilnej, w lokalach jednostek Banku oraz na stronach
internetowych Banku www.pekao.com.pl.
Kwota Lokaty Mobilnej jest oprocentowana, za faktyczną liczbę dni pozostawania
wkładu na lokacie, od dnia jej otwarcia do dnia upływu zadeklarowanego okresu
lokaty włącznie lub do dnia poprzedzającego dzień wykonania dyspozycji
powodującej naruszenie warunków prowadzenia Lokaty Mobilnej, z uwzględnieniem
§ 10 ust. 3.
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2. Odsetki od kwoty Lokaty Mobilnej, pomniejszone o podatek dochodowy od osób
fizycznych, naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są wypłacane na
koniec zadeklarowanego okresu.
3. Informacja o wysokości odsetek naliczonych przez Bank oraz o wysokości podatku, o
którym mowa w ust. 2, jest zawarta w elektronicznym wyciągu bankowym
z Lokaty Mobilnej, dostępnym w trybie określonym w § 5 ust. 4.
§ 10.1. Kwota Lokaty Mobilnej oraz naliczone odsetki pomniejszone o podatek, o którym
mowa w § 9 ust.2 – pierwszego dnia po upływie terminu lokaty są przekazywane – z
zastrzeżeniem ust.2. - na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy lub na rachunek
o charakterze bieżącym w złotych, z którego pochodziły środki na otwarcie Lokaty
Mobilnej, chyba że Posiadacz zadecydował o jej odnawianiu na kolejne okresy.
2. W przypadku, gdy pierwszym dniem po upływie terminu lokaty jest niedziela, będąca
jednocześnie pierwszym dniem miesiąca, kwota Lokaty Mobilnej oraz naliczone
odsetki pomniejszone o podatek, o którym mowa w § 9 ust.2, zostaną przekazane na
rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy lub na rachunek o charakterze bieżącym
w złotych, z którego pochodziły środki na otwarcie Lokaty Mobilnej w poniedziałek
następujący po tej niedzieli.
3. Dokonanie wypłaty z Lokaty Mobilnej w okresie jej trwania stanowi naruszenie
warunków prowadzenia Lokaty Mobilnej i powoduje, że:
1) w przypadku Lokat Mobilnych prowadzonych na okres 10 lub 30 dni - kwota
Lokaty Mobilnej nie podlega oprocentowaniu za cały okres,
2) w przypadku Lokat Mobilnych prowadzonych na okres 60, 90, 120, 180 lub 360
dni:
a) jeżeli wypłata nastąpiła do ostatniego dnia pierwszego miesiąca włącznie,
licząc dzień otwarcia Lokaty Mobilnej jako pierwszy dzień okresu Lokaty
Mobilnej – kwota Lokaty Mobilnej nie podlega oprocentowaniu,
b) jeżeli wypłata nastąpiła po upływie ostatniego dnia pierwszego miesiąca, licząc
dzień otwarcia Lokaty Mobilnej jako pierwszy dzień okresu Lokaty Mobilnej i
naliczania odsetek – Bank nalicza odsetki do dnia poprzedzającego naruszenie
warunków i wypłaca posiadaczowi Lokaty Mobilnej odsetki w wysokości 20%
kwoty odsetek naliczonych według stawki oprocentowania danej Lokaty
Mobilnej, za faktyczną liczbę dni pozostawania wkładu na lokacie.
4. Informacja o wysokości środków pochodzących z zamkniętej Lokaty Mobilnej jest
zamieszczona:
1) w elektronicznym wyciągu bankowym z Lokaty Mobilnej oraz
2) w wyciągu bankowym z rachunku, na który zostały przekazane środki
z zamkniętej Lokaty Mobilnej.
§ 11.1. Po upływie zadeklarowanego okresu – zgodnie z dyspozycją Posiadacza – z
zastrzeżeniem § 18, Bank odnawia Lokatę Mobilną wraz z naliczonymi odsetkami
pomniejszonymi o podatek, o którym mowa w § 9 ust.2, na kolejny taki sam okres, na
warunkach obowiązujących w dniu jej każdorazowego odnowienia.
2. Kolejny okres Lokaty Mobilnej rozpoczyna się od następnego dnia po upływie
poprzedniego okresu Lokaty Mobilnej.
§ 12.

Jeżeli w dniu odnowienia Lokaty Mobilnej, kwota lokaty wraz z naliczonymi odsetkami
nie spełnia minimum niezbędnego do otwarcia Lokaty Mobilnej, o którym mowa w § 4
ust.2, kwota lokaty jest przenoszona na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy
lub na rachunek o charakterze bieżącym w złotych, z którego pochodziły środki na
otwarcie Lokaty Mobilnej.

§ 13.

Bank stosuje stawki opodatkowania odsetek od środków zgromadzonych na
lokatach, wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub nie pobiera
podatku zgodnie z taką umową, pod warunkiem dostarczenia przez Posiadacza
lokaty Certyfikatu Rezydencji Podatkowej wskazującego na inną niż polska
rezydencję podatkową Posiadacza.
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Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci oraz wypłaty po śmierci Posiadacza lokaty
§ 14.1. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być złożona przez Posiadacza lokaty
pełnoletniego i posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych, bezpośrednio w
Banku lub przesłana drogą korespondencyjną, z zastrzeżeniem, że dyspozycja nie
może być złożona do wspólnego rachunku lokaty.
2. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci:
1)
wymaga formy pisemnej,
2)
może być odwołana lub zmieniona przez Posiadacza lokaty w dowolnym czasie
w formie pisemnej,
3)
może być złożona na rzecz następujących osób: współmałżonka, wstępnych
(przodków w linii prostej, czyli: rodziców, dziadków, pradziadków itd.),
zstępnych (potomków w linii prostej, czyli: dzieci, wnuków, prawnuków itd.) lub
rodzeństwa.
3. Łączna kwota wypłaty z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż
dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza lokaty.
4. Kwota dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie może przekroczyć wysokości
środków znajdujących się na wymienionych w niej rachunkach:
1) jeżeli na dzień realizacji dyspozycji wkład na rachunkach wraz z odsetkami
będzie niższy od kwoty dyspozycji, wówczas kwoty dyspozycji na rzecz
poszczególnych osób ulegną proporcjonalnemu zmniejszeniu,
2) jeżeli wysokość wkładu na rachunkach przekroczy kwotę dyspozycji - część
wkładu pozostała po jej realizacji będzie podlegała spadkobraniu.
5. Kwota wypłaty z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi
do spadku po Posiadaczu lokaty.
6. Jeżeli Posiadacz lokaty wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek
śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust.3,
dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
7. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono
kwoty z naruszeniem ust.6, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom
Posiadacza.
8. W przypadku powzięcia przez Bank informacji o śmierci Posiadacza lokaty - Bank
informuje osoby wskazane w dyspozycji wkładem na wypadek śmierci o możliwości
realizacji wypłat kwot dla nich przeznaczonych zgodnie z treścią dyspozycji wkładem
na wypadek śmierci i w granicach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy
prawa.
9. Posiadacz lokaty powinien poinformować osobę/osoby wskazane w dyspozycji o
złożeniu na ich rzecz dyspozycji wkładem na wypadek śmierci i o przekazaniu
Bankowi jego/ich danych osobowych.
10. Bank będzie przetwarzał dane osób wskazanych w dyspozycji w celu wypełniania
wynikających z przepisów prawa obowiązków Banku; dane te mogą być
przekazywane Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu lub innym organom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Bank prześle osobom wskazanym w dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
Informację Administratora Danych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
§ 15.

Bank jest zobowiązany dokonać po śmierci Posiadacza lokaty wypłat z tytułu:
1) zwrotu kosztów pogrzebu Posiadacza, z zastrzeżeniem że wypłat tych nie
dokonuje się ze wspólnego rachunku lokaty,
2) realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Posiadacza, z zastrzeżeniem że
wypłat tych nie dokonuje się ze wspólnego rachunku lokaty,
3) spadku.
Wypłaty są realizowane zgodnie z kolejnością ich zgłaszania.

Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy Lokaty Mobilnej
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§ 16.

Umowa Lokaty Mobilnej nieodnawialnej –- ulega rozwiązaniu:
1) z upływem ostatniego dnia okresu lokaty ustalonego przez Posiadacza,
2) z dniem dokonania wypłaty środków z lokaty w trakcie okresu lokaty,
3) z dniem śmierci Posiadacza lokaty z uwzględnieniem § 20,
4) z dniem jednoczesnej śmierci obu współposiadaczy lokaty wspólnej.

§ 17.

Umowy Lokat Mobilnych, które zgodnie z decyzją Posiadacza lokaty mają być
odnawiane na kolejne takie same okresy – odpowiednio:
1) ulegają rozwiązaniu:
a) z dniem dokonania wypłaty środków z lokaty w trakcie okresu lokaty,
b) z dniem śmierci Posiadacza lokaty z uwzględnieniem § 20,
c) z dniem jednoczesnej śmierci obu współposiadaczy lokaty wspólnej,
2) wygasają z dniem odnowienia lokaty, który spowodowałby, że lokata zostałaby
odnowiona na łączny okres przekraczający 10 lat od dnia zawarcia umowy Lokaty
Mobilnej – chyba że do tego dnia Posiadacz lokaty złożył w Banku (i nie odwołał)
dyspozycję, o której mowa w § 18 ust.1.

§ 18.1. W stosunku do umowy Lokaty Mobilnej odnawialnej, Posiadacz może wydać
dyspozycję w sprawie odnawiania lokaty przez okres dłuższy niż 10 lat od dnia
zawarcia umowy.
2. W przypadku braku dyspozycji odnawiania Lokaty Mobilnej odnawialnej przez okres
dłuższy niż 10 lat:
1) Bank w terminie co najmniej 6 miesięcy przed terminem odnowienia Lokaty
Mobilnej na okres dłuższy niż 10 lat od dnia zwarcia umowy, informuje
Posiadacza lokaty o skutkach upływu tego okresu, określonych w § 19;
Powyższe informacje Bank przekaże Posiadaczowi lokaty pisemnie - listem
wysłanym na ostatni znany Bankowi adres zamieszkania Posiadacza, także w
przypadku, gdy Posiadacz lokaty złożył dyspozycję o niewysyłaniu
korespondencji,
2) Posiadacz lokaty – po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1) – może
złożyć dyspozycję w sprawie odnawiania Lokaty Mobilnej przez okres dłuższy niż
10 lat od dnia zawarcia umowy,
3) w przypadku gdy do dnia odnowienia Lokaty Mobilnej, które spowodowałoby jej
odnowienie na okres dłuższy niż 10 lat od dnia zawarcia umowy, Posiadacz
lokaty nie złoży dyspozycji odnawiania lokaty przez okres dłuższy niż 10 lat od
dnia zawarcia umowy - umowa lokaty wygaśnie.
3. Postanowienia ust.2 stosuje się odpowiednio do umów Lokat Mobilnych
nieodnawialnych, do których w trakcie okresu lokaty Posiadacz wydał dyspozycję
odnawiania lokaty na kolejne okresy.
§ 19.

W przypadku wygaśnięcia umowy Lokaty Mobilnej z powodu braku dyspozycji
odnawiania przez okres dłuższy niż 10 lat od dnia zawarcia umowy, Bank:
1) zaprzestaje dalszego odnawiania lokaty, a od dnia wygaśnięcia umowy Lokaty
Mobilnej do dnia wypłaty środków osobie posiadającej do nich tytuł prawny,
przekształci lokatę w depozyt, który będzie waloryzowany na ostatni dzień roku
kalendarzowego o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem,
2) przekazuje informacje do gminy zgodnie z § 21.

§ 20.1. Jeśli umowa o prowadzenie lokaty uległa rozwiązaniu wskutek śmierci Posiadacza
lokaty umowę uznaje się za wiążącą do chwili wypłaty środków pieniężnych osobie
posiadającej tytuł prawny do tych środków – z zastrzeżeniem że z dniem powzięcia
informacji o śmierci Posiadacza lokaty Bank:
1) zaprzestaje dokonywania wypłat z lokaty, za wyjątkiem wypłat, o których mowa
w § 15,
2) zaprzestaje wysyłania wszelkiej korespondencji dotyczącej lokaty oraz wyciągów.
2. W przypadku rozwiązania umowy lokaty wskutek śmierci Posiadacza lokaty Bank
przekazuje informacje do gminy zgodnie z § 21.
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§ 21.

Jeśli umowa Lokaty Mobilnej prowadzonej dla jednego Posiadacza uległa
rozwiązaniu wskutek śmierci Posiadacza lokaty lub wygasła wskutek braku odrębnej
dyspozycji odnawiania lokaty przez czas dłuższy niż 10 lat od daty zawarcia umowy,
Bank jest zobowiązany przekazać do gminy ostatniego miejsca zamieszkania
Posiadacza informacje dotyczące lokat Posiadacza, których umowy uległy
rozwiązaniu/ wygasły, w zakresie określonym w Ustawie Prawo bankowe.

Postanowienia końcowe
§ 22.

Posiadacz lokaty jest obowiązany zgłosić Bankowi niezgodność w otrzymanym
wyciągu z rachunku lokaty, sporządzonym zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w
ciągu czternastu dni od dnia otrzymania wyciągu.

§ 23.

Posiadacz lokaty i pełnomocnik są zobowiązani niezwłocznie zawiadomić Bank na
piśmie:
1) o zmianie swoich danych ewidencyjnych, dotyczących: imienia, nazwiska, adresu
zamieszkania lub adresu do korespondencji, serii i numeru dokumentu
tożsamości,
2) o utracie dokumentu tożsamości - w celu jego zastrzeżenia,
3) o zmianie statusu dewizowego.

§ 24.1. Bank ma prawo do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku
zaistnienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych przyczyn:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na
świadczenie usług finansowych/bankowych w zakresie, w jakim spowoduje to
konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do rozwiązań wynikających
z takiej zmiany,
2) zmiany orzecznictwa sądów powszechnych lub wydania nowych uchwał, decyzji,
rekomendacji lub innych aktów wydawanych przez urzędy uprawnione do
wydawania wiążących Banki regulacji. Bank dokona stosownych zmian w
zakresie, w jakim zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim spowodują
konieczność dostosowania postanowień regulacji bankowych do rozwiązań
wynikających z takich zmian,
3) rozszerzenia zakresu usług Banku lub wprowadzenia nowych funkcjonalności
istniejących usług, w zakresie dotyczącym Regulaminu/Umowy, o ile zapewni to
należyte wykonanie Umowy przez Bank. Decyzję o korzystaniu z nowej
usługi/funkcjonalności podejmuje Posiadacz rachunku. Za skorzystanie z nowej
usługi lub funkcjonalności Bank pobiera opłatę lub prowizję w wysokości
określonej w Taryfie,
4) modyfikacji sposobu lub zakresu świadczenia usług, spowodowanej:
a) niezależnymi od Banku względami technologicznymi lub informatycznymi,
b) zmianą lub wypowiedzeniem umowy zawartej przez Bank z partnerem
zewnętrznym, na podstawie której świadczone są te usługi,
c) ustaleniem nowego standardu funkcjonalności danej usługi lub
wprowadzeniem nowej usługi przez partnera zewnętrznego,
w zakresie, w jakim spowoduje to konieczność dostosowania postanowień
Regulaminu/Umowy do rozwiązań wynikających z tych zmian, zapewni należyte
wykonanie Umowy i nie będzie prowadziło do zwiększenia obciążeń finansowych
Posiadacza rachunku z tytułu Umowy,
5) konieczności sprostowania przez Bank niedokładności, błędów pisarskich albo
rachunkowych lub innych oczywistych omyłek, o ile nie będzie to powodowało
zwiększenia zakresu obowiązków ani zmniejszenia zakresu uprawnień
Posiadacza.
2. O zmianie postanowień Regulaminu Bank informuje Posiadacza lokaty w terminie 30
dni przed wprowadzeniem zmiany w serwisach Pekao24 określonych w „Wykazie
Funkcji Serwisów”.
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3.

4.

Zmienione postanowienia wiążą strony, jeżeli Posiadacz lokaty w pierwszym terminie
odnowienia lokaty przypadającym po wprowadzeniu zmiany Regulaminu nie
zrezygnuje z przedłużenia lokaty na kolejny taki sam okres.
Pomimo złożenia przez Posiadacza lokaty dyspozycji o niewysyłaniu korespondencji,
Bank przekaże Posiadaczowi lokaty informacje, o których mowa w ust.2:
1) elektronicznie lub
2) przesyłką pocztową – w przypadku złożenia takiej dyspozycji w oddziale Banku.
Bank Pekao S.A.

Warszawa, 2018
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