
 

 

 

 

 
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego 
Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Poznaniu, ul. Grochowe Łąki 4, 61-752 Poznań,  
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego, KRS 0000087833, REGON 630012490, NIP 784-00-41-401 

 

 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
uprzejmie informujmy, iż dnia 1 marca 2021 roku zmianie ulega Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej dla Klientów Indywidualnych. 
 
Szczegółowy wykaz zmian wraz z podaniem podstawy prawnej i faktycznej zmiany Taryfy w częściach dotyczących Konta (Konta osobiste i oszczędnościowe dla osób fizycznych) znajdą Państwo poniżej. 
 
Jednocześnie przypominamy, iż zmiana Taryfy jest wiążąca, jeżeli nie złożą Państwo sprzeciwu w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia doręczenia proponowanych zmian. Złożenie oświadczenia o sprzeciwie przyjęcia 
zmiany Taryfy, powoduje rozwiązanie Umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Ponadto przed datą wejścia w życie zmiany Taryfy mają 
Państwo prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem od dnia poinformowania o zmianie, nie później jednak niż od dnia, w którym te zmiany zostałyby zastosowane, bez ponoszenia dodatkowych opłat. 
 
Wykaz zmian Taryfy z zaznaczoną kursywą zmianą: 
 
 I. 
 
 
1. 
 

 

Rozdział I Zasady ogólne 

Opis zmian: 
Poniższa zmiana nie wpływa na wysokość opłat lub prowizji, nie znosi opłat lub prowizji oraz nie ustanawia opłat lub prowizji.  
 
Aktualizacja postanowień Rozdziału I „Zasady Ogólne” Taryfy polega przede wszystkim na określeniu w ramach postanowień Taryfy przesłanek, zakresu oraz sposobu zmiany Taryfy. Uprzednio postanowienia te zawarte były w 

Regulaminie.  
 

Dokonano również aktualizacji dotyczącej definicji pojęć, w tym modyfikacji katalogu zdefiniowanych w Taryfie pojęć.   
 

Wskutek zmiany usunięto zbędne postanowienia, a nadto niektóre z postanowień przeniesiono do Regulaminu.  
 
Wprowadzona zmiana ma charakter redakcyjny, doprecyzowujący i porządkowy. 

Podstawa prawna: 
 
1. Dla  Regulaminu otwierania i prowadzenia Konta osobistego: 
§77 ust. 10 w zw. z §99 ust. 4 lit. pkt 4) i 5) Regulaminu otwierania i prowadzenia Konta osobistego 

 
2. Dla  Regulamin otwierania i prowadzenia Konta oszczędnościowego dla osób fizycznych:  
§41 ust. 10 w zw. z §64 ust. 4 lit. pkt 3) Regulaminu otwierania i prowadzenia Konta osobistego 

 

Aktualne postanowienia Taryfy Postanowienia Taryfy od dnia 1 marca 2021 roku 

1. Opłaty i prowizje ustalone są w walucie polskiej. 
2. Konto – rachunek bankowy. 

3. Rachunek Oszczędnościowy – Rachunek Oszczędnościowy, o którym mowa w Regulaminie lokat dla Klientów 

1. Określenia użyte w Taryfie, które zostały zdefiniowane w Regulaminach, mają znaczenie 
nadane im w Regulaminach obowiązujących w neoBANKU. Definicje pojęć użytych w Taryfie, 
które nie zostały zdefiniowane w Regulaminach: 
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Indywidualnych. 
4. neoBANK – Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Poznaniu. 

5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do 1 grosza. 
6. Placówka - Centrala lub Oddział neoBANKU. 
7. Opłaty i prowizje pobierane są: 

a.  w dniu wykonania czynności, 
b.  albo w dniu złożenia dyspozycji wykonania czynności, 

c.  albo cyklicznie określonego w umowie lub dyspozycji każdego dnia miesiąca, 
d.  albo w innych terminach określonych w niniejszej Taryfie.  

8. neoBANK pobiera opłaty i prowizje płatne miesięcznie z dołu ostatniego dnia każdego miesiąca. 
9. neoBANK nie realizuje czynności zleconej przez Klienta:  
a. jeżeli saldo Konta, przy uwzględnieniu ewentualnego limitu kredytu określonego w odrębnej umowie jest mniejsze niż 

kwota zleconej czynności powiększona o kwotę opłaty albo prowizji należnej neoBANKOWI z tytułu realizacji tej 
czynności zgodnie z niniejszą Taryfą, 

b.  albo, jeżeli Klient nie dokona wpłaty powołanej opłaty albo prowizji na wskazane Konto neoBANKU. 
10. neoBANK pobiera opłatę albo prowizję do wyczerpania dodatniego salda Konta, przy uwzględnieniu ewentualnego 
limitu kredytu określonego w odrębnej umowie (to jest do wyczerpania wolnych środków). W przypadku, gdy opłata 

albo prowizja jest większa niż wolne środki, neoBANK pobiera część opłaty albo prowizji, do wysokości wolnych 
środków.  

Po wyczerpaniu wolnych środków neoBANK ewidencjonuje w ramach Konta niepobraną opłatę albo prowizję bądź jej 
część. Zaległość z tytułu niepobranych opłat albo prowizji bądź ich części jest pobierana poprzez obciążenie Konta w 
momencie wpływu środków na Konto w pierwszej kolejności w stosunku do innych zobowiązań Klienta wobec 

neoBANKU (kolejność zaliczania wpłat). Powyższe nie dotyczy opłat/prowizji pobieranych w ramach czynności 
określonych w Rozdziale V.  

11. Wszelkie opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca czynności (Klient). Opłaty za realizację tytułu wykonawczego 
neoBANK pobiera z Konta dłużnika. 
12. Wypłatę z Konta powyżej kwoty 50 000 zł można dokonywać w Oddziale w Łubowie oraz powyżej kwoty 25 000 zł 

w pozostałych Placówkach, przy wcześniejszym dokonaniu osobistego awiza na jeden dzień roboczy przed planowaną 
wypłatą środków liczony od dnia i godziny złożenia awiza dyspozycji wypłaty. 

13. Za dzień roboczy dla wszystkich zleceń płatniczych realizowanych przez neoBANK przyjmuje się wszystkie dni 
tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt określonych odrębnymi przepisami jako dni wolne od pracy. 

14. Polecenie przelewu (przelew krajowy) – krajowe zlecenie płatnicze złożone w formie dokumentu papierowego 
(zgodnie z Polską Normą PN-F-01101) lub za pośrednictwem serwisu bankowości internetowej neoBANK24: 
a.  w dniu roboczym do godziny 14:30 realizowane jest w tym samym dniu roboczym, a złożone po godzinie  

14:30 realizowane jest najpóźniej w następnym dniu roboczym, 
b.  w dniu roboczym do godziny 14:30 w systemie SORBNET realizowane jest w tym samym dniu roboczym, a złożone 

w tym systemie w dniu roboczym po godzinie 14:30 realizowane jest w następnym dniu roboczym, 
c.  w inne dni niż dni robocze realizowane jest w pierwszym dniu roboczym po dniu złożenia, 
d.  w inne dni niż dni robocze w systemie SORBNET realizowane jest w pierwszym dniu roboczym po dniu złożenia. 

Polecenia przelewu zlecone na rachunek prowadzony w neoBANKU realizowane są bez ograniczeń związanych z 
terminami wykonania poleceń przelewu. 

15. Szybki przelew – krajowe zlecenie płatnicze realizowane za pośrednictwem systemów BlueCash oraz Express Elixir w 
złotych polskich złożone za pośrednictwem serwisu bankowości internetowej neoBANK24 w dni robocze oraz inne dni 
niż dni robocze w godzinach od 00:00 do 23:59. Złożenie dyspozycji oraz realizacja Szybkich przelewów uzależniona jest 

od dostępności banku odbiorcy. Dostępność banku odbiorcy jest weryfikowana w momencie składania dyspozycji 
przelewu oraz podczas jego realizacji. 

16. W systemie SORBNET oraz w ramach Szybkiego przelewu neoBANK realizuje przelewy tylko na życzenie Klienta. Za 
pośrednictwem systemów SORBNET oraz BlueCash nie są realizowane przelewy do ZUS i US. 

17. Stempel dzienny złożony na druku polecenia przelewu na rachunek nieprowadzony w neoBANKU świadczy o 
przyjęciu dyspozycji realizacji przelewu przez neoBANK, co oznacza, że przelew jest realizowany zgodnie z terminami 
określonymi w punkcie 15. 

18. Wysokość prowizji należnej od wpłat gotówkowych nalicza pracownik neoBANKU przyjmujący w kasie dowód 
wpłaty. Kwotę prowizji wpisuje się na wszystkich odcinkach dokumentów w przeznaczonych na ten cel miejscach. Jeżeli 

dowód wpłaty nie przewiduje miejsca na prowizję wówczas zamieszcza się w nim adnotację lub odbitkę stempla 

a. Klient – ilekroć mowa o kliencie należy przez to rozumieć stronę Umowy zawartej z 
neoBANKIEM, 
b. Sporządzenie potwierdzenia wykonania operacji na koncie – należy przez to rozumieć: 
sporządzenie odpisu dowodu  
do wyciągu, odpisu obrotów na jednym koncie, kopii dowodu wyciągu, wtórnika elektronicznego 
dokumentu, potwierdzenia zrealizowania przelewu elektronicznego, 
c. Wyciąg standardowy - ilekroć mowa o wyciągu standardowym należy przez to rozumieć 
wyciąg generowany raz w miesiącu lub rzadziej, wysyłany listem zwykłym lub drogą 
elektroniczną albo odbierany osobiście w placówce neoBANKU, 
d. Wyciąg niestandardowy – ilekroć mowa o wyciągu niestandardowym należy przez to rozumieć 
wyciąg generowany po każdym dniu, jeśli nastąpiła zmiana salda, codziennie, co tydzień, co 10 
dni. 
2. Opłaty i prowizje ustalone są w walucie polskiej. 
3. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do 1 grosza. 
4. Opłaty i prowizje pobierane są: 
a. w dniu wykonania czynności, 
b. albo w dniu złożenia dyspozycji wykonania czynności, 
c. albo cyklicznie określonego w Umowie lub dyspozycji każdego dnia miesiąca, 
d. albo w innych terminach określonych w niniejszej Taryfie.  
5. neoBANK pobiera opłaty i prowizje płatne miesięcznie z dołu ostatniego dnia każdego 
miesiąca, o ile Taryfa, Regulamin albo Umowa nie stanowi inaczej. 
6. Wysokość opłat lub prowizji określona w Taryfie może ulec zmianie tylko z ważnych powodów 
w przypadku zmiany o co najmniej 0,05 (pięć setnych) punktu procentowego chociażby jednego 
spośród następujących parametrów: 
a. cennika świadczonej usługi lub dostarczanego produktu na rzecz neoBANKU przez dostawcę 
usługi lub produktu, które pozostają w bezpośrednim związku z produktem bądź usługą, z 
których Klient korzysta na podstawie Umowy, 
b. miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych wskaźników cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w skali kraju ogłaszanych przez GUS, 
c. miesięcznych wskaźników cen wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę 
w skali kraju ogłaszanych przez GUS, 
d. miesięcznych wskaźników cen usług pocztowych i telekomunikacyjnych w skali kraju 
ogłaszanych przez GUS, 
z zastrzeżeniem, iż z decyzją neoBANKU o podwyższeniu opłaty lub prowizji przy wzroście 
jednego ze wskazanych parametrów, związana jest obligatoryjnie decyzja o obniżeniu opłaty lub 
prowizji przy obniżeniu tego samego parametru  
– o wartość dokonanego uprzednio podwyższenia, z zastrzeżeniem postanowień zdania 
następnego. neoBANK może zmienić wysokość opłaty lub prowizji nie częściej niż raz na kwartał, 
przy czym w przypadku podwyższenia opłaty lub prowizji zmiana ta nastąpi jedynie w granicach 
zmian określonych wyżej parametrów, tj. nie mniej niż o 0,05 (pięć setnych) punktu 
procentowego i nie więcej niż suma podwyżek – dokonanych w danym kwartale – wszystkich 
określonych wyżej parametrów, natomiast w przypadku obniżenia opłaty lub prowizji zmiana ta 
nastąpi w granicach dokonanej uprzednio przez neoBANK podwyżki o sumę obniżek – 
dokonanych w danym kwartale – wszystkich określonych wyżej parametrów, będących 
podstawą wcześniejszej podwyżki opłaty lub prowizji. Zmiana wysokości opłaty lub prowizji 
może nastąpić w terminie dwunastu miesięcy od dnia wystąpienia przesłanki. 
7. neoBANKOWI przysługuje prawo zniesienia opłaty lub prowizji określonej w Taryfie tylko z 
ważnych powodów w przypadku: 
a. zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie funkcjonowania neoBANKU, 
produktów lub usług oferowanych przez neoBANK, jeżeli z tą zmianą wiąże się konieczność 
zniesienia opłaty lub prowizji, 
b. wprowadzenia nowej interpretacji przepisów prawa w zakresie funkcjonowania neoBANKU, 
produktów lub usług oferowanych przez neoBANK, wynikającej z orzeczenia sądu, decyzji, 
rekomendacji, wytycznych lub zaleceń NBP, KNF, EBA lub innego właściwego w tym zakresie 
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„pobrano prowizję ....... zł”  
i wpisuje się kwotę prowizji. 

19. Wpłata gotówkowa na rachunek nieprowadzony przez neoBANK złożona w neoBANKU w inne dni niż dni robocze 
jest traktowana jako przyjęta w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia. 
20. Wpłata gotówkowa na rachunek nieprowadzony przez neoBANK realizowana jest przez neoBANK nie później niż 

drugiego dnia roboczego licząc od dnia przyjęcia wpłaty gotówkowej. 
21. Wpłata gotówkowa na rachunek nieprowadzony przez neoBANK z tytułu należności, do których stosuje się przepisy 

ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa lub do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, realizowana jest przez neoBANK nie później niż 
następnego dnia roboczego licząc od dnia przyjęcia wpłaty gotówkowej. 
22. Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony przez neoBANK jest udostępniana na tym rachunku niezwłocznie po 

otrzymaniu środków pieniężnych, nie później niż w tym samym dniu roboczym. 
23. Klient nie może odwołać dyspozycji wpłaty gotówkowej na rachunek nieprowadzony przez neoBANK od momentu 

złożenia zlecenia w kasie Placówki neoBANKU. 
24. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu niewykonanego lub nienależycie wykonanego zlecenia płatniczego na 
rachunek nieprowadzony przez neoBANK w terminie 13 miesięcy od dnia złożenia dyspozycji, po upływie tego terminu 

reklamacje uznaje się za bezzasadne, a wszelkie roszczenia klienta wobec neoBANKU z tytułu niewykonanego lub 
nienależycie wykonanego zlecenia płatniczego wygasają. 

25. Karty płatnicze w tym karty z limitem kredytowym wydawane przez neoBANK to debetowe i kredytowe karty 
płatnicze Visa przeznaczone dla osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami. 
26. Jeżeli transakcje zagraniczne dokonane za pomocą karty debetowej Visa lub karty kredytowej Visa wykonane są w 

walucie innej niż EURO, do wartości transakcji doliczana jest opłata za przewalutowanie w wysokości 2,8% wartości 
transakcji. 

27. Lista bankomatów wskazanych przez neoBANK dostępna jest w Placówkach oraz na stronie internetowej 
www.neobank.pl. 
28. neoBANK zastrzega sobie prawo pobrania dodatkowych opłat albo prowizji, niewymienionych w Taryfie, ustalonych 

z Klientem w trakcie przyjmowania zlecenia od Klienta, za czynności realizowane na życzenie Klienta i niewymienione w 
Taryfie lub za usługi z wykorzystaniem podmiotów trzecich, w tym w szczególności opłat i prowizji za usługi pocztowe. 

29. Za czynności wykonywane przez neoBANK na podstawie odrębnych umów z Klientem mogą być pobierane inne 
opłaty lub prowizje niż określone w Taryfie, na zasadach i w wysokości uzgodnionej wzajemnie w umowach. 

30. Opłaty i prowizje za czynności w obrocie dewizowym zamieszczone są w „Taryfie prowizji i opłat za czynności i 
usługi bankowe - waluty wymienialne” SGB-Banku S.A. 
31. Postanowienia niniejszej Taryfy znajdują zastosowanie, jeżeli za daną czynność określoną w niniejszej Taryfie w 

umowie pomiędzy neoBANKIEM a Klientem nie została określona inna opłata lub prowizja. 
32. Ilekroć odrębne regulacje wewnętrzne neoBANKU (w szczególności regulaminy) oraz umowy zawarte z neoBANKIEM 

powołują się na „Taryfę prowizji i opłat za usługi i czynności bankowe w walucie krajowej dla Klientów Indywidualnych” 
obowiązującej w neoBANKU należy rozumieć przez to niniejszą Taryfę. 
a. Wyciąg standardowy - ilekroć mowa o wyciągu standardowym należy przez to rozumieć wyciąg generowany raz w 

miesiącu lub rzadziej, wysyłany listem zwykłym lub drogą elektroniczną albo odbierany w Placówce. 
b. Wyciąg niestandardowy – ilekroć mowa o wyciągu niestandardowym należy przez to rozumieć wyciąg generowany  

po każdym dniu, jeśli nastąpiła zmiana salda, codziennie, co tydzień, co 10 dni. 
33. Sporządzenie potwierdzenia wykonania operacji na koncie – należy przez to rozumieć: sporządzenie odpisu dowodu  
do wyciągu, odpisu obrotów na jednym koncie, kopii dowodu wyciągu, wtórnika elektronicznego dokumentu, 

potwierdzenia zrealizowania przelewu elektronicznego. 
34. Usługa neoSMS realizowana jest dla progu uznań MA i progu obciążeń WN konta nie niższych niż 2,00 zł. Próg 

minimalny określony w zadaniu pierwszym dotyczy usług uruchamianych lub zmienianych od 1 czerwca 2016 r, co 
oznacza, że jeżeli we wniosku o uruchomienie lub zmianę usługi neoSMS, kwota progu powiadomień jest niższa niż 

wskazana minimalna wartość progu, usługa zostanie uruchomiona z minimalną wartością progu. 

organu lub urzędu nadzorczego, w tym organu lub urzędu Unii Europejskiej, jeżeli z tą 
interpretacją wiąże się konieczność zniesienia opłaty lub prowizji, 
c. wprowadzenia zmian w dotychczasowych bądź wprowadzenia nowych zaleceń, rekomendacji, 
wytycznych lub uchwał KNF, EBA lub innego właściwego w tym zakresie organu lub urzędu 
nadzorczego, w tym organu lub urzędu Unii Europejskiej, w zakresie funkcjonowania neoBANKU, 
produktów lub usług oferowanych przez neoBANK, jeżeli z tą zmianą wiąże się konieczność 
zniesienia opłaty lub prowizji, 
d. zmian oferty neoBANKU, a w szczególności rezygnacji lub zmiany dotychczas oferowanych 
usług lub produktów, jeżeli z tą zmianą wiąże się konieczność zniesienia opłaty lub prowizji, 
e. braku możliwości dalszego oferowania lub świadczenia produktu lub usługi na 
dotychczasowych zasadach w wyniku zaistnienia czynnika niezależnego od neoBANKU, w 
szczególności natury prawnej, regulacyjnej, technicznej lub technologicznej, jeżeli z tym 
czynnikiem wiąże się konieczność zniesienia opłaty lub prowizji. 
Zniesienie opłaty lub prowizji musi nastąpić niezwłocznie po zaistnieniu którejkolwiek z ww. 
przesłanek. 
8. neoBANKOWI przysługuje prawo wprowadzenia nowej opłaty lub prowizji tylko z ważnych 
powodów w przypadku: 
a. zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie funkcjonowania neoBANKU, 
produktów lub usług oferowanych przez neoBANK, jeżeli zmiana ta ma wpływ na wzrost 
kosztów funkcjonowania neoBANKU związanych z świadczonym produktem lub usługą, 
b. wprowadzenia nowej interpretacji przepisów prawa w zakresie funkcjonowania neoBANKU, 
produktów lub usług oferowanych przez neoBANK, wynikającej z orzeczenia sądu, decyzji, 
rekomendacji, wytycznych lub zaleceń NBP, KNF, EBA lub innego właściwego w tym zakresie 
organu lub urzędu nadzorczego, w tym organu lub urzędu Unii Europejskiej, jeżeli ta 
interpretacja ma wpływ na wzrost kosztów funkcjonowania neoBANKU związanych z 
świadczonym produktem lub usługą, 
c. wprowadzenia zmian w dotychczasowych bądź wprowadzenia nowych zaleceń, rekomendacji, 
wytycznych lub uchwał KNF, EBA lub innego właściwego w tym zakresie organu lub urzędu 
nadzorczego, w tym organu lub urzędu Unii Europejskiej, w zakresie funkcjonowania neoBANKU, 
produktów lub usług oferowanych przez neoBANK, jeżeli zmiana ta ma wpływ na wzrost 
kosztów funkcjonowania neoBANKU związanych z świadczonym produktem lub usługą, 
d. zmian oferty neoBANKU, a w szczególności rozszerzenie funkcjonalności istniejących usług lub 
produktów, rezygnacji lub zmiany dotychczas oferowanych usług lub produktów, jeżeli zmiana 
ta ma wpływ na wzrost kosztów funkcjonowania neoBANKU związanych z świadczonym 
produktem lub usługą, 
e. braku możliwości dalszego oferowania lub świadczenia produktu lub usługi na 
dotychczasowych zasadach w wyniku zaistnienia czynnika niezależnego od neoBANKU, w 
szczególności natury prawnej, regulacyjnej, technicznej lub technologicznej, jeżeli z tym 
czynnikiem wiąże się wzrost kosztów funkcjonowania neoBANKU związanych z świadczonym 
produktem lub usługą. 
Wprowadzenie nowej opłaty lub prowizji może nastąpić w terminie dwunastu miesięcy od dnia 
wystąpienia przesłanki. neoBANK kalkuluje wysokość nowej opłaty lub prowizji w oparciu o 
przewidywane koszty funkcjonowania neoBANKU związane z świadczonym produktem lub 
usługą. 
9. neoBANKOWI przysługuje prawo wprowadzenia w Taryfie innych zmian niż określone w pkt 
6-8 Taryfy tylko z ważnych powodów w przypadku: 
a. zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie funkcjonowania neoBANKU, 
produktów lub usług oferowanych przez neoBANK, jeżeli zmiana ta ma lub może mieć wpływ na 
prawa lub obowiązki stron, 
b. wprowadzenia nowej interpretacji przepisów prawa w zakresie funkcjonowania neoBANKU, 
produktów lub usług oferowanych przez neoBANK, wynikającej z orzeczenia sądu, decyzji, 
rekomendacji, wytycznych lub zaleceń NBP, KNF, EBA lub innego właściwego w tym zakresie 
organu lub urzędu nadzorczego, w tym organu lub urzędu Unii Europejskiej, jeżeli interpretacja 
ta ma lub może mieć wpływ na prawa lub obowiązki stron, 
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c. wprowadzenia zmian w dotychczasowych bądź wprowadzenia nowych zaleceń, rekomendacji, 
wytycznych lub uchwał KNF, EBA lub innego właściwego w tym zakresie organu lub urzędu 
nadzorczego, w tym organu lub urzędu Unii Europejskiej, w zakresie funkcjonowania neoBANKU, 
produktów lub usług oferowanych przez neoBANK, jeżeli zmiana ta ma lub może mieć wpływ na 
prawa lub obowiązki stron, 
d. zmian oferty neoBANKU, a w szczególności rozszerzenie funkcjonalności istniejących usług lub 
produktów, rezygnacji lub zmiany dotychczas oferowanych usług lub produktów, o ile zmiana ta 
nie będzie prowadziła do zwiększenia obciążeń finansowych Klienta oraz nie naruszy jego 
interesu, 
e. braku możliwości dalszego oferowania lub świadczenia produktu lub usługi na 
dotychczasowych zasadach w wyniku zaistnienia czynnika niezależnego od neoBANKU, w 
szczególności natury prawnej, regulacyjnej, technicznej lub technologicznej. 
Wprowadzenie w Taryfie innych zmian niż określone w pkt 6-8 Taryfy może nastąpić w terminie 
dwunastu miesięcy od dnia wystąpienia przesłanki. 
10. neoBANKOWI przysługuje prawo wprowadzenia zmian w Taryfie o charakterze 
porządkowym lub redakcyjnym, które nie będą miały wpływu na prawa lub obowiązki stron, nie 
będą prowadzić do zwiększenia obciążeń finansowych Klienta oraz nie będą naruszać jego 
interesu, przez co należy rozumieć prawo neoBANKU do: 
a. usunięcia lub poprawienia błędów językowych, logiczno-językowych lub redakcyjnych, 
b. zmiany struktury Taryfy, przez co należy rozumieć: 
zmianę zastosowanych jednostek redakcyjnych poszczególnych postanowień Taryfy, 
 zmianę tytułów poszczególnych postanowień Taryfie lub nazw opłat, prowizji, produktów lub 

usług występujących w Taryfie, 
przeniesienie postanowień Taryfy w dotychczasowym brzmieniu do innych jednostek 

redakcyjnych Taryfy  
lub do odrębnych regulaminów, taryf lub innych dokumentów, 
c. wprowadzenia innych zmian o charakterze porządkowym lub redakcyjnym, spełniających 
wymagania określone na wstępie. 
11. W przypadku gdy zmiana Taryfy dotyczy opłaty za usługę zawartą w wykazie usług 
reprezentatywnych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 14f ust. 1 UOUP, 
neoBANK przekazuje Klientowi wraz z informacją o zmianie Taryfy, uaktualniony dokument 
dotyczący opłat, o którym mowa w art. 20a ust. 1 UOUP. 
12. neoBANK informuje Klienta o zmianach Taryfy, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych i 
faktycznych uzasadniających zmianę, poprzez doręczenie informacji w postaci papierowej lub 
elektronicznej na wskazany neoBANKOWI adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej 
do kontaktu albo osobiście. Na doręczenie informacji o zmianach Taryfy za pośrednictwem 
poczty elektronicznej wymagana jest zgoda Klienta. 
13. neoBANK udostępnia informację o zmianach Taryfy w postaci komunikatów umieszczanych 
w placówkach neoBANKU oraz w jego serwisie internetowym pod domeną neobank.pl. 
14. Z zastrzeżeniem wyjątku opisanego w pkt 15, neoBANK informuje Klienta o zmianie Taryfy w 
terminie nie krótszym niż 2 (dwa) miesiące przed planowaną datą wejścia w życie zmiany 
Taryfy, a zmiana Taryfy wiąże Klienta, jeżeli Klient nie złoży sprzeciwu w terminie 2 (dwóch) 
miesięcy od dnia doręczenia proponowanych zmian. Złożenie przez Klienta oświadczenia o 
sprzeciwie przyjęcia zmiany Taryfy, powoduje wygaśnięcie Umowy z dniem poprzedzającym 
dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia przez Klienta dodatkowych opłat. 
Ponadto Klient ma prawo przed datą wejścia w życie zmiany Taryfy do wypowiedzenia Umowy 
bez ponoszenia opłat, ze skutkiem od dnia poinformowania Klienta o zmianie, nie później jednak 
niż od dnia, w którym te zmiany zostałyby zastosowane. 
15. Zmiana Taryfy w zakresie postanowień dotyczących kredytów/pożyczek konsumenckich i 
hipotecznych (Rozdział VII Taryfy) wiąże Klienta, jeżeli w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia 
doręczenia proponowanych zmian, Klient nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zmiany – 
pod rygorem nieważności – w formie i w sposób wymagany do ważnego i skutecznego 
wypowiedzenia Umowy zgodnie z jej treścią. Złożenie przez Klienta ww. oświadczenia o 
odmowie przyjęcia zmiany Taryfy, powoduje rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia 
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 II. 
 
 
 
1.  

 

Umowy przez Klienta w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia tego oświadczenia do 
neoBANKU. 
16. neoBANK zastrzega sobie prawo pobrania dodatkowych opłat albo prowizji, 
niewymienionych w Taryfie, ustalonych z Klientem w trakcie przyjmowania zlecenia od Klienta, 
za czynności realizowane na życzenie Klienta i niewymienione w Taryfie lub za usługi z 
wykorzystaniem podmiotów trzecich, w tym w szczególności opłat i prowizji za usługi pocztowe. 
17. Za czynności wykonywane przez neoBANK na podstawie odrębnych umów z Klientem mogą 
być pobierane inne opłaty lub prowizje niż określone w Taryfie, na zasadach i w wysokości 
uzgodnionej wzajemnie w umowach. 
18. Opłaty i prowizje za czynności w obrocie dewizowym zamieszczone są w „Taryfie prowizji i 
opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne” SGB-Banku S.A. 
19. Postanowienia niniejszej Taryfy znajdują zastosowanie, jeżeli za daną czynność określoną w 
niniejszej Taryfie w Umowie nie została określona inna opłata lub prowizja. 
 

Zmiany porządkowe oraz redakcyjne wprowadzone w pozostałych rozdziałach Taryfy oraz przypisach  

Opis zmian: 
Poniższa zmiana nie wpływa na wysokość opłat lub prowizji, nie znosi opłat lub prowizji oraz nie ustanawia opłat lub prowizji.  

 
Zmiana polega na: 

a) dostosowaniu zapisów Taryfy do definicji wprowadzonych w pkt 1. Rozdziału I „Zasady ogólne”, 

b) przeniesieniu postanowień z  Rozdziału I „Zasady ogólne” do przypisów znajdujących się na końcu Taryfy, 
c) usunięciu zbędnych przypisów z Taryfy. 

 
Wprowadzona zmiana ma charakter redakcyjny, doprecyzowujący i porządkowy. 

Podstawa prawna: 
 
1. Dla  Regulaminu otwierania i prowadzenia Konta osobistego: 
§77 ust. 10 w zw. z §99 ust. 4 lit. pkt 4) i 5) Regulaminu otwierania i prowadzenia Konta osobistego 
 

2. Dla  Regulamin otwierania i prowadzenia Konta oszczędnościowego dla osób fizycznych:  
§41 ust. 10 w zw. z §64 ust. 4 lit. pkt 3) Regulaminu otwierania i prowadzenia Konta osobistego 

 

Przykładowe aktualne postanowienia Taryfy ulegające zmianie Przykładowe postanowienia Taryfy od dnia 1 marca 2021 roku  
przedstawiające zmianę  

III Obsługa Kont prowadzonych przez neoBANK 
3. Wypowiedzenie umowy Konta jednorazowo od każdego Konta     0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

(…) 
15. Wpłata gotówki w Placówkach  od każdego dowodu wpłaty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

(…) 
43. Wezwanie wysyłane listem 

zwykłym do zadysponowania 

środkami klienta pozostających 
na koncie nieoprocentowanym 

 
od każdego dowodu wpłaty 

 
0,00 zł 

 
0,00 zł 

 
0,00 zł 

 
 
 

III Obsługa Kont prowadzonych przez neoBANK 
3. Wypowiedzenie Umowy jednorazowo od każdego Konta     0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

(…) 
15. Wpłata gotówki w placówkach 

neoBANKU  
od każdego dowodu wpłaty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

(…) 
43. Wezwanie wysyłane listem 

zwykłym do zadysponowania 
środkami Klienta pozostających 
na koncie nieoprocentowanym 

 

od każdego dowodu wpłaty 

 

0,00 zł 

 

0,00 zł 

 

0,00 zł 
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W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią pod numerem: 48 618 51 25 51, placówką, mailowo pod adresem online@neobank.pl lub za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego 
dostępnego na stronie internetowej Banku . 
 
_____ 
 
Z poważaniem, 
neoBANK 

IV Karta płatnicza  
UWAGA: zmiana nie dotyczy Kont oszczędnościowych, gdyż nie są do nich wydawane karty płatnicze  

14. Transakcje bezgotówkowe w 
kraju i za granicą 

każdorazowo 0,00 zł 

Aktualnie pkt 26. w Rozdziale I „Zasady ogólne”  
26. Jeżeli transakcje zagraniczne dokonane za pomocą karty debetowej Visa lub karty kredytowej Visa wykonane są w 
walucie innej niż EURO, do wartości transakcji doliczana jest opłata za przewalutowanie w wysokości 2,8% wartości 

transakcji. 
 

 
Przypisy, które zostaną wykreślone z Taryfy 
4  Szczegółowe informacje dotyczące wypłat zawarte są w niniejszej Taryfie w rozdziale I Zasady ogólne 
9 Zlecenie stałe jest to stała (tj. do odwołania) dyspozycja wykonywania w ciężar Konta poleceń przelewu w stałej lub 
zaplanowanej kwocie, wykonywanych w regularnych lub zaplanowanych odstępach czasu. Środki na realizację zlecenia 
stałego wraz z opłatą za jego wykonanie Posiadacz winien zapewnić nie później niż na dzień poprzedzający dzień 
realizacji zlecenia stałego. Zleceniem stałym jest również zlecenie stałe spłaty kredytu. Zlecenie stałe spłaty kredytu jest 
to stała (tj. do odwołania) dyspozycja wykonywania w ciężar Konta poleceń przelewu na spłatę rat kredytu w neoBANKU 
w kwocie oraz w odstępach czasowych określonych w harmonogramie spłaty kredytu. W dniu realizacji neoBANK pobiera 
ratę kredytu w wysokości niezbędnej do zaspokojenia należności wynikających z harmonogramu spłaty kredytu. W 
przypadku braku środków na pokrycie raty kredytu w całości, neoBANK pobiera z Konta wszystkie dostępne środki, a 
następnie pobierać będzie środki każdego kolejnego dnia, aż do zapewnienia spłaty całej raty wraz z ewentualnymi 
odsetkami i kosztami. 

IV Karta płatnicza  
UWAGA: zmiana nie dotyczy Kont oszczędnościowych, gdyż nie są do nich wydawane karty płatnicze  

14. Transakcje bezgotówkowe w 
kraju i za granicą 15 

każdorazowo 0,00 zł 

15 Jeżeli transakcje zagraniczne dokonane za pomocą karty debetowej Visa lub karty kredytowej Visa 
wykonane są w walucie innej niż EURO, do wartości transakcji doliczana jest opłata za przewalutowanie w 
wysokości 2,8% wartości transakcji. 

 
 

 
Przypisy 
4 Wykreślono 
9  Wykreślono 


