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Szanowni Państwo, 
 
uprzejmie informujmy, iż dnia 1 marca 2021 roku zmianie ulega Regulamin otwierania i prowadzenia Konta oszczędnościowego dla osób fizycznych. 
 
Zmiany wynikają głównie z potrzeby dostosowania postanowień Regulaminu otwierania i prowadzenia Konta osobistego do:  
- ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych poprzez wprowadzenie postanowień 
mających na celu zrównanie statusu konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze; 
- ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu poprzez wprowadzenie dodatkowych narzędzi 
umożliwiających sprawną realizację obowiązków wynikających z ww. ustawy; 
- ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz Wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie – I Wydział Cywilny wydanego w dniu 13 
grudnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Aga 322/18 w zakresie ujednolicenia oraz doprecyzowania postanowień określających moment otrzymania 
zlecenia płatniczego oraz możliwość odwołania złożonego zlecenia płatniczego.  
 
Ponadto zmianie ulega zakres funkcjonowania Infolinii neoBANKU. Usunięto również część postanowień dotyczących Tokena ze względu na 
wycofywanie tego urządzenia z oferty neoBANKU.  
 
Szczegółowy wykaz zmian wraz z podaniem podstawy prawnej i faktycznej każdej zmiany znajdą Państwo poniżej. 
 
Jednocześnie przypominamy, iż zmiana Regulaminu jest wiążąca, jeżeli nie złożą Państwo sprzeciwu w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia 
doręczenia proponowanych zmian. Złożenie oświadczenia o sprzeciwie przyjęcia zmiany Regulaminu, powoduje rozwiązanie Umowy z dniem 
poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Ponadto przed datą wejścia w życie zmiany 
Regulaminu 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. 
 
Szczegółowy wykaz zmian z zaznaczoną kursywą zmianą: 
 
Lp Obecne postanowienia Regulaminu Postanowienia Regulaminu od dnia 1 marca 2021 roku 

Jednostka 

redakcyjna 

Obecne Postanowienie Regulaminu Jednostka 

redakcyjna 

Postanowienie Regulaminu 

od dnia 1 marca 2021 roku 

Podstawa prawna i 

faktyczna zmiany 

1. §2 pkt 21. 21. PIN – poufny indywidualny co najmniej 
czterocyfrowy numer ustalony przez Posiadacza lub 
Użytkownika, służący do Autoryzacji; 

§2 pkt 30. 21. PIN – poufny, indywidualny, czterocyfrowy 

numer ustalony przez Posiadacza lub 
Użytkownika, służący do Autoryzacji; 

§64 ust. 4 lit. pkt 

5) Regulaminu 
 

Zmiana redakcyjna 

2. §6 ust. 3 Zawarcie Umowy w trybie określonym w ust. 2 lit. b, c  

i d jest możliwe wyłącznie w przypadku 
indywidualnego Konta. 

§28 ust. 1 Zawarcie Umowy w trybie określonym w ust. 2 

lit. b i d jest możliwe wyłącznie w przypadku 
indywidualnego Konta. 

§64 ust. 4 pkt 3) 

Regulaminu 
 
Zmiana redakcyjna  

3. §6 ust. 9 Jeżeli Umowa została zawarta w trybie określonym w 
ust. 2 lit. b, neoBANK na potwierdzenie zawarcia 

Umowy udostępnia i przekazuje Posiadaczowi – 
zgodnie z ust. 4 lit. b – egzemplarz Umowy, opatrzony 

podpisami za neoBANK. Egzemplarz Umowy 
przekazywany jest w postaci elektroniczne j, 
uniemożliwiającej ingerowanie w jego treść przez 

Posiadacza oraz osoby trzecie oraz w sposób 
uniemożliwiający ujawnienie jego treści osobom 

trzecim bez wiedzy Posiadacza, a także zabezpieczonej 
przed otwarciem hasłem, przekazywanym przez 

neoBANK w formie wiadomości SMS na numer 
telefonu kontaktowego Posiadacza. 

§6 ust. 9 Jeżeli Umowa została zawarta w trybie 
określonym w ust. 2 lit. b, neoBANK na 

potwierdzenie zawarcia Umowy udostępnia i 
przekazuje Posiadaczowi – zgodnie z ust. 4 lit. b 

– egzemplarz Umowy, opatrzony podpisami za 
neoBANK. Egzemplarz Umowy przekazywany jest 
w postaci elektroniczne j , uniemożliwiającej 

ingerowanie w jego treść przez Posiadacza oraz 
osoby trzecie oraz w sposób uniemożliwiający 

ujawnienie jego treści osobom trzecim bez 
wiedzy Posiadacza, a także zabezpieczonej przed 

otwarciem hasłem, przekazywanym przez 
neoBANK w formie wiadomości SMS na Numer. 

§64 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 

 
Zmiana redakcyjna 

 

4. §6 ust. 10 Jeśli Posiadacz nie wykona przelewu autoryzacyjnego 
w terminie określonym w ust. 8 lit. b lub nie poda albo 
poda błędny kod weryfikacyjny, o którym mowa w ust. 

8 lit. f, Umowa nie zostanie zawarta. Ewentualne 
środki skierowane na Konto zostaną zwrócone na 

rachunek, z którego dokonany został przelew. W 
przypadku braku możliwości dokonania zwrotu przez 
neoBANK środków w trybie opisanym w zdaniu 

poprzedzającym, neoBANK poinformuje Posiadacza 
pisemnie o braku możliwości dokonania zwrotu 

środków oraz przeksięguje środki na odrębny, 
nieoprocentowany rachunek neoBANKU, z którego 
Posiadacz będzie mógł je podjąć w dowolnej placówce 

neoBANKU. 

§6 ust. 10 Jeśli Posiadacz nie wykona przelewu 
autoryzacyjnego w terminie określonym w ust. 8 
lit. b lub nie poda albo poda błędny kod 

weryfikacyjny, o którym mowa w ust. 8 lit. f, 
Umowa nie zostanie zawarta. Ewentualne środki 

skierowane na Konto zostaną zwrócone na 
rachunek, z którego dokonany został przelew. W 
przypadku braku możliwości dokonania zwrotu 

przez neoBANK środków w trybie opisanym w 
zdaniu poprzedzającym, neoBANK poinformuje 

Posiadacza o braku możliwości dokonania zwrotu 
środków oraz przeksięguje środki na odrębny, 
nieoprocentowany rachunek neoBANKU, z 

którego Posiadacz będzie mógł je podjąć w 
dowolnej placówce neoBANKU. neoBANK 
dokonuje poinformowania pisemnie na 
Adres korespondencyjny lub w postaci 
elektronicznej na adres poczty 
elektronicznej wskazany we wniosku o 
otwarcie Konta, uniemożliwiającej 

§64 ust. 3 lit. d. 
Regulaminu 
 

Zmiana w zakresie 
zawierania umowy 

w trybie na 
odległość 
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ingerowanie w jego treść przez Posiadacza 
oraz osoby trzecie oraz w sposób 
uniemożliwiający ujawnienie jego treści 
osobom trzecim bez wiedzy Posiadacza, a 
także zabezpieczonej przed otwarciem 
hasłem, przekazywanym przez neoBANK w 
formie wiadomości SMS na Numer. 

5. §9 ust. 6 W przypadku wpłat na Konto dokonanych w formie 
bezgotówkowej, jeśli tytułem wpłaty jest świadczenie 

emerytalne lub rentowe, wpłacane przez zagraniczny 
organ emerytalno-rentowy, Posiadacz ma obowiązek 

poinformować o tym fakcie neoBANK. neoBANK jako 
płatnik podatku będzie obciążał Konto kwotą podatku 
dochodowego od osób fizycznych, obliczonego na 

podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 

80, poz. 350 z późn. zm.). W przypadku 
niedopełnienia obowiązku o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, neoBANK nie ponosi odpowiedzialności 

odszkodowawczej za zaległości podatkowe Posiadacza. 
Na wezwanie organu podatkowego neoBANK dokona 

zapłaty należnego podatku i jednocześnie obciąży 
Konto, co może spowodować powstanie lub 
powiększenie z tego tytułu roszczenia neoBANKU. 

Postanowienia §18 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio. 

§9 ust. 6 W przypadku wpłat na Konto dokonanych w 
formie bezgotówkowej, jeśli tytułem wpłaty jest 

świadczenie emerytalne lub rentowe, wpłacane 
przez zagraniczny organ emerytalno-rentowy, 

Posiadacz ma obowiązek poinformować o tym 
fakcie neoBANK. W takim przypadku 
Posiadacz jest zobowiązany również do: 

- złożenia na rzecz neoBANKU 
oświadczenia w celu 
udokumentowania wpływu 
świadczenia emerytalnego lub 
rentowego  albo zwolnienia 
świadczenia emerytalnego lub 
rentowego z poboru zaliczki na 
podatek dochodowy od osób 
fizycznych, 

- okazania pracownikowi neoBANKU 
oryginału decyzji zagranicznego 
organu emerytalno-rentowego o 
przyznaniu świadczenia emerytalnego 
lub rentowego stwierdzającego rodzaj 
i wysokość tego świadczenia oraz 
udostępnienia tego dokumentu w celu 
sporządzenia jego kopii, 

- przekazania neoBANKOWI 
tłumaczenia decyzji zagranicznego 
organu emerytalno-rentowego o 
przyznaniu świadczenia emerytalnego 
lub rentowego na język polski 
dokonanego przez tłumacza 
przysięgłego.  

neoBANK jako płatnik podatku będzie obciążał 
Konto kwotą podatku dochodowego od osób 
fizycznych, obliczonego na podstawie ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350 

z późn. zm.). W przypadku niedopełnienia 
obowiązku o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
neoBANK nie ponosi odpowiedzialności 

odszkodowawczej za zaległości podatkowe 
Posiadacza. Na wezwanie organu podatkowego 

neoBANK dokona zapłaty należnego podatku i 
jednocześnie obciąży Konto, co może 

spowodować powstanie lub powiększenie z tego 
tytułu roszczenia neoBANKU. Postanowienia §18 
ust. 2–4 stosuje się odpowiednio. 

§64 ust. 3  lit. d. 
Regulaminu 

 
Zmiana w zakresie 

postępowania 
przez neoBANK w 
przypadku  wpłat 

świadczeń 
emerytalnych lub 

rentowych przez 
zagraniczny organ 
emerytalny lub 

rentowy 

6. §9 ust. 9 Terminy realizacji przez neoBANK Transakcji 
płatniczych określa Taryfa. Realizacja Transakcji 

płatniczej oznacza jej przekazanie przez neoBANK do 
rozrachunku do pośrednika dokonującego rozliczeń w 

imieniu neoBANKU. 

§9 pkt 9 (uchylony) §64 ust. 3  lit. b.  
i §64 ust. 4  pkt 5) 

Regulaminu  
 

Doprecyzowanie 
postanowień 
Regulaminu w 

zakresie momentu 
otrzymania 

zlecenia 
płatniczego oraz 
możliwości jego 

odwołania w zw. z 
orzeczeniem SA w 

Krakowie (sygn. 
akt I Aga 322/18) 
 

Zmiana 
porządkowa 

7. §9 ust. 9a Realizacja Transakcji płatniczej następuje na 
podstawie złożonego przez Płatnika zlecenia 

płatniczego, stanowiącego oświadczenie w zakresie 
polecenia wykonania Transakcji płatniczej.  Momentem 

otrzymania zlecenia płatniczego jest moment, w 
którym zlecenie zostało otrzymane przez neoBANK. W 
przypadku gdy neoBANK otrzymuje zlecenie 
płatnicze w dniu niebędącym dla niego Dniem 
roboczym, uznaje się, że zlecenie zostało 

§9 ust. 9a Realizacja Transakcji płatniczej następuje na 
podstawie złożonego przez Płatnika zlecenia 

płatniczego, stanowiącego oświadczenie w 
zakresie polecenia wykonania Transakcji 

płatniczej.  Momentem otrzymania zlecenia 
płatniczego jest moment, w którym zlecenie 
zostało otrzymane przez neoBANK. Nie obciąża 

się Konta przed otrzymaniem zlecenia 
płatniczego. 

§64 ust. 3 lit. b.  
i §64 ust. 4  pkt 5) 

Regulaminu  
 

Doprecyzowanie 
postanowień 
Regulaminu w 

zakresie momentu 
otrzymania 
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otrzymane pierwszego Dnia roboczego po tym 
dniu. Nie obciąża się Konta przed otrzymaniem 

zlecenia płatniczego. 

zlecenia 
płatniczego oraz 

możliwości jego 
odwołania w zw. z 
orzeczeniem SA w 

Krakowie (sygn. 
akt I Aga 322/18) 

 
Zmiana 

porządkowa 

8. brak brak §9 ust. 9b Za moment otrzymania przez neoBANK 
zlecenia płatniczego w postaci: 

a) wpłaty lub wypłaty gotówki,  

b) polecenia przelewu złożonego w 
placówce neoBANKU lub poprzez 
neoBANK24, 

w Dniu roboczym do godziny 14:30, uznaje 
się moment dokonania Autoryzacji 
zlecenia płatniczego. 

§64 ust. 3 lit. b. 

Regulaminu  
 
Doprecyzowanie 

postanowień 
Regulaminu w 

zakresie momentu 
otrzymania 
zlecenia 

płatniczego oraz 
możliwości jego 

odwołania w zw. z 
orzeczeniem SA w 
Krakowie (sygn. 

akt I Aga 322/18) 

9. brak brak §9 ust. 9c Za moment otrzymania przez neoBANK 
zlecenia płatniczego w postaci polecenia 
przelewu złożonego w placówce 
neoBANKU lub poprzez neoBANK24 w Dniu 
roboczym po godzinie 14:30 lub w dniu 
ustawowo wolnym od pracy, uznaje się 
chwilę rozpoczęcia pierwszego Dnia 
roboczego następującego po dniu złożenia 
tego zlecenia, z zastrzeżeniem zlecenia 
płatniczego wykonywanego przez 
neoBANK w ramach polecenia przelewu 
wewnętrznego, jak również polecenia 
przelewu natychmiastowego (tzn. 
realizowanego w ramach systemu Express 
Elixir albo systemu BlueCash), w 
przypadku których za moment otrzymania 
zlecenia płatniczego uznaje się moment 
dokonania Autoryzacji zlecenia 
płatniczego. 

§64 ust. 3 lit. b. 

Regulaminu 
 

Doprecyzowanie 
postanowień 
Regulaminu w 

zakresie momentu 
otrzymania 

zlecenia 
płatniczego oraz 

możliwości jego 
odwołania w zw. z 
orzeczeniem SA w 

Krakowie (sygn. 
akt I Aga 322/18) 

10. brak brak §9 ust. 9d Za moment otrzymania przez neoBANK 
zlecenia płatniczego w postaci zlecenia 
stałego, uznaje się chwilę rozpoczęcia dnia 
wskazanego przez Płatnika do obciążenia 
Konta. Jeżeli wskazany przez Płatnika 
dzień do obciążenia Konta nie jest Dniem 
roboczym uznaje się, że zlecenie płatnicze 
w postaci zlecenia stałego zostało 
otrzymane w chwili rozpoczęcia 
pierwszego Dnia roboczego następującego 
po dniu wskazanym przez Płatnika do 
obciążenia Konta, chyba że pojedyncze 
Transakcje płatnicze w ramach zlecenia 
stałego realizowane są na rachunek 
bankowy Odbiorcy prowadzony przez 
neoBANK, bądź w celu spłaty kredytu lub 
pożyczki w neoBANKU. W takich 
przypadkach za moment otrzymania 
zlecenia płatniczego w postaci zlecenia 
stałego uznaje się chwilę rozpoczęcia dnia 
wskazanego przez Płatnika do obciążenia 
Konta. 

§64 ust. 3  lit. b. 

Regulaminu 
 

Doprecyzowanie 
postanowień 
Regulaminu w 

zakresie momentu 
otrzymania 

zlecenia 
płatniczego oraz 
możliwości jego 

odwołania w zw. z 
orzeczeniem SA w 

Krakowie (sygn. 
akt I Aga 322/18) 

11. brak brak §9 ust. 9e Za moment otrzymania przez neoBANK 
zlecenia płatniczego w postaci polecenia 
zapłaty uznaje się chwilę rozpoczęcia dnia 
wskazanego przez Odbiorcę do obciążenia 
rachunku Płatnika. Jeżeli wskazany przez 
Odbiorcę dzień do obciążenia rachunku 
płatnika nie jest Dniem roboczym uznaje 
się, że zlecenie płatnicze zostało 
otrzymane z chwilą rozpoczęcia 
pierwszego Dnia roboczego następującego 
po tym dniu. 

§64 ust. 3 lit. b. 
Regulaminu  
 

Doprecyzowanie 
postanowień 

Regulaminu w 
zakresie momentu 
otrzymania 

zlecenia 
płatniczego oraz 

możliwości jego 
odwołania w zw. z 
orzeczeniem SA w 

Krakowie (sygn. 
akt I Aga 322/18) 

12. brak brak §9 ust. 9f Na potrzeby postanowień ust. 9c. – 9e., za 
chwilę rozpoczęcia Dnia roboczego uznaje 

§64 ust. 3  lit. b. 
Regulaminu  



 

 
 

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 

Strona 4 z 17 

się godzinę 8:00.  
Doprecyzowanie 

postanowień 
Regulaminu w 
zakresie momentu 

otrzymania 
zlecenia 

płatniczego oraz 
możliwości jego 

odwołania w zw. z 
orzeczeniem SA w 
Krakowie (sygn. 

akt I Aga 322/18) 
 

13. brak brak §9 ust. 9g Z zastrzeżeniem ust. 10., neoBANK 
realizuje zlecenie płatnicze w dniu 
otrzymania zlecenia płatniczego. 

§64 ust. 3 lit. b. 
Regulaminu  

 
Doprecyzowanie 
postanowień 

Regulaminu w 
zakresie momentu 

otrzymania 
zlecenia 
płatniczego oraz 

możliwości jego 
odwołania w zw. z 

orzeczeniem SA w 
Krakowie (sygn. 
akt I Aga 322/18) 

 
 

14. §9 ust. 10 W przypadku złożenia zlecenia płatniczego 
wypłaty gotówki z Konta w wysokości 
przekraczającej określoną w Taryfie 
maksymalną kwotę podlegającą 
natychmiastowej wypłacie gotówkowej, 
neoBANK zastrzega sobie prawo do odmowy jej 
natychmiastowej realizacji i wyznaczenia terminu oraz 

godziny wypłaty najpóźniej w następnym Dniu 
roboczym od dnia złożenia zlecenia płatniczego. 

§9 ust. 10 Wypłatę gotówki powyżej kwoty 50 000 zł 
można dokonywać w placówce neoBANKU 
znajdującej się w Poznaniu przy siedzibie 
neoBANKU i placówce neoBANKU w 
Łubowie oraz powyżej kwoty 25 000 zł w 
pozostałych placówkach neoBANKU, po 
wcześniejszym dokonaniu zawiadomienia 
na jeden Dzień roboczy do godziny 14.30 
przed planowaną wypłatą. neoBANK 

zastrzega sobie prawo do odmowy 
natychmiastowej realizacji wypłaty gotówki 
powyżej kwot wskazanych w zdaniu 
poprzednim i wyznaczenia terminu oraz 
godziny wypłaty najpóźniej w następnym Dniu 

roboczym od dnia złożenia zlecenia płatniczego. 

§64 ust. 3 lit. b.   
i §64 ust. 4  pkt 5) 

Regulaminu  
 

Doprecyzowanie 
postanowień 
Regulaminu w 

zakresie momentu 
otrzymania 

zlecenia 
płatniczego oraz 
możliwości jego 

odwołania w zw. z 
orzeczeniem SA w 

Krakowie (sygn. 
akt I Aga 322/18) 
 

Zmiana 
porządkowa 

15. §9a ust. 1 neoBANK zastrzega sobie prawo odmowy wykonania 
Transakcji płatniczej w przypadkach wskazanych 
w Regulaminie lub w sytuacji niespełnienia 
przez Posiadacza warunków wskazanych w 
zawartej z nim Umowie. W takim przypadku 
neoBANK niezwłocznie informuje Posiadacza o 
odmowie wykonania Transakcji płatniczej i jeśli 
jest to możliwe o przyczynach odmowy lub 
procedurze sprostowania błędów. Udzielenie 
wskazanych w zdaniu poprzednim informacji 
następuje, o ile nie jest niedopuszczalne na 
mocy przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego. neoBANK pobiera opłatę za 
udzielenie informacji wskazanych w zdaniach 
poprzednich zgodnie z Taryfą. 

 

§9a ust. 1 neoBANK zastrzega sobie prawo odmowy 
wykonania Transakcji płatniczej: 

a. w przypadkach wskazanych w 
Regulaminie lub w przypadku 
niespełnienia   warunków 
Umowy, 

b. w przypadku gdy wykonanie 
Transakcji płatniczej przez 
neoBANK spowoduje naruszenie  
obowiązków wynikających z 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 
723 z późn. zm.), w 
szczególności  w przypadku 
nieprzekazania w terminie 
wskazanym w wezwaniu 
wyjaśnień lub dokumentów 
niezbędnych do zastosowania 
przez neoBANK środków 
bezpieczeństwa finansowego,  

c. w przypadku naruszenia  
postanowień  ustawy z dnia 1 
marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 
723 z późn. zm.)   
 
 

§64 ust. 3  lit. a.  
i §64 ust. 4  pkt 5) 

Regulaminu  
 
Wprowadzenie 

zmiany w celu 
prawidłowej 

realizacji 
obowiązków 

wynikających z  
ustawy o 
przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu 

terroryzmu 
 
Zmiana 

porządkowa 

16. brak brak §9a ust. 1a neoBANK niezwłocznie informuje 
Posiadacza o odmowie wykonania 

§64 ust. 4  pkt 5) 
Regulaminu 
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Transakcji płatniczej i jeśli jest to możliwe 
- o przyczynach odmowy lub procedurze 
sprostowania błędów. Udzielenie 
wskazanych w zdaniu poprzednim 
informacji następuje, o ile jest 
dopuszczalne na mocy przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego. neoBANK 
pobiera opłatę za udzielenie informacji 
wskazanych w zdaniach poprzednich 
zgodnie z Taryfą. 

 
Zmiana 

porządkowa – 
przeniesieniu 
zapisu z 

poprzedniego 
ustępu. 

17.  §9a ust. 2 Płatnik lub Odbiorca nie może odwołać wykonania 

zleconej Transakcji płatniczej od chwili otrzymania 
wskazanego zlecenia przez neoBANK. W przypadku 
gdy Transakcja płatnicza jest inicjowana przez 

dostawcę świadczącego usługę inicjowania Transakcji 
płatniczej, przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem, 

Płatnik lub Odbiorca nie może odwołać zlecenia jej 
wykonania po udzieleniu dostawcy świadczącemu 
usługę inicjowania transakcji płatniczej zgody na 

zainicjowanie Transakcji płatniczej albo po udzieleniu 
Odbiorcy zgody na jej wykonanie. W przypadku 

polecenia zapłaty Płatnik lub Odbiorca może odwołać 
zlecenie płatnicze, z zachowaniem prawa do zwrotu 
kwoty Transakcji płatniczej, nie później niż do końca 

Dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień 
obciążenia Konta lub nie później niż do końca Dnia 

roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień 
wykonania Transakcji płatniczej. neoBANK pobiera 
opłatę za odwołanie zlecenia wykonania Transakcji 

płatniczej zgodnie z Taryfą. 

§9a ust. 2 Płatnik lub Odbiorca nie może odwołać 

wykonania zleconej Transakcji płatniczej od 
momentu otrzymania wskazanego zlecenia przez 
neoBANK. W przypadku zlecenia płatniczego 
w postaci zlecenia stałego pojedynczą 
Transakcję płatniczą w ramach zlecenia 
stałego można odwołać przed 
rozpoczęciem dnia realizacji pojedynczej 
Transakcji płatniczej w ramach zlecenia 
stałego. W przypadku gdy Transakcja płatnicza 
jest inicjowana przez dostawcę świadczącego 

usługę inicjowania Transakcji płatniczej, przez 
Odbiorcę lub za jego pośrednictwem, Płatnik lub 
Odbiorca nie może odwołać zlecenia jej 

wykonania po udzieleniu dostawcy 
świadczącemu usługę inicjowania transakcji 

płatniczej zgody na zainicjowanie Transakcji 
płatniczej albo po udzieleniu Odbiorcy zgody na 
jej wykonanie. W przypadku polecenia zapłaty 

Płatnik lub Odbiorca może odwołać zlecenie 
płatnicze, z zachowaniem prawa do zwrotu 

kwoty Transakcji płatniczej, nie później niż do 
końca Dnia roboczego poprzedzającego 

uzgodniony dzień obciążenia Konta lub nie 
później niż do końca Dnia roboczego 
poprzedzającego uzgodniony dzień wykonania 

Transakcji płatniczej. neoBANK pobiera opłatę za 
odwołanie zlecenia wykonania Transakcji 

płatniczej zgodnie z Taryfą. 

§64 ust. 3 lit. b.   

Regulaminu  
 
Doprecyzowanie 

postanowień 
Regulaminu w 

zakresie momentu 
otrzymania 
zlecenia 

płatniczego oraz 
możliwości jego 

odwołania w zw. z 
orzeczeniem SA w 
Krakowie (sygn. 

akt I Aga 322/18) 

18. brak brak §9a ust. 4 Odwołanie zlecenia płatniczego może być 
złożone:  
a. dla zleceń płatniczych złożonych w 
placówce neoBANKU w placówce 
neoBANKU;  
b. dla zleceń płatniczych złożonych 
poprzez neoBANK24 poprzez neoBANK24. 

§64 ust. 3  lit. b. 

Regulaminu  
 
Doprecyzowanie 

postanowień 
Regulaminu w 

zakresie momentu 
otrzymania 
zlecenia 

płatniczego oraz 
możliwości jego 

odwołania w zw. z 
orzeczeniem SA w 
Krakowie (sygn. 

akt I Aga 322/18) 

19. brak brak § 9b. [Odmowa przyjęcia zlecenia płatniczego] 
neoBANK nie przyjmie zlecenia 
płatniczego, w przypadku: 
a. nie podania wszystkich informacji, 
których neoBANK wymaga do realizacji 
zlecenia płatniczego, 
b. braku wystarczającej ilości środków, 
aby zrealizować Transakcję płatniczą lub 
jeśli środki na Koncie zostały zajęte przez 
upoważnione do tego organy władzy 
publicznej, 
c. ograniczenia funkcjonalności Konta, 
d. rozwiązana Umowy,  
e. zamknięcia Konta, 
f. gdy na skutek przyjęcia zlecenia 
płatniczego nastąpiłoby wykonanie 
Transakcji płatniczej z naruszeniem 
obowiązków wynikających z ustawy z dnia 
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.), w 
szczególności  w przypadku 
nieprzekazania w terminie wskazanym w 
wezwaniu wyjaśnień lub dokumentów 
niezbędnych do zastosowania przez 
neoBANK środków bezpieczeństwa 
finansowego,  
g. podejrzenia, że Transakcja płatnicza, 
której dotyczy zlecenie płatnicze narusza 

§64 ust. 3 lit. a. 

i d. Regulaminu  
 

Wprowadzenie 
zmiany w celu 

prawidłowej 
realizacji 
obowiązków 

wynikających z  
ustawy o 

przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu 

terroryzmu 
 

Określenie 
przesłanek 
odmowy przyjęcia 

zlecenia 
płatniczego z 

jednoczesnym ich 
scaleniem w 

ramach jednego 
postanowienia 
Regulaminu 
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postanowienia ustawy z dnia 1 marca 2018 
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 723 z późn. zm.).  
neoBANK niezwłocznie informuje 
Posiadacza o nie przyjęciu zlecenia 
płatniczego i jeśli jest to możliwe – o jego 
przyczynach lub procedurze sprostowania 
błędów. Udzielenie wskazanych w zdaniu 
poprzednim informacji następuje, o ile jest 
dopuszczalne, na mocy przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego. neoBANK 
pobiera opłatę za udzielenie informacji 
wskazanych w zdaniach poprzednich 
zgodnie z Taryfą. 

20.  § 11 ust. 3 Polecenie przelewu może być skutecznie 
odwołane do chwili przekazania przez neoBANK 
Transakcji płatniczej do Krajowej Izby 
Rozliczeniowej S.A., SGB-Banku S.A. lub innego 
pośrednika w realizacji Transakcji płatniczych, z 
usług którego korzysta neoBANK. 

§ 11 ust. 3 (uchylony) §64 ust. 3  lit. b. 

Regulaminu  
 
Doprecyzowanie 

postanowień 
Regulaminu w 

zakresie momentu 
otrzymania 
zlecenia 

płatniczego oraz 
możliwości jego 

odwołania w zw. z 
orzeczeniem SA w 
Krakowie (sygn. 

akt I Aga 322/18) 

21. § 11a ust. 2 Polecenie przelewu wewnętrznego może być 
skutecznie odwołane do chwili realizacji 
Transakcji płatniczej. 

§ 11a ust. 

2 

(uchylony) §64 ust. 3  lit. b. 

Regulaminu  
 

Doprecyzowanie 
postanowień 

Regulaminu w 
zakresie momentu 
otrzymania 

zlecenia 
płatniczego oraz 

możliwości jego 
odwołania w zw. z 
orzeczeniem SA w 

Krakowie (sygn. 
akt I Aga 322/18) 

22. § 12 ust. 5 Autoryzacja Kodem SMS dotyczy dyspozycji i 
wniosków składanych w neoBANK24 oraz Infolinii i 
polega na wpisaniu Kodu SMS na żądanie neoBANK24 
lub odczytaniu Kodu SMS w trakcie rozmowy z 
pracownikiem neoBANKU przez Infolinię. W celu 

uzyskania możliwości Autoryzacji przy pomocy Kodu 
SMS, należy określić Numer. 

§ 12 ust. 5 Autoryzacja Kodem SMS dotyczy dyspozycji i 
wniosków składanych w neoBANK24 i polega na 

wpisaniu Kodu SMS na żądanie neoBANK24. W 
celu uzyskania możliwości Autoryzacji przy 
pomocy Kodu SMS, należy określić Numer. 

§64 ust. 3  lit. d. 
Regulaminu  

 
Ograniczenie 
funkcjonalności 

Infolinii 

23. § 12 ust. 6 Autoryzacja kodem wygenerowanym przez Token 
dotyczy dyspozycji i wniosków składanych w 

neoBANK24 i polega na wpisaniu na żądanie 
neoBANK24 kodu wygenerowanego przez Token. 
Wybór metody Autoryzacji za pomocą kodu 

wygenerowanego przez Token wymaga zgody 
neoBANKU. W celu uzyskania możliwości 
Autoryzacji przy pomocy Tokena, neoBANK 
wydaje Token na zasadach opisanych w 
Umowie, w tym w Regulaminie. 

§ 12 ust. 6 Autoryzacja kodem wygenerowanym przez 
Token dotyczy dyspozycji i wniosków składanych 

w neoBANK24 i polega na wpisaniu na żądanie 
neoBANK24 kodu wygenerowanego przez Token. 
Wybór metody Autoryzacji za pomocą kodu 

wygenerowanego przez Token wymaga zgody 
neoBANKU. 

§64 ust. 3  lit d. 
Regulaminu 

 
Wycofanie Tokena 
z oferty 

24. § 12a ust. 2 Posiadacz w dyspozycji wykonania zlecenia stałego na 

rachunek płatniczy Odbiorcy wskazuje dzień, w który 
neoBANK będzie realizował każdą pojedynczą 
Transakcję płatniczą w ramach zlecenia stałego. 

§ 12a ust. 

2 

Posiadacz w dyspozycji wykonania zlecenia 

stałego na rachunek płatniczy Odbiorcy wskazuje 
dzień, w który neoBANK będzie realizował każdą 
pojedynczą Transakcję płatniczą w ramach 

zlecenia stałego. neoBANK zastrzega, iż 
zlecenie stałe może być ustanowione co 
najmniej na jeden dzień przed dniem 
realizacji pierwszej pojedynczej Transakcji 
płatniczej w ramach zlecenia stałego. 

§64 ust. 3  lit. d. 

Regulaminu 
 
Doprecyzowanie 

zasad świadczenia 
usługi w zakresie 

ustanowienia 
zlecenia stałego 

25. § 12a ust. 5 neoBANK realizuje pojedynczą Transakcję płatniczą w 
ramach zlecenia stałego na rachunek płatniczy 

Odbiorcy z początkiem Dnia roboczego, 
wskazanego w zleceniu stałym, nie wcześniej 
jednak niż z początkiem Dnia roboczego 
następującego po dniu złożenia dyspozycji 
wykonania zlecenia stałego. 

§ 12a ust. 
5 

Z zastrzeżeniem treści ust. 2., neoBANK 
realizuje pojedynczą Transakcję płatniczą w 

ramach zlecenia stałego na rachunek płatniczy 
Odbiorcy w momencie otrzymania zlecenia 
płatniczego w postaci zlecenia stałego. 

§64 ust. 3  lit. b. 
Regulaminu  

 
Doprecyzowanie 

postanowień 
Regulaminu w 
zakresie momentu 

otrzymania 
zlecenia 

płatniczego oraz 
możliwości jego 
odwołania w zw. z 
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orzeczeniem SA w 
Krakowie (sygn. 

akt I Aga 322/18) 

26. § 12a ust. 6 neoBANK realizuje pojedynczą Transakcję płatniczą w 

ramach zlecenia stałego na spłatę kredytu lub pożyczki 
w neoBANKU z początkiem dnia płatności raty kredytu 
lub pożyczki wynikającego z harmonogramu spłaty, 

nie wcześniej jednak niż z początkiem Dnia 
roboczego następującego po dniu złożenia 
dyspozycji wykonania zlecenia stałego na 
spłatę kredytu lub pożyczki w neoBANKU. 

§ 12a ust. 

6 

Z zastrzeżeniem treści ust. 2., neoBANK 

realizuje pojedynczą Transakcję płatniczą w 
ramach zlecenia stałego na spłatę kredytu lub 
pożyczki w neoBANKU z początkiem dnia 

płatności raty kredytu lub pożyczki wynikającego 
z harmonogramu spłaty, jednak nie wcześniej 
niż w momencie otrzymania zlecenia 
płatniczego w postaci zlecenia stałego na 
spłatę kredytu lub pożyczki w neoBANKU. 

§64 ust. 3  lit. b. 

Regulaminu  
 
Doprecyzowanie 

postanowień 
Regulaminu w 

zakresie momentu 
otrzymania 

zlecenia 
płatniczego oraz 
możliwości jego 

odwołania w zw. z 
orzeczeniem SA w 

Krakowie (sygn. 
akt I Aga 322/18) 

27. § 12a ust. 7 Jeżeli dzień wskazany w ust. 5 lub 6 przypada w 
dniu niebędącym Dniem roboczym, dniem 
realizacji pojedynczej Transakcji płatniczej w 
ramach zlecenia stałego jest najbliższy Dzień 
roboczy. 

§ 12a ust. 
7 

(uchylony) §64 ust. 3 lit. b. 
Regulaminu  
 

Doprecyzowanie 
postanowień 

Regulaminu w 
zakresie momentu 
otrzymania 

zlecenia 
płatniczego oraz 

możliwości jego 
odwołania w zw. z 
orzeczeniem SA w 

Krakowie (sygn. 
akt I Aga 322/18) 

28. § 12a ust. 8 Jeżeli dzień wskazany w ust. 5 nie występuje w 
miesiącu, w którym ma zostać zrealizowana 

pojedyncza Transakcja płatnicza w ramach zlecenia 
stałego, dniem jej realizacji jest ostatni Dzień roboczy 

danego miesiąca. 

§ 12a ust. 
8 

Jeżeli dzień wskazany do obciążania Konta w  
ramach zlecenia stałego nie występuje w 

miesiącu, w którym ma zostać zrealizowana 
pojedyncza Transakcja płatnicza w ramach 

zlecenia stałego, dniem jej realizacji jest ostatni 
Dzień roboczy danego miesiąca. 

§64 ust. 4  pkt 5) 
Regulaminu 

 
Zmiana redakcyjna 

29.  § 15 ust. 7 Naliczone odsetki pomniejsza się o zryczałtowany 

podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 
ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

§ 15 ust. 7 Naliczone odsetki pomniejsza się o 

zryczałtowany podatek dochodowy od osób 
fizycznych w wysokości ustalonej w ustawie o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, z 
zastrzeżeniem ust. 9. 

§64 ust. 4  pkt 5) 

 
Zmiana redakcyjna 

 

30. brak brak § 15 ust. 9 W przypadku dostarczenia przez 
Posiadacza certyfikatu rezydencji 
podatkowej neoBANK stosuje stawki 
podatkowe wynikające z umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania. W przypadku 
jakichkolwiek zmian danych wykazanych 
w certyfikacie rezydencji podatkowej lub 
utraty jego ważności Posiadacz 
zobowiązany jest do niezwłocznego 
dostarczenia aktualnego certyfikatu 
rezydencji podatkowej. 

§64 ust. 3  lit a. i 
d. Regulaminu 

 
Realizacja 
obowiązków 

wynikających z 
ustawy o podatku 

dochodowym od 
osób fizycznych 
oraz umów o 

unikaniu 
podwójnego 

opodatkowania   
 
Doprecyzowanie 

obowiązków klienta 
związanych z 

naliczaniem i 
poborem podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych 

31. § 18 ust. 2 Stan ograniczonej funkcjonalności, o którym mowa w 

ust. 1, oznacza: 
a. zablokowanie możliwości korzystania z 
informacji telefonicznej o saldzie Konta i 
wykonanych operacjach; 
b. wstrzymanie pobierania opłat i prowizji za 
prowadzenie Konta; 
c. wstrzymanie wykonywania ustanowionych 

Transakcji płatniczych (polecenie przelewu z datą 
przyszłą, polecenie przelewu wewnętrznego z datą 

przyszłą, polecenia zapłaty z datą przyszłą, zlecenia 
stałe); 
d. wstrzymanie dostarczania wyciągów 

niestandardowych; 
e. ograniczenie funkcjonalności neoBANK24 do 

informacji o Koncie i jego aktualnym saldzie. 

§ 18 ust. 2 Stan ograniczonej funkcjonalności, o którym 

mowa w ust. 1, oznacza: 
a. (uchylony) 

b. wstrzymanie pobierania opłat i prowizji za 
prowadzenie Konta; 

c. wstrzymanie wykonywania ustanowionych 
Transakcji płatniczych (polecenie przelewu z 
datą przyszłą, polecenie przelewu wewnętrznego 

z datą przyszłą, polecenia zapłaty z datą 
przyszłą, zlecenia stałe); 

d. wstrzymanie generowania i dostarczania 
wyciągów niestandardowych; 
e. ograniczenie funkcjonalności neoBANK24 do 

informacji o Koncie i jego aktualnym saldzie. 

§64 ust. 3  lit. d. 

Regulaminu  
 

Zmiana oferty w 
zakresie przejścia 

Konta w stan 
ograniczonej 
funkcjonalności 

32. § 18 ust. 5 Posiadacz w każdym czasie ma prawo do 

przywrócenia pełnej funkcjonalności Konta. W tym 

§ 18 ust. 5 Posiadacz ma prawo do przywrócenia pełnej 

funkcjonalności Konta. W tym celu  Posiadacz 

§64 ust. 4  pkt 5) 

Regulaminu 
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celu Posiadacz powinien: 
a. złożyć w neoBANKU dyspozycję przywrócenia 

funkcjonalności Konta, w formie pisemnej lub ustnej 
zgodnie z wymogami §12 oraz 
b. dokonać zapłaty wszystkich należnych 

neoBANKOWI opłat i prowizji z tytułu prowadzenia 
Konta oraz usług dodatkowych, a także uregulować 

wszelkie ewentualne należności neoBANKU z tytułu 
przekroczenia Dostępnych środków; 

c. uiścić opłatę za aktywację Konta zgodną z 
obowiązującą Taryfą. 

powinien:  
a. złożyć w neoBANKU dyspozycję przywrócenia 

funkcjonalności Konta, w formie pisemnej lub 
ustnej zgodnie z wymogami §12 oraz  
b. dokonać zapłaty wszystkich należnych 

neoBANKOWI opłat i prowizji z tytułu 
prowadzenia Konta oraz usług dodatkowych,  

a także uregulować wszelkie ewentualne 
należności neoBANKU z tytułu przekroczenia 

Dostępnych środków;  
c. uiścić opłatę za aktywację Konta zgodną z 
obowiązującą Taryfą. 

 
Zmiana redakcyjna 

33.  § 19 ust. 5 neoBANK może rozwiązać Umowę w trybie 
wypowiedzenia tylko z ważnych powodów z 

zachowaniem dwumiesięcznego okresu 
wypowiedzenia, w przypadku:  

a. co najmniej ograniczenia zdolności Posiadacza do 
czynności prawnych, 
b. zmiany statusu dewizowego Posiadacza; 

c. złożenia w neoBANKU przez Posiadacza 
dokumentów fałszywych lub poświadczających 

nieprawdę; 
d. wykorzystywania Umowy lub Konta do celów 
niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności do 

działalności przestępczej lub sprzecznej z dobrymi 
obyczajami; 

e. wykorzystywania Umowy do celów 
działalności gospodarczej lub zawodowej; 
f. wykorzystywania Konta przez osobę 

nieupoważnioną, w szczególności oddania Konta do 
dyspozycji innej osobie niż Posiadacz bez 

upoważnienia; 
g. jeżeli Posiadacz nie uregulował Przekroczenia 

dostępnych środków w terminie wskazanym w 
wezwaniu przez neoBANK, spowodował trzykrotnie 
Przekroczenie dostępnych środków w ciągu roku licząc 

od dnia wystąpienia pierwszego Przekroczenia 
dostępnych środków lub zwiększenie zadłużenia z 

tytułu przekroczenia Dostępnych środków; 
h. jeżeli Konto pozostaje w stanie ograniczonej 
funkcjonalności przez nieprzerwany okres 3 (trzech) 

miesięcy; 
i. jeżeli Konto nie wykazuje obrotów, poza 

dopisywaniem odsetek, a saldo Konta nie przekracza 
100 zł przez nieprzerwany okres 6 (sześciu) miesięcy; 
j. stwierdzenia prób dostępu do danych innych niż 

związane z Kontem; 
k. stwierdzenia prób łamania zabezpieczeń 

elektronicznych kanałów dostępu do Konta, w 
szczególności neoBANK24, a także wykorzystywania 

elektronicznych kanałów dostępu do Konta niezgodnie 
z postanowieniami Umowy, Regulaminu lub przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności 

związanych z dokonywaniem Transakcji płatniczych za 
pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu do 

Konta oraz udostępniania elektronicznych kanałów 
dostępu do Konta osobom nieupoważnionym; 
l. stwierdzenia próby łamania zabezpieczeń 

związanych z Infolinią, a także wykorzystywania 
Infolinii niezgodnie z postanowieniami Umowy, 

Regulaminu lub przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa, w szczególności związanych z 
składaniem wniosków lub dyspozycji; 

m. umieszczenia Posiadacza, w tym w związku z 
prowadzoną przez niego osobiście działalnością 

gospodarczą, na liście ostrzeżeń publicznych 
prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego 
(dalej: „KNF”) zgodnie z art. 6b ust. 1. ustawy z dnia 

21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem 
finansowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 174 z późn. zm.); 

n. braku możliwości wykonywania przez neoBANK 
obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 

2018 r.  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z 
późn. zm.) lub naruszenie przez Posiadacza wyżej 

wymienionej ustawy; 
o. wejścia w życie przepisów prawa, decyzji 

administracyjnych lub orzeczeń sądowych 
uniemożliwiających prowadzenie Konta na podstawie 
Umowy; 

p. wprowadzenia nowej interpretacji przepisów prawa 
uniemożliwiającej dalsze prowadzenie Konta na 

podstawie Umowy, wynikającej z orzeczenia sądu, 
decyzji, rekomendacji lub zaleceń NBP, KNF lub innych 

§ 19 ust. 5 neoBANK może rozwiązać Umowę w trybie 
wypowiedzenia tylko z ważnych powodów z 

zachowaniem dwumiesięcznego okresu 
wypowiedzenia, w przypadku:  

a. co najmniej ograniczenia zdolności Posiadacza 
do czynności prawnych, 
b. zmiany statusu dewizowego Posiadacza; 

c. złożenia w neoBANKU przez Posiadacza 
dokumentów fałszywych lub poświadczających 

nieprawdę; 
d. wykorzystywania Umowy lub Konta do celów 
niezgodnych z przepisami prawa, w 

szczególności do działalności przestępczej lub 
sprzecznej z dobrymi obyczajami; 

e. (uchylony) 
f. wykorzystywania Konta przez osobę 
nieupoważnioną, w szczególności oddania Konta 

do dyspozycji innej osobie niż Posiadacz bez 
upoważnienia; 

g. jeżeli Posiadacz nie uregulował Przekroczenia 
dostępnych środków w terminie wskazanym w 

wezwaniu przez neoBANK, spowodował 
trzykrotnie Przekroczenie dostępnych środków w 
ciągu roku licząc od dnia wystąpienia pierwszego 

Przekroczenia dostępnych środków lub 
zwiększenie zadłużenia z tytułu przekroczenia 

Dostępnych środków; 
h. jeżeli Konto pozostaje w stanie ograniczonej 
funkcjonalności przez nieprzerwany okres 3 

(trzech) miesięcy; 
i. jeżeli Konto nie wykazuje obrotów, poza 

dopisywaniem odsetek, a saldo Konta nie 
przekracza 100 zł przez nieprzerwany okres 6 
(sześciu) miesięcy; 

j. stwierdzenia prób dostępu do danych innych 
niż związane z Kontem; 

k. stwierdzenia prób łamania zabezpieczeń 
elektronicznych kanałów dostępu do Konta, w 

szczególności neoBANK24, a także 
wykorzystywania elektronicznych kanałów 
dostępu do Konta niezgodnie z postanowieniami 

Umowy, Regulaminu lub przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa, w szczególności 

związanych z dokonywaniem Transakcji 
płatniczych za pośrednictwem elektronicznych 
kanałów dostępu do Konta oraz udostępniania 

elektronicznych kanałów dostępu do Konta 
osobom nieupoważnionym; 

l. stwierdzenia próby łamania zabezpieczeń 
związanych z Infolinią, a także wykorzystywania 
Infolinii niezgodnie z postanowieniami Umowy, 

Regulaminu lub przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa, w szczególności 

związanych ze składaniem wniosków lub 
dyspozycji; 
m. umieszczenia Posiadacza, w tym w związku z 

prowadzoną przez niego osobiście działalnością 
gospodarczą, na liście ostrzeżeń publicznych 

prowadzonej przez Komisję Nadzoru 
Finansowego (dalej: „KNF”) zgodnie z art. 6b 

ust. 1. ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o 
nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 
2016 r., poz. 174 z późn. zm.); 

n. braku możliwości wykonywania przez 
neoBANK obowiązków wynikających z ustawy z 

dnia 1 marca 2018 r.  o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 
2018 r. poz. 723 z późn. zm.), w tym 
nieprzekazanie w terminie wskazanym w 
wezwaniu wyjaśnień lub dokumentów 
niezbędnych do zastosowania przez 
neoBANK środków bezpieczeństwa 

§64 ust. 3  lit. a i 
d. oraz §64 ust. 4  

pkt 5) Regulaminu  
 

Wprowadzenie 
zmian mających na 
celu zrównanie 

statusu 
konsumentów oraz 

osób 
prowadzących 
jednoosobowe 

działalności 
gospodarczej 

na podstawie 
ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w 

celu ograniczenia 
obciążeń 

regulacyjnych 
 

 
Wprowadzenie 
zmiany w celu 

prawidłowej 
realizacji 

obowiązków 
wynikających z  
ustawy o 

przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu 
terroryzmu 
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właściwych w tym zakresie organów lub urzędów 
nadzorczych, w tym organów i urzędów Unii 

Europejskiej; 
q. powzięcia przez neoBANK wiarygodnej informacji, 
że rachunek bankowy, z którego nastąpił przelew 

weryfikacyjny, nie spełnia kryteriów opisanych w §6. 
ust. 8 i §12 ust. 8, chyba że tożsamość Posiadacza 

została zweryfikowana przez pracownika neoBANKU; 
r. wycofania przez neoBANK oferty danego Konta. 

finansowego, lub naruszenie wyżej 
wymienionej ustawy; 

o. wejścia w życie przepisów prawa, decyzji 
administracyjnych lub orzeczeń sądowych 
uniemożliwiających prowadzenie Konta na 

podstawie Umowy; 
p. wprowadzenia nowej interpretacji przepisów 

prawa uniemożliwiającej dalsze prowadzenie 
Konta na podstawie Umowy, wynikającej z 

orzeczenia sądu, decyzji, rekomendacji lub 
zaleceń NBP, KNF lub innych właściwych w tym 
zakresie organów lub urzędów nadzorczych, w 

tym organów i urzędów Unii Europejskiej; 
q. powzięcia przez neoBANK wiarygodnej 

informacji, że rachunek bankowy, z którego 
nastąpił przelew weryfikacyjny, nie spełnia 
kryteriów opisanych w §6. ust. 8 i §12 ust. 8, 

chyba że tożsamość Posiadacza została 
zweryfikowana przez pracownika neoBANKU; 

r. wycofania przez neoBANK oferty danego 
Konta. 

34. § 19 ust. 7 W przypadku rozwiązania Umowy w trybie 
wypowiedzenia przez neoBANK, a także w sytuacji 
wskazanej w ust. 6, neoBANK powiadamia pisemnie 

Posiadacza o zamknięciu Konta, wskazując powód, a w 
przypadku salda dodatniego prosi Posiadacza 

o podanie sposobu zadysponowania saldem, z 
wyłączeniem przypadku określonego w ust. 5 lit. q, 
gdzie swoboda dysponowania środkami Posiadacza 

jest ograniczona do możliwości odbioru środków w 
dowolnej placówce neoBANKU lub zwrotu środków 

na rachunek bankowy, z którego nastąpił przelew 
autoryzacyjny. 

§ 19 ust. 7 W przypadku rozwiązania Umowy w trybie 
wypowiedzenia przez neoBANK, a także w 
sytuacji wskazanej w ust. 6, neoBANK 

powiadamia Posiadacza o zamknięciu Konta, 
wskazując powód, a w przypadku salda 

dodatniego prosi Posiadacza o podanie sposobu 
zadysponowania saldem, z wyłączeniem 
przypadku określonego w ust. 5 lit. q, gdzie 

swoboda dysponowania środkami Posiadacza 
jest ograniczona do możliwości odbioru środków 

w dowolnej placówce neoBANKU lub zwrotu 
środków na rachunek bankowy, z którego 

nastąpił przelew autoryzacyjny. 
Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, dokonywane jest pisemnie 
lub w postaci elektronicznej, o ile 
Posiadacza wyraził zgodę na 
korespondencję droga elektroniczną. 

§64 ust. 3 lit. d. 
Regulaminu 
 

Rozszerzenie 
katalogu kanałów 

powiadamiania 
klienta o 
rozwiązaniu 

umowy 

35. § 19 ust. 11 W dniu zamknięcia Konta neoBANK przeksięgowuje 

środki zgromadzone na Koncie na odrębny 
nieoprocentowany rachunek oraz występuje do 
Posiadacza o potwierdzenie wysokości salda Konta i 

podanie sposobu zadysponowania nim (jeśli Konto 
wykazuje saldo dodatnie). Posiadacz zobowiązany jest 

do udzielenia odpowiedzi dotyczącej salda Konta w 
ciągu 14 (czternastu) Dni kalendarzowych od daty 
otrzymania pisma informującego o zamknięciu Konta. 

W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o 
którym mowa w zdaniu poprzedzającym, neoBANK 

przyjmuje, że Posiadacz nie zgłasza zastrzeżeń co do 
wysokości salda Konta. Środki zgromadzone na Koncie 
podlegają wypłacie z rachunku nieoprocentowanego 

na żądanie Posiadacza bądź innych uprawnionych 
osób. 

§ 19 ust. 

11 

W dniu zamknięcia Konta neoBANK 

przeksięgowuje środki zgromadzone na Koncie 
na odrębny nieoprocentowany rachunek oraz 
występuje do Posiadacza o potwierdzenie 

wysokości salda Konta i podanie sposobu 
zadysponowania nim (jeśli Konto wykazuje saldo 

dodatnie). Posiadacz zobowiązany jest do 
udzielenia odpowiedzi dotyczącej salda Konta w 
ciągu 14 (czternastu) Dni kalendarzowych od 

daty otrzymania powiadomienia informującego 
o zamknięciu Konta. W przypadku 

bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa 
w zdaniu poprzedzającym, neoBANK przyjmuje, 
że Posiadacz nie zgłasza zastrzeżeń, co do 

wysokości salda Konta. Środki zgromadzone na 
Koncie podlegają wypłacie z rachunku 

nieoprocentowanego na żądanie Posiadacza 
bądź innych uprawnionych osób 

§64 ust. 4  pkt 5) 

Regulaminu  
 
 

Zmiana redakcyjna 

36. § 19 ust. 15 Dniem zamknięcia Konta jest: 
a. w przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem 

stron, dzień wskazany w rozwiązaniu Umowy; 
b. w przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie bez 
zachowania okresu wypowiedzenia (tj. ze skutkiem 

natychmiastowym), dzień złożenia wypowiedzenia; 
c. w przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie 

zachowania okresu wypowiedzenia, następny dzień 
po upływie okresu wypowiedzenia; 
d. w przypadku wypowiedzenia Umowy, o którym 

mowa w ust. 3 lit. a, dzień poinformowania Posiadacza 
o zmianie Umowy, Regulaminu lub Taryfy, nie później 

jednak niż dzień, w którym te zmiany zostałyby 
zastosowane; 
e. w przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek 

złożenia przez Posiadacza sprzeciwu, o którym mowa 
w ust. 3 lit. b, dzień poprzedzający dzień wejścia w 

życie proponowanych przez neoBANK zmian Umowy, 
Regulaminu lub Taryfy; 

f. w przypadku rozwiązania Umowy na podstawie §47 
albo §54 ust. 1, dzień wypłaty przez neoBANK 
środków pieniężnych osobie posiadającej do nich tytuł 

prawny, z zastrzeżeniem §56 ust. 2, 
g. w przypadku złożenia dyspozycji zamknięcia Konta 

w upoważnieniu do przeniesienia Konta do innego 
banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

§ 19 ust. 
15 

Dniem zamknięcia Konta jest: 
a. w przypadku rozwiązania Umowy za 

porozumieniem stron, dzień wskazany w 
rozwiązaniu Umowy; 
b. w przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie 

bez zachowania okresu wypowiedzenia (tj. ze 
skutkiem natychmiastowym), dzień złożenia 

wypowiedzenia; 
c. w przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie 
zachowania okresu wypowiedzenia, pierwszy 
Dzień roboczy po upływie okresu 
wypowiedzenia; 

d. w przypadku wypowiedzenia Umowy, o 
którym mowa w ust. 3 lit. a, dzień 
poinformowania Posiadacza o zmianie Umowy, 

Regulaminu lub Taryfy, nie później jednak niż 
dzień, w którym te zmiany zostałyby 

zastosowane; 
e. w przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek 

złożenia przez Posiadacza sprzeciwu, o którym 
mowa w ust. 3 lit. b, dzień poprzedzający dzień 
wejścia w życie proponowanych przez neoBANK 

zmian Umowy, Regulaminu lub Taryfy; 
f. w przypadku rozwiązania Umowy na podstawie 

§47 albo §54 ust. 1, dzień wypłaty przez 
neoBANK środków pieniężnych osobie 

§64 ust. 4  pkt 5) 
Regulaminu  
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kredytowej, instytucji płatniczej lub innego podmiotu 
uprawnionego do prowadzenia rachunków płatniczych 

mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, dzień wskazany w tym upoważnieniu, jeżeli 
nie istnieją na Koncie nieuregulowane zobowiązania 

uniemożliwiające jego zamknięcie w tym dniu, 
h. w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn, o 

których mowa w ust. 6, następny dzień po upływie 
okresu, o którym mowa w ust. 6. 

posiadającej do nich tytuł prawny, z 
zastrzeżeniem §56 ust. 2, 

g. w przypadku złożenia dyspozycji zamknięcia 
Konta w upoważnieniu do przeniesienia Konta do 
innego banku, spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, instytucji 
płatniczej lub innego podmiotu uprawnionego do 

prowadzenia rachunków płatniczych mającego 
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

dzień wskazany w tym upoważnieniu, jeżeli nie 
istnieją na Koncie nieuregulowane zobowiązania 
uniemożliwiające jego zamknięcie w tym dniu, 

h. w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn, 
o których mowa w ust. 6, następny dzień po 

upływie okresu, o którym mowa w ust. 6. 

37. § 21 ust. 10 W przypadku, gdy limity, o których mowa w §27 
ust. 1, zostały ustalone w kwocie różnej od 
zera, Użytkownik zobowiązany jest do Autoryzacji 
operacji dokonanych na Koncie w ramach neoBANK24, 

w szczególności obciążających Konto Transakcji 
płatniczych i Zasileń. 

§ 21 ust. 

10 

Użytkownik zobowiązany jest do Autoryzacji 

operacji dokonanych na Koncie w ramach 
neoBANK24, w szczególności obciążających 
Konto Transakcji płatniczych i Zasileń,  w 
przypadku, gdy limity, o których mowa w 
§27 ust. 1, zostały ustalone w kwocie 
różnej od zera. 

§64 ust. 4  pkt 5) 

Regulaminu  
 
Zmiana redakcyjna 

38. brak brak § 22 ust. 3 Usługa neoSMS realizowana jest dla 
progów uznań i obciążeń Konta nie 
niższych niż 2,00 zł. Próg minimalny 
określony w zadaniu poprzedzającym 
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.   

§64 ust. 4  pkt 4) 

Regulaminu  
 
Zmiana redakcyjna 

– postanowienie 
zostało 

przeniesione z 
rozdziału I „Zasady 
ogólne” Taryfy 

Opłat i Prowizji za 
czynności bankowe 

w walucie polskiej 
dla Klientów 

Indywidualnych 

39. § 24 ust. 1 W przypadku wskazania dla Loginu Autoryzacji 
za pomocą kodów generowanych przez Token, 
neoBANK w momencie uruchomienia Loginu 
wydaje dla Loginu Token wraz z kodem 
dostępowym. Dla każdego Loginu neoBANK 
wydaje odrębny Token wraz z kodem 
dostępowym. 

§ 24 ust. 1 (uchylony) §64 ust. 3 lit d. 

Regulaminu  
 
Wycofanie Tokena 

z oferty 

40. § 24 ust. 4 W przypadku pięciokrotnego z rzędu wprowadzenia 

błędnego kodu dostępowego, Token zostanie 
zablokowany. W celu odblokowania Tokena 
Użytkownik może zgłosić się do placówki neoBANKU 

osobiście wraz z zablokowanym Tokenem, lub złożyć 
ustną dyspozycję odblokowania zgodnie z 
wymogami §12 ust. 11. Za odblokowanie Tokena 
pobierana jest opłata zgodna z Taryfą. W przypadku, 
gdy Posiadacz posiada w neoBANKU więcej niż jeden 

rachunek bankowy z dyspozycji odblokowania Tokena 
powinno wynikać, z którego rachunku bankowego 

neoBANK pobierze opłatę za odblokowanie Tokena. 

§ 24 ust. 4 W przypadku pięciokrotnego z rzędu 

wprowadzenia błędnego kodu dostępowego, 
Token zostanie zablokowany. W celu 
odblokowania Tokena Użytkownik może zgłosić 

się do placówki neoBANKU osobiście wraz z 
zablokowanym Tokenem. Za odblokowanie 

Tokena pobierana jest opłata zgodna z Taryfą. 
W przypadku, gdy Posiadacz posiada w 
neoBANKU więcej niż jeden rachunek bankowy z 

dyspozycji odblokowania Tokena powinno 
wynikać, z którego rachunku bankowego 

neoBANK pobierze opłatę za odblokowanie 
Tokena. 

§64 ust. 3 lit. d. 

Regulaminu  
 
Wycofanie Tokena 

z oferty 

41. § 24 ust. 5 W momencie wydania przez neoBANK Tokena, 
Posiadacz jest zobowiązany sprawdzić czy jest on 
sprawny i nieuszkodzony. Sprawdzenia należy dokonać 

poprzez włączenie Tokena oraz dodatkowo poprzez 
sprawdzenie wizualne (czy są wszystkie przyciski oraz 

czy nie ma uszkodzeń mechanicznych, w tym pęknięć). 
Jeżeli Posiadacz stwierdzi, że wydany Token jest 

uszkodzony lub niesprawny, może dokonać jego 
wymiany na koszt neoBANKU. 

§ 24 ust. 5 (uchylony) §64 ust. 3 lit. d. 
Regulaminu  
 

Wycofanie Tokena 
z oferty 

42. § 24 ust. 6 W przypadku pojawienia się nieprawidłowości w 

działaniu Tokena, Posiadacz zgłasza ten fakt w 
placówce neoBANKU i przekazuje nieprawidłowo 

działający Token. neoBANK dokonuje sprawdzenia 
Tokena i jeżeli przyczyna nieprawidłowego 
działania Tokena leży po stronie Użytkownika, 
Posiadacz zostaje obciążony kosztami naprawy 
Tokena, chyba że Użytkownik otrzymuje nowy 
Token, za który pobierana jest opłata zgodnie z 
Taryfą. Natomiast jeżeli nieprawidłowe 
działanie Tokena leży po stronie neoBANKU, 
Użytkownikowi zostaje wydany nowy Token na 
koszt neoBANKU. 

§ 24 ust. 6 W przypadku pojawienia się nieprawidłowości w 

działaniu Tokena, Posiadacz zgłasza ten fakt w 
placówce neoBANKU i przekazuje nieprawidłowo 

działający Token. W takiej sytuacji Token nie 
podlega naprawie, nowego Tokena nie 
wydaje się, a Posiadacz pozostaje 
zobowiązany do zmiany metody 
Autoryzacji. 

§64 ust. 3 lit. d. 

Regulaminu  
 

Wycofanie Tokena 
z oferty 

43. § 24 ust. 7 Token jest własnością neoBANKU. W przypadku utraty 
lub zniszczenia Tokena Posiadacz jest zobowiązany do 

powiadomienia o tym fakcie neoBANKU.  
W przypadku utraty lub zniszczenia Tokena 
Posiadacz może otrzymać nowy Token w 

§ 24 ust. 7 Token jest własnością neoBANKU. W przypadku 
utraty lub zniszczenia Tokena Posiadacz jest 

zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie 
neoBANKU.  

§64 ust. 3 lit. d. 
Regulaminu  

 
Wycofanie Tokena 

z oferty 



 

 
 

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 

Strona 11 z 17 

miejsce utraconego lub zniszczonego, za który 
pobierana jest opłata zgodnie z Taryfą. 

44. brak brak § 25 ust. 5 Posiadacz jest zobowiązany do 
każdorazowej weryfikacji treści 
wiadomości zawierającej Kod SMS. 
Weryfikacji podlegają: 
a. w przypadku operacji finansowych - 
data operacji, wskazana część numeru 
rachunku bankowego, Login oraz kwota 
Transakcji płatniczej; 
b. w przypadku dodawania Odbiorcy - data 
operacji, wskazana część numeru 
rachunku bankowego oraz Login; 
c. innych operacji - data operacji oraz 
Login. 

§64 ust. 3 lit. a i d. 
Regulaminu 

 
Wprowadzenie 
dodatkowych 

środków 
bezpieczeństwa na 

podstawie Zasad 
bezpieczeństwa w 

bankowości 
elektronicznej 
opublikowanych 

przez KNF 

45. § 26 ust. 5 Posiadacz powinien upewnić się, że składana przez 

niego dyspozycja otwarcia rachunku, o którym mowa 
w ust. 1, za pośrednictwem neoBANK24 jest 

jednoznaczna i zgodna z jego wolą, a w szczególności 
czy prawidłowo zostały wygenerowane przez 
neoBANK24 dane Posiadacza. W przypadku 

stwierdzenia niezgodności wygenerowanych danych ze 
stanem faktycznym Posiadacz powinien zgłosić ten 

fakt w placówce neoBANKU. 

§ 26 ust. 5 Posiadacz powinien upewnić się, że składana 

przez niego dyspozycja otwarcia rachunku, o 
którym mowa w ust. 1, za pośrednictwem 

neoBANK24 jest jednoznaczna i zgodna z jego 
wolą, a w szczególności czy prawidłowo zostały 
wygenerowane przez neoBANK24 dane 

Posiadacza. W przypadku stwierdzenia 
niezgodności wygenerowanych danych ze 

stanem faktycznym Posiadacz powinien zgłosić 
ten fakt w placówce neoBANKU, na infolinii lub 
za pośrednictwem neoBANK24. 

§64 ust. 3 lit. a i d. 

Regulaminu 
 

Uzupełnienie 
środków 
bezpieczeństwa na 

podstawie Zasad 
bezpieczeństwa w 

bankowości 
elektronicznej 
opublikowanych 

przez KNF 

46. § 27 ust. 3 Określone przez Posiadacza dla każdego Loginu limity 

mogą być w każdym momencie zmienione na 
podstawie dyspozycji Posiadacza. 

§ 27 ust. 3 Określone przez Posiadacza dla każdego Loginu 

limity mogą być w każdym momencie zmienione 
na podstawie dyspozycji Posiadacza. 

Użytkownik, który nie jest Posiadaczem, 
może złożyć dyspozycje zmiany limitów 
tylko dla Loginu, który został mu 
powierzony przez Posiadacza i tylko do 
wysokości limitu określonego przez 
Posiadacza. 

§64 ust. 3 lit. d. 

Regulaminu 
 

Doprecyzowanie 
zasad ustalania 
limitów 

47. § 28 ust. 2 W przypadku podejrzenia, że osoba nieuprawniona ma 

dostęp lub korzysta z neoBANK24 oraz w przypadku 
utraty Loginu, Hasła lub PIN-u, utraty lub zniszczenia 
Tokena albo utraty, zbycia, zmiany Numeru, bądź też 

uzasadnionego podejrzenia, iż Login, Hasło, PIN, 
Token lub Numer są wykorzystywane przez osoby 

nieuprawnione, Posiadacz zobowiązany jest 
niezwłocznie do dokonania zablokowania 
dostępu do neoBANK24 dla Loginu, którego dotyczy 
któreś z powyższych zdarzeń w trybie i na zasadach 
określonych w §30. 

§ 28 ust. 2 W przypadku podejrzenia, że osoba 

nieuprawniona ma dostęp lub korzysta z 
neoBANK24 oraz w przypadku utraty Loginu, 
Hasła lub PIN-u, utraty lub zniszczenia Tokena 

albo utraty, zbycia, zmiany Numeru, bądź też 
uzasadnionego podejrzenia, iż Login, Hasło, PIN, 

Token lub Numer są wykorzystywane przez 
osoby nieuprawnione, Posiadacz zobowiązany 

jest do niezwłocznego zablokowania 
dostępu do neoBANK24 dla Loginu, którego 
dotyczy któreś z powyższych zdarzeń w trybie i 

na zasadach określonych w § 30. 

§64 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 
Zmiana redakcyjna 

48. brak brak § 28 ust. 

2a 

W przypadku stwierdzenia przez 
Użytkownika niezgodności danych 
zawartych we wiadomości zawierającej 
Kod SMS z danymi wprowadzonymi przez 
Posiadacza w ramach  operacji 
dokonywanej w neoBANK24 albo 
otrzymania przez Posiadacza wiadomości 
zawierającej Kod SMS pomimo braku 
uprzedniej inicjacji operacji w neoBANK24 
przez Posiadacza, Posiadacz zobowiązany 
jest do niezwłocznego zablokowania 
dostępu do neoBANK24 dla Loginu, 
którego dotyczy któreś z powyższych 
zdarzeń w trybie i na zasadach 
określonych w § 30. 

§64 ust. 3 lit. a i d. 

Regulaminu 
 

Uzupełnienie 
środków 
bezpieczeństwa na 

podstawie Zasad 
bezpieczeństwa w 

bankowości 
elektronicznej 
opublikowanych 

przez KNF 

49. § 30 ust. 2 Posiadacz ma obowiązek niezwłocznie zgłosić 
zablokowanie odpowiedniej usługi w przypadkach: 
a. podejrzenia, że osoba nieuprawniona ma dostęp lub 

korzysta z neoBANK24 oraz w przypadku utraty Loginu 
lub Hasła, utraty lub zniszczenia Tokena albo utraty, 

zbycia lub zmiany Numeru, bądź też uzasadnionego 
podejrzenia, iż Login, Hasło, PIN, Token, komputer, 

telefon albo inne urządzenie służące do dostępu do 
neoBANK24, telefon komórkowy służący do odbioru 
Kodów SMS lub Numer są wykorzystywane przez 

osobę nieuprawnioną; 
b. (uchylony) 

§ 30 ust. 2 Posiadacz ma obowiązek niezwłocznie zgłosić 
zablokowanie odpowiedniej usługi w 
przypadkach: 

a. podejrzenia, że osoba nieuprawniona ma 
dostęp lub korzysta z neoBANK24 oraz w 

przypadku utraty Loginu lub Hasła, utraty lub 
zniszczenia Tokena albo utraty, zbycia lub 

zmiany Numeru, bądź też uzasadnionego 
podejrzenia, iż Login, Hasło, PIN, Token, 
komputer, telefon albo inne urządzenie służące 

do dostępu do neoBANK24, telefon komórkowy 
służący do odbioru Kodów SMS lub Numer są 

wykorzystywane przez osobę nieuprawnioną; 
b. stwierdzenia niezgodności danych 
zawartych we wiadomości zawierającej 
Kod SMS z danymi wprowadzonymi w 
ramach  operacji dokonywanej w 
neoBANK24 albo otrzymania wiadomości 
zawierającej Kod SMS pomimo braku 
uprzedniej inicjacji operacji w neoBANK24. 

§64 ust. 3 lit. a. i 
d. Regulaminu 
 

Uzupełnienie 
środków 

bezpieczeństwa na 
podstawie Zasad 

bezpieczeństwa w 
bankowości 
elektronicznej 

opublikowanych 
przez KNF 
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50. § 30 ust. 4 
 

Po zablokowaniu dostępu Posiadacz może wystąpić: 
a. w przypadku neoBANK24 o wydanie nowego Hasła 

albo Tokena  lub zmianę Numeru; 
b. w przypadku neoSMS o odblokowanie lub zmianę 
Numeru. 

§ 30 ust. 4 Po zablokowaniu dostępu Posiadacz może 
wystąpić: 

a. w przypadku neoBANK24 o wydanie nowego 
Hasła lub zmianę Numeru; 
b. w przypadku neoSMS o odblokowanie lub 

zmianę Numeru. 

§64 ust. 3 lit. d. 
Regulaminu  

 
Wycofanie Tokena 
z oferty 

51. § 31 ust. 4 neoBANK może zablokować dostęp do Konta za 

pomocą neoBANK24 dla oznaczonych Loginów w 
następujących przypadkach:  

a. nieprzestrzegania przez Posiadacza lub Użytkownika 
postanowień Umowy, w tym Regulaminu; 

b. powierzenia przez Posiadacza Loginu, o którym 
mowa w §26 ust. 2 osobie nieuprawnionej, w tym 
Użytkownikowi; 

c. uzasadnionego podejrzenia popełnienia 
przestępstwa przez Posiadacza, Użytkownika lub osoby 

trzecie; 
d. umieszczenia Posiadacza lub Użytkownika na liście 
ostrzeżeń publicznych prowadzonej przez KNF zgodnie 

z art. 6b ust. 1. ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o 
nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 174 z późn. zm.); 
e. braku możliwości wykonywania przez neoBANK 
obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z 

późn. zm.) lub naruszenie przez Posiadacza 
przepisów wyżej wymienionej ustawy; 
f. wystąpienia nieautoryzowanej Transakcji płatniczej. 

§ 31 ust. 4 neoBANK może zablokować dostęp do Konta za 

pomocą neoBANK24 dla oznaczonych Loginów w 
następujących przypadkach:  

a. nieprzestrzegania przez Posiadacza lub 
Użytkownika postanowień Umowy, w tym 

Regulaminu; 
b. powierzenia przez Posiadacza Loginu, o 
którym mowa w §26 ust. 2 osobie 

nieuprawnionej, w tym Użytkownikowi; 
c. uzasadnionego podejrzenia popełnienia 

przestępstwa przez Posiadacza, Użytkownika lub 
osoby trzecie; 
d. umieszczenia Posiadacza lub Użytkownika na 

liście ostrzeżeń publicznych prowadzonej przez 
KNF zgodnie z art. 6b ust. 1. ustawy z dnia 21 

lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem 
finansowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 174 z późn. 
zm.); 

e. braku możliwości wykonywania przez 
neoBANK obowiązków wynikających z ustawy z 

dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 
2018 r. poz. 723 z późn. zm.), w tym 
nieprzekazanie w terminie wskazanym w 
wezwaniu wyjaśnień lub dokumentów 
niezbędnych do zastosowania przez 
neoBANK środków bezpieczeństwa 
finansowego, lub naruszenie przepisów wyżej 
wymienionej ustawy; 
f. wystąpienia nieautoryzowanej Transakcji 

płatniczej. 

§64 ust. 3  lit. a.  

i §64 ust. 4  pkt 5) 
Regulaminu  

 
Wprowadzenie 

zmiany w celu 
prawidłowej 
realizacji 

obowiązków 
wynikających z  

ustawy o 
przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu 
terroryzmu 

 
Zmiana redakcyjna 

52. § 31 ust. 9 W przypadkach określonych w ust. 1 lit. a-c, ust. 2 lit. 

b i c, ust. 5 i ust. 7 blokada ma charakter 
nieodwołalny. W przypadkach określonych w ust. 1 lit. 

d i ust. 2 lit. d blokada może mieć charakter 
nieodwołalny, jeżeli wynika to z przepisu prawa, 
decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego. W 

przypadku określonym w ust. 3 neoBANK odblokuje 
możliwość dokonywania operacji po otrzymaniu 

stosownej decyzji organu egzekucyjnego o uchylenie 
zajęcia Konta. W pozostałych przypadkach po 
otrzymaniu wniosku Posiadacza i wyjaśnieniu z nim 

przyczyny zablokowania dostępu, neoBANK 
niezwłocznie usuwa blokadę, chyba że przesłanka 

będąca przyczyną zablokowania usługi nie została 
usunięta. 

§ 31 ust. 9 W przypadkach określonych w ust. 1 lit. a-c, ust. 

2 lit. b, ust. 5 i ust. 7 blokada ma charakter 
nieodwołalny. W przypadkach określonych w ust. 

1 lit. d i ust. 2 lit. d blokada może mieć charakter 
nieodwołalny, jeżeli wynika to z przepisu prawa, 
decyzji administracyjnej lub orzeczenia 

sądowego. W przypadku określonym w ust. 3 
neoBANK odblokuje możliwość dokonywania 

operacji po otrzymaniu stosownej decyzji organu 
egzekucyjnego o uchylenie zajęcia Konta. W 
pozostałych przypadkach po otrzymaniu wniosku 

Posiadacza i wyjaśnieniu z nim przyczyny 
zablokowania dostępu, neoBANK niezwłocznie 

usuwa blokadę, chyba że przesłanka będąca 
przyczyną zablokowania usługi nie została 
usunięta. 

§64 ust. 4  pkt 3) 

Regulaminu  
 

Zmiana redakcyjna 

53. brak brak §41 ust. 2a 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 Posiadacza wobec neoBANKU 
(kolejność zaliczania wpłat). 

§64 ust. 4  pkt 4) 
Regulaminu  

 
Zmiana redakcyjna 

– postanowienie 
zostało 

przeniesione z 
rozdziału I „Zasady 
ogólne” Taryfy 

Opłat i Prowizji za 
czynności bankowe 

w walucie polskiej 
dla Klientów 
Indywidualnych 

54. §41 ust. 4 neoBANKOWI przysługuje prawo dokonywania zmiany 
Taryfy w zakresie i w sposób wskazany w ust. 
5.–11. 

§41 ust. 4 neoBANKOWI przysługuje prawo dokonywania 
zmiany Taryfy. Przesłanki, zakres i sposób 
zmiany Taryfy określa Taryfa. 

§64 ust. 4  pkt 4) 
Regulaminu  

 
Zmiana redakcyjna 

55. §41 ust. 5 Taryfa może ulec zmianie w trakcie obowiązywania 
Umowy. neoBANK poinformuje Posiadacza o zmianie 

Taryfy w terminie nie krótszym niż 2 (dwa) miesiące 
przed planowaną datą wejścia w życie zmiany Taryfy. 

§41 ust. 5 (uchylony) §64 ust. 4  pkt 4) 
Regulaminu  
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rozdziału I „Zasady 
ogólne” Taryfy 

Opłat i Prowizji za 
czynności bankowe 
w walucie polskiej 

dla Klientów 
Indywidualnych 

56. §41 ust. 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 usług świadczonych przez SGB-Bank S.A., 
związanych z produktem bądź usługą, z których 

Posiadacz 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. 

§41 ust. 6 (uchylony) §64 ust. 4  pkt 4) 
Regulaminu  

 
Zmiana redakcyjna 

– postanowienie 
zostało 
przeniesione do 

rozdziału I „Zasady 
ogólne” Taryfy 

Opłat i Prowizji za 
czynności bankowe 
w walucie polskiej 

dla Klientów 
Indywidualnych 

57. §41 ust. 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 lub zaleceń 

NBP, KNF lub innego właściwego w tym zakresie 
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 lub 
uchwał KNF 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. 

§41 ust. 7 (uchylony) §64 ust. 4  pkt 4) 

Regulaminu  
 
Zmiana redakcyjna 
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Zniesienie opłaty lub prowizji musi nastąpić 
niezwłocznie po zaistnieniu którejkolwiek z ww. 

przesłanek. 

58. §41 ust. 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 lub zaleceń 

NBP, KNF 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 lub 

uchwał KNF 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. 

§41 ust. 8 (uchylony) §64 ust. 4  pkt 4) 

Regulaminu  
 
Zmiana redakcyjna 

– postanowienie 
zostało 

przeniesione do 
rozdziału I „Zasady 

ogólne” Taryfy 
Opłat i Prowizji za 
czynności bankowe 

w walucie polskiej 
dla Klientów 

Indywidualnych 

59. §41 ust. 9 neoBANKOWI przysługuje prawo wprowadzenia w 
Taryfie innych zmian niż określone w ust. 6–8 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 lub zaleceń 
NBP, KNF 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, 
c. wprowadzenia zmian w dotychczasowych bądź 
wprowadzenia nowych zaleceń, rekomendacji lub 

uchwał KNF 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 Posiadacza oraz nie naruszy jego 

interesu, 

§41 ust. 9 (uchylony) §64 ust. 4  pkt 4) 
Regulaminu  
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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 
ust. 6–8 może nastąpić w terminie dwunastu miesięcy 

od dnia wystąpienia przesłanki. 

60. §41 ust. 10 Postanowienia §64 ust. 4–7 stosuje się odpowiednio 

do zmiany Taryfy. 

§41 ust. 10 (uchylony) §64 ust. 4  pkt 4) 

Regulaminu  
 

Zmiana redakcyjna 
– postanowienie 
zostało 

implementowane 
do rozdziału I 

„Zasady ogólne” 
Taryfy Opłat i 
Prowizji za 

czynności bankowe 
w walucie polskiej 

dla Klientów 
Indywidualnych 

61. §41 ust. 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 Posiadaczowi 
wraz z informacją o zmianie Taryfy, uaktualniony 

dokument dotyczący opłat, o którym mowa w art. 20a 
ust. 1 UOUP. 

§41 ust. 11 (uchylony) §64 ust. 4  pkt 4) 
Regulaminu  
 

Zmiana redakcyjna 
– postanowienie 

zostało 
implementowane 
do rozdziału I 

„Zasady ogólne” 
Taryfy Opłat i 

Prowizji za 
czynności bankowe 

w walucie polskiej 
dla Klientów 
Indywidualnych 

62. §50 § 50. [Forma dyspozycji wkładem na wypadek śmierci] 
2. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci składana 

jest przez Posiadacza w formie pisemnej przez 
złożenie oświadczenia. 

3. W dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 
Posiadacz wskazuje szczególności: 
a. określone kwotowo lub procentowo środki 

przypadające do wypłaty beneficjentom; 
b. imiona i nazwiska beneficjentów; 

c. numery PESEL albo daty urodzenia beneficjentów; 
d. stopień pokrewieństwa Posiadacza z beneficjentami; 
e. dane korespondencyjne beneficjentów, które 

Posiadacz zobowiązany jest aktualizować. 
3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci jest 

skuteczna z chwilą złożenia jej w neoBANKU. 

§50 § 50. [Forma dyspozycji wkładem na wypadek 
śmierci] 

1. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci 
składana jest przez Posiadacza w formie 

pisemnej przez złożenie oświadczenia. 
2. W dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 
Posiadacz wskazuje szczególności: 

a. określone kwotowo lub procentowo środki 
przypadające do wypłaty beneficjentom; 

b. imiona i nazwiska beneficjentów; 
c. numery PESEL albo daty urodzenia 
beneficjentów; 

d. stopień pokrewieństwa Posiadacza z 
beneficjentami; 

e. dane korespondencyjne beneficjentów, które 
Posiadacz zobowiązany jest aktualizować. 
3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci jest 

skuteczna z chwilą złożenia jej w neoBANKU. 

§64 ust. 4  pkt 3) 
Regulaminu  

 
Zmiana numeracji 

63. §58 ust. 1 W razie utraty dokumentu tożsamości, Posiadacz 

powinien niezwłocznie zastrzec dokument na piśmie 
lub telefonicznie powiadomić neoBANK, podając: 

a. imię i nazwisko; 
b. serię, numer i miejsce wydania dokumentu 

tożsamości; 
c. zakres zastrzeżenia; 
d. przyczynę zastrzeżenia. 

§58 ust. 1 W razie utraty dokumentu tożsamości, Posiadacz 

powinien niezwłocznie zastrzec dokument na 
piśmie lub telefonicznie powiadomić neoBANK, 

podając: 
a. imię i nazwisko; 

b. serię, numer i miejsce wydania dokumentu 
tożsamości lub wskazać w sposób 
jednoznaczny i niebudzący wątpliwości 
dokument tożsamości; 
c. (uchylony) 

d. przyczynę zastrzeżenia. 

§64 ust. 4  pkt 5) 

Regulaminu  
 

Zmiana redakcyjna 

64. §59 ust. 1 Posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego 

zawiadomienia neoBANKU, w formie pisemnej albo 
ustnej zgodnie z wymogami §12, o wszelkich zmianach 
danych osobowych i kontaktowych, tj. w szczególności 

o: 
a. zmianie wzoru podpisu; 

b. zmianie adresu zamieszkania; 
c. zmianie adresu zameldowania; 
d. zmianie Adresu korespondencyjnego; 

e. zmianie imienia lub nazwiska;  
f. zmianie dowodu osobistego bądź innego dokumentu 

tożsamości, którym się legitymuje; 
g. nadaniu lub zmianie numeru PESEL; 
h. zmianie obywatelstwa; 

i. odwołaniu, wygaśnięciu albo zrzeczeniu się 
pełnomocnictwa; 

§59 ust. 1 Posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego 

zawiadomienia neoBANKU, w formie pisemnej 
albo ustnej zgodnie z wymogami §12  
i zastrzeżeniem ust. 1a., o wszelkich 

zmianach danych osobowych i kontaktowych, tj. 
w szczególności o: 

a. zmianie wzoru podpisu; 
b. zmianie adresu zamieszkania; 
c. zmianie adresu zameldowania; 

d. zmianie Adresu korespondencyjnego; 
e. zmianie imienia lub nazwiska;  

f. zmianie dowodu osobistego bądź innego 
dokumentu tożsamości, którym się legitymuje; 
g. nadaniu lub zmianie numeru PESEL; 

h. zmianie obywatelstwa; 
i. odwołaniu, wygaśnięciu albo zrzeczeniu się 

§64 ust. 4  pkt 5) 

Regulaminu  
 
Zmiana redakcyjna 
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j. każdej zmianie: 
i. numeru telefonu podanego do wiadomości 

neoBANKU za zgodą Posiadacza, Użytkownika lub 
Użytkownika karty; 
ii. numeru telefonu, na który przesyłane są Kody SMS 

w ramach usługi neoBANK24;  
iii. numer telefonu, na który przesyłane są 

powiadomienia SMS w ramach usługi neoSMS. 

pełnomocnictwa; 
j. każdej zmianie: 

i. numeru telefonu podanego do wiadomości 
neoBANKU za zgodą Posiadacza, Użytkownika 
lub Użytkownika karty; 

ii. numeru telefonu, na który przesyłane są Kody 
SMS w ramach usługi neoBANK24;  

iii. numer telefonu, na który przesyłane są 
powiadomienia SMS w ramach usługi neoSMS. 

65. brak brak §59 ust. 1a Zmiana wzoru podpisu jak również imienia 
lub nazwiska powinna być dokonana w 
formie pisemnej, w dowolnej placówce 
neoBANKU lub korespondencyjnie z 
notarialnie poświadczonym 
oświadczeniem. 

§64 ust. 3  lit. d. 
Regulaminu  

 
Wprowadzenie 
zasad zmiany 

wzoru podpisu 
oraz imienia lub 

nazwiska 

66. §64 ust. 3 neoBANK może dokonać zmiany Regulaminu bądź jego 

części tylko z ważnych powodów w następujących 
przypadkach: 
1) 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 Umowy, 
2) wprowadzenia nowej interpretacji przepisów prawa 

w zakresie funkcjonowania neoBANKU, produktów lub 
usług oferowanych przez neoBANK, wynikającej z 

orzeczenia sądu, decyzji, rekomendacji lub zaleceń 
NBP, KNF 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 

Umowy, 
3) wprowadzenia zmian w dotychczasowych bądź 

wprowadzenia nowych zaleceń, rekomendacji lub 
uchwał KNF 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 Umowy, 
4) zmian oferty neoBANKU, o ile zmiana ta nie będzie 

prowadziła do zwiększenia obciążeń finansowych 
Posiadacza z tytułu Umowy oraz nie naruszy jego 

interesu, 
5) braku możliwości dalszego prowadzenia Konta na 
dotychczasowych zasadach w wyniku zaistnienia 

czynnika niezależnego od neoBANKU, w szczególności 
natury prawnej, regulacyjnej, technicznej lub 

technologicznej. 
Zmiana Regulaminu może nastąpić w terminie  
dwunastu miesięcy od dnia wystąpienia przesłanki. 

§64 ust. 3 neoBANK może dokonać zmiany Regulaminu 

bądź jego części tylko z ważnych powodów w 
następujących przypadkach: 
1) 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 Umowy, 
2) 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 Umowy, 

3) 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 Umowy, 

4) zmian oferty neoBANKU, o ile zmiana ta nie 
będzie prowadziła do zwiększenia obciążeń 
finansowych Posiadacza z tytułu Umowy oraz nie 

naruszy jego interesu, 
5) braku możliwości dalszego prowadzenia Konta 

na dotychczasowych zasadach w wyniku 
zaistnienia czynnika niezależnego od neoBANKU, 
w szczególności natury prawnej, regulacyjnej, 

technicznej lub technologicznej. 
Zmiana Regulaminu może nastąpić w terminie  

dwunastu miesięcy od dnia wystąpienia 
przesłanki. 

§64 ust. 4  pkt 5) 

Regulaminu  
 
Zmiana redakcyjna 

67. §64 ust. 4 neoBANKOWI przysługuje prawo wprowadzenia zmian 
w Regulaminie o charakterze porządkowym lub 

redakcyjnym, które nie będą miały wpływu na prawa 
lub obowiązki stron, nie będą prowadzić do 
zwiększenia obciążeń finansowych Posiadacza oraz nie 

będą naruszać jego interesu, przez co należy rozumieć 
prawo neoBANKU do: 

1) usunięcia lub poprawienia błędów językowych, w 
tym w szczególności ortograficznych, 
interpunkcyjnych, składniowych, fleksyjnych, 
leksykalnych lub stylistycznych, 
2) usunięcia lub poprawienia błędów logiczno-

językowych, w tym w szczególności 
werbalizmów, pleonazmów lub tautologizmów, 
3) usunięcia lub poprawienia błędów 

redakcyjnych, w tym szczególności błędów w 
oznaczeniu jednostek redakcyjnych lub 
odniesieniach do jednostek redakcyjnych, 
4) zmiany struktury Regulaminu, przez co należy 

rozumieć: 
a. zmianę zastosowanych jednostek redakcyjnych 
poszczególnych postanowień Regulaminu, 

b. zmianę tytułów poszczególnych postanowień 
Regulaminu lub nazw opłat, prowizji, produktów lub 

usług występujących w Regulaminie, 
c. przeniesienie postanowień Regulaminu w 

§64 ust. 4 neoBANKOWI przysługuje prawo wprowadzenia 
zmian w Regulaminie o charakterze 

porządkowym lub redakcyjnym, które nie będą 
miały wpływu na prawa lub obowiązki stron, nie 
będą prowadzić do zwiększenia obciążeń 

finansowych Posiadacza oraz nie będą naruszać 
jego interesu, przez co należy rozumieć prawo 

neoBANKU do: 
1) usunięcia lub poprawienia błędów 
językowych,  logiczno-językowych lub 

redakcyjnych, 
2) zmiany struktury Regulaminu, przez co należy 

rozumieć: 
a. zmianę zastosowanych jednostek 
redakcyjnych poszczególnych postanowień 

Regulaminu, 
b. zmianę tytułów poszczególnych postanowień 

Regulaminu lub nazw opłat, prowizji, produktów 
lub usług występujących w Regulaminie, 

c. przeniesienie postanowień Regulaminu w 
dotychczasowym brzmieniu do innych jednostek 
redakcyjnych Regulaminu lub do odrębnych 

regulaminów, taryf lub innych dokumentów, 
3) wprowadzenia innych zmian o charakterze 

porządkowym lub redakcyjnym, spełniających 
wymagania określone na wstępie. 

§64 ust. 4  pkt 5) 
Regulaminu  

 
Zmiana redakcyjna 



 

 
 

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 

Strona 17 z 17 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią pod numerem: 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 

dotychczasowym brzmieniu do innych jednostek 
redakcyjnych Regulaminu lub do odrębnych 

regulaminów, taryf lub innych dokumentów, 
5) wprowadzenia innych zmian o charakterze 
porządkowym lub redakcyjnym, spełniających 

wymagania określone na wstępie. 

68. §65 ust. 2 neoBANK może wypowiedzieć postanowienia Umowy 

tylko z ważnych powodów w następujących 
przypadkach: 

a. zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa w 
zakresie dotyczącym neoBANKU, produktów lub usług 

oferowanych przez neoBANK, jeżeli zmiana ta ma lub 
może mieć wpływ na prawa lub obowiązki stron 
Umowy ; 

b. wprowadzenia nowej interpretacji przepisów prawa 
w zakresie funkcjonowania neoBANKU, produktów lub 

usług oferowanych przez neoBANK, wynikającej z 
orzeczenia sądu, decyzji, rekomendacji lub zaleceń 
NBP, KNF 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 
Umowy; 
c. wprowadzenia zmian w dotychczasowych bądź 

wprowadzenia nowych zaleceń, rekomendacji lub 
uchwał KNF 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 Umowy; 

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 Posiadacza z tytułu Umowy oraz nie 
naruszy jego interesu. 

Zmiana Umowy może nastąpić w terminie dwunastu 
miesięcy od dnia wystąpienia przesłanki. 

§65 ust. 2 neoBANK może wypowiedzieć postanowienia 

Umowy tylko z ważnych powodów w 
następujących przypadkach: 

a. zmian ogólnie obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie dotyczącym neoBANKU, 

produktów lub usług oferowanych przez 
neoBANK, jeżeli zmiana ta ma lub może mieć 
wpływ na prawa lub obowiązki stron Umowy ; 

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 Umowy; 

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 

Umowy; 
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 Posiadacza z tytułu Umowy oraz nie 
naruszy jego interesu. 

Zmiana Umowy może nastąpić w terminie 
dwunastu miesięcy od dnia wystąpienia 

przesłanki. 

§64 ust. 4  pkt 5) 

Regulaminu  
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