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Szanowni Państwo, 
 
uprzejmie informujmy, iż dnia 1 marca 2022 roku zmianie ulega Regulamin otwierania i prowadzenia Konta oszczędnościowego. 
 
Zmiany wynikają głównie z potrzeby dostosowania postanowień Regulaminu otwierania i prowadzenia Konta oszczędnościowego do:  

− 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; 

 
Ponadto zmianie ulega: 

− doprecyzowanie zapisów dot. zasad bezpieczeństwa korzystania z serwisu neoBANK24 oraz karty płatniczej, 
− nazewnictwo stosowane w §2 w Słowniczku dotyczące terminu definiującego Wielkopolski Bank Spółdzielczy. W miejsce dotychczas 

stosowanej nazwy neoBANK został przyjęty termin Bank. 
 
Szczegółowy wykaz zmian wraz z podaniem podstawy prawnej i faktycznej każdej zmiany znajdą Państwo poniżej. 
 
Jednocześnie przypominamy, iż: 

1) neoBANK informuje o zmianach Regulaminu, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych i faktycznych uzasadniających zmianę, poprzez doręczenie 
informacji na wskazany neoBANKOWI adres poczty elektronicznej do kontaktu lub adres korespondencyjny albo osobiście.  

2) Zmiana Regulaminu wiąże Klienta, jeżeli nie złoży oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności o odmowie przyjęcia zmiany 
w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia doręczenia proponowanych zmian. 

3) Złożenie ww. oświadczenia o odmowie przyjęcia zmiany Regulaminu, powoduje rozwiązanie umowy wskutek jej wypowiedzenia przez Klienta 
w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia tego oświadczenia do neoBANKU. 

 
Szczegółowy wykaz zmian z zaznaczoną kursywą zmianą: 
 
Lp Obecne postanowienia Regulaminu Postanowienia Regulaminu od dnia 1 marca 2022 roku 

Jednostka 
redakcyjna 

Obecne Postanowienie Regulaminu Jednostka 
redakcyjna 

Postanowienie Regulaminu 
od dnia 1 marca 2021 roku 

Podstawa prawna i 
faktyczna zmiany 

1. §2 ust. 15. 15. neoBANK – Wielkopolski Bank Spółdzielczy z 
siedzibą w Poznaniu przy ul. Grochowe Łąki 4 61-752 

Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 
Sąd Rejestrowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000087833, REGON: 

630012490, NIP: 7840041401; 

§2 ust. 15. 15. Bank – Wielkopolski Bank Spółdzielczy z 
siedzibą w Poznaniu przy ul. Grochowe Łąki 4 61-

752 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 
przez Sąd Rejestrowy Poznań – Nowe Miasto i 

Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000087833, REGON: 630012490, NIP: 
7840041401; 

§64 ust. 4 pkt 3) 
Regulaminu 

 
Zmiana redakcyjna 

2. §6 ust. 11. (uchylony) §6 ust. 11. 11. W przypadku zawarcia Umowy na 
podstawie wniosku o otwarcie Konta 
złożonego na odległość Bank udostępni 

funkcjonalność Konta w tym zakresie, iż 
dysponowanie środkami zgromadzonymi 

na Koncie za pośrednictwem neoBANK24 
ograniczone jest do składania dyspozycji 
polecenia przelewu między Kontem a 

rachunkiem bankowym wskazanym we 
wniosku o otwarcie Konta, z którego 

nastąpił przelew autoryzacyjny. 

§64 ust. 3 lit. c. 
Regulaminu 
 

Zmiana w zakresie 
zawierania umowy 

w trybie na 
odległość 

3. §6 ust. 12. (uchylony) §6 ust. 12. 12. Uzyskanie przez Posiadacza pełnej 

funkcjonalności Konta, zakładanego w 
trybie określonym w ust. 1 lit. b, możliwe 

jest po przeprowadzeniu przez Bank 
dodatkowej weryfikacji w celu 
potwierdzenia tożsamości Posiadacza. 

§64 ust. 3 lit. c. 

Regulaminu 
 

Zmiana w zakresie 
zawierania umowy 
w trybie na 

odległość 

4. §28 ust. 1 1. Dostęp do neoBANK24 ma wyłącznie Użytkownik. §28 ust. 1 1. Użytkownik jest właścicielem środków 

dostępu do neoBANK24 w postaci Loginu, 
Hasła inicjującego, Hasła i PIN-u. Bank nie 

posiada dostępu do Hasła inicjującego, 
Hasła, PIN-u, Kodów SMS i kodów 
generowanych przez Token. 

§64 ust. 4 pkt 3) 

Regulaminu 
 

Zmiana redakcyjna  

5. §28 ust. 2 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 

§28 ust. 2 2. Z przypisanego do danego Użytkownika 
Loginu może korzystać wyłącznie 

Użytkownik. 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 

§64 ust. 4 pkt 3) 
Regulaminu 

 
Zmiana redakcyjna 
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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, 

dla Loginu, którego dotyczy któreś z powyższych 
zdarzeń w trybie i na zasadach określonych w § 39. 

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 § 39. 

6. §28 ust. 3b. 3b. Użytkownik nie powinien: 
a. pozostawiać bez nadzoru niezabezpieczonego 

komputera, telefonu albo innego urządzenia służącego 
do dostępu do neoBANK24; 
b. powierzać osobom trzecim komputera, telefonu albo 

innego urządzenia służącego do dostępu do 
neoBANK24; 

c. logować się do neoBANK24 za pomocą komputera, 
telefonu albo innego urządzenia osoby trzeciej; 

d. korzystać z neoBANK24 za pośrednictwem 
komputera, telefonu albo innego urządzenia 
połączonego z siecią Internet w sposób 

niezapewniający należytego bezpieczeństwa, w 
szczególności połączonego z siecią Internet za pomocą 

sieci publicznej. 

§28 ust. 
3b. 

3b. Użytkownik nie powinien: 
a. pozostawiać bez nadzoru niezabezpieczonego 

komputera, telefonu albo innego urządzenia 
służącego do dostępu do neoBANK24; 
b. powierzać osobom trzecim komputera, telefonu 

albo innego urządzenia służącego do dostępu do 
neoBANK24; 

c. udostępniać osobom trzecim Loginu, 
Hasła inicjującego, Hasła, PIN-u, Kodów 

SMS i kodów generowanych przez Token; 
d. logować się do neoBANK24 za pomocą 
komputera, telefonu albo innego urządzenia 

osoby trzeciej; 
e. korzystać z neoBANK24 za pośrednictwem 

komputera, telefonu albo innego urządzenia 
połączonego z siecią Internet w sposób 
niezapewniający należytego bezpieczeństwa, w 

szczególności połączonego z siecią Internet za 
pomocą sieci publicznej. 

§64 ust. 4 pkt 3) 
Regulaminu 

 
Zmiana redakcyjna 

7. §28 ust. 5 brak §28 ust. 5 5. Zasady bezpieczeństwa w zakresie 
dostępu do neoBANK24 obowiązują 

wszystkich Użytkowników 

§64 ust. 4 pkt 3) 
Regulaminu 

 
Zmiana redakcyjna 


