
 

 

 

 

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

 

 
 
 

Szanowni Państwo. 
 
 
 
Uprzejmie informujmy, iż dnia 14 września 2019 roku zmianie ulega Regulamin otwierania i prowadzenia Konta osobistego. 
 
Zmiany wynikają głównie z potrzeby dostosowania postanowień Regulaminu do ustawy o usługach płatniczych w zakresie silnego uwierzytelnienia klienta. 
Ponadto zmianie ulega zakres funkcjonowania infolinii Banku. Dodatkowo zmodyfikowaliśmy zasady przejścia konta osobistego w stan ograniczonej 
funkcjonalności, część przesłanek rozwiązania umowy, a także termin do wprowadzenia jednostronnej zmiany dokumentów dotyczących konta osobistego. 
 
Szczegółowy wykaz zmian wraz z podaniem podstawy prawnej i faktycznej każdej zmiany znajdą Państwo poniżej. 
 
Jednocześnie przypominamy, iż: 

1) jeżeli przed 14 września 2019 roku nie zgłoszą Państwo sprzeciwu wobec tych zmian, to zmiany Regulaminu będą Państwa wiązać  
od dnia 14 września 2019 roku,  

2) mogą Państwo przed dniem 14 września 2019 roku wypowiedzieć umowę konta osobistego bez ponoszenia opłat za skutkiem  
od dnia poinformowania o zmianach, 

3) jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw, o którym mowa w pkt 1), ale nie wypowiedzą umowy konta osobistego, to Państwa umowa wygaśnie  
w dniu 13 września 2019 roku, bez ponoszenia opłat. 

 
Szczegółowy wykaz zmian z zaznaczoną kursywą zmianą 

 
Lp. Obecne postanowienia Regulaminu Postanowienia Regulaminu od dnia 14 września 2019 roku 

Jednostka 

redakcyjna 

Obecne Postanowienie Regulaminu Jednostka 

redakcyjna 

Postanowienie Regulaminu 

od dnia 14 września 2019 roku 

Podstawa prawna i 

faktyczna zmiany 

1. §2 pkt 5 Autoryzacja Karty – sprawdzenie autentyczności Karty 

wydanej do danego Konta oraz wyrażenia zgody przez 
jej Posiadacza lub Użytkownika karty na dokonanie 

Transakcji płatniczej w określonej wysokości przy jej 
użyciu; Autoryzacja Karty może dotyczyć Transakcji 
płatniczych stykowych oraz bezstykowych 

(zbliżeniowych) 

§2 pkt 5 Autoryzacja Karty – sprawdzenie autentyczności 

Karty wydanej do danego Konta oraz wyrażenia 
zgody przez jej Posiadacza lub Użytkownika 
Karty na dokonanie Transakcji płatniczej w 
określonej wysokości przy jej użyciu; 
Autoryzacja Karty może dotyczyć Transakcji 

płatniczych stykowych oraz bezstykowych 
(zbliżeniowych) 

§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 

Zmiana redakcyjna 

2. §2 pkt 11 Hasło inicjujące – ciąg minimum ośmiu znaków nadany 
przez neoBANK znany tylko Posiadaczowi albo 

Użytkownikowi, służący wraz z danym Loginem do 
pierwszej elektronicznej identyfikacji w neoBANK24 

§2 pkt 11 (uchylony) §99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 

 
Zmiana redakcyjna 

3. §2 pkt 12 Infolinia – usługa bankowości telefonicznej polegająca 
na dostępie do Konta przez telefon za pośrednictwem 
infolinii neoBANKU, umożliwiająca w szczególności 
sprawdzenie salda lub złożenia innego rodzaju 
dyspozycji do Konta; godziny pracy oraz numer 

telefonu, pod którym dostępna jest Infolinia, wskazane 
są w placówkach neoBANKU oraz w jego serwisie 
internetowym pod domeną neobank.pl 

§2 pkt 12 Infolinia – usługa bankowości telefonicznej 
polegająca na dostępie do Konta przez telefon 
za pośrednictwem infolinii neoBANKU; godziny 

pracy oraz numer telefonu, pod którym 
dostępna jest Infolinia, wskazane 

są w placówkach neoBANKU oraz w jego 
serwisie internetowym pod domeną neobank.pl 

§99 ust. 3 pkt 4) 
Regulaminu 
 

Ograniczenie 
funkcjonalności 

Infolinii 
 

4. §2 pkt 19 Kod SMS – jednorazowy kod służący do Autoryzacji, 
przesyłany na żądanie Posiadacza albo 
Użytkownika na Numer w postaci wiadomości 
tekstowej SMS 

§2 pkt 19 Kod SMS – jednorazowy kod służący do 
Autoryzacji, przesyłany na Numer w postaci 

wiadomości tekstowej SMS 

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 

 
Zmiana redakcyjna 

5. §2 pkt 22 Login – indywidualne oznaczanie Użytkownika służące 
wraz z Hasłem lub Hasłem inicjującym do identyfikacji 

Użytkownika w neoBANK24 

§2 pkt 22 Login – indywidualne oznaczanie Użytkownika 
służące wraz z Hasłem oraz Kodem SMS 
lub kodem wygenerowanym przez Token 
do identyfikacji Użytkownika w neoBANK24 

§99 ust. 3 pkt 1) 
Regulaminu 

 
Wprowadzenie 
silnego 

uwierzytelnienia 
zgodnie z ustawą o 

usługach 
płatniczych 

6. §2 pkt 25 neoBANK24 – usługa bankowości elektronicznej 
neoBANKU polegająca na dostępie do Konta przez 

Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda, zmianę 
limitów dla płatności bezgotówkowych i Transakcji 
płatniczych przy użyciu Karty lub złożenia innego 

rodzaju dyspozycji do Konta; neoBANK24 może być 
dostępna za pośrednictwem różnych systemów 

informatycznych 

§2 pkt 25 neoBANK24 – usługa bankowości elektronicznej 
neoBANKU polegająca na dostępie do Konta 

przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie 
salda, zmianę limitów dla bezgotówkowych 
Transakcji płatniczych i Transakcji 

płatniczych przy użyciu Karty, zainicjowania 
Transakcji płatniczej lub złożenia innego 

rodzaju dyspozycji lub wniosku; neoBANK24 
może być dostępna za pośrednictwem różnych 
systemów informatycznych 

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 

 
Zmiana redakcyjna 

7. §2 pkt 27 Numer – wskazany przez Posiadacza lub Użytkownika 
numer (lub numery) telefonu komórkowego 

§2 pkt 27 Numer – wskazany przez Posiadacza lub 
Użytkownika numer telefonu komórkowego 

§99 ust. 4 pkt 1) i 
5) Regulaminu 
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polskiego operatora, na który neoBANK przesyła Kody 
SMS oraz wiadomości w ramach neoSMS, a także 

służy Posiadaczowi lub Użytkownikowi do 
składania dyspozycji lub wniosków za pośrednictwem 
Infolinii oraz neoBANKOWI do kontaktu w ramach 

realizacji obowiązków wynikających z Umowy 

polskiego operatora, na który neoBANK przesyła 
Kody SMS oraz wiadomości w ramach neoSMS, 

a także służący do składania dyspozycji lub 
wniosków za pośrednictwem Infolinii oraz 
neoBANKOWI do kontaktu w ramach realizacji 

obowiązków wynikających z Umowy 

 
Poprawienie 

błędów językowych 
i zmiana 
redakcyjna 

8. §2 pkt 30 PIN – pięciocyfrowy numer ustalony przez Posiadacza 

lub Użytkownika, służący do zabezpieczenia Tokena 

§2 pkt 30 PIN – poufny indywidualny co najmniej 
czterocyfrowy numer ustalony przez 
Posiadacza lub Użytkownika, służący do 
Autoryzacji 

§99 ust. 3 pkt 1) 

Regulaminu 
 

Wprowadzenie 
silnego 

uwierzytelnienia 
zgodnie z ustawą o 
usługach 

płatniczych 

9. §2 pkt 42 Transakcja płatnicza – zainicjowaną przez Płatnika lub 

Odbiorcę wpłatę, transfer lub wypłatę środków 
pieniężnych 

§2 pkt 42 Transakcja płatnicza – zainicjowana przez 

Płatnika lub Odbiorcę wpłata, transfer lub 
wypłata środków pieniężnych 

§99 ust. 4 pkt 1) 

Regulaminu 
 

Poprawienie 
błędów językowych 

10. §2 pkt 45 Uprawnienia Loginu – funkcjonalności neoBANK24, 
przypisane do poszczególnych Loginów zgodnie z 
decyzją Posiadacza, szczegółowo określone w 

załączniku nr 1 do Umowy „Uprawnienia Loginu” 

§2 pkt 45 (uchylony) §99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 
 

Zmiana redakcyjna 

11. §5 ust. 1 Konto służy do przechowywania środków pieniężnych 

Posiadacza oraz przeprowadzania na jego zlecenie 
rozliczeń pieniężnych niezwiązanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą przez Posiadacza. 

§5 ust. 1 Konto służy do przechowywania środków 

pieniężnych Posiadacza oraz przeprowadzania 
na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. 

§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 

Zmiana redakcyjna 

12. §6 ust. 1 lit. b na odległość – przez elektroniczny formularz 

wypełniany przez Posiadacza z poziomu serwisu 
internetowego pod domeną neobank.pl albo 
Elektronicznego profilu Posiadacza, telefonicznie 
przez Infolinię albo elektronicznie przez neoBANK24 

§6 ust. 1  lit. b na odległość – przez elektroniczny formularz 

wypełniany przez Posiadacza z poziomu serwisu 
internetowego pod domeną neobank.pl albo 
Elektronicznego profilu Posiadacza, albo 

elektronicznie przez neoBANK24 

§99 ust. 3 pkt 4) 

Regulaminu 
 
Ograniczenie 

funkcjonalności 
Infolinii 

13. §6 ust. 2 lit. b dokonanie przez Posiadacza przelewu autoryzacyjnego, 
określonego w §12 ust. 8, albo 

§6 ust. 2  lit. b dokonanie przez Posiadacza przelewu 
autoryzacyjnego, określonego w ust. 8 i 
przelewu zwrotnego przez neoBANK na 
rachunek, z którego wykonany został 
przelew autoryzacyjny oraz udostępnienie 
i przekazanie Posiadaczowi egzemplarza 
Umowy na zasadach określonych w 
niniejszym Regulaminie, albo 

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 

 
Zmiana redakcyjna 

14. §6 ust. 2 lit. c złożenie przez Posiadacza dyspozycji otwarcia Konta za 

pośrednictwem Infolinii na zasadach określonych w 
niniejszym Regulaminie, albo 

§6 ust. 2  lit. c (uchylony) §99 ust. 3 pkt 4) 

Regulaminu 
 
Ograniczenie 

funkcjonalności 
Infolinii 

15. §6 ust. 2 lit. d dokonanie akceptacji treści Umowy w neoBANK24 na 
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie 

§6 ust. 2  lit. d dokonanie Autoryzacji treści Umowy w 
neoBANK24 przez Posiadacza oraz 
udostępnienie i przekazanie Posiadaczowi 
egzemplarza Umowy na zasadach 
określonych w niniejszym Regulaminie 

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 

 
Zmiana redakcyjna 
 

16. §6 ust. 6 W przypadku zawarcia Umowy na odległość, neoBANK 
zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji 

tożsamości Posiadacza. W przypadku dokonania 
telefonicznej weryfikacji tożsamości w trakcie 
rejestrowanej rozmowy telefonicznej Posiadacz 
zobowiązany będzie do umożliwienia 
pracownikowi neoBANKU weryfikacji danych, 
podanych przez Posiadacza we wniosku 
o otwarcie Konta. W przypadku negatywnej 

weryfikacji tożsamości Posiadacza neoBANK nie 
podejmie dalszych czynności zmierzających do 

zawarcia Umowy, a wniosek, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym zostanie pozostawiony bez 
rozpoznania. 

§6 ust. 6 W przypadku zawarcia Umowy na odległość, 
neoBANK zastrzega sobie prawo do dodatkowej 

weryfikacji tożsamości Posiadacza oraz danych 
zawartych w złożonym wniosku. W 

przypadku negatywnej weryfikacji neoBANK nie 
podejmie dalszych czynności zmierzających do 

zawarcia Umowy, a wniosek, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym zostanie pozostawiony 
bez rozpoznania. 

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 

 
Zmiana redakcyjna 

 

17. §6 ust. 8 lit. f tytuł przelewu autoryzacyjnego będzie zgodny z 
tytułem przelewu określonym we wniosku o otwarcie 

Konta. Dopuszcza się inne brzmienie tytułu 
przelewu autoryzacyjnego pod warunkiem, że z 
jego treści w sposób niebudzący wątpliwości 
wynika wola zawarcia z neoBANKIEM Umowy 
przez Posiadacza 

§6 ust. 8  lit. f tytuł przelewu autoryzacyjnego będzie zgodny z 
kodem weryfikacyjnym określonym przez 
Posiadacza we wniosku o otwarcie Konta 

§99 ust. 3 pkt 1) 
Regulaminu 

 
Wprowadzenie 

silnego 
uwierzytelnienia 
zgodnie z ustawą o 

usługach 
płatniczych 

18. §6 ust. 10 Jeśli Posiadacz nie wykona przelewu autoryzacyjnego w 
terminie określonym w ust. 8 lit. b, 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 

§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 

§99 ust. 3 pkt 1) 
Regulaminu 

 
Wprowadzenie 
silnego 

uwierzytelnienia 
zgodnie z ustawą o 
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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. 

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. 

usługach 
płatniczych 

19. §6 ust. 13  Zawarcie Umowy w trybie określonym w ust. 2 lit. c 
możliwe jest wyłącznie pod warunkiem posiadania 

innego rachunku bankowego w neoBANKU. Aby 
Umowa została zawarta w trybie opisanym w ust. 2 lit. 
c konieczne jest spełnienie następujących warunków: 

a. dyspozycja otwarcia Konta za pośrednictwem 
Infolinii musi być złożona zgodnie z wymogami §12 

ust. 11., 
b. numer telefonu, z którego składana jest dyspozycja, 
musi być zgodny z Numerem przechowywanym w 

systemie neoBANKU, albo Posiadacz wykona przelew 
autoryzacyjny zgodnie z §12 ust. 8. 

c. wskazanie przez Posiadacza adresu poczty 
elektronicznej, na który ma zostać przekazana Umowa 
po jej zawarciu. 

§6 ust. 13  (uchylony) §99 ust. 3 pkt 4) 
Regulaminu 

 
Ograniczenie 
funkcjonalności 

Infolinii 

20. §6 ust. 14 Jeżeli Umowa została zawarta w trybie określonym w 
ust. 2 lit c, neoBANK na potwierdzenie zawarcia 

Umowy: 
a. udostępnia i przekazuje Posiadaczowi – zgodnie z 

ust. 4 lit. b – egzemplarz Umowy, opatrzony podpisami 
za neoBANK. Egzemplarz Umowy przekazywany jest w 
postaci elektronicznej, 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; 
b. udostępni funkcjonalność neoBANK24 dla Konta w 
zakresie, jaki Posiadacz określił w dyspozycji o której 

mowa w ust 13 lit a, o ile neoBANK24 została 
uruchomiona wcześniej lub Posiadacz w ramach 

dyspozycji, o której mowa w ust 13 lit a złożył wniosek 
o jej uruchomienie. 

§6 ust. 14 (uchylony) §99 ust. 3 pkt 4) 
Regulaminu 

 
Ograniczenie 

funkcjonalności 
Infolinii 

21. §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 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.” 

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 
 

Zmiana redakcyjna 
 

22. §12 ust. 2    

lit. b 

składane w sposób czytelny §12 ust. 2 lit. b składane w sposób jednoznaczny §99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 

Zmiana redakcyjna 

23. §12 ust. 3 neoBANK dopuszcza następujące metody Autoryzacji: 

a. podpisem zgodnym ze złożonym w neoBANKU 
wzorem podpisu; 
b. Kodem SMS; 

c. kodem wygenerowanym przez Token; 
d. Hasłem; 

e. przelewem autoryzacyjnym 
f. przez zatwierdzenie. 

§12 ust. 3 neoBANK dopuszcza następujące metody 

Autoryzacji: 
a. podpisem zgodnym ze złożonym w 
neoBANKU wzorem podpisu, z zastrzeżeniem 
ust. 4a, 
b. Kodem SMS, 
c. kodem wygenerowanym przez Token, 
d. Hasłem, 
e. Hasłem i Kodem SMS, 
f. Hasłem i kodem wygenerowanym przez 
Token, 
g. PIN-em, 
h. PIN-em i Kodem SMS, 
i. PIN-em i kodem wygenerowanym przez 
Token, 
j. przelewem autoryzacyjnym, 

k. przelewem autoryzacyjnym i PIN-em, 
l. przelewem autoryzacyjnym i Hasłem, 
m. przelewem autoryzacyjnym i kodem 
weryfikacyjnym, 
n. przez zatwierdzenie. 

§99 ust. 3 pkt 1) 

Regulaminu 
 
Wprowadzenie 

silnego 
uwierzytelnienia 

zgodnie z ustawą o 
usługach 
płatniczych 
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24. §12 ust. 4a Brak §12 ust. 4a W przypadku złożenia wniosku lub dyspozycji w 
formie pisemnej za pośrednictwem operatora 

pocztowego lub w inny sposób na odległość 
neoBANK zastrzega sobie prawo do 
zastosowania dodatkowej Autoryzacji przy 

zastosowaniu jednej z metod opisanych w ust. 3 
lit. b–m. 

§99 ust. 3 pkt 1) 
Regulaminu 

 
Wprowadzenie 
silnego 

uwierzytelnienia 
zgodnie z ustawą o 

usługach 
płatniczych 

25. §12 ust. 5 Autoryzacja Kodem SMS dotyczy dyspozycji i wniosków 
składanych w neoBANK24 oraz Infolinii i polega na 

wpisaniu przez Kodu SMS na żądanie neoBANK24 lub 
odczytaniu Kodu SMS w trakcie rozmowy z 
pracownikiem neoBANKU przez Infolinię na żądanie 
tego pracownika. 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 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.” 

§99 ust. 4 pkt 1) i 
5) Regulaminu 

 
Poprawienie 
błędów językowych 

i zmiana 
redakcyjna 

26.  §12 ust. 6 Autoryzacja kodem wygenerowanym przez Token 

dotyczy dyspozycji i wniosków składanych w 
neoBANK24 i polega na wpisaniu kodu z Tokena na 
żądanie neoBANK24. 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. W celu uzyskania możliwości 
Autoryzacji przy pomocy Tokena, neoBANK 

wydaje Token na zasadach opisanych w 
Umowie, w tym w Regulaminie. 

§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 
Zmiana redakcyjna 

27. §12 ust. 7a Brak §12 ust. 7a Autoryzacja PIN-em dotyczy dyspozycji i 
wniosków składanych w neoBANK24 i polega na 

wpisaniu PIN-u na żądanie neoBANK24. W celu 
uzyskania możliwości Autoryzacji przy pomocy 
PIN-u, należy go określić na zasadach 

określonych w Regulaminie. 

§99 ust. 3 pkt 1) 
Regulaminu 

 
Wprowadzenie 
silnego 

uwierzytelnienia 
zgodnie z ustawą o 

usługach 
płatniczych 

28. §12 ust. 8 Autoryzacja przelewem autoryzacyjnym dotyczy 
dyspozycji i wniosków wskazanych w Regulaminie. 
Autoryzacja przelewem autoryzacyjnym polega na 

wykonaniu przez Posiadacza przelewu krajowego, z 
rachunku prowadzonego na jego imię przez bank lub 

spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, 
posiadającą swoją siedzibę na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej, na rachunek, którego dotyczy złożona przez 
Posiadacza dyspozycja lub wniosek (lub na inny 
rachunek, wskazany przez neoBANK do tego celu) w 

kwocie 0,01 zł (jeden grosz). Posiadacz zobowiązany 
jest do opatrzenia przelewu autoryzacyjnego tytułem 

określonym przez neoBANK, lub tytułem z którego 
jasno wynika wola Posiadacza, aby neoBANK 
zrealizował złożoną przez niego dyspozycję lub 

wniosek. Dane osobowe Posiadacza oraz jego adres, 
zawarte w przelewie autoryzacyjnym, muszą być 

zgodne z danymi osobowymi oraz adresem 
Posiadacza, przetwarzanymi przez neoBANK w chwili 
otrzymania przelewu autoryzacyjnego. Posiadacz 

zobowiązany jest do zadeklarowania numeru rachunku, 
z którego nastąpi przelew autoryzacyjny. Rachunek, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim musi być 
rachunkiem, dla którego nastąpiła pełna i osobista 

identyfikacja tożsamości Posiadacza przez instytucję 
prowadzącą rachunek. 

§12 ust. 8 Autoryzacja przelewem autoryzacyjnym dotyczy 
dyspozycji i wniosków składanych przy 
użyciu elektronicznego formularza lub za 
pośrednictwem Infolinii, z zastrzeżeniem 
ust. 10. Autoryzacja przelewem 

autoryzacyjnym polega na wykonaniu przez 
składającego dyspozycję lub wniosek 

przelewu krajowego, z rachunku prowadzonego 
na jego imię przez bank lub spółdzielczą kasę 
oszczędnościowo-kredytową, posiadającą swoją 

siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na 
rachunek, którego dotyczy złożona dyspozycja 

lub wniosek (lub na inny rachunek, wskazany 
przez neoBANK do tego celu) w kwocie 0,01 zł 
(jeden grosz). Składający dyspozycję lub 
wniosek zobowiązany jest do opatrzenia 
przelewu autoryzacyjnego tytułem określonym 

przez neoBANK, lub tytułem z którego jasno 
wynika wola składającego, aby neoBANK 
zrealizował złożoną przez niego dyspozycję lub 

wniosek. Dane osobowe składającego 
dyspozycję lub wniosek oraz jego adres, 

zawarte w przelewie autoryzacyjnym, muszą 
być zgodne z danymi osobowymi oraz adresem, 

przetwarzanymi przez neoBANK w chwili 
otrzymania przelewu autoryzacyjnego. 
Składający dyspozycję lub wniosek 

zobowiązany jest do zadeklarowania numeru 
rachunku, z którego nastąpi przelew 

autoryzacyjny. Rachunek, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim musi być rachunkiem, dla 
którego nastąpiła pełna i osobista identyfikacja 

tożsamości składającego dyspozycję lub 
wniosek przez instytucję prowadzącą 

rachunek. 

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 
 

Zmiana redakcyjna 

29. §12 ust. 8a Brak §12 ust. 8a W przypadkach wynikających z przepisów 

prawa, postanowień Umowy lub Regulaminu 
Autoryzacja może polegać na: 
1) wpisaniu PIN-u i Kodu SMS lub kodu 

wygenerowanego przez Token albo 
2) wpisaniu Hasła i Kodu SMS lub kodu 

wygenerowanego przez Token, albo 
3) wykonaniu przelewu autoryzacyjnego i: 
a) wpisaniu PIN-u albo Hasła w przypadku 

wniosków lub dyspozycji składanych przy użyciu 
elektronicznego formularza, 

§99 ust. 3 pkt 1) 

Regulaminu 
 
Wprowadzenie 

silnego 
uwierzytelnienia 

zgodnie z ustawą o 
usługach 
płatniczych 
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b) tonowego podania PIN-u w przypadku 
wniosków lub dyspozycji składanych za 

pośrednictwem Infolinii lub określonych w ust. 
4a, 
c) podania w tytule przelewu autoryzacyjnego 

kodu weryfikacyjnego określonego w 
elektronicznym formularzu. 

30. §12 ust. 9 Autoryzacja przez zatwierdzenie dotyczy dyspozycji i 
wniosków niezatwierdzonych żadną z metod opisanych 

w ust. 3 lit. a–e i polega na jednoznacznym 
potwierdzeniu przez Posiadacza woli, w myśl której 

neoBANK ma zrealizować złożoną przez Posiadacza 
dyspozycję lub wniosek. 

§12 ust. 9 Autoryzacja przez zatwierdzenie dotyczy 
dyspozycji i wniosków niezatwierdzonych żadną 

z metod opisanych w ust. 3 lit. a–m i polega na 
jednoznacznym potwierdzeniu woli, w myśl 

której neoBANK ma zrealizować złożoną 
dyspozycję lub wniosek. 

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 

 
Zmiana redakcyjna 

31. §12 ust. 10 neoBANK zastrzega sobie prawo do zastosowania 

metody Autoryzacji opisanej w ust. 8, zamiast każdej 
innej metody Autoryzacji, spośród metod określonych 

w ust. 3, po wcześniejszym uzyskaniu zgody na taką 
zmianę metody Autoryzacji. 

§12 ust. 10 neoBANK zastrzega sobie prawo do 

zastosowania metod Autoryzacji opisanych w 
ust. 8 i 8a, zamiast każdej innej metody 

Autoryzacji, spośród metod określonych w ust. 
3 lit. a–i i n, po wcześniejszym uzyskaniu 

zgody na taką zmianę metody Autoryzacji. 

§99 ust. 4 pkt 1) i 

5) Regulaminu 
 

Poprawienie 
błędów językowych 

i zmiana 
redakcyjna 

32. §12a ust. 4 Posiadacz w dyspozycji wykonania zlecenia stałego na 
spłatę kredytu lub pożyczki w neoBANKU wskazuje ten 
kredyt lub pożyczkę. Dyspozycję wykonania 
zlecenia stałego na spłatę kredytu lub pożyczki 
w neoBANKU można złożyć wyłącznie w 
placówce neoBANKU. 

§12a ust. 4 Posiadacz w dyspozycji wykonania zlecenia 
stałego na spłatę kredytu lub pożyczki w 
neoBANKU wskazuje ten kredyt lub pożyczkę. 

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 
 

Zmiana redakcyjna 

33. §13 ust. 2 neoBANK realizuje polecenia zapłaty pod warunkiem 

posiadania przez neoBANK oryginału pisemnej zgody 
Posiadacza lub elektronicznego odpowiednika pisemnej 
zgody Posiadacza (jako Płatnika) udzielonej Odbiorcy 

do obciążania jego Konta w drodze polecenia zapłaty, z 
zastrzeżeniem ust. 3. 

§13 ust. 2 neoBANK realizuje polecenia zapłaty pod 

warunkiem posiadania przez neoBANK oryginału 
pisemnej zgody Posiadacza lub elektronicznego 
odpowiednika pisemnej zgody Posiadacza (jako 

Płatnika) udzielonej Odbiorcy do obciążania jego 
Konta w drodze polecenia zapłaty i 
zarejestrowanej na Koncie, z zastrzeżeniem 
ust. 2a i 3. 

§99 ust. 3 pkt 2) i 

3) Regulaminu 
 
Wprowadzenie 

zmian w zakresie  
polecenia zapłaty 

zgodnie z aneksem 
nr 8 do 
Porozumienia 

międzybankowego 
w sprawie 

stosowania 
polecenia zapłaty 

34. §13 ust. 2a Brak §13 ust. 2a neoBANK rejestruje zgodę na realizację danego 
polecenia zapłaty w momencie otrzymania 
żądania obciążenia, które zostało zainicjowane 

przez Odbiorcę. 

§99 ust. 3 pkt 2) i 
3) Regulaminu 
 

Wprowadzenie 
zmian w zakresie  

polecenia zapłaty 
zgodnie z aneksem 

nr 8 do 
Porozumienia 
międzybankowego 

w sprawie 
stosowania 

polecenia zapłaty 

35. §13 ust. 2b Brak §13 ust. 2b Posiadacz może złożyć dyspozycję ustanowienia 

lub odwołania ustanowionej blokady realizacji 
polecenia zapłaty. neoBANK wprowadza 
następujące rodzaje blokad realizacji polecenia 

zapłaty: 
a. blokadę, na podstawie której z Konta nie 

będą realizowane polecenia zapłaty, na które 
neoBANK nie posiada zarejestrowanej zgody w 
formie papierowej lub elektronicznej; 

b. blokadę, na podstawie której z Konta nie 
będą realizowane polecenia zapłaty inicjowane 

przez wszystkich Odbiorców; 
c. blokadę, na podstawie której z Konta nie 
będą realizowane polecenia zapłaty: 

- inicjowane przez Odbiorcę wskazanego przez 
Posiadacza, lub 

- inicjowane przez Odbiorcę wskazanego przez 
Posiadacza i oznaczone unikatowym 

identyfikatorem płatności wskazanym przez 
Posiadacza. 

§99 ust. 3 pkt 2) i 

3) Regulaminu 
 
Wprowadzenie 

zmian w zakresie  
polecenia zapłaty 

zgodnie z aneksem 
nr 8 do 
Porozumienia 

międzybankowego 
w sprawie 

stosowania 
polecenia zapłaty 

36. §13 ust. 3    
lit. e 

Brak §13 ust. 3 lit. e Posiadacz ustanowił jedną z blokad wskazanych 
w ust. 2b, która znajduje zastosowanie w 
przypadku danego polecenia zapłaty. 

§99 ust. 3 pkt 2) i 
3) Regulaminu 
 

Wprowadzenie 
zmian w zakresie  

polecenia zapłaty 
zgodnie z aneksem 
nr 8 do 

Porozumienia 
międzybankowego 

w sprawie 
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stosowania 
polecenia zapłaty 

37. §14a ust. 5  
lit. a 

posłużenia się utraconymi przez Posiadacza lub 
skradzionymi Posiadaczowi: Kartą, danymi służącymi 

do identyfikacji Posiadacza lub narzędziami/kodami do 
Autoryzacji, wskazanymi w §12, w tym w szczególności 
Tokenem, PIN-em inicjującym, PIN-em, Loginem, 

Hasłem inicjującym, Hasłem, Numerem, Kodem 
SMS, telefonem do SMS lub komputerem 

§14a ust. 5 lit. 
a 

posłużenia się utraconymi przez Posiadacza lub 
skradzionymi Posiadaczowi: Kartą, danymi 

służącymi do identyfikacji Posiadacza lub 
narzędziami/kodami do Autoryzacji, wskazanymi 
w §12, w tym w szczególności Tokenem, 

kodem dostępowym do Tokena, PIN-em, 
Loginem, Hasłem, Numerem, Kodem SMS, 

telefonem do otrzymywania Kodów SMS lub 
komputerem, telefonem albo innym 
urządzeniem służącym do dostępu do 
neoBANK24 

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 

 
Zmiana redakcyjna 

38. §14a ust. 5  

lit. b 

przywłaszczenia Karty, danych służących do 

identyfikacji Posiadacza lub narzędzi/kodów do 
Autoryzacji, wskazanych w §12, w tym w szczególności 

Tokena, PIN-u inicjującego, PIN-u, Loginu, Hasła 
inicjującego, Hasła, Numeru, Kodu SMS, telefonu do 

SMS lub komputera 

§14a ust. 5 lit. 

b 

przywłaszczenia Karty, danych służących do 

identyfikacji Posiadacza lub narzędzi/kodów do 
Autoryzacji, wskazanych w §12, w tym w 

szczególności Tokena, kodu dostępowego do 
Tokena, PIN-u, Loginu, Hasła, Numeru, Kodu 

SMS, telefonu do otrzymywania Kodów SMS 
lub komputera, telefonu albo innego 
urządzenia służącego do dostępu do 
neoBANK24 

§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 

Zmiana redakcyjna 

39. §14a ust. 6  

lit. a 

Posiadacz nie miał możliwości stwierdzenia utraty, 

kradzieży lub przywłaszczenia Karty, danych służących 
do identyfikacji lub narzędzi/kodów do Autoryzacji 

wskazanych w §12, w tym w szczególności Tokena, 
PIN-u inicjującego, PIN-u, Loginu, Hasła 
inicjującego, Hasła, Numeru, Kodu SMS, telefonu do 

SMS lub komputera przed wykonaniem Transakcji 
płatniczej, z wyjątkiem przypadku, gdy 
Posiadacz działał umyślnie 

§14a ust. 6 lit. 

a 

Posiadacz – przed wykonaniem Transakcji 
płatniczej, z wyjątkiem przypadku, gdy 
Posiadacz działał umyślnie – nie miał 

możliwości stwierdzenia utraty, kradzieży lub 
przywłaszczenia Karty, danych służących do 
identyfikacji lub narzędzi/kodów do Autoryzacji 

wskazanych w §12, w tym w szczególności 
Tokena, kodu dostępowego do Tokena, 

PIN-u, Loginu, Hasła, Numeru, Kodu SMS, 
telefonu do otrzymywania Kodów SMS lub 
komputera, telefonu albo innego 
urządzenia służącego do dostępu do 
neoBANK24 

§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 

Zmiana redakcyjna 

40. §14a ust. 6  
lit. b 

utrata Karty, danych służących do identyfikacji lub 
narzędzi/kodów do Autoryzacji wskazanych w §12, w 

tym w szczególności Tokena, PIN-u inicjującego, 
PIN-u, Loginu, Hasła inicjującego, Hasła, Numeru, 
Kodu SMS, telefonu do SMS lub komputera  przed 

wykonaniem Transakcji płatniczej została 
spowodowana działaniem lub zaniechaniem neoBANKU 

lub podmiotu świadczącego na rzecz neoBANKU usługi 
techniczne, wspierające świadczenie usług płatniczych, 

który nie wchodzi w posiadanie środków pieniężnych 
będących przedmiotem Transakcji płatniczych 

§14a ust. 6 lit. 
b 

utrata Karty, danych służących do identyfikacji 
lub narzędzi/kodów do Autoryzacji wskazanych 

w §12, w tym w szczególności Tokena, kodu 
dostępowego do Tokena, PIN-u, Loginu, 
Hasła, Numeru, Kodu SMS, telefonu do 

otrzymywania Kodów SMS lub komputera, 
telefonu albo innego urządzenia 
służącego do dostępu do neoBANK24 
przed wykonaniem Transakcji płatniczej została 

spowodowana działaniem lub zaniechaniem 
neoBANKU lub podmiotu świadczącego na rzecz 
neoBANKU usługi techniczne, wspierające 

świadczenie usług płatniczych, który nie 
wchodzi w posiadanie środków pieniężnych 

będących przedmiotem Transakcji płatniczych 

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 

 
Zmiana redakcyjna 

41. §14a ust. 7  

lit. a 

korzystania z Karty, danych służących do identyfikacji 

lub narzędzi/kodów do Autoryzacji wskazanych w §12, 
w tym w szczególności Tokena, PIN-u inicjującego, 
PIN-u, Loginu, Hasła inicjującego, Hasła, Numeru 

lub Kodu SMS zgodnie z Umową i Regulaminem 

§14a ust. 7 lit. 

a 

korzystania z Karty, danych służących do 

identyfikacji lub narzędzi/kodów do Autoryzacji 
wskazanych w §12, w tym w szczególności 
Tokena, kodu dostępowego do Tokena, 

PIN-u, Loginu, Hasła, Numeru lub Kodu SMS, 
telefonu do otrzymywania Kodów SMS lub 

komputera, telefonu albo innego 
urządzenia służącego do dostępu do 
neoBANK24 

§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 
Zmiana redakcyjna 

42. §14a ust. 7   
lit. b 

zgłoszenia niezwłocznie neoBANKOWI utraty, 
kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego 

użycia lub nieuprawnionego dostępu do Karty, danych 
służących do identyfikacji lub narzędzi/kodów do 

Autoryzacji wskazanych w §12, w tym w szczególności 
Tokena, PIN-u inicjującego, PIN-u, Loginu, Hasła 
inicjującego, Hasła, Numeru lub Kodu SMS na 

zasadach wskazanych w Umowie i Regulaminie 

§14a ust. 7 lit. 
b 

zgłoszenia niezwłocznie neoBANKOWI utraty, 
kradzieży, przywłaszczenia albo 

nieuprawnionego użycia lub nieuprawnionego 
dostępu do Karty, danych służących do 

identyfikacji lub narzędzi/kodów do Autoryzacji 
wskazanych w §12, w tym w szczególności 
Tokena, kodu dostępowego do Tokena, 

PIN-u, Loginu, Hasła, Numeru lub Kodu SMS, 
telefonu do otrzymywania Kodów SMS lub 

komputera, telefonu albo innego 
urządzenia służącego do dostępu do 
neoBANK24 

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 

 
Zmiana redakcyjna 

43. §14a ust. 8 Po zgłoszeniu neoBANKOWI przez Posiadacza utraty, 

kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego 
użycia lub nieuprawnionego dostępu do Karty, danych 
służących do identyfikacji lub narzędzi/kodów do 

Autoryzacji wskazanych w §12, w tym w szczególności 
Tokena, PIN-u inicjującego, PIN-u, Loginu, Hasła 
inicjującego, Hasła, Numeru lub Kodu SMS, 
Posiadacz nie odpowiada za nieautoryzowane 
Transakcje płatnicze, chyba że Posiadacz doprowadził 

do takich Transakcji płatniczych umyślnie. 

§14a ust. 8 Po zgłoszeniu neoBANKOWI przez Posiadacza 

utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo 
nieuprawnionego użycia lub nieuprawnionego 
dostępu do Karty, danych służących do 

identyfikacji lub narzędzi/kodów do Autoryzacji 
wskazanych w §12, w tym w szczególności 

Tokena, kodu dostępowego do Tokena, 
PIN-u, Loginu, Hasła, Numeru lub Kodu SMS, 
Posiadacz nie odpowiada za nieautoryzowane 

Transakcje płatnicze, chyba że Posiadacz 
doprowadził do takich Transakcji płatniczych 

umyślnie. 

§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 
Zmiana redakcyjna 
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44. §18 ust. 1 Za wyjątkiem przypadków opisanych w §9 ust. 6 
i 12 oraz §16 nie jest możliwe wystąpienie sytuacji 

powodujących przekroczenie Dostępnych środków. 

§18 ust. 1 Wystąpienie sytuacji powodujących 
przekroczenie Dostępnych środków jest 
możliwe w przypadkach opisanych w §9 
ust. 6 i 12 oraz §16 oraz w przypadku 
nieprzestrzegania §9 ust. 1. 

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 

 
Zmiana redakcyjna 

45. §18 ust. 2 O przekroczeniu Dostępnych środków neoBANK 
niezwłocznie powiadamia Posiadacza i wzywa go 

do dokonania wpłaty na Konto celem pokrycia 
powstałego przekroczenia Dostępnych środków, w 

terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia wezwania 
do zapłaty. 

§18 ust. 2 neoBANK powiadamia Posiadacza o 
przekroczeniu Dostępnych środków. Jeżeli 
Posiadacz po powiadomieniu nie dokonał 
spłaty, neoBANK wzywa go do dokonania 

wpłaty na Konto celem pokrycia powstałego 
przekroczenia Dostępnych środków w terminie 

14 (czternastu) dni od dnia doręczenia 
wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia 
odsetek według rocznej stopy 
oprocentowania określonej w ust. 5 i 6 i 
przymusowej egzekucji należności. 

§99 ust. 3 pkt 4) i  
§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 

Zmiana oferty w 
zakresie 

przekroczenia 
dostępnych 
środków i  

zmiana redakcyjna 
 

46. §18 ust. 4 W razie niedokonania przez Posiadacza wpłaty w 
terminie 7 (siedmiu) Dni kalendarzowych od dnia 
doręczenia wezwania do zapłaty, o którym mowa w 
ust. 2, neoBANK jest uprawniony do użycia dostępnych 
środków prawnych w celu egzekwowania należności 

neoBANKU. Począwszy od dnia następnego od dnia 
wskazanego jako ostateczny termin dokonania zapłaty, 

neoBANK może rozpocząć naliczanie odsetek według 
rocznej stopy oprocentowania określonej w ust. 5 i 6. 

§18 ust. 4 W razie niedokonania przez Posiadacza wpłaty 
w terminie wskazanym w wezwaniu do 

zapłaty, o którym mowa w ust. 2, neoBANK jest 
uprawniony do użycia dostępnych środków 
prawnych w celu egzekwowania należności 

neoBANKU. Począwszy od dnia następnego od 
dnia wskazanego jako ostateczny termin 

dokonania zapłaty, neoBANK może rozpocząć 
naliczanie odsetek według rocznej stopy 
oprocentowania określonej w ust. 5 i 6. 

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 

 
Zmiana redakcyjna 

47. §19 ust. 1 Gdy przez nieprzerwany okres 3 (trzech) miesięcy 
Posiadacz nie reguluje opłat i prowizji należnych 

neoBANKOWI z tytułu prowadzenia Konta oraz 
uruchomionych w jego ramach usług, oraz w ramach 

Konta nie jest prowadzona żadna Lokata, Konto może 
przejść w stan ograniczonej funkcjonalności. 

§19 ust. 1 Konto może przejść w stan ograniczonej 
funkcjonalności, gdy przez nieprzerwany 

okres 35 (trzydziestu pięciu) dni Posiadacz 
nie reguluje opłat i prowizji należnych 

neoBANKOWI z tytułu prowadzenia Konta oraz 
uruchomionych w jego ramach usług lub 
neoBANK wezwał Posiadacza do 
uregulowania przekroczenia Dostępnych 
środków, a w ramach Konta nie jest 

prowadzona żadna Lokata. 

§99 ust. 3 pkt 4) i  
§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 

Zmiana oferty w 
zakresie przejścia 
konta w stan 

ograniczonej 
funkcjonalności i  

zmiana redakcyjna 

48. §19 ust. 3 

zdanie 
pierwsze 

O ograniczeniu funkcjonalności Konta neoBANK 

powiadamia z wyprzedzeniem nie krótszym niż 7 
(siedem) Dni kalendarzowych za pośrednictwem 
jednego z wymienionych sposobów (według wskazanej 

kolejności): 

§19 ust. 3 

zdanie 
pierwsze 

O ograniczeniu funkcjonalności Konta neoBANK 

powiadamia za pośrednictwem jednego z 
wymienionych sposobów (według wskazanej 
kolejności): 

§99 ust. 3 pkt 4)  

Regulaminu 
 
Zmiana oferty w 

zakresie przejścia 
konta w stan 

ograniczonej 
funkcjonalności 

49. §19 ust. 4 Jeżeli w okresie wskazanym w ust. 3 Posiadacz 
ureguluje wszystkie opłaty lub prowizje należne 

neoBANKOWI z tytułu prowadzenia Konta oraz 
uruchomionych w jego ramach usług, Konto nie 
przejdzie w stan ograniczonej funkcjonalności. 

§19 ust. 4 (uchylony) §99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 

 
Zmiana redakcyjna 

50. §20 ust. 6    
lit. g 

jeżeli Posiadacz nie uregulował przekroczenia 
Dostępnych środków w ciągu 7 (siedmiu) dni od 
wezwania przez neoBANK lub spowodował 
trzykrotnie przekroczenie Dostępnych środków w ciągu 

roku licząc od dnia wystąpienia pierwszego 
przekroczenia Dostępnych środków 

§20 ust. 6 lit. 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 

§99 ust. 3 pkt 4) i  
§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 

Zmiana oferty w 
zakresie 
przekroczenia 

dostępnych 
środków i  

zmiana redakcyjna 

51. §20 ust. 6    

lit. h 

jeżeli Posiadacz nie zapewnił środków na 
pobranie opłat lub prowizji za usługi i czynności 
określone w Taryfie przez nieprzerwany okres 3 
(trzech) miesięcy oraz w ramach Konta nie jest 
prowadzona żadna Lokata 

§20 ust. 6 lit. h jeżeli Konto pozostaje w stanie 
ograniczonej funkcjonalności przez 
nieprzerwany okres 3 (trzech) miesięcy 

§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 
Zmiana redakcyjna 

52. §20 ust. 7 Umowa ulega rozwiązaniu, jeżeli na Koncie nie 

dokonano żadnych obrotów przez nieprzerwany okres 
12 (dwunastu) miesięcy, poza dopisywaniem 

odsetek, wpływami z tytułu zamkniętych Lokat 
prowadzonych w ramach Konta lub z tytułu odsetek od 
Lokat prowadzonych w ramach Konta, a w ramach 

Konta nie jest udzielony kredyt w rachunku płatniczym. 

§20 ust. 7 Umowa ulega rozwiązaniu, jeżeli saldo Konta 
nie przekracza 100 zł  i nie dokonano na 
nim żadnych obrotów przez nieprzerwany okres 

dwóch lat, poza dopisywaniem odsetek, 
wpływami z tytułu zamkniętych Lokat 
prowadzonych w ramach Konta lub z tytułu 

odsetek od Lokat prowadzonych w ramach 
Konta i w ramach Konta nie jest udzielony 

kredyt w rachunku płatniczym. 

§99 ust. 3 pkt 4) i  

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 

 
Zmiana oferty w 
zakresie 

rozwiązania 
umowy i  

zmiana redakcyjna 

53. §20 ust. 16   

lit. h 

Brak §20 ust. 16 lit. 

h 

w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn, o 

których mowa w ust. 7, następny dzień po 
upływie okresu, o którym mowa w ust. 7. 

§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 

Zmiana redakcyjna 

54. §20 ust. 17 Umowa nie ulega rozwiązaniu z przyczyn określonych 
w art. 60 ustawy – Prawo bankowe. 

§20 ust. 17 (uchylony) §99 ust. 3 pkt 4) i  
§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 

Zmiana oferty w 
zakresie 
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rozwiązania 
umowy i  

zmiana redakcyjna 

55. §21 ust. 1 neoBANK otwiera Lokatę w ramach Konta na podstawie 

dyspozycji Posiadacza. 

§21 ust. 1 neoBANK otwiera Lokatę w ramach Konta na 

podstawie dyspozycji. 

§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 
Zmiana redakcyjna 

56. §21 ust. 2 Posiadacz może założyć dowolną liczbę Lokat w 
ramach jednego Konta w granicach Dostępnych 
środków. 

§21 ust. 2 W granicach Dostępnych środków można 
założyć dowolną liczbę Lokat w ramach jednego 

Konta. 

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 

 
Zmiana redakcyjna 

57. §21 ust. 5 Lokata może zostać założona w placówce neoBANKU 
albo za pośrednictwem Infolinii lub neoBANK24. 

§21 ust. 5 Lokata może zostać założona w placówce 
neoBANKU albo za pośrednictwem neoBANK24. 

§99 ust. 3 pkt 4) 
Regulaminu 

 
Ograniczenie 
funkcjonalności 

Infolinii 

58. §21 ust. 6 Jeżeli Posiadacz nie złożył stosowanego zastrzeżenia, 

neoBANK realizując dyspozycję otwarcia Lokaty w 
ramach Konta przyjmuje, iż środki na wniesienie 

wkładu na Lokatę nie pochodzą ze świadczeń, 
dodatków i zasiłków, o których mowa w art. 833 §6 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43 poz. 
296 z późn. zm.), oraz świadczeń, dodatków i innych 

kwot, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 
1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.), oraz środków 

finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w 
budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o 

których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z 
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, w części przysługującej na 

umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym 
domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły 

pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, a w 
dalszej kolejności dotyczy środków pochodzących z 
innych źródeł. 

§21 ust. 6 Jeżeli nie złożono stosowanego zastrzeżenia, 

neoBANK realizując dyspozycję otwarcia Lokaty 
w ramach Konta przyjmuje, iż środki na 

wniesienie wkładu na Lokatę nie pochodzą ze 
świadczeń, dodatków i zasiłków, o których 

mowa w art. 833 §6 ustawy z dnia 17 listopada 
1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz.U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 z późn. zm.), 

oraz świadczeń, dodatków i innych kwot, o 
których mowa w art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 

1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i 
art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 z 
późn. zm.), oraz środków finansowych na 

utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku 
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o 
których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części 

przysługującej na umieszczone w rodzinie 
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i 
osoby, które osiągnęły pełnoletność, 

przebywając w pieczy zastępczej, a w dalszej 
kolejności dotyczy środków pochodzących z 

innych źródeł. 

§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 

Zmiana redakcyjna 

59. §22 ust. 1    

lit. a 

ustna deklaracja Posiadacza określająca warunki 

Lokaty wymienione w ust. 2 – w przypadku Lokaty 
zakładanej w placówce neoBANKU 

§22 ust. 1 lit. a ustna deklaracja określająca warunki Lokaty 

wymienione w ust. 2 – w przypadku Lokaty 
zakładanej w placówce neoBANKU 

§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 

Zmiana redakcyjna 

60. §22 ust. 1    

lit. b 

telefoniczna dyspozycja otwarcia Lokaty zawierająca 

warunki określone w ust. 2, złożona zgodnie z 
wymogami §12 ust. 11. – w przypadku Lokaty 
zakładanej za pośrednictwem Infolinii, z zastrzeżeniem 

ust 5 

§22 ust. 1 lit. b (uchylony) §99 ust. 3 pkt 4) 

Regulaminu 
 
Ograniczenie 

funkcjonalności 
Infolinii 

61. §22 ust. 2 
zdanie 

pierwsze 

W dyspozycji otwarcia Lokaty Posiadacz określa w 
szczególności: 

§22 ust. 2 
zdanie 

pierwsze 

W dyspozycji otwarcia Lokaty określa się  w 
szczególności: 

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 

 
Zmiana redakcyjna 

62. §22 ust. 2    
lit. e 

odnawialność albo nieodnawialność Lokaty (w 
przypadku Lokaty zakładanej w placówce neoBANKU 
oraz na podstawie dyspozycji telefonicznej) 

§22 ust. 2 lit. e odnawialność albo nieodnawialność Lokaty (w 
przypadku Lokaty zakładanej w placówce 
neoBANKU) 

§99 ust. 3 pkt 4) 
Regulaminu 
 

Ograniczenie 
funkcjonalności 

Infolinii 

63. §22 ust. 2 lit. f sposób zadysponowania odsetkami po zakończeniu 

okresu umownego (w przypadku Lokaty zakładanej w 
placówce neoBANKU oraz na podstawie dyspozycji 
telefonicznej) 

§22 ust. 2 lit. f sposób zadysponowania odsetkami po 

zakończeniu okresu umownego (w przypadku 
Lokaty zakładanej w placówce neoBANKU) 

§99 ust. 3 pkt 4) 

Regulaminu 
 
Ograniczenie 

funkcjonalności 
Infolinii 

64. §22 ust. 2    
lit. g 

wskazanie numeru Konta, w ramach którego ma być 
otwarta i prowadzona Lokata (w przypadku gdy 

Posiadacz posiada więcej niż jedno Konto, a lokata jest 
zakładana w placówce neoBANKU lub na podstawie 
dyspozycji telefonicznej) 

§22 ust. 2 lit. g wskazanie numeru Konta, w ramach którego ma 
być otwarta i prowadzona Lokata (w przypadku 

gdy Posiadacz posiada więcej niż jedno Konto, a 
lokata jest zakładana w placówce neoBANKU) 

§99 ust. 3 pkt 4) 
Regulaminu 

 
Ograniczenie 
funkcjonalności 

Infolinii 

65. §22 ust. 5 Posiadacz w momencie otwarcia Lokaty, zgodnie z 

ust. 1 b i c, musi być Użytkownikiem aktywnego Loginu 
do neoBANK24. 

§22 ust. 5 Składający dyspozycję otwarcia Lokaty, 

zgodnie z ust. 1 lit. c, musi być Użytkownikiem 
aktywnego Loginu do neoBANK24. 

§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 

Zmiana redakcyjna 

66. §23 ust. 1 Otwarcie Lokaty następuje w chwili osiągnięcia 

porozumienia pomiędzy neoBANKIEM a Posiadaczem 
co do warunków Lokaty określonych w §22 ust. 2. i 
wniesienia wkładu na Lokatę przez Posiadacza. 

§23 ust. 1 Otwarcie Lokaty następuje w chwili osiągnięcia 

porozumienia pomiędzy neoBANKIEM a 
składającym dyspozycję otwarcia Lokaty 
co do warunków Lokaty określonych w §22 ust. 

§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 
Zmiana redakcyjna 
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2 i wniesienia wkładu na Lokatę. 

67. §23 ust. 2    

lit. c 

złożenia dyspozycji telefonicznej – w przypadku Lokaty 

zakładanej za pomocą Infolinii 

 (uchylony) §99 ust. 3 pkt 4) 

Regulaminu 
 

Ograniczenie 
funkcjonalności 
Infolinii 

68. §23 ust. 3 Na dowód otwarcia Lokaty zakładanej w placówce 
neoBANKU Posiadacz otrzymuje potwierdzenie w 

formie pisemnej. 

§23 ust. 3 Na dowód otwarcia Lokaty zakładanej w 
placówce neoBANKU składający dyspozycję 
otwarcia Lokaty otrzymuje potwierdzenie w 
formie pisemnej. 

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 

 
Zmiana redakcyjna 

69. §23 ust. 5 Potwierdzeniem założenia Lokaty na podstawie 
dyspozycji telefonicznej jest uwidocznienie Lokaty na 

liście Lokat w neoBANK24. neoBANK na życzenie 
Posiadacza przesyła potwierdzenie otwarcia Lokaty na 
wskazany adres poczty elektronicznej. 

§23 ust. 5 (uchylony) §99 ust. 3 pkt 4) 
Regulaminu 

 
Ograniczenie 
funkcjonalności 

Infolinii 

70. §24 ust. 3 Odsetki kapitalizowane są zgodnie z decyzją 

Posiadacza określoną w potwierdzeniu założenia 
Lokaty, po upływie danego okresu umownego. 

§24 ust. 3 Odsetki kapitalizowane są zgodnie z decyzją 

składającego dyspozycję otwarcia Lokaty 
określoną w potwierdzeniu założenia Lokaty, po 

upływie danego okresu umownego. 

§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 

Zmiana redakcyjna 

71. §24 ust. 4 W przypadku Lokaty odnawialnej odsetki, po upływie 

każdego okresu umownego mogą zostać przelane w 
całości na Konto lub dopisane do Lokaty zgodnie z 

dyspozycją Posiadacza, z tym zastrzeżeniem, że w 
przypadku Lokaty założonej za pośrednictwem 
neoBANK24 odsetki w całości dopisywane są do 

Lokaty, a Posiadacz nie ma innej możliwości 
zadysponowania nimi. 

§24 ust. 4 W przypadku Lokaty odnawialnej odsetki, po 

upływie każdego okresu umownego mogą 
zostać przelane w całości na Konto lub dopisane 

do Lokaty zgodnie z dyspozycją otwarcia 
Lokaty, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku 
Lokaty założonej za pośrednictwem neoBANK24 

odsetki w całości dopisywane są do Lokaty, a 
składający dyspozycję otwarcia Lokaty nie 

ma innej możliwości zadysponowania nimi. 

§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 

Zmiana redakcyjna 

72. §24 ust. 5 W trakcie trwania okresu umownego Posiadacz może 

zmienić dyspozycje dotyczącą odsetek, o której mowa 
w ust. 3, z tym zastrzeżeniem, że możliwe jest to tylko 
w przypadku Lokaty założonej w placówce neoBANKU 

lub na podstawie dyspozycji złożonej za 
pośrednictwem Infolinii. 

§24 ust. 5 W trakcie trwania okresu umownego można 

zmienić dyspozycje dotyczącą odsetek, o której 
mowa w ust. 3, z tym zastrzeżeniem, że 
możliwe jest to tylko w przypadku Lokaty 

założonej w placówce neoBANKU. 

§99 ust. 3 pkt 4) i 

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 
 

Ograniczenie 
funkcjonalności 

Infolinii i 
zmiana redakcyjna 

73. §25 ust. 3 Lokata odnawialna oznacza, że jeżeli w dniu 
następnym po upływie pierwszego oznaczonego 
umownego okresu przechowywania wkładu na Lokacie, 

Posiadacz nie złoży dyspozycji zamknięcia Lokaty w 
sposób określony w §27 ust. 1, Lokata zostaje 

automatycznie przedłużona na następny taki sam 
(identyczny) okres umowny, jak w momencie 
zakładania Lokaty, z wysokością oprocentowania 

obowiązującą w neoBANKU dla danego okresu 
umownego z dnia odnowienia Lokaty oraz rodzajem 

stopy procentowej takim samym (identycznym) jak 
rodzaj stopy procentowej z pierwszego oznaczonego 

okresu umownego, chyba, że w warunkach założenia 
Lokaty określono inaczej. Posiadacz przyjmuje do 
wiadomości i wyraża na to zgodę, iż jeśli w dniu 

następnym po upływie oznaczonego okresu umownego 
przechowywania Wkładu nie złoży dyspozycji 

zamknięcia Lokaty w sposób określony w §27 ust. 1, 
Lokata automatycznie zostanie odnowiona zgodnie z 
postanowieniami zdania poprzedzającego, a wysokość 

oprocentowania tak odnowionej Lokaty może być inna 
niż wysokość tego oprocentowania przed jej 

odnowieniem, w zależności od tego jaka wysokość 
oprocentowania będzie obowiązywała w neoBANKU dla 
danego okresu umownego w dniu odnowienia Lokaty. 

Wysokość aktualnego oprocentowania obowiązująca 
dla wskazanego w Umowie okresu umownego 

przechowywania Wkładu dostępna jest w placówkach 
neoBANKU oraz w jego serwisie internetowym pod 
domeną neobank.pl. 

§25 ust. 3 Lokata odnawialna oznacza, że jeżeli w dniu 
następnym po upływie pierwszego oznaczonego 
umownego okresu przechowywania wkładu na 

Lokacie, nie zostanie złożona dyspozycja 
zamknięcia Lokaty w sposób określony w §27 

ust. 1, Lokata zostaje automatycznie 
przedłużona na następny taki sam (identyczny) 
okres umowny, jak w momencie zakładania 

Lokaty, z wysokością oprocentowania 
obowiązującą w neoBANKU dla danego okresu 

umownego z dnia odnowienia Lokaty oraz 
rodzajem stopy procentowej takim samym 

(identycznym) jak rodzaj stopy procentowej z 
pierwszego oznaczonego okresu umownego, 
chyba, że w warunkach założenia Lokaty 

określono inaczej. Posiadacz przyjmuje do 
wiadomości i wyraża na to zgodę, iż jeśli w dniu 

następnym po upływie oznaczonego okresu 
umownego przechowywania Wkładu nie złoży 
dyspozycji zamknięcia Lokaty w sposób 

określony w §27 ust. 1, Lokata automatycznie 
zostanie odnowiona zgodnie z postanowieniami 

zdania poprzedzającego, a wysokość 
oprocentowania tak odnowionej Lokaty może 
być inna niż wysokość tego oprocentowania 

przed jej odnowieniem, w zależności od tego 
jaka wysokość oprocentowania będzie 

obowiązywała w neoBANKU dla danego okresu 
umownego w dniu odnowienia Lokaty. 
Wysokość aktualnego oprocentowania 

obowiązująca dla wskazanego w Umowie okresu 
umownego przechowywania Wkładu dostępna 

jest w placówkach neoBANKU oraz w jego 
serwisie internetowym pod domeną neobank.pl. 

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 
 

Zmiana redakcyjna 

74. §27 ust. 1 
zdanie 

pierwsze 

Posiadacz może zamknąć Lokatę ze skutkiem 
natychmiastowym w każdym czasie bez podania 

przyczyny w formie: 

§27 ust. 1 
zdanie 

pierwsze 

Lokatę można zamknąć ze skutkiem 
natychmiastowym w każdym czasie bez podania 

przyczyny w formie: 

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 

 
Zmiana redakcyjna 

75. §27 ust. 1    
lit. b 

ustnej dyspozycji złożonej za pośrednictwem Infolinii, 
zgodnie z wymogami §12 ust 11. – w przypadku każdej 
Lokaty 

§27 ust. 1 lit. b (uchylony) §99 ust. 3 pkt 4) 
Regulaminu 
 

Ograniczenie 
funkcjonalności 

Infolinii 

76. §27 ust. 5    elektronicznej – w przypadku zamknięcia Lokaty za §27 ust. 5 lit. b elektronicznej – w przypadku zamknięcia Lokaty §99 ust. 3 pkt 4) 
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lit. b pomocą neoBANK24 albo Infolinii, lub na wniosek 
Posiadacza 

za pomocą neoBANK24 lub na wniosek 
Posiadacza 

Regulaminu 
 

Ograniczenie 
funkcjonalności 
Infolinii 

77. §27 ust. 6 W celu realizacji zamknięcia Lokaty określonego w ust. 
1 b, konieczne jest wskazanie przez Posiadacza adresu 

poczty elektronicznej, na który ma zostać przekazane 
potwierdzenie zamknięcia Lokaty. 

§27 ust. 6 (uchylony) §99 ust. 3 pkt 4) 
Regulaminu 

 
Ograniczenie 

funkcjonalności 
Infolinii 

78. §28 ust. 2 Lokata negocjowana oznacza w szczególności 
możliwość negocjowania przez Posiadacza wysokości 
oprocentowania Lokaty na wyższe, niż wynikające z 

oferty neoBANKU, oraz długości okresu umownego, z 
zastrzeżeniem ust. 3. 

§28 ust. 2 Lokata negocjowana oznacza w szczególności 
możliwość negocjowania wysokości 
oprocentowania Lokaty na wyższe, niż 

wynikające z oferty neoBANKU, oraz długości 
okresu umownego, z zastrzeżeniem ust. 3. 

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 
 

Zmiana redakcyjna 

79. §28 ust. 5    
lit. a 

jeśli wynegocjowana długość okresu umownego nie ma 
swojego odpowiednika w długości okresów umownych, 

podanych przez neoBANK do wiadomości Posiadacza 
w sposób określony w §22 ust. 3, lokata negocjowana 

ma charakter nieodnawialny 

§28 ust. 5 lit. a jeśli wynegocjowana długość okresu umownego 
nie ma swojego odpowiednika w długości 

okresów umownych, podanych przez neoBANK 
do wiadomości w sposób określony w §22 ust. 

3, Lokata negocjowana ma charakter 
nieodnawialny 

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 

 
Zmiana redakcyjna 

80. §28 ust. 5    
lit. b 

jeśli długość okresu umownego odpowiada jednej z 
długości okresu umownego, podanych przez neoBANK 
do wiadomości Posiadacza w sposób określony w §22 

ust. 3, lokata negocjowana może mieć charakter 
odnawialny, przy czym jej odnowienie, o ile Posiadacz 

oraz neoBANK nie postanowi inaczej, następuje na 
zasadach określonych w §25 ust. 3 

§28 ust. 5 lit. b jeśli długość okresu umownego odpowiada 
jednej z długości okresu umownego, podanych 
przez neoBANK do wiadomości w sposób 

określony w §22 ust. 3, Lokata negocjowana 
może mieć charakter odnawialny, przy czym jej 

odnowienie, o ile składający dyspozycję oraz 
neoBANK nie postanowią inaczej, następuje na 
zasadach określonych w §25 ust. 3 

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 
 

Zmiana redakcyjna 

81. §29 ust. 4 W celu prawidłowego funkcjonowania neoBANK24 
zalecane jest korzystanie z neoBANK24 na 

komputerach stacjonarnych lub przenośnych, na 
których zainstalowany jest w aktualny i oryginalny 

system operacyjny Microsoft Windows, w wersji 
posiadającej pełne wsparcie techniczne producenta 
oprogramowania oraz współpracującą z tym systemem 

aktualną i oryginalną przeglądarkę internetową 
Microsoft Explorer, Microsoft Edge lub Firefox Mozzilla 

w wersji posiadającej pełne wsparcie techniczne 
producenta oprogramowania. neoBANK nie ponosi 
odpowiedzialności za brak dostępu do neoBANK24, w 

przypadku nie stosowania się przez Posiadacza lub 
Użytkownika do zalecanej przez neoBANK specyfikacji 

technicznej. 

§29 ust. 4 W celu prawidłowego funkcjonowania 
neoBANK24 zalecane jest korzystanie z 

neoBANK24 na komputerach stacjonarnych lub 
przenośnych, na których zainstalowany jest w 

aktualny i oryginalny system operacyjny 
Microsoft Windows, w wersji posiadającej pełne 
wsparcie techniczne producenta 

oprogramowania oraz współpracującą z tym 
systemem aktualną i oryginalną przeglądarkę 

internetową Microsoft Explorer, Microsoft Edge 
lub Firefox Mozzilla w wersji posiadającej pełne 
wsparcie techniczne producenta 

oprogramowania. neoBANK nie ponosi 
odpowiedzialności za brak dostępu do 

neoBANK24, w przypadku nie stosowania się 
przez Użytkownika do zalecanej przez neoBANK 

specyfikacji technicznej. 

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 

 
Zmiana redakcyjna 

82. §30 ust. 2 Z zastrzeżeniem §35 ust. 3, Posiadacz może upoważnić 

inną osobę do dostępu do Konta za pośrednictwem 
neoBANK24. W upoważnieniu tym Posiadacza określa 
zakres dostępu do Konta za pośrednictwem 

neoBANK24, w szczególności w zakresie możliwości 
wykonywania Transakcji płatniczych za 

pośrednictwem neoBANK24, a także czy osobie 
upoważnionej ma być wydany nowy Login, czy ma 
posiadać dostęp do Konta za pośrednictwem 

neoBANK24 za pomocą Loginu, który został już jej 
wydany. Jeżeli upoważnienie o którym mowa w zdaniu 

poprzednim zostało udzielone osobie, której neoBANK 
wydał Login, Posiadacz w może wskazać ten Login w 
upoważnieniu, a neoBANK umożliwi obsługę Konta 

wskazanej przez Posiadacza osobie za pomocą tego 
Loginu w zakresie określonym w upoważnieniu. 

§30 ust. 2 Z zastrzeżeniem §35 ust. 3, Posiadacz może 

upoważnić inną osobę do dostępu do Konta za 
pośrednictwem neoBANK24. W upoważnieniu 
tym Posiadacza określa zakres dostępu do 

Konta za pośrednictwem neoBANK24, w 
szczególności w zakresie możliwości 

wyprowadzania lub inicjowania Transakcji 
płatniczych za pośrednictwem neoBANK24, a 
także czy osobie upoważnionej ma być wydany 

nowy Login, czy ma posiadać dostęp do Konta 
za pośrednictwem neoBANK24 za pomocą 

Loginu, który został już jej wydany. Jeżeli 
upoważnienie o którym mowa w zdaniu 
poprzednim zostało udzielone osobie, której 

neoBANK wydał Login, Posiadacz w może 
wskazać ten Login w upoważnieniu, a neoBANK 

umożliwi obsługę Konta wskazanej przez 
Posiadacza osobie za pomocą tego Loginu w 
zakresie określonym w upoważnieniu. 

§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 
Zmiana redakcyjna 

83. §30 ust. 6     
lit. a 

zmianie Użytkownika Loginu poprzez określenie dla 
nowego Użytkownika danych, wskazanych w ust. 5 

§30 ust. 6 lit. a zmianie Użytkownika poprzez określenie dla 
nowego Użytkownika danych, wskazanych w 

ust. 5 

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 

 
Zmiana redakcyjna 

84. §30 ust. 9 W celu identyfikacji Użytkownika i umożliwienia 
dostępu do neoBANK24, neoBANK każdorazowo w 

momencie logowania weryfikuje Login oraz określone 
przez Użytkownika Hasło albo Hasło inicjujące. 

§30 ust. 9 W celu identyfikacji Użytkownika i umożliwienia 
dostępu do neoBANK24, neoBANK każdorazowo 

w momencie logowania weryfikuje Login oraz 
Kod SMS lub kod wygenerowany przez 
Token. 

§99 ust. 3 pkt 1) 
Regulaminu 

 
Wprowadzenie 

silnego 
uwierzytelnienia 
zgodnie z ustawą o 

usługach 
płatniczych 

85. §30 ust. 11 Po uruchomieniu na wniosek Posiadacza usługi 
neoBANK24, Posiadacz – z zastrzeżeniem ust. 12, 15 i 

15a – otrzymuje wnioskowaną liczbę Loginów oraz dla 
każdego z nich Hasło inicjujące. W przypadku 

§30 ust. 11 Po uruchomieniu na wniosek Posiadacza usługi 
neoBANK24, Posiadacz – z zastrzeżeniem ust. 

12, 15 i 15a – otrzymuje wnioskowaną liczbę 
Loginów oraz dla każdego z nich Hasło. W 

§99 ust. 3 pkt 4) i 
§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
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zawarcia Umowy na odległość, za zgodą Posiadacza, 
Loginy mogą zostać przesłane za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na wskazany przez Posiadacza we 
wniosku o otwarcie Konta adres poczty elektronicznej. 
Dyspozycję przesłania Loginów, o której mowa w 

zdaniu poprzedzającym, Posiadacz może złożyć we 
wniosku o otwarcie Konta lub zadeklarować za 
pośrednictwem Infolinii w trakcie rozmowy z 
pracownikiem neoBANKU. Hasło inicjujące jest 

przekazywane za pośrednictwem wiadomości tekstowej 
SMS, wysyłanej przez neoBANK na Numer 
Posiadacza. Numer, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, Posiadacz określa w formie 
pisemnej w placówce neoBANKU lub deklaruje 
go w trakcie rozmowy z pracownikiem 
neoBANKU za pośrednictwem Infolinii. 

przypadku zawarcia Umowy na odległość, za 
zgodą Posiadacza, Loginy mogą zostać 

przesłane za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na wskazany przez Posiadacza we 
wniosku o otwarcie Konta adres poczty 

elektronicznej. Dyspozycję przesłania Loginów, 
o której mowa w zdaniu poprzedzającym, 

Posiadacz może złożyć we wniosku o otwarcie 
Konta. Hasło jest przekazywane za 

pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS, 
wysyłanej przez neoBANK na Numer. 

Ograniczenie 
funkcjonalności 

Infolinii i 
zmiana redakcyjna 

86. §30 ust. 12 
zdanie 
pierwsze 

Jeżeli wniosek o uruchomienie neoBANK24 został 
złożony za pośrednictwem Elektronicznego profilu, 
neoBANK nie wydaje Loginu oraz Hasła inicjującego, 

tylko przyjmuje do stosowania użyte w trakcie 
rejestracji Elektronicznego profilu: 

§30 ust. 12 
zdanie 
pierwsze 

Jeżeli wniosek o uruchomienie neoBANK24 
został złożony za pośrednictwem 
Elektronicznego profilu, neoBANK nie wydaje 

Loginu oraz Hasła, tylko przyjmuje do 
stosowania użyte w trakcie rejestracji 

Elektronicznego profilu: 

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 
 

Zmiana redakcyjna 

87. §30 ust. 14 Podczas pierwszej identyfikacji w neoBANK24 
Użytkownik wykorzystuje Login oraz Hasło 
inicjujące. Po poprawnej pierwszej identyfikacji 
Użytkownika przez neoBANK w neoBANK24, 

neoBANK24 wymusza zmianę Hasła inicjującego na 
własne Hasło Użytkownika, które musi być różne od 

Hasła inicjującego. Po dokonaniu zmiany Hasło 
inicjujące traci ważność i nie może być ponownie 
wykorzystane. Hasło może być w dowolnym momencie 

zmienione przez Użytkownika. Postanowień niniejszego 
ustępu nie stosuje się do przypadku określonego w ust. 

12. 

§30 ust. 14 Po poprawnej pierwszej identyfikacji 

Użytkownika przez neoBANK w neoBANK24, 
neoBANK24 wymusza zmianę przekazanego 
Hasła na własne Hasło Użytkownika, które musi 

być różne od Hasła przekazanego przez 
neoBANK. Po dokonaniu zmiany Hasło 

przekazane przez neoBANK traci ważność i 
nie może być ponownie wykorzystane. Hasło 
może być w dowolnym momencie zmienione 

przez Użytkownika. Postanowień niniejszego 
ustępu nie stosuje się do przypadku 

określonego w ust. 12. 

§99 ust. 3 pkt 1) 

Regulaminu 
 
Wprowadzenie 

silnego 
uwierzytelnienia 

zgodnie z ustawą o 
usługach 
płatniczych 

88. §30 ust. 14a Brak §30 ust. 14a Jeżeli Użytkownik ma wykorzystywać otrzymany 

Login do składania dyspozycji lub wniosków, w 
tym Transakcji płatniczych musi określić PIN. 

Określenie PIN-u następuje w neoBANK24 i 
wymaga Autoryzacji za pomocą Hasła i Kodu 
SMS lub kodu wygenerowanego przez Token. 

PIN może być w dowolnym momencie 
zmieniony przez Użytkownika. 

§99 ust. 3 pkt 1) 

Regulaminu 
 

Wprowadzenie 
silnego 
uwierzytelnienia 

zgodnie z ustawą o 
usługach 

płatniczych 

89. §30 ust. 15 W przypadku korzystania przez Posiadacza z 

aktywnego Loginu uruchomionego na podstawie 
umowy innego rachunku bankowego prowadzonego 
przez neoBANK na jego rzecz, zawarcie kolejnej 

Umowy umożliwia obsługę tego rachunku w ramach 
istniejącego Loginu. W takiej sytuacji nie postanowień 

ust. 11 i 14 nie stosuje się. 

§30 ust. 15 W przypadku korzystania przez Posiadacza z 

aktywnego Loginu uruchomionego na podstawie 
umowy innego rachunku bankowego 
prowadzonego przez neoBANK na jego rzecz, 

zawarcie kolejnej Umowy umożliwia obsługę 
tego rachunku w ramach istniejącego Loginu. W 

takiej sytuacji nie postanowień ust. 11, 14 i 14a 
nie stosuje się. 

§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 
Zmiana redakcyjna 

90. §30 ust. 15a Jeżeli dostęp do Konta za pośrednictwem neoBANK24 
uzyskuje osoba upoważniona przez Posiadacza, której 
neoBANK wydał Login i Posiadacz wskazał ten Login w 

upoważnieniu, postanowień ust. 11 i 14 nie stosuje się. 

§30 ust. 15a Jeżeli dostęp do Konta za pośrednictwem 
neoBANK24 uzyskuje osoba upoważniona przez 
Posiadacza, której neoBANK wydał Login i 

Posiadacz wskazał ten Login w upoważnieniu, 
postanowień ust. 11, 14 i 14a nie stosuje się. 

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 
 

Zmiana redakcyjna 

91. §30 ust. 16 Posiadacz albo Użytkownik zobowiązany jest do 
nieujawniania Loginu, Hasła inicjującego oraz 

Hasła, które powinien przechowywać z zachowaniem 
wszelkich zasad bezpieczeństwa określonych w §37. 

§30 ust. 16 Posiadacz albo Użytkownik zobowiązani są do 
nieujawniania Loginu, Hasła oraz PIN-u, które 

powinni przechowywać z zachowaniem 
wszelkich zasad bezpieczeństwa określonych w 
§37. 

§99 ust. 4 pkt 1) i 
5) Regulaminu 

oraz 
§99 ust. 3 pkt 1) 
Regulaminu 

 
Poprawienie 

błędów językowych 
i zmiana 
redakcyjna 

oraz 
wprowadzenie 

silnego 
uwierzytelnienia 

zgodnie z ustawą o 
usługach 
płatniczych 

92. §30 ust. 17 neoBANK nie ma możliwości odtworzenia Hasła 
inicjującego. W przypadku jego utraty Posiadacz 

może złożyć dyspozycję, wygenerowania nowego Hasła 
inicjującego na swój koszt. 

§30 ust. 17 neoBANK nie ma możliwości odtworzenia Hasła. 
W przypadku jego utraty Posiadacz może złożyć 

dyspozycję, wygenerowania nowego Hasła na 
swój koszt. 

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 

 
Zmiana redakcyjna 

93. §30 ust. 20 Użytkownik może dokonać zmiany aktywnej metody 
Autoryzacji za pośrednictwem neoBANK24, z tym 

zastrzeżeniem, że zmiana metody na Autoryzację 
kodem wygenerowanym przez Token wymaga zgody 
neoBANKU. 

§30 ust. 20 (uchylony) §99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 

 
Zmiana redakcyjna 

94. §33 ust. 1 W przypadku wskazania dla Loginu Autoryzacji za §33 ust. 1 W przypadku wskazania dla Loginu Autoryzacji §99 ust. 3 pkt 1) 
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pomocą Tokena, neoBANK w momencie uruchomienia 
Loginu wydaje dla Loginu Token wraz z PIN-em. Dla 

każdego Loginu neoBANK wydaje odrębny Token wraz 
z PIN-em. 

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. 

Regulaminu 
 

Wprowadzenie 
silnego 
uwierzytelnienia 

zgodnie z ustawą o 
usługach 

płatniczych 

95. §33 ust. 4 W przypadku pięciokrotnego z rzędu wprowadzenia 

błędnego PIN-u, 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. 

§33 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. 

§99 ust. 3 pkt 1) 

Regulaminu 
 

Wprowadzenie 
silnego 
uwierzytelnienia 

zgodnie z ustawą o 
usługach 

płatniczych 

96. §36 ust. 1 Użytkownik może składać dyspozycje wykonania 

Transakcji płatniczych za pośrednictwem neoBANK24, 
o ile Login posiada taką funkcjonalność. W celu 
ochrony środków pieniężnych Posiadacza neoBANK 

wprowadza dla każdego Loginu dodatkowe 
zabezpieczenia w postaci limitów dla operacji 

wykonywanych za pomocą neoBANK24. Jeżeli 
neoBANK24 dla danego Loginu jest dostępna za 
pośrednictwem różnych systemów informatycznych 

limity operacji dla tego Loginu dotyczą każdego z tych 
systemów informatycznych z osobna. 

§36 ust. 1 Użytkownik może składać dyspozycje wykonania 

Transakcji płatniczych za pośrednictwem 
neoBANK24, o ile Login posiada taką 
funkcjonalność. Uprawnienie Użytkownika 
do składania dyspozycji wykonania 
Transakcji płatniczych za pośrednictwem 
neoBANK24 może być ograniczone 
wyłącznie do możliwości wprowadzenia 
zlecenia płatniczego bez możliwości 
zainicjowania Transakcji płatniczej. W celu 
ochrony środków pieniężnych Posiadacza 

neoBANK wprowadza dla każdego Loginu 
dodatkowe zabezpieczenia w postaci limitów dla 

operacji wykonywanych za pomocą neoBANK24. 
Jeżeli neoBANK24 dla danego Loginu jest 
dostępna za pośrednictwem różnych systemów 

informatycznych limity operacji dla tego Loginu 
dotyczą każdego z tych systemów 

informatycznych z osobna. 

§99 ust. 3 pkt 1) 

Regulaminu 
 
Wprowadzenie 

silnego 
uwierzytelnienia 

zgodnie z ustawą o 
usługach 
płatniczych 

97. §37 ust. 1 Dostęp do neoBANK24 przy użyciu Loginu oraz 
Hasła lub Hasła inicjującego ma wyłącznie 
Użytkownik. 

§37 ust. 1 Dostęp do neoBANK24 ma wyłącznie 

Użytkownik. 

§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 
Zmiana redakcyjna 

98. §37 ust. 2 W przypadku podejrzenia, że osoba nieuprawniona ma 
dostęp lub korzysta z neoBANK24 oraz w przypadku 

utraty Loginu lub Hasła, utraty lub zniszczenia Tokena 
albo utraty, zbycia, zmiany Numeru, bądź też 

uzasadnionego podejrzenia, iż Login, Hasło, 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 §39. 

§37 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 

§39. 

§99 ust. 3 pkt 1) 
Regulaminu 

 
Wprowadzenie 

silnego 
uwierzytelnienia 
zgodnie z ustawą o 

usługach 
płatniczych 

99. §37 ust. 3b Użytkownik nie powinien: 

a. pozostawiać bez nadzoru niezabezpieczonego 
sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego 
przez niego do logowania do neoBANK24; 
b. powierzać osobom trzecim sprzętu 
teleinformatycznego wykorzystywanego przez 
niego do logowania do neoBANK24; 
c. logować się do neoBANK24 za pomocą sprzętu 
teleinformatycznego osoby trzeciej; 
d. korzystać z neoBANK24 za pośrednictwem sprzętu 
teleinformatycznego połączonego z siecią Internet 
w sposób niezapewniający należytego bezpieczeństwa, 
w szczególności połączonego z siecią Internet za 

pomocą sieci publicznej. 

§37 ust. 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. 

§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 

Zmiana redakcyjna 

100. §37 ust. 4 Posiadacz przez zawarcie Umowy zobowiązuje się do: 
a. przestrzegania postanowień zawartych w Umowie, w 
tym w Regulaminie; 

b. ochrony Loginu, Hasła, Hasła inicjującego, 
Tokena, PIN-u, sprzętu teleinformatycznego 
wykorzystywanego do logowania do neoBANK24 
oraz Numeru i Kodu SMS przed dostępem osób 
nieuprawnionych; 

§37 ust. 4 Posiadacz przez zawarcie Umowy zobowiązuje 
się do: 
a. przestrzegania postanowień zawartych w 

Umowie, w tym w Regulaminie; 
b. ochrony Loginu, Hasła, Tokena, kodu 
dostępowego do Tokena, PIN-u, 
komputera, telefonu albo innego 
urządzenia służącego do dostępu do 

§99 ust. 3 pkt 1) i 
§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 

 
Wprowadzenie 

silnego 
uwierzytelnienia 
zgodnie z ustawą o 
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c. przechowywania Loginu, Hasła, PIN-u, Hasła 
inicjującego, sprzętu teleinformatycznego 
wykorzystywanego do logowania do neoBANK24, 
Numeru oraz numeru telefonu komórkowego 
służącego do odbioru Kodów SMS z zachowaniem 

należytej staranności; 
d. nie udostępniania osobom nieuprawnionym 

Loginu, Hasła, PIN-u, Hasła inicjującego, Tokena, a 
także sprzętu teleinformatycznego 
wykorzystywanego do logowania do neoBANK24 
oraz Numeru i numeru telefonu komórkowego 
służącego do odbioru Kodów SMS; 

e. niezwłocznego zgłaszania neoBANKOWI utraty 
Loginu, Hasła, Hasła inicjującego, Tokena, PIN-u, 

sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego 
do logowania do neoBANK24, telefonu komórkowego 
służącego do odbioru Kodów SMS; 

f. nie przechowywania Loginu, Hasła, PIN-u, Hasła 
inicjującego razem z Tokenem, sprzętem 
teleinformatycznym wykorzystywanym do 
logowania do neoBANK24 albo Numerem; 
g. poinformowania i zobligowania wszystkich 

Użytkowników do przestrzegania postanowień lit. a–f. 

neoBANK24, Numeru, Kodu SMS oraz telefonu 
komórkowego służącego do odbioru 
Kodów SMS przed dostępem osób 
nieuprawnionych; 
c. przechowywania Loginu, Hasła, Tokena, 
kodu dostępowego do Tokena, PIN-u, 
komputera, telefonu albo innego 
urządzenia służącego do dostępu do 
neoBANK24, Numeru oraz telefonu 

komórkowego służącego do odbioru Kodów SMS 
z zachowaniem należytej staranności; 
d. nieudostępniania osobom nieuprawnionym 

Loginu, Hasła, PIN-u, Tokena, kodu 
dostępowego do Tokena, a także 

komputera, telefonu albo innego 
urządzenia służącego do dostępu do 
neoBANK24, Numeru i telefonu komórkowego 

służącego do odbioru Kodów SMS; 
e. niezwłocznego zgłaszania neoBANKOWI 

utraty Loginu, Hasła, Tokena, kodu 
dostępowego do Tokena, PIN-u, 
komputera, telefonu albo innego 
urządzenia służącego do dostępu do 
neoBANK24, Numeru lub telefonu 

komórkowego służącego do odbioru Kodów 
SMS; 
f. nieprzechowywania Loginu, Hasła, kodu 
dostępowego do Tokena lub PIN-u razem z 
Tokenem, komputerem, telefonem albo 
innym urządzeniem służącym do dostępu 
do neoBANK24, telefonem komórkowym 
służącym do odbioru Kodów SMS albo 
Numerem; 
g. poinformowania i zobligowania wszystkich 

Użytkowników do przestrzegania postanowień 
lit. a–f. 

usługach 
płatniczych i 

zmiana redakcyjna 

101. §39 ust. 1 Dyspozycję zablokowania dostępu do odpowiedniej 
usługi Posiadacz składa w formie pisemnej lub ustnej, 

zgodnie z wymogami §12. Niezależnie od formy 
składania dyspozycji, określonej w zdaniu 
poprzednim, Posiadacz, Użytkownik lub Użytkownik 
Loginu może dokonać blokady Loginu za pomocą 
neoBANK24. 

§39 ust. 1 Dyspozycję zablokowania dostępu do 
odpowiedniej usługi składa się w formie 

pisemnej lub ustnej, zgodnie z wymogami §12. 
Posiadacz lub Użytkownik mogą także 
dokonać blokady Loginu za pomocą 

neoBANK24. 

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 

 
Zmiana redakcyjna 

102. §39 ust. 2    
lit. 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 zamiany Numeru, bądź też uzasadnionego 
podejrzenia, iż Login, Hasło, Token lub Numer są 

wykorzystywane przez osobę nieuprawnioną 

§39 ust. 2 lit. 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 

§99 ust. 3 pkt 1) i 
§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 
Wprowadzenie 

silnego 
uwierzytelnienia 

zgodnie z ustawą o 
usługach 
płatniczych i 

zmiana redakcyjna 

103. §39 ust. 4    

lit. a 

w przypadku neoBANK24 o wydanie nowego Hasła 

inicjującego albo Tokena lub zmianę Numeru 

§39 ust. 4 lit. a w przypadku neoBANK24 o wydanie nowego 

Hasła albo Tokena lub zmianę Numeru 

§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 

Zmiana redakcyjna 

104. §40 ust. 2    

lit. a 

w przypadku dziewięciokrotnego z rzędu 

wprowadzenia błędnego Hasła lub Hasła 
inicjującego dla danego Loginu. W takim 

przypadku dostęp do neoBANK24 dla danego Loginu 
zostanie trwale zablokowany. neoBANK na podstawie 
dyspozycji Posiadacza może odblokować dostęp do 

neoBANK24 lub wydać nowe Hasło inicjujące 

§40 ust. 2 lit. a w przypadku pięciokrotnego z rzędu 

wprowadzenia błędnego Hasła lub Kodu SMS 
albo kodu wygenerowanego przez Token. 

W takim przypadku dostęp do neoBANK24 dla 
danego Loginu zostanie trwale zablokowany. 
neoBANK na podstawie dyspozycji Posiadacza 

może odblokować dostęp do neoBANK24 lub 
wydać nowe Hasło 

§99 ust. 3 pkt 1) 

Regulaminu 
 

Wprowadzenie 
silnego 
uwierzytelnienia 

zgodnie z ustawą o 
usługach 

płatniczych 

105. §41 ust. 2 Posiadacza obciążają kwoty operacji na Koncie, jeśli 

Posiadacz lub Użytkownik udostępnił osobom 
nieupoważnionym Login, Hasło inicjujące, Hasło, 
PIN, Token, Kod SMS lub Numer. 

§41 ust. 2 Posiadacza obciążają kwoty operacji na Koncie, 

jeśli Posiadacz lub Użytkownik udostępnił 
osobom nieupoważnionym: Login, Hasło, PIN, 
Token, kod dostępowy do Tokena, Kod SMS, 

komputer, telefon albo inne urządzenie 
służące do dostępu do neoBANK24, 
telefon komórkowy służący do odbioru 
Kodów SMS lub Numer. 

§99 ust. 3 pkt 1) 

Regulaminu 
 
Wprowadzenie 

silnego 
uwierzytelnienia 

zgodnie z ustawą o 
usługach 
płatniczych 

106. §41 ust. 3 neoBANK ponosi pełną odpowiedzialność za dostęp do 
neoBANK24 do chwili wydania Posiadaczowi Loginu 

oraz Hasła inicjującego. Po wydaniu Loginu oraz 
Hasła inicjującego, neoBANK nie ponosi 

odpowiedzialności za udostępniony Login,   ani za 
zrealizowane przez neoBANK zgodnie z Regulaminem 
Transakcje płatnicze i Zasilenia, ani za informacje 

§41 ust. 3 neoBANK ponosi pełną odpowiedzialność za 
dostęp do neoBANK24 do chwili wydania 

Posiadaczowi Loginu oraz Hasła. Po wydaniu 
Loginu oraz Hasła, neoBANK nie ponosi 

odpowiedzialności za udostępniony Login, ani za 
zrealizowane przez neoBANK zgodnie z 
Regulaminem dyspozycje lub wnioski, ani za 

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 

 
Zmiana redakcyjna 
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przesłane przez neoBANK zgodnie z Regulaminem, z 
zastrzeżeniem postanowień §14a. 

informacje przesłane przez neoBANK zgodnie z 
Regulaminem, z zastrzeżeniem postanowień 

§14a. 

107. §43 ust. 1 Posiadacz uzyskuje dostęp do otrzymywania informacji 

telefonicznej o Koncie, po zawarciu Umowy oraz, w 
przypadku informacji o saldzie Konta i 
wykonanych operacjach, wskazaniu hasła 
dostępu do tej usługi. Informacja telefoniczna nie 
jest tożsama z usługą neoSMS. 

§43 ust. 1 Posiadacz uzyskuje dostęp do otrzymywania 

informacji telefonicznej o Koncie po zawarciu 
Umowy. Informacja telefoniczna nie jest 
tożsama z usługą neoSMS. 

§99 ust. 3 pkt 4) 

Regulaminu 
 
Ograniczenie 

funkcjonalności 
Infolinii 

108. §44 1. neoBANK zobowiązuje się do umożliwienia 
Posiadaczowi, z zastrzeżeniem ust. 2, uzyskania 

dostępu do informacji o: danych zawartych w Umowie 
oraz parametrach uruchomionych usług. 
2. Posiadacz uzyskuje dostęp do informacji 
telefonicznej o saldzie Konta i wykonanych 
operacjach (w tym o: Dostępnych środkach, 
wykonanych Transakcjach płatniczych, historii 
wykonanych Transakcji płatniczych, 
ustanowionych zleceniach stałych i poleceniach 
zapłaty, zakresie udzielonych pełnomocnictw), 
pod warunkiem wskazania hasła. 

§44 neoBANK zobowiązuje się do umożliwienia 
Posiadaczowi, z zastrzeżeniem §45, uzyskania 

dostępu do informacji o danych zawartych w 
Umowie oraz parametrach uruchomionych 
usług. 

§99 ust. 3 pkt 4) i 
§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 
Ograniczenie 

funkcjonalności 
Infolinii i 

zmiana redakcyjna 

109. §45 1. Warunkiem uzyskania informacji telefonicznej jest 
przeprowadzenie pozytywnej weryfikacji Posiadacza 

podczas rozmowy z pracownikiem neoBANKU oraz, w 
przypadku informacji o saldzie Konta i 
wykonanych operacjach, poprawne podanie 
hasła wskazanego przez Posiadacza. 
2. Weryfikacja Posiadacza, o której mowa w ust. 
1, odbywa się na podstawie danych osobowych 
Posiadacza zawartych w dokumentach 
tożsamości Posiadacza przetwarzanych przez 
neoBANK oraz danych zawartych w Umowie.  
3. W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z 
warunków wskazanych w ust. 1, informacja 
telefoniczna nie zostanie udzielona. 

§45 Warunkiem uzyskania informacji telefonicznej 
jest przeprowadzenie pozytywnej weryfikacji 

Posiadacza podczas rozmowy z pracownikiem 
neoBANKU oraz dokonanie Autoryzacji. 

§99 ust. 3 pkt 1) i 
4) oraz 

§99 ust. 4 pkt 5) 
Regulaminu 

 
Wprowadzenie 
silnego 

uwierzytelnienia 
zgodnie z ustawą o 

usługach 
płatniczych i 
ograniczenie 

funkcjonalności 
Infolinii oraz 

zmiana redakcyjna 

110. §46 1. Dostęp do informacji telefonicznej o Koncie, 
w tym do usługi informacji telefonicznej, ma 
Posiadacz. 
2. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie co do 

autentyczności tożsamości Posiadacza, neoBANK jest 
uprawniony do odmowy udzielenia informacji, o 

których mowa w §43 oraz §44. 

§46 Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie co do 

autentyczności tożsamości Posiadacza, 
neoBANK jest uprawniony do odmowy 
udzielenia informacji, o których mowa w §44. 

§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 
Zmiana redakcyjna 

111. §51 ust. 3 neoBANK dopuszcza na wniosek Posiadacza, możliwość 

przesłania za pośrednictwem operatora pocztowego 
Karty oraz PIN-Mailera, na adres korespondencyjny 

Użytkownika karty lub odbiór Karty w innej placówce 
neoBANKU niż podpisano Umowę lub umowę dotyczącą 
Karty. 

§51 ust. 3 neoBANK dopuszcza na wniosek Posiadacza, 

możliwość przesłania za pośrednictwem 
operatora pocztowego Karty oraz PIN-Mailera, 

na adres korespondencyjny Użytkownika Karty 
lub odbiór Karty w innej placówce neoBANKU 
niż podpisano Umowę lub umowę dotyczącą 

Karty. 

§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 

Zmiana redakcyjna 

112. §75 ust. 1 

zdanie 
ostatnie 

Decyzja o zmianie wysokości oprocentowania Konta 
może zostać podjęta niezwłocznie po zaistnieniu 
którejkolwiek z ww. przesłanek, nie później 
jednak niż w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni 
od dnia zaistnienia przesłanki w oparciu o którą 
dokonano zmiany, o czym neoBANK 
niezwłocznie powiadamia Posiadacza. 

§75 ust. 1 

zdanie ostatnie 

Zmiana wysokości oprocentowania może 

nastąpić w terminie dwunastu miesięcy od 
dnia wystąpienia przesłanki. 

§99 ust. 3 pkt 4) 

Regulaminu 
 

Wprowadzenie 
terminu na 
dokonanie zmiany 

wysokości 
oprocentowania 

113. §76 ust. 6 
zdanie 

ostatnie 

Decyzja o zmianie wysokości opłaty lub prowizji 
może zostać podjęta, a w przypadku obniżki – 
dokonanej na zasadach określonych w zdaniu 
poprzedzającym – musi zostać podjęta, 
niezwłocznie po zaistnieniu którejkolwiek z ww. 
przesłanek, nie później jednak niż w ciągu 90 
(dziewięćdziesięciu) dni od dnia zaistnienia 

przesłanki w oparciu, o którą dokonano zmiany. 

§76 ust. 6 
zdanie ostatnie 

Zmiana wysokości opłaty lub prowizji może 
nastąpić w terminie dwunastu miesięcy od 

dnia wystąpienia przesłanki. 

§99 ust. 3 pkt 4) 
Regulaminu 

 
Wprowadzenie 
terminu na 

dokonanie zmiany 
wysokości opłaty 

lub prowizji 

114. §76 ust. 7 

zdanie 
ostatnie 

Decyzja o zniesieniu opłaty lub prowizji określonej 
w Taryfie musi zostać podjęta, niezwłocznie po 
zaistnieniu którejkolwiek z ww. przesłanek. 

§76 ust. 7 

zdanie ostatnie 

Zniesienie opłaty lub prowizji musi nastąpić 

niezwłocznie po zaistnieniu którejkolwiek z ww. 
przesłanek. 

§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 
Zmiana redakcyjna 

115. §76 ust. 8 
zdanie 

przedostatnie 

Decyzja o wprowadzeniu nowej opłaty lub prowizji 
może zostać podjęta niezwłocznie po zaistnieniu 
którejkolwiek z ww. przesłanek zmiany, nie 
później jednak niż w ciągu 90 
(dziewięćdziesięciu) dni od dnia zaistnienia 
przesłanki. 

§76 ust. 8 
zdanie 

przedostatnie 

Wprowadzenie nowej opłaty lub prowizji 
może nastąpić w terminie dwunastu 
miesięcy od dnia wystąpienia przesłanki. 

§99 ust. 3 pkt 4) 
Regulaminu 

 
Zmiana terminu na 

wprowadzenie 
nowej opłaty lub 

prowizji 

116. §76 ust. 9 
zdanie 

ostatnie 

Decyzja o zmianie Taryfy może zostać podjęta 
niezwłocznie po zaistnieniu którejkolwiek z ww. 
przesłanek zmiany, nie później jednak niż w 
ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia 

zaistnienia przesłanki. 

§76 ust. 9 
zdanie ostatnie 

Wprowadzenie w Taryfie innych zmian niż 
określone w ust. 6–8 może nastąpić w 
terminie dwunastu miesięcy od dnia 
wystąpienia przesłanki. 

§99 ust. 3 pkt 4) 
Regulaminu 

 
Wprowadzenie 

terminu na 
dokonanie zmiany 
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Taryfy 

117. §80 ust. 1 Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej powinno 

mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 
Pełnomocnictwo może być udzielone na formularzu 

bankowym, bądź na innym dokumencie. 
Pełnomocnictwo takie powinno zawierać nazwisko i 
imię Posiadacza oraz pełnomocnika, numery PESEL (w 

przypadku osób z nadanym numerem PESEL), cechy 
dokumentu tożsamości, numer Konta, określać 

czynności do wykonywania których pełnomocnik jest 
umocowany, ewentualnie wysokość kwoty do wypłaty 

cyframi i słownie oraz podpis Posiadacza, zgodny ze 
wzorem podpisu złożonym przez Posiadacza w 
neoBANKU. 

§80 ust. 1 Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej 

powinno mieć formę pisemną pod rygorem 
nieważności. Pełnomocnictwo może być 

udzielone na formularzu bankowym, bądź na 
innym dokumencie. Pełnomocnictwo takie 
powinno zawierać nazwisko i imię Posiadacza 

oraz pełnomocnika, numery PESEL (w 
przypadku osób z nadanym numerem PESEL), 

cechy dokumentu tożsamości, numer Konta, 
określać czynności do wykonywania których 

pełnomocnik jest umocowany, ewentualnie 
wysokość kwoty do wypłaty cyframi i słownie 
oraz podpis Posiadacza, zgodny ze wzorem 

podpisu złożonym przez Posiadacza w 
neoBANKU lub poświadczony przez 
notariusza, w urzędzie gminy (urzędzie 
miasta) lub przez zakład zamknięty, w 
szczególności przez szpital lub 
sanatorium, w którym przebywa 
Posiadacz, a także, jeżeli pełnomocnik ma 
mieć dostęp do informacji o Koncie, 
upoważnienie dla neoBANKU do 
przekazywania pełnomocnikowi 
informacji dotyczących Konta 
stanowiących tajemnicę bankową w 
trybie art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 – Prawo bankowe (Dz. U. z 
1997 r. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.). 

§99 ust. 3 pkt 4) 

Regulaminu 
 

Zmiana oferty w 
zakresie 
dopuszczalnych 

form 
pełnomocnictw 

118. §99 ust. 3 
zdanie 

ostatnie 

Decyzja o zmianie Regulaminu może zostać 
podjęta niezwłocznie po zaistnieniu 
którejkolwiek z ww. przesłanek zmiany, nie 
później jednak niż w ciągu 90 
(dziewięćdziesięciu) dni od dnia zaistnienia 
przesłanki. 

§99 ust. 3 
zdanie ostatnie 

Zmiana Regulaminu może nastąpić w 
terminie  dwunastu miesięcy od dnia 

wystąpienia przesłanki. 

§99 ust. 3 pkt 4) 
Regulaminu 

 
Wprowadzenie 

terminu na 
dokonanie zmiany 

Regulaminu 

119. §99 ust. 5 neoBANK informuje Posiadacza 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. Na 

doręczenie informacji o zmianach Regulaminu za 
pośrednictwem poczty elektronicznej wymagana jest 
zgoda Posiadacza. 

§99 ust. 5 neoBANK informuje Posiadacza o zmianach 

Regulaminu, wraz ze wskazaniem podstaw 
prawnych i faktycznych uzasadniających 
zmianę, poprzez doręczenie informacji w 
postaci papierowej lub elektronicznej na 
wskazany neoBANKOWI adres 
korespondencyjny, adres poczty 
elektronicznej do kontaktu albo osobiście. 
Na doręczenie informacji o zmianach 

Regulaminu za pośrednictwem poczty 
elektronicznej wymagana jest zgoda 

Posiadacza. 

§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 
Zmiana redakcyjna 

120. §100 ust. 2 

zdanie 
ostatnie 

Decyzja o zmianie Umowy (tj. wypowiedzeniu 
postanowień Umowy) może zostać podjęta 
niezwłocznie po zaistnieniu którejkolwiek z ww. 
przesłanek zmiany, nie później jednak niż w 
ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia 
zaistnienia przesłanki, w oparciu o którą 
dokonano zmiany Umowy. 

§100 ust. 2 

zdanie ostatnie 

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

§99 ust. 3 pkt 4) 

Regulaminu 
 
Wprowadzenie 

terminu na 
dokonanie zmiany 

Umowy 

121. §100 ust. 3 neoBANK przesyła wypowiedzenie postanowień 

Umowy, 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, nie 

później niż na 2 (dwa) miesiące przed planową datą 
wejścia w życie zmian Umowy. Na doręczenie 

wypowiedzenia postanowień Umowy za pośrednictwem 
poczty elektronicznej wymagana jest zgoda Posiadacza. 

§100 ust. 3 neoBANK przesyła wypowiedzenie postanowień 

Umowy, wraz ze wskazaniem podstaw 
prawnych i faktycznych uzasadniających 
zmianę, poprzez doręczenie informacji w 
postaci papierowej lub elektronicznej na 
wskazany neoBANKOWI adres 
korespondencyjny, adres poczty 
elektronicznej do kontaktu albo osobiście, 

nie później niż na 2 (dwa) miesiące przed 
planową datą wejścia w życie zmian Umowy. Na 
doręczenie wypowiedzenia postanowień Umowy 

za pośrednictwem poczty elektronicznej 
wymagana jest zgoda Posiadacza. 

§99 ust. 4 pkt 5) 

Regulaminu 
 
Zmiana redakcyjna 

122. §101 W sprawach nieuregulowanych w Umowie, w tym w 
Regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności 
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo 
bankowe (Dz.U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939 z 
późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 
Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z 
późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - 
Prawo dewizowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 
1178 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia19 sierpnia 
2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011 r. 
Nr 199, poz. 1175 z późn. zm.). 

§101 W sprawach nieuregulowanych w Umowie, w 
tym w Regulaminie znajdują zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

§99 ust. 4 pkt 5) 
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. 
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