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INTELIGO 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 
inteligo.pl 
tel. 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 
adres korespondencyjny: 
ul. Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa 

Wykaz zmian w Regulaminie otwierania i prowadzenia lokat terminowych w walucie 
polskiej w ramach Konta Inteligo 

Poza zmianami zaprezentowanymi w poniższej tabeli (zestawieniu) zmianie uległa numeracja: 
1) działów i rozdziałów, 
2) poszczególnych jednostek redakcyjnych (paragrafów, ustępów, punktów itd.), 
3) poszczególnych odwołań. 

 

Zmiany Podstawa 

prawna zmiany 

Okoliczności 

faktyczne zmiany 

Było: 

Regulamin otwierania i prowadzenia lokat 

terminowych w złotych polskich w ramach 

Konta Inteligo. 

 

Jest: 

Regulamin otwierania i prowadzenia lokat 

terminowych w walucie polskiej w ramach 

Konta Inteligo. 

zmiana 

porządkowa 

 

 

 

Uchwała Zarządu 

Banku  

Było: 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Regulamin otwierania i prowadzenia 

lokat terminowych w walucie polskiej  

w ramach Konta Inteligo, zwany dalej 

„Regulaminem” określa zasady 

otwierania, prowadzenia i 

rozwiązywania rachunków lokat 

terminowych w złotych polskich, 

oferowanych w ramach Konta Inteligo, 

zwanych dalej „Lokatami”. 

2. Regulamin nie ma zastosowania do Igo 

Lokaty z miesięczną kapitalizacją 

odsetek. 

 

Jest: 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin otwierania i prowadzenia 

lokat terminowych w walucie polskiej w 

ramach Konta Inteligo („Regulamin”) 

określa zasady otwierania, prowadzenia 

i rozwiązywania rachunków lokat 

terminowych w walucie polskiej, 

oferowanych w ramach Konta Inteligo 

(„Lokaty)”. 

2. Regulamin nie ma zastosowania do Igo 

Lokaty z miesięczną kapitalizacją 

odsetek. 

 

zmiana 

porządkowa 

doprecyzowanie 

zapisów 

Było: 

§ 3 ust. 2. 

 

2. Tabela opłat i prowizji jest 

udostępniana Posiadaczowi Konta 

Inteligo prywatnego lub firmowego 

(zwanego dalej „Klientem”) przed 

zawarciem umowy Lokaty i dostępna 

jest w postaci elektronicznej na stronie 

inteligo.pl. 

Jest: 

§ 3 ust. 2. 

 

2. Tabela opłat i prowizji jest 

udostępniana Posiadaczowi Konta 

Inteligo prywatnego lub firmowego 

(„Klient”) przed zawarciem umowy 

Lokaty i dostępna jest w postaci 

elektronicznej na stronie inteligo.pl. 

zmiana 

porządkowa 

 

 

doprecyzowanie 

zapisów 

  

 

Było: 

Rozdział 3. Warunki prowadzenia i 

zerwania Lokaty. 

§ 6. 

1. Umowa Lokaty zawierana jest na czas 

określony przez Klienta w dyspozycji 

otwarcia Lokaty (zwany dalej „okresem 

umownym”). 

 

Jest: 

Rozdział 3. Warunki otwierania Lokaty. 

§ 6. 

1. Umowa Lokaty zawierana jest na czas 

określony przez Klienta w dyspozycji 

otwarcia Lokaty („okres umowny”). 

 

zmiana 

porządkowa  

 

doprecyzowanie 

zapisów  

Było: 

§.11   

1. Dyspozycja Klienta wypłaty środków 

pieniężnych zgromadzonych na Lokacie 

Jest: 

§.11  

1. Dyspozycja Klienta wypłaty środków 

pieniężnych zgromadzonych na Lokacie 

zmiana 

porządkowa  

doprecyzowanie 

zapisów  
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przed upływem okresu umownego z 

wyłączeniem przypadku,  

dopuszczającego częściowe wypłaty 

środków z Lokaty zgodnie ze 

Szczegółowymi Warunkami Lokaty 

przed upływem okresu umownego, o 

czym mowa w § 7, jest równoznaczna z 

dyspozycją zerwania umowy Lokaty. 

2. W przypadku, dopuszczającym 

częściowe wypłaty środków z Lokaty 

zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami 

Lokaty, o czym mowa w § 7, zerwanie  

umowy Lokaty stanowi wypłata 

środków pieniężnych zgromadzonych 

na Lokacie poniżej minimalnej 

wymaganej kwoty. 

3. W przypadku zerwania umowy Lokaty, 

Bank nalicza oprocentowanie według 

zasad określonych w Szczegółowych 

Warunkach Lokaty, o których mowa w 

§ 5 ust 2 albo w Tabeli oprocentowania 

udostępnionej  przy zawieraniu przez 

Klienta umowy Konta Inteligo.  

4. W przypadku zerwania umowy Lokaty, 

środki pieniężne zgromadzone na 

Lokacie wraz z należnymi odsetkami, o 

ile przysługują przekazywane są w dniu 

jej zerwania na rachunek główny Konta 

Inteligo Klienta.  

 

przed upływem okresu umownego z 

wyłączeniem przypadku,  

dopuszczającego częściowe wypłaty 

środków z Lokaty zgodnie ze 

Szczegółowymi Warunkami Lokaty 

przed upływem okresu umownego, o 

czym mowa w § 7, jest równoznaczna z 

dyspozycją rozwiązania umowy Lokaty 

(zerwania Lokaty). 

2. W przypadku, dopuszczającym 

częściowe wypłaty środków z Lokaty 

zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami 

Lokaty, o czym mowa w § 7, 

rozwiązanie  umowy Lokaty (zerwanie 

Lokaty) stanowi wypłata środków 

pieniężnych zgromadzonych na Lokacie 

poniżej minimalnej wymaganej kwoty. 

3. W przypadku rozwiązania umowy 

Lokaty (zerwania Lokaty), Bank nalicza 

oprocentowanie według zasad 

określonych w Szczegółowych 

Warunkach Lokaty, o których mowa w 

§ 5 ust 2 albo w Tabeli oprocentowania 

udostępnionej  przy zawieraniu przez 

Klienta umowy Konta Inteligo.  

4. W przypadku rozwiązania umowy 

Lokaty (zerwania Lokaty), środki 

pieniężne zgromadzone na Lokacie 

wraz z należnymi odsetkami, o ile 

przysługują przekazywane są w dniu jej 

rozwiązania (zerwania Lokaty) na 

rachunek główny Konta Inteligo 

Klienta.  

Było: 

Rozdział 4. Warunki rozwiązania umowy 

Lokaty. 

§ 12 ust 2 

2. Rozwiązanie umowy Lokaty na skutek 

jej wypowiedzenia przez Klienta w 

wyniku dopuszczalnej jednostronnej 

zmiany przez Bank umowy Lokaty  

nie stanowi zerwania Lokaty. 

 

Jest: 

Rozdział 3. Warunki prowadzenia i 

zerwania Lokaty. 

§ 12. 

2. Rozwiązanie umowy Lokaty na skutek 

jej wypowiedzenia przez Klienta  

w wyniku dopuszczalnej jednostronnej 

zmiany przez Bank umowy Lokaty  

nie stanowi naruszenia warunków 

umownych Lokaty. 

 

zmiana 

porządkowa 

doprecyzowanie 

zapisu 

Było: 

Rozdział 5. Postanowienia końcowe 

§ 13 ust 2 

2. Dla lokat z opcją dopłat lub wypłat 

częściowych PKO Bank Polski SA 

przekazuje Klientowi nieodpłatnie, co 

najmniej raz w roku kalendarzowym, 

zestawienie opłat, o którym mowa w 

art. 32b ustawy za okres objęty danym 

zestawieniem. 
 

Jest: 

Rozdział 4. Postanowienia końcowe 

§ 13 ust 2 

2. Dla Lokat z opcją dopłat lub wypłat 

częściowych PKO Bank Polski SA 

przekazuje Klientowi nieodpłatnie, co 

najmniej raz w roku kalendarzowym, 

zestawienie opłat, o którym mowa w 

art. 32b ustawy o usługach płatniczych 

za okres objęty danym zestawieniem. 
3.  Zestawienie opłat, o którym mowa w 

ust.2 Bank przekazuje zgodnie z 

wybraną przez Klienta formą 

przekazywania wyciągu do Konta 

Inteligo. 

zmiana 

porządkowa 

doprecyzowanie 

zapisu - 

ujednolicenie z 

pojęciami 

stosowanymi w 

Ogólnych 

warunkach 

prowadzenia 

rachunków i 

świadczenia 

usług przez PKO 

Bank Polski SA 

dla Posiadaczy 

Kont Inteligo 

 


