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Wykaz zmian w Regulaminie limitu debetowego w ramach Konta Inteligo 

Zmiany Podstawa 

prawna zmiany 

Okoliczności 

faktyczne zmiany 

Było:  
§ 6 ust. 5 
(…) 
 „5. Bank informuje Klienta o zmienionej 

wysokości oprocentowania, w co 
najmniej jeden ze sposobów 
określonych w § 14 ust. 2 (…)”. 

Jest:  
§ 6 ust.5 
(…)  
„5. Bank informuje Klienta o zmienionej 

wysokości oprocentowania, w sposób 
określony w § 14 ust. 2 (…)”. 

 

zmiana 

porządkowa 

doprecyzowanie 

postanowień 

Było:  
§ 6 ust. 6 

„6. W przypadku braku akceptacji zmiany 

oprocentowania Klientowi przysługuje 

prawo do złożenia oświadczenia o 

wypowiedzeniu albo wniesienia 

sprzeciwu w trybie i na zasadach 

przewidzianych w Ogólnych 

warunkach, w terminie jednego 

miesiąca liczonego od daty otrzymania 

zawiadomienia o tej zmianie. W 

przypadku złożenia oświadczenia o 

wypowiedzeniu, zmiana 

oprocentowania nie wiąże Klienta, a 

Umowa o Limit debetowy ulega 

rozwiązaniu po upływie 1-

miesięcznego okresu wypowiedzenia, 

o ile Klient nie zrezygnuje z Limitu 

debetowego w sposób, o którym 

mowa w § 13.” 

  

Jest:  
§ 6 ust. 6 

„6. W przypadku braku akceptacji zmiany 

oprocentowania Klientowi przysługuje 

prawo do złożenia oświadczenia o 

wypowiedzeniu albo wniesienia 

sprzeciwu w trybie i na zasadach 

przewidzianych w Ogólnych 

warunkach.” 

Regulamin 

limitu 

debetowego w 

ramach Konta 

Inteligo  

§ 14 ust. 3 pkt 1  

- Zmiany 

Regulaminu, z 

zastrzeżeniem 

ust. 4, 

dokonywane  są 

w przypadku: 

1)wprowadzenia 

nowych lub 

uchylenia bądź 

zmiany 

powszechnie 

obowiązujących 

przepisów prawa 

w zakresie 

dotyczącym 

Limitu 

debetowego w 

Koncie Inteligo  

dostosowanie do 

zmienionych 

przepisów 

ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. 

o  usługach 

płatniczych   

Było:  
§ 6 ust. 17 

„17. Informacje o zmianach, o których 

mowa w ust. 10 oraz ust. 15 są 

doręczane Klientowi nie później niż na 

2 miesiące przed proponowanym 

terminem wejścia w  życie zmian w co 

najmniej jeden ze sposób określony 

w § 14 ust. 2 na trwałym nośniku. 

Ponadto informacja określa 

okoliczności, na podstawie której 

podjęto decyzję o tych zmianach, 

dacie ich wejścia  w życie oraz tryb i 

termin złożenia na piśmie przez Klienta 

oświadczenia o wypowiedzeniu umowy 

rachunku bądź zgłoszenia sprzeciwu 

wobec tych zmian. 
 

Jest: 
§ 6 ust. 17  

„17. Informacje o zmianach, o których 

mowa w ust. 10 oraz ust. 15 są 

doręczane Klientowi nie później niż na 

2 miesiące przed proponowanym 

terminem wejścia w życie zmian w 

sposób określony w § 14 ust. 2 na 

trwałym nośniku. Ponadto informacja 

określa podstawę prawną i 

okoliczności faktyczne zmian, datę ich 

wejścia w życie oraz tryb i termin 

złożenia na piśmie przez Klienta 

oświadczenia o wypowiedzeniu umowy 

rachunku bądź zgłoszenia sprzeciwu 

wobec tych zmian. 

 

Regulamin 

limitu 

debetowego w 

ramach Konta 

Inteligo  

§ 14 ust. 3 pkt 4  

- Zmiany 

Regulaminu, z 

zastrzeżeniem 

ust. 4, 

dokonywane  są 

w przypadku: 

4)zmiany lub 

pojawienia się 

nowych 

interpretacji 

powszechnie 

obowiązujących 

przepisów prawa 

na skutek 

orzeczeń sądów 

albo decyzji , 

dostosowanie do 

stanowiska 

Prezesa UOKIK  
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rekomendacji 

lub zaleceń 

Narodowego 

Banku Polskiego, 

Komisji Nadzoru 

Finansowego lub 

innych organów  

i administracji 

publicznej 

wpływających 

na 

postanowienia 

Regulaminu 

Było:  
§ 7 ust.3 
„3. W przypadku umów Konta Inteligo 

zawartych od dnia 9 września 2013 r. 
naliczone przez Bank odsetki związane 
z wykorzystaniem Limitu debetowego 
są dodatkowo pobierane po każdym 
wpływie środków na rachunek główny 
Konta Inteligo z  innego rachunku.”  

 

Jest:  
§ 7 ust. 3 

„3. W przypadku umów Konta Inteligo 

zawartych od dnia 9 września 2013 r. 

naliczone przez Bank odsetki związane 

z wykorzystaniem Limitu debetowego 

są dodatkowo pobierane po każdym 

wpływie środków na rachunek główny 

Konta Inteligo z dowolnego innego 

rachunku w Banku.” 

 

 

zmiana 

porządkowa  

 

doprecyzowanie 

postanowień 

Było:  
§ 14 ust. 2 pkt 3)    

(…)  

„2. pkt 3)  

3) drogą korespondencyjną (tj. w 

formie papierowej) – na ostatni 

podany przez Klienta adres 

korespondencyjny.”  
 

Jest:  
§ 14 ust. 2 pkt 3) 

(…)  

„2. pkt 3)   

3) drogą korespondencyjną (tj. w 

postaci papierowej) – na ostatni 

podany przez Klienta adres 

korespondencyjny.” 

 
  

zmiana 

porządkowa 

doprecyzowanie 

postanowień 

Było:  
§ 14 ust 5 

„5. Bank jest zobowiązany, poinformować  

Klienta o zmianach, o których mowa w 

ust. 3 lub 4, w co najmniej jeden ze 

sposobów określonych w ust. 2, na 

trwałym nośniku.” 

Jest:  
§ 14 ust 5 

„5. Bank jest zobowiązany, poinformować  

Klienta o zmianach, o których mowa w 

ust. 3 lub 4, w sposób określony w 

ust. 2, na trwałym nośniku.”  

zmiana 

porządkowa 

doprecyzowanie 
postanowień  

 


