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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 igo lokat z miesięczną 
kapitalizacją odsetek 

Poza zmianami zaprezentowanymi w poniższej tabeli (zestawieniu) zmianie uległa numeracja: 

1) poszczególnych jednostek redakcyjnych (paragrafów, ustępów, punktów itd.), 

2) poszczególnych odwołań. 

 

Zmiany Podstawa 

prawna zmiany 

Okoliczności 

faktyczne zmiany 

Było: 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 

§ 1.  

Regulamin określa zasady otwierania  

i prowadzenia przez PKO Bank Polski SA 

rachunków terminowych igo lokat  

z miesięczną kapitalizacją odsetek o stałej 

stopie procentowej w złotych polskich  

dla osób fizycznych. 

Jest: 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 

§ 1. 

Regulamin określa zasady otwierania i 

prowadzenia przez PKO Bank Polski SA 

rachunków terminowych igo lokat z 

miesięczną kapitalizacją odsetek o stałej 

stopie procentowej w  walucie polskiej dla 

osób fizycznych. 

zmiana 

porządkowa 

doprecyzowanie 

zapisu 

  

Było: 

§ 2. 

Przez użyte w Regulaminie określenia 

należy rozumieć: 

1) adres elektroniczny Banku  

-igolokata@inteligo.pl, 

2) adres korespondencyjny Banku - 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank 

Polski Spółka Akcyjna, Centrum 

Operacji Detalicznych, ul. Migdałowa 

4, 02-796 Warszawa, 

3) autoryzacja – potwierdzenie 

złożenia przez Klienta oświadczenia 

woli (w tym zgoda na wykonanie 

dyspozycji) w postaci elektronicznej,  

w szczególności przy wykorzystaniu 

instrumentów uwierzytelniających  

oraz rozwiązań technicznych 

udostępnionych przez Bank  

dla danego elektronicznego kanału 

dostępu, zrównanego w odniesieniu 

do usług bankowych w skutkach 

prawnych z oświadczeniem woli 

złożonym w formie pisemnej  

na podstawie przepisów regulujących 

prowadzenie działalności bankowej. 

W szczególnych przypadkach 

autoryzacja obejmuje dodatkowe 

potwierdzenie dyspozycji przez 

Klienta albo następuje na podstawie 

oświadczenia woli poprzedzonego 

weryfikacją Klienta. Zasady 

autoryzacji dla poszczególnych 

elektronicznych kanałów dostępu 

określone są na stronie internetowej 

lokaty, 

4) Bank – Powszechna Kasa 

Oszczędności Bank Polski Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

Jest: 

§ 2. 

Przez użyte w Regulaminie określenia 

należy rozumieć:  

1) skrzynka elektroniczna Banku -

  igolokata@inteligo.pl, 

2) autoryzacja – zgodę na wykonanie  
dyspozycji, , za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej  lub usługi 
bankowości telefonicznej poprzedzone 
uwierzytelnieniem lub silnym 
uwierzytelnieniem Klienta, 

3) Bank – PKO Bank Polski S A z siedzibą 
w Warszawie, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla 
m. st. Warszawy w Warszawie,  XIII 
Wydział Gospodarczy K R S, pod 
numerem KRS 0000026438;   
NIP 525-000-77-38; REGON 
016298263; kapitał zakładowy (kapitał 
wpłacony) 1 250 000 000 zł, 

4) dyspozycja –oświadczenia woli lub 
wiedzy, w tym dyspozycje płatnicze, 
składane przez Klienta, , 

5) dyspozycja otwarcia lokat - 
dyspozycja złożona przez Klienta za 
pośrednictwem usługi bankowości 
elektronicznej   
lub usługi bankowości telefonicznej 
dotyczące otwarcia lokaty lub lokat, 

6) dzień roboczy - dzień przypadający 
od poniedziałku do piątku, który nie 
jest dniem ustawowo wolnym od 
pracy, z tym,  
że w przypadku rozliczeń, dzień 
roboczy oznacza dzień, w którym 
banki uczestniczące w realizacji  
dyspozycji płatniczych, prowadzą 
działalność wymaganą do wykonania 

zmiany 

porządkowe 

doprecyzowanie 

zapisu - 

ujednolicenie z 

pojęciami 

stosowanymi w 

Ogólnych 

warunkach 

prowadzenia 

rachunków i 

świadczenia 

usług przez PKO 

Bank Polski SA  

dla Posiadaczy 

Kont Inteligo 

mailto:igolokata@inteligo.pl
mailto:igolokata@inteligo.pl
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przy ul. Puławskiej 15, 02-515 

Warszawa, zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym dla m.st. Warszawy  

w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000026438;  

NIP 525-000-77-38; REGON 

016298263; kapitał zakładowy 

(kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, 

5) bank krajowy - bank mający 

siedzibę na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

6) bezpieczny podpis elektroniczny  

– bezpieczny podpis elektroniczny  

w rozumieniu Ustawy z dnia  

18 września 2001r. o podpisie 

elektronicznym, 

7) dyspozycja – wszelkie zlecenia  

i oświadczenia woli składane  

przez klienta, które Bank przyjmuje  

w formie:  

a) pisemnej, opatrzonej podpisem 

Klienta potwierdzonym 

notarialnie, 

b) elektronicznej, za pośrednictwem 

elektronicznych kanałów dostępu 

lub w postaci wiadomości 

przesłanej z adresu poczty 

elektronicznej Klienta, podanego 

w dyspozycji otwarcia lokat,  

lub w przypadku jego zmiany  

– w ostatniej przyjętej przez Bank 

dyspozycji dotyczącej zmiany 

adresu poczty elektronicznej 

Klienta, na adres elektroniczny 

Banku. Szczegółowy wykaz 

dyspozycji, wraz ze wskazaniem 

dopuszczalnej przez Bank formy 

ich złożenia, dostępny jest  

na stronie internetowej lokaty,  

8) dyspozycja otwarcia lokat  

- oświadczenie złożone przez Klienta  

za pośrednictwem strony 

internetowej Banku  

lub elektronicznych kanałów dostępu 

dotyczące otwarcia lokaty lub lokat, 

9) dzień roboczy - każdy dzień oprócz 

sobót, niedziel i dni ustawowo 

wolnych od pracy, 

10) usługa bankowości 

elektronicznej – usługa polegająca 

na dostępie do rachunku  

przez internet, umożliwiająca 

sprawdzenie salda rachunku, zmianę 

limitu dla płatności bezgotówkowych  

i transakcji dokonywanych  

przy użyciu karty debetowej  

lub złożenie innego rodzaju 

dyspozycji do rachunku. Aktualny 

wykaz funkcjonalności dostępny  

za pośrednictwem usługi bankowości 

elektronicznej umieszczony jest  

na stronie internetowej lokaty.  

Usługa bankowości elektronicznej 

oferowana przez Bank obejmuje 

tych dyspozycji, 
7) indywidualne dane 

uwierzytelniające – indywidualne 
dane zapewnione przez Bank w celu 
uwierzytelnienia, które mogą być 
wykorzystywane również do wyrażenia 
zgody w związku ze składaną 
dyspozycją a także w celu autoryzacji, 

8) hasło dostępu – indywidualną daną 

uwierzytelniającą stanowiącą  

alfanumeryczny ciąg znaków,  służący 

do weryfikacji Klienta w usłudze 

bankowości elektronicznej lub usłudze 

bankowości telefonicznej, 

9) identyfikator – indywidualną daną 

uwierzytelniającą stanowiącą unikalny 

numer nadawany przez Bank 

Klientowi, służący do uwierzytelnienia 

Klienta w usłudze bankowości 

elektronicznej lub usłudze bankowości 

telefonicznej,  

10) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna 
posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, mająca miejsce 
zamieszkania  
w Polsce, która złożyła dyspozycję 
otwarcia lokat, 

11) kod jednorazowy – indywidualną 
daną uwierzytelniająca  stanowiącą 
ciąg znaków,  

12) login – instrument uwierzytelniający 
stanowiący unikalny identyfikator 
definiowany przez Klienta, 
wykorzystywany przy uwierzytelnienia 
w wybranej usłudze bankowości 
elektronicznej lub usłudze bankowości 
telefonicznej,  

13) lokata – indywidualny, 

oprocentowany rachunek terminowej 

igo lokaty oszczędnościowej 

prowadzonej w walucie polskiejz 

miesięczną kapitalizacją odsetek, 

przeznaczony do gromadzenia 

środków pieniężnych, 

14) minimalne saldo lokaty – wysokość 

minimalnych środków pieniężnych 

niezbędnych do otwarcia rachunku 

lokaty, 

15) okres umowny – okres, na jaki 

została zawarta umowa lokaty, 

16) Potwierdzenie otwarcia lokat – 

oświadczenie Banku opatrzone  

podpisem elektronicznym, przesłane 

Klientowi na podany w dyspozycji 

otwarcia lokat adres poczty 

elektronicznej Klienta, informujące o 

otwarciu lokaty lub lokat, 

17) rachunek pomocniczy – 
nieoprocentowany rachunek 
techniczny otwierany przez Bank, 
dedykowany Klientowi, służący  
do obsługi lokaty, 

18) Regulamin – Regulamin otwierania i 
prowadzenia igo lokat z miesięczną 
kapitalizacją odsetek, 

19) strona internetowa lokaty – strona 



 

 
STRONA 3 / 5 

 

m.in.: serwis internetowy, aplikacje 

mobilną, bankomat, w tym 

stanowisko samoobsługowe. 

11) usługa bankowości telefonicznej 

– usługa polegająca na dostępie  

do rachunku przez telefon  

za pośrednictwem infolinii Banku, 

umożliwiająca w szczególności 

sprawdzenie salda rachunku  

lub złożenie innego rodzaju 

dyspozycji do rachunku (serwis 

telefoniczny). Aktualny wykaz 

funkcjonalności dostępny  

za pośrednictwem usługi bankowości 

telefonicznej umieszczony jest  

na stronie internetowej lokaty, 

12) hasło dostępu – ciąg znaków, 

służący do weryfikacji Klienta  

w danym elektronicznym kanale 

dostępu, 

13) identyfikator – nadawany  

przez Bank numeryczny ciąg znaków 

służący do weryfikacji Klienta  

w elektronicznych kanałach dostępu, 

14) instrumenty uwierzytelniające  

– określone i udostępnione przez 

Bank rozwiązania technologiczne  

lub dane służące do powiązania 

oświadczenia woli z Klientem  

tj. autoryzacji złożonych przez niego 

oświadczeń i dyspozycji  

w elektronicznych kanałach dostępu, 

w szczególności identyfikator, login, 

hasła dostępu, kody jednorazowe. 

Informacje na temat stosowanych 

instrumentów uwierzytelniających 

podawane są do wiadomości  

na stronie internetowej lokaty, 

15) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna 

posiadająca pełną zdolność  

do czynności prawnych, mająca 

miejsce zamieszkania w Polsce, która 

złożyła dyspozycję otwarcia lokat, 

16) kod jednorazowy – ciąg znaków, 

służący we wskazanych pod adresem 

internetowym lokaty przypadkach  

do autoryzacji dyspozycji składanej  

za pośrednictwem elektronicznych 

kanałów dostępu,  

17) login – unikalny identyfikator 

definiowany przez Klienta, 

wykorzystywany przy weryfikacji  

w wybranym elektronicznym kanale 

dostępu. Termin, od którego możliwe 

będzie definiowanie własnego loginu 

zostanie podany do wiadomości  

na stronie internetowej lokaty, 

18) lokata – indywidualny, 

oprocentowany rachunek terminowej 

igo lokaty oszczędnościowej 

prowadzonej w złotych polskich  

z miesięczną kapitalizacją odsetek, 

przeznaczony do gromadzenia 

środków pieniężnych, 

19) minimalne saldo lokaty  

internetowa pod adresem inteligo.pl. 
zawierająca informację o lokacie  
oraz umożliwiająca Klientowi złożenie 
dyspozycji otwarcia Lokat, 

20) umowa lokaty – umowa zawarta 
pomiędzy Klientem a Bankiem na 
warunkach określonych w dyspozycji 
otwarcia lokat, Potwierdzeniu otwarcia 
lokat oraz niniejszym Regulaminie, 

21) usługa bankowości elektronicznej 
– usługa polegająca na dostępie do 
rachunku przez internet, umożliwiająca 
sprawdzenie salda rachunku, zmianę 
limitu dla płatności bezgotówkowych i 
transakcji dokonywanych przy użyciu 
karty debetowej lub złożenie innego 
rodzaju dyspozycji do rachunku. 
Aktualny wykaz funkcjonalności 
dostępny za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 
umieszczony jest na stronie 
internetowej lokaty. 
Usługa bankowości elektronicznej 
oferowana przez Bank obejmuje: 
a) serwis internetowy, 
b) aplikacje mobilną, 
c) bankomat, 

22) usługa bankowości telefonicznej 
(serwis telefoniczny) – usługa 
polegająca na dostępie do rachunku 
przez telefon za pośrednictwem 
infolinii Banku, umożliwiająca w 
szczególności sprawdzenie salda 
rachunku lub złożenie innego rodzaju 
dyspozycji do rachunku. Aktualny 
wykaz funkcjonalności dostępny za 
pośrednictwem usługi bankowości 
telefonicznej umieszczony jest na 
stronie internetowej lokaty, 

23) uwierzytelnienie – weryfikację 
tożsamości Klienta lub ważności 
stosowania instrumentu płatniczego 
przez Bank, dokonywaną przy 
wykorzystywaniu indywidualnych 
danych uwierzytelniających.  

 

http://www.inteligo.pl/
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– wysokość minimalnych środków 

pieniężnych niezbędnych do otwarcia 

rachunku lokaty, 

20) okres umowny – okres, na jaki 

została zawarta umowa lokaty, 

21) Potwierdzenie otwarcia lokat  

– oświadczenie Banku opatrzone 

bezpiecznym podpisem 

elektronicznym, przesłane Klientowi 

na podany w dyspozycji otwarcia 

lokat adres poczty elektronicznej 

Klienta, informujące o otwarciu lokaty 

lub lokat, 

22) rachunek pomocniczy  

– nieoprocentowany rachunek 

techniczny otwierany przez Bank, 

dedykowany Klientowi, służący  

do obsługi lokaty, 

23) Regulamin – Regulamin otwierania  

i prowadzenia igo lokat z miesięczną 

kapitalizacją odsetek, 

24) strona internetowa lokaty  

– strona internetowa pod adresem 

www.inteligo.pl. zawierająca 

informację o lokacie  

oraz umożliwiająca Klientowi złożenie 

dyspozycji otwarcia Lokat, 

25) umowa lokaty – umowa zawarta 

pomiędzy Klientem a Bankiem  

na warunkach określonych  

w dyspozycji otwarcia lokat, 

Potwierdzeniu otwarcia lokat  

oraz niniejszym Regulaminie. 

26) weryfikacja – identyfikacja przez 

Bank Klienta, w szczególności  

w zależności od elektronicznego 

kanału dostępu na podstawie: 

a) identyfikatora lub loginu, 

b) hasła dostępu,  

dodatkowych pytań i odpowiedzi. 

Było: 

Rozdział 3. Warunki prowadzenia, 

zerwania i zamknięcia lokaty. 

Jest:  

Rozdział 3. Warunki prowadzenia, 

rozwiązania i  zamknięcia lokaty. 

zmiana 

porządkowa  

doprecyzowanie 

zapisu 

Było: 

§ 11 ust.3  

3. Dyspozycja Klienta przelewu środków 
pieniężnych zgromadzonych na 
lokacie przed upływem okresu 
umownego jest równoznaczna z 
dyspozycją zerwania lokaty.  

 

 

 

Jest:  

§ 11 ust.3  

3. Dyspozycja Klienta przelewu środków 
pieniężnych zgromadzonych na 
lokacie przed upływem okresu 
umownego jest równoznaczna z 
dyspozycją rozwiązania lokaty 
(zerwania lokaty).  

zmiana 

porządkowa  

doprecyzowanie 

zapisu 
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Było: 

§ 11 ust.6  

6. W przypadku złożenia przez Klienta 

dyspozycji zerwania lokaty, Bank 

wykona na rzecz Klienta przelew 

środków pieniężnych zgromadzonych 

na lokacie pomniejszonych o opłatę w 

wysokości całości odsetek 

skapitalizowanych – pomniejszonych 

o należny podatek dochodowy od 

osób fizycznych - za okres od dnia 

otwarcia lokaty, lub w przypadku 

wyboru opcji automatycznego 

przedłużenia umowy lokaty - od dnia 

ostatniego przedłużenia umowy 

lokaty, do dnia poprzedzającego jej 

zerwanie. 

 
 

Jest:  

§ 11 ust.6  

6. W przypadku złożenia przez Klienta 

dyspozycji rozwiązania lokaty 

(zerwania lokaty), Bank wykona na 

rzecz Klienta przelew środków 

pieniężnych zgromadzonych na 

lokacie pomniejszonych o opłatę w 

wysokości całości odsetek 

skapitalizowanych – pomniejszonych 

o należny podatek dochodowy od 

osób fizycznych - za okres od dnia 

otwarcia lokaty, lub w przypadku 

wyboru opcji automatycznego 

przedłużenia umowy lokaty - od dnia 

ostatniego przedłużenia umowy 

lokaty, do dnia poprzedzającego jej 

zerwanie.  

 

zmiana 

porządkowa 

 

doprecyzowanie 

zapisu 

Było: 

§ 18. 

Wszystkie rozmowy Klienta z osobami 

działającymi w imieniu Banku są 

rejestrowane i zapisywane w postaci 

elektronicznej. Zapis elektroniczny 

zarejestrowanej rozmowy stanowi dowód 

złożenia dyspozycji, jest poufny i jest 

własnością Banku 

 

Jest: 

§ 18. 

Wszystkie rozmowy Klienta z osobami 

działającymi w imieniu Banku są 

rejestrowane i zapisywane w postaci 

elektronicznej. Zapis elektroniczny 

zarejestrowanej rozmowy stanowi dowód 

złożenia dyspozycji.  

zmiana 

porządkowa 

 

 

doprecyzowanie 

zapisu 

Było: 

§ 20. ust.2 

2. Wykaz podmiotów, o których mowa 

w ust. 1, dostępny jest na stronie 

internetowej lokaty. 

 

Jest: 

§ 20. ust.2 

2. Wykaz podmiotów, o których mowa 

w ust. 1, dostępny jest na stronie 

internetowej lokaty inteligo.pl. 

 

zmiana 

porządkowa 

doprecyzowanie 

zapisu 

Postanowienia usunięte:    

§ 25. Ust.8 

8. Obowiązująca treść Regulaminu może być w każdym czasie pozyskana, odtwarzana 

lub utrwalana przez Klienta ze strony internetowej lokaty w formacie 

ogólnodostępnym dla wszystkich Klientów. 

 

zmiana 

porządkowa 

usunięcie 

nadmiarowych 

postanowień  

 


