
 
 

 

WYKAZ ZMIAN W REGULAMINIE ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W NICOLAUS 
BANKU 

 
Zmiany w Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych mają związek z wprowadzeniem do oferty 
Banku rachunków walutowych oraz kart walutowych w walucie GBP oraz z dostosowaniem do wymogów ustawy o usługach płatniczych w zakresie obciążania 
klienta za nieautoryzowane transakcje. 

 

 

Regulamin Treść obowiązuje  
do 14.12.2021 r. 

Treść obowiązuje  
od 15.12.2021 r.  

§ 59 ust. 3  
(modyfikacja 

zapisu) 

 
3. Posiadacz Rachunku odpowiada za nieautoryzowane transakcje 

zlecone za pośrednictwem bankowości elektronicznej do łącznej ich 
sumy odpowiadającej równowartości w złotych polskich (PLN) 150 euro 
(EUR):  
1) posłużenia się utraconym lub skradzionym instrumentem 

płatniczym lub  
2) przywłaszczenia instrumentu płatniczego, 
3) wyniku udostępnienia Loginu, Hasła Internetowego, Kodu 

Autoryzacji osobom nieuprawnionym 
 

 
3. Posiadacz Rachunku odpowiada za nieautoryzowane transakcje 

zlecone za pośrednictwem bankowości elektronicznej do łącznej ich 
sumy odpowiadającej równowartości w złotych polskich (PLN) 50 euro 
(EUR)5:  
1) posłużenia się utraconym lub skradzionym instrumentem 

płatniczym lub  
2) przywłaszczenia instrumentu płatniczego, 
3) w wyniku udostępnienia Loginu, Hasła Internetowego, Kodu 

Autoryzacji osobom nieuprawnionym 
 

Regulamin Treść obowiązuje  
do 14.10.2021 r. 

Treść obowiązuje  
od 15.10.2021 r. 

Załącznik  
nr 2 

§ 1 ust. 1 pkt 2)  
(modyfikacja 

zapisu) 

 
1. Karty mogą być wydawane do: 

1) ROR/ PRP 
2) rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych: EUR, USD 

lub innych rachunków wskazanych przez Bank. 

 
1. Karty mogą być wydawane do: 

1) ROR/ PRP 
2) rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych: EUR, GBP, 

USD lub innych rachunków wskazanych przez Bank. 
 



 
 

Załącznik 
nr 2 

§ 40 ust. 1  
(modyfikacja 

zapisu) 
 

1. Standardowe limity dzienne wypłat gotówki i operacji 
bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu instrumentów 
płatniczych: 

Rodzaj karty 
Dzienny limit 

wypłat gotówki 

Dzienny limit 
transakcji 

bezgotówkowych 

Karty do rachunków w złotych 

Karty z funkcją 
zbliżeniową    

 

1.500 złotych 5.000 złotych 

Karty do rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych 

Karty z funkcja 
zbliżeniową 

350EUR/400USD 700EUR/850USD 

Usługa BLIK 

BLIK – dzienny limit 
globalny  

na usłudze BLIK 
5.000 złotych 

1.500 złotych 5.000 złotych 

 

1. Standardowe limity dzienne wypłat gotówki i operacji 
bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu instrumentów 
płatniczych: 

Rodzaj karty 
Dzienny limit 

wypłat gotówki 

Dzienny limit 
transakcji 

bezgotówkowych 

Karty do rachunków w złotych 

Karty z funkcją 
zbliżeniową    

 

1.500 złotych 5.000 złotych 

Karty do rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych 

Karty z funkcja 
zbliżeniową 

350EUR/300GBP/400USD 700EUR/600GBP/850USD 

Usługa BLIK 

BLIK – dzienny limit 
globalny  

na usłudze BLIK 
5.000 złotych 

1.500 złotych 5.000 złotych 

 

 
Podstawa prawna do wprowadzenia zmian: Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych w Nicolaus 
Banku. 
 
Nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych został zamieszczony na stronie 
internetowej https://nicolausbank.pl/edokumenty/ (trwały nośnik). 


