
 

Notatka  - opis zmian do Regulaminu rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych 

 

1. W § 2 usuwa się ustępy 6, 7 i 44  

6) Bankowość Internetowa elektroniczna  – usługa umożliwiająca dostęp do bankowości 

elektronicznej,  zapewniająca dostęp do rachunków bankowych Posiadacza rachunku oraz 

możliwość składania dyspozycji za wykorzystaniem sieci Internet i komputera wyposażonego w 

przeglądarkę internetową; 
7) Bankowość Mobilna - usługa umożliwiająca dostęp do bankowości elektronicznej z wykorzystaniem 

urządzeń mobilnych, takich jak tablety, smarfony z dostępem do Internetu za pomocą przeglądarki 

internetowej;  

44) PIN (ang. Personal Identification Number, w tłumaczeniu: Osobisty Numer Identyfikacyjny) – 

poufny numer identyfikujący Użytkownika karty debetowej i służący autoryzacji;  

 
2. W § 2 ust. 21 dokonuje się zmiany z dotychczasowego brzmienia: 

21) Hasło 3D Secure – w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez 

Kredytobiorcę/Użytkownika karty numer telefonu komórkowego – jednorazowe hasło służące do 

identyfikacji Użytkownika karty i jego dyspozycji w ramach potwierdzenia transakcji internetowych z 

wykorzystaniem 3D Secure: 

na nowe: 

21) Hasło 3D Secure – przesłane w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez 

Kredytobiorcę/Użytkownika karty krajowy numer telefonu komórkowego – jednorazowe hasło 

służące do identyfikacji Użytkownika karty i uwierzytelnienia jego dyspozycji w ramach 

potwierdzenia transakcji internetowych z wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure: 

 
3. W § 2 ust. 56 dokonuje się zmiany z dotychczasowego brzmienia: 

56) rachunek/rachunek bankowy/rachunek płatniczy – każdy rodzaj rachunku bankowego, służący do 

wykonywania transakcji płatniczych, oferowany i prowadzony przez Bank dla osób fizycznych;  

na nowe: 

56) rachunek płatniczy –rachunek służący do wykonywania transakcji płatniczych oferowany i 

prowadzony przez Bank dla osób fizycznych; 

 
4. W § 2 ust. 65 dokonuje się zmiany z dotychczasowego brzmienia: 

65) System ABS 24 / ABS 24 – system bankowości internetowej umożliwiający samoobsługowy dostęp 

do rachunków bankowych Posiadacza rachunku oraz dostęp do innych produktów bankowych za 

pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej. ABS 24 jest dostępny dla Posiadacza rachunku i 

Użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu; 

na nowe: 

65) System ABS 24 / ABS 24 – system bankowości elektronicznej umożliwiający samoobsługowy dostęp 

do rachunków bankowych Posiadacza rachunku oraz dostęp do innych produktów bankowych za 

pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej. ABS 24 jest dostępny dla Posiadacza rachunku i 

Użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu; 

 
5. W § 2 ust. 68 dokonuje się zmiany z dotychczasowego brzmienia: 

68) środki dostępu do systemu ABS 24 – identyfikator Użytkownika wraz z hasłem, autoryzowany 

kodami SMS;  
na nowe: 

68) środki dostępu do systemu ABS 24 – identyfikator Użytkownika, hasło aktywacyjne, hasło 

Użytkownika, kod e-PIN, kod uwierzytelnienia i hasła jednorazowe oraz powiadomienia Push 

dostarczane w formie elektronicznej, umożliwiające uwierzytelnienie Użytkownika i autoryzacje 

transakcje płatniczych i innych dyspozycji w systemie bankowości elektronicznej;  

 



6. W § 2 ust. 94 dokonuje się zmiany z dotychczasowego brzmienia: 

94) Zabezpieczenie 3D Secure/3D Secure – sposób potwierdzenia transakcji internetowych, polegający 

na podaniu przez Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa; 

MasterCard – pod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku krajowy 

numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w 

Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia. 

na nowe: 

94) Zabezpieczenie 3D Secure/3D Secure – sposób potwierdzenia transakcji internetowych, polegający 

na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na zdefiniowane przez Użytkownika karty w portalu kartowym 

pytanie na potrzeby uwierzytelnienia transakcji płatniczych kartą w Internecie oraz podaniu przez 

Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa; MasterCard – pod nazwą 

MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku krajowy numer telefonu 

komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u 

akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia. 

 
7. W § 2 dodaje się następujące ustępy: 

15) dostawca usług – dostawca usług określonych w § 2 pkt. 74-76 oraz dostawca świadczący wyłącznie 

usługę określoną w § 2 pkt 74 spełniający wymagania ustawy o usługach płatniczych; 

29) kod identyfikacyjny: 

a) kod PIN (ang. Personal Identification Number,) stanowiący poufny numer lub inne oznaczenie, 

które łącznie z danymi zawartymi na karcie służy do elektronicznej identyfikacji Użytkownika karty, 

przypisany do danej karty i znany tylko Użytkownikowi karty lub 

b)  kod e-PIN do aplikacji  - kod zawierający od 5 do 20 znaków, stanowiący poufny numer służący 

do uwierzytelnienia Użytkownika w aplikacji mobilnej, ustanawiany samodzielnie przez Użytkownika 

lub 

c) kod uwierzytelnienia – czterocyfrowy kod wykorzystywany w procesie silnego uwierzytelnienia w 

systemie bankowości elektronicznej, ustanawiany samodzielnie przez Użytkownika w systemie 

bankowości elektronicznej;  

51) Powiadomienie Push – element silnego uwierzytelnienia, polegający na przekazaniu Użytkownikowi 

notyfikacji na urządzenie mobilne przez aplikację mobilną;  

61) silne uwierzytelnienie – uwierzytelnienie zapewniające ochronę poufności danych w oparciu o 

zastosowanie co najmniej dwóch elementów należących do kategorii: 

a) wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie Użytkownik/ Użytkownik karty, 

b) posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie Użytkownik/Użytkownik karty,  

c) cechy charakterystyczne Użytkownika/Użytkownika karty,  

będących integralną częścią tego uwierzytelnienia oraz niezależnych w taki sposób, że naruszenie 

jednego z tych elementów nie osłabia wiarygodności pozostałych; 

66) system bankowości elektronicznej – system umożliwiający samoobsługowy dostęp do rachunków 

bankowych Posiadacza rachunku oraz dostęp do innych produktów bankowych za pomocą sieci 

Internet i przeglądarki internetowej, oferowany w ramach sługi bankowości elektronicznej ABS -24;  

67) system bankowości mobilnej – system umożliwiający samoobsługowy dostęp do rachunków 

bankowych Posiadacza rachunku oraz dostęp do innych produktów bankowych za pomocą sieci 

Internet i za pomocą aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym działającym w sieci 

bezprzewodowej, oferowany w ramach usługi bankowości elektronicznej ABS-24;  

77) Usługa dostępu do informacji o rachunku – usługa on-line, polegająca na dostarczeniu 

skonsolidowanych informacji dotyczących: 

1) rachunku płatniczego Użytkownika prowadzonego u innego dostawcy, albo  

2) rachunków płatniczych Użytkownika prowadzonych u innego dostawcy albo u więcej niż jednego 

dostawcy; 

78) Usługa inicjowania transakcji płatniczej – usługa polegająca na zainicjowaniu zlecenia płatniczego 

przez dostawcę świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej na wniosek Użytkownika z 

rachunku płatniczego Użytkownika prowadzonego przez innego dostawcy; 

79) Usługa potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatniczym – usługa polegająca na 

potwierdzeniu dostawcy wydającemu instrumenty płatnicze oparte na karcie płatniczej kwoty 

niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej realizowanej w oparciu o tę kartę; 

8. W związku ze zmianami opisanymi w pkt 1-7 dokonuje się renumeracji poszczególnych pojęć  

i zatwierdza się nowe brzmienie § 2: 

 



Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  

1) autoryzacja – wyrażenie zgody na wykonanie transakcji płatniczej lub innej dyspozycji przez 

Posiadacza rachunku lub osobę przez niego upoważnioną do dysponowania środkami na rachunku; 

2) Bank – ABS Bank Spółdzielczy, w tym jednostka organizacyjna Banku prowadząca rachunek 

bankowy; 

3) Bank beneficjenta/odbiorcy – bank, który dokonuje rozliczenia przekazu z beneficjentem/odbiorcą; 

4) Bank pośredniczący - bank, z którego usług korzysta bank zleceniodawcy kierując przekaz do banku 

beneficjenta; 

5) Bank zleceniodawcy - bank krajowy lub zagraniczny, który przyjmuje od Zleceniodawcy dyspozycję i 

dokonuje wystawienia przekazu; 

6) Beneficjent/Odbiorca - Posiadacz rachunku będący zamierzonym odbiorcą środków stanowiących 

przedmiot transakcji płatniczej; 

7) data waluty- moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków 

pieniężnych, którymi obciążono lub uznano rachunek; 

8) data waluty spot - standardowy termin rozliczenia transakcji przypadający na drugi dzień roboczy po 

dniu złożenia zlecenia, pod warunkiem, iż zostało ono złożone zgodnie z obowiązującym w Banku 

terminarzem rozliczeń; 

9) debet - przyznany przez Bank limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, umożliwiający 

wydawanie dyspozycji powodujących powstawanie dopuszczalnego salda debetowego; 

10) deponent – osoba lub podmiot uprawnione do świadczenia pieniężnego, o których mowa w art. 20 i 

art. 21 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 996); 

11) Dokument dotyczący opłat z tytułu  usług związanych z rachunkiem płatniczym” – dokument w 

języku polskim  zawierający informacje o wysokości pobieranych opłat i prowizji za usługi 

reprezentatywne określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów obejmujący objaśnienia 

pojęć zawartych w tym wykazie; 

12) dopuszczalne saldo debetowe – saldo ujemne wykazane na koniec dnia operacyjnego, spowodowane 

wypłatą kwoty w ramach wolnych środków; 

13) dostawca usług – dostawca usług określonych w § 2 pkt. 72-74 oraz dostawca świadczący wyłącznie 

usługę określoną w § 2 pkt 72 spełniający wymagania ustawy o usługach płatniczych; 

14) duplikat karty –kolejny egzemplarz karty z takim samym numerem i kodem PIN, jak w karcie 

dotychczas użytkowanej oraz nową datą ważności. Nowa data ważności umieszczana jest na 

duplikatach kart wydawanych od dnia 18 września 2017r.; 

15) dzień roboczy - dzień, w którym Bank zleceniodawcy lub beneficjenta prowadzi działalność 

wymaganą do wykonania transakcji płatniczej; 

16) Dyspozycja – oświadczenie woli złożone przez Użytkownika za pośrednictwem kanałów 

elektronicznych i   autoryzowane w sposób właściwy dla danego kanału;  

17) hasło jednorazowe – wskazanie tokena lub kod SMS, w zależności od opcji wybranej na etapie 

składania dyspozycji uruchomienia Systemu ABS 24; 

18) Hasło własne – hasło służące do logowania się do ABS -24; 

19) Hasło 3D Secure – przesłane w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez 

Kredytobiorcę/Użytkownika karty krajowy numer telefonu komórkowego – jednorazowe hasło służące 

do identyfikacji Użytkownika karty i uwierzytelnienia jego dyspozycji w ramach potwierdzenia 

transakcji internetowych z wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure: 

20) Incydent – niespodziewane zdarzenie lub serie zdarzeń, które ma/mają niekorzystny wpływ  na 

integralność, dostępność, poufność, autentyczność lub ciągłość świadczenia usług płatniczych albo 

stwarza znaczne prawdopodobieństwo, że taki wpływ będzie mieć lub serię takich zdarzeń; 

21) Indywidualne dane uwierzytelniające – indywidualne dane przekazywane Użytkownikowi karty 

przez Bank do celów uwierzytelnienia i dokonania transakcji płatniczej;  

22) IBAN (ang. International Bank Account Number, w tłumaczeniu Międzynarodowy Numer Rachunku 

Bankowego) - międzynarodowy standard numeracji kont bankowych, który został utworzony przez 

Europejski Komitet Standardów. IBAN składa się z dwuliterowego ISO 3166-1 kodu kraju, po którym 

następują dwie cyfry sprawdzające (kontrolne), i do trzydziestu znaków alfanumerycznych 

określających numer rachunku; 

23) Kanały bankowości elektronicznej – Bankowość Internetowa, Bankowość Mobilna; 

24) Karta debetowa/karta – międzynarodowa karta płatnicza VISA lub MasterCard, spersonalizowana oraz 

niespersonalizowana, zarówno główna jak i dodatkowa, a także naklejka zbliżeniowa, wydawana 

przez Bank; 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mi%C4%99dzynarodowy&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Standard
http://pl.wikipedia.org/wiki/Numeracja_rachunku_bankowego


25) karta niespersonalizowana – karta bez nadrukowanego na awersie imienia i nazwiska/ Użytkownik 

karty; 

26) karta spersonalizowana – karta z nadrukowanym na awersie imieniem i nazwiskiem/ Użytkownik 

karty; 

27) kod identyfikacyjny: 

a) kod PIN (ang. Personal Identification Number,) stanowiący poufny numer lub inne oznaczenie, 

które łącznie z danymi zawartymi na karcie służy do elektronicznej identyfikacji Użytkownika karty, 

przypisany do danej karty i znany tylko Użytkownikowi karty lub 

b)  kod e-PIN do aplikacji  - kod zawierający od 5 do 20 znaków, stanowiący poufny numer służący 

do uwierzytelnienia Użytkownika w aplikacji mobilnej, ustanawiany samodzielnie przez Użytkownika 

lub 

c) kod uwierzytelnienia – czterocyfrowy kod wykorzystywany w procesie silnego uwierzytelnienia w 

systemie bankowości elektronicznej, ustanawiany samodzielnie przez Użytkownika w systemie 

bankowości elektronicznej;  

28) kod Swift/ BIC kod (ang.: Swift code/ BIC code) - przypisany każdemu bankowi, uczestnikowi 

systemu S.W.I.F.T, skrót literowy publikowany w międzynarodowym wykazie banków BIC Directory; 

29) Kod SMS – hasło jednorazowe otrzymywane za pośrednictwem wiadomości SMS na telefon 

komórkowy Posiadacza rachunku, służące do autoryzacji transakcji w ABS-24;    

30) koszty BEN - opcja kosztowa, wg której wszelkie opłaty i prowizje pokrywa beneficjent; 

31) koszty OUR -opcja kosztowa, wg której wszelkie opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca; 

32) koszty SHA - opcja kosztowa, wg której opłaty banku pośredniczącego i banku beneficjenta pokrywa 

beneficjent, a banku  zleceniodawcy- zleceniodawca; 

33) kraj – Rzeczpospolita Polska; 

34) kredyt w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym - przyznany przez Bank limit w rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowym, umożliwiający wydawanie dyspozycji powodujących 

powstawanie dopuszczalnego salda debetowego; 

35) kurs walutowy - kurs wymiany, stosowany do przeliczania walut, ogłaszany przez Bank w formie 

Tabeli kursowych. Kurs walutowy może ulegać zmianie w ciągu dnia operacyjnego. Zmiany wartości 

kursu walutowego nie wymagają uprzedniego zawiadomienia Posiadacza rachunku; 

36) lokata – rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej przeznaczony do gromadzenia środków 

pieniężnych; 

37) moment otrzymania zlecenia płatniczego – moment, w którym zlecenie zostało otrzymane przez 

Bank płatnika. Na określenie momentu otrzymania zlecenia płatniczego ma wpływ kanał realizacji 

zlecenia płatniczego oraz rodzaj i data realizacji transakcji płatniczej; 

38) naklejka zbliżeniowa Visa PayWave/naklejka zbliżeniowa – międzynarodowa karta płatnicza Visa, 

niespersonalizowana, umożliwiająca dokonywanie wyłącznie transakcji zbliżeniowych i 

internetowych, wydawana przez Bank; 

39) niedopuszczalne saldo debetowe – saldo ujemne wykazane na koniec dnia operacyjnego, 

spowodowane wypłatą kwot przewyższających stan wolnych środków; 

40) nierezydent – osoba fizyczna nie mająca miejsca zamieszkania w kraju, w odniesieniu do przepisów 

ustawy Prawo dewizowe; 

41) NRB (skrót Numer Rachunku Bankowego) - polski standard numeracji rachunków bankowych; 

42) odwołanie polecenia zapłaty – pisemna dyspozycja Posiadacza rachunku wstrzymująca obciążenie 

rachunku wskazanym, przyszłym poleceniem zapłaty, składana w Banku przed terminem realizacji; 

43) pełnomocnik – osoba fizyczna posiadająca pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem; 

44) polecenie wypłaty – skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź 

krajowej lub zagranicznej instytucji płatniczej, instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu 

określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta); 

45) polecenie zapłaty - usługa płatnicza polegająca na obciążeniu określoną kwotą rachunku Posiadacza 

na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez Odbiorcę, dokonywanej na podstawie pisemnej 

zgody, której Posiadacz rachunku udzielił Odbiorcy; 

46) Posiadacz rachunku/Płatnik – osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę, przy czym w 

przypadku rachunku wspólnego przez Posiadacza rachunku należy rozumieć każdego ze 

Współposiadaczy; 

47) Portal kartowy – www.kartosfera.pl, system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Posiadaczowi 

rachunku/Użytkownikowi karty do wybranych usług funkcjonalności dotyczących kart za pomocą 

sieci Internet i przeglądarki internetowej; 

http://www.kartosfera.pl/


48) Powiadomienie Push – element silnego uwierzytelnienia, polegający na przekazaniu Użytkownikowi 

notyfikacji na urządzenie mobilne przez aplikację mobilną;  

49) przekaz w obrocie dewizowym / przekaz– transakcja płatnicza w obrocie dewizowym obejmująca 

polecenie wypłaty 

 i przelew SEPA; 

50) Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii 

Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o 

przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 

1) waluta transakcji EUR, 

2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie 

IBAN, prawidłowy kod BIC, 

3) koszty „SHA”, 

4) tryb realizacji standardowy; 

5) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych, 

6) Bank zleceniodawcy i Bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT 

(SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku 

www.bankbps.pl; 

51) przepisy dewizowe - ustawa Prawo dewizowe wraz z przepisami wykonawczymi opublikowanymi na 

jej podstawie oraz analogiczne przepisy prawa obowiązujące w krajach członkowskich UE; 

52) rachunek walutowy - rachunek oszczędnościowy w walucie wymienialnej. Wykaz walut określony 

jest w „Tabeli oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym”; 

53) rachunek płatniczy – rachunek służący do wykonywania transakcji płatniczych oferowany i 

prowadzony przez Bank dla osób fizycznych; 

54) reklamacja - zgłoszenie zastrzeżenia dotyczącego usług świadczonych przez Bank skierowane do 

Banku przez Posiadacza rachunku; 

55) rezydent – osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju, w odniesieniu do przepisów ustawy 

Prawo dewizowe; 

56) saldo rachunku - stan środków pieniężnych na rachunku wykazywany na koniec dnia operacyjnego; 

57) SEPA (Single Euro Payments Area)- jednolity obszar płatności w EUR; koncepcja, która spełnia rolę 

zintegrowanego rynku usług płatniczych; 

58) silne uwierzytelnienie – uwierzytelnienie zapewniające ochronę poufności danych w oparciu o 

zastosowanie co najmniej dwóch elementów należących do kategorii: 

d) wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie Użytkownik/ Użytkownik karty, 

e) posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie Użytkownik/Użytkownik karty,  

f) cechy charakterystyczne Użytkownika/Użytkownika karty,  

będących integralną częścią tego uwierzytelnienia oraz niezależnych w taki sposób, że naruszenie 

jednego z tych elementów nie osłabia wiarygodności pozostałych; 

59) strona internetowa Banku – www.absbank.pl, strona na której dostępne są aktualne wersje 

Regulaminu, Tabeli oprocentowania, Taryfy, Tabeli kursowej; 

60) stopa bazowa – podstawowe stopy procentowe NBP, w tym stopa referencyjna, lombardowa, 

redyskonta weksli lub stawka WIBOR, określona szczegółowo w Tabeli oprocentowania. 

61) Szczególnie chronione dane dotyczące płatności - dane, w tym indywidualne dane uwierzytelniające, 

które mogą być wykorzystywane do dokonywania oszustw, z wyłączeniem imienia i nazwiska 

Posiadacza rachunku/Użytkownika karty lub nazwy i numeru rachunku Posiadacza rachunku; 

62) System ABS 24 / ABS 24 – system bankowości elektronicznej umożliwiający samoobsługowy dostęp 

do rachunków bankowych Posiadacza rachunku oraz dostęp do innych produktów bankowych za 

pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej. ABS 24 jest dostępny dla Posiadacza rachunku i 

Użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu; 

63) system bankowości elektronicznej – system umożliwiający samoobsługowy dostęp do rachunków 

bankowych Posiadacza rachunku oraz dostęp do innych produktów bankowych za pomocą sieci 

Internet i przeglądarki internetowej, oferowany w ramach sługi bankowości elektronicznej ABS -24;  

64) system bankowości mobilnej – system umożliwiający samoobsługowy dostęp do rachunków 

bankowych Posiadacza rachunku oraz dostęp do innych produktów bankowych za pomocą sieci 

Internet i za pomocą aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym działającym w sieci 

bezprzewodowej, oferowany w ramach usługi bankowości elektronicznej ABS-24;  

65) środki dostępu do systemu ABS 24 - identyfikator Użytkownika, hasło aktywacyjne, hasło 

Użytkownika, kod e-PIN, kod uwierzytelnienia i hasła jednorazowe oraz powiadomienia Push 



dostarczane w formie elektronicznej, umożliwiające uwierzytelnienie Użytkownika i autoryzacje 

transakcje płatniczych i innych dyspozycji w systemie bankowości elektronicznej;  

66) Tabela kursowa- tabela, w której publikowane są ustalone przez Bank kursy kupna/sprzedaży waluty 

krajowej (PLN) w stosunku do walut obcych, mające zastosowanie w obrocie dewizowym w Banku. 

Tabela kursowa może ulegać zmianie w ciągu dnia operacyjnego. Zmiany Tabeli kursowej nie 

wymagają uprzedniego zawiadomienia Posiadacza rachunku; 

67) Tabela oprocentowania – obowiązująca w Banku „Tabela oprocentowania produktów bankowych w 

ABS Banku Spółdzielczym”; 

68) Taryfa – obowiązująca w Banku „Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów 

Indywidualnych”; 

69) transakcja płatnicza/transakcja/operacja – zainicjowana przez Posiadacza rachunku wpłata, transfer 

lub wypłata środków pieniężnych, w tym: 

1) transakcja bezgotówkowa (stykowa) - płatność za nabywane towary i usługi przy fizycznym użyciu 

karty w placówce handlowo-usługowej, jak również transakcja na odległość dokonywana bez 

fizycznego użycia karty, w szczególności zrealizowana za pośrednictwem Internetu, telefonu lub 

poczty; 

2) transakcja gotówkowa – wypłata gotówki w ramach usługi cash back, w bankomatach, bankach 

lub w innych uprawnionych jednostkach, oznaczonych logiem organizacji płatniczej 

umieszczonym na karcie; 

3) transakcja zbliżeniowa (bezstykowa) – transakcja bezgotówkowa dokonywana przy użyciu karty 

wyposażonej w antenę zbliżeniową w placówce usługowo-handlowej zaopatrzonej w terminal 

POS wyposażony w czytnik zbliżeniowy; polega na realizacji płatności poprzez zbliżenie karty do 

czytnika zbliżeniowego bez konieczności potwierdzania transakcji przez Użytkownika karty za 

pomocą kodu PIN lub poprzez złożenie podpisu na wydruku z terminala; 

4) transakcja internetowa – transakcja bezgotówkowa dokonana na odległość w Internecie; 

70) Umowa – Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych i usług z nimi powiązanych; 

71) Unikatowy identyfikator- kombinacja liter, liczb lub symboli określona przez Bank i przekazana 

Posiadaczowi rachunku w celu jednoznacznej identyfikacji Posiadacza rachunku lub jego rachunku 

bankowego; 

72) usługa SMS – usługa polegająca na przekazywaniu informacji o stanie rachunków bankowych 

Posiadacza rachunku za pomocą wiadomości SMS; 

73)  usługa Cash Back – usługa na terminalu POS polegająca na wypłacie gotówki z kasy sklepu przy 

okazji płatności kartą za towary i usługi; usługa ta jest dostępna tylko na terenie Polski; usługa ta nie 

jest dostępna dla kart rozliczanych w innej walucie niż PLN;  

74) Usługa dostępu do informacji o rachunku – usługa on-line, polegająca na dostarczeniu 

skonsolidowanych informacji dotyczących: 

1) rachunku płatniczego Użytkownika prowadzonego u innego dostawcy, albo  

2) rachunków płatniczych Użytkownika prowadzonych u innego dostawcy albo u więcej niż jednego 

dostawcy; 

75) Usługa inicjowania transakcji płatniczej – usługa polegająca na zainicjowaniu zlecenia płatniczego 

przez dostawcę świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej na wniosek Użytkownika z 

rachunku płatniczego Użytkownika prowadzonego przez innego dostawcy; 

76) Usługa potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatniczym – usługa polegająca na 

potwierdzeniu dostawcy wydającemu instrumenty płatnicze oparte na karcie płatniczej kwoty 

niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej realizowanej w oparciu o tę kartę; 

77) Uwierzytelnienie - procedura umożliwiająca Bankowi weryfikacje tożsamości Posiadacza 

rachunku/Użytkownika karty lub ważności stosowania konkretnego instrumentu płatniczego, łącznie 

ze stosowaniem indywidualnych danych uwierzytelniających; 

78) Użytkownik – wskazany przez Posiadacza rachunku pełnomocnik, który otrzymuje dostęp do 

rachunków bankowych Posiadacza rachunku za pomocą systemu ABS 24; 

79) Użytkownik karty – Posiadacz rachunku, z wyłączeniem osoby małoletniej poniżej 13 roku życia; lub 

osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, po udzieleniu jej przez 

Posiadacza rachunku pełnomocnictwa szczególnego, która na postawie umowy uprawniona jest do 

korzystania z karty debetowej; 

80) Organizacja płatnicza  – organizacja międzynarodowa Visa lub MasterCard, której członkami są 

instytucje finansowe tworzące system rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart;   

81) waluty obce – waluta nie będąca w kraju prawnym środkiem płatniczym; 



82) waluty wymienialne – waluty obce określane jako wymienialne przez Prezesa Narodowego Banku 

Polskiego; 

83) wolne środki – środki pieniężne płatne na każde żądanie, przechowywane na rachunku powiększone 

o środki debetu lub kredytu w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym; 

84) zadłużenie wymagalne- zadłużenie niespłacone przez Posiadacza rachunku w terminach określonych 

przez Bank; 

85) zgoda – zgoda Posiadacza rachunku na obciążenie jego rachunku bankowego w umownych 

terminach, stanowiąca podstawę dla Odbiorcy do wystawiania poleceń zapłaty z tytułu określonych 

zobowiązań; 

86) Zlecenie płatnicze – oświadczenie zleceniodawcy zawierające polecenie wykonania transakcji 

płatniczej, złożone w ustalonej z Bankiem formie; 

87) Zleceniodawca/ Płatnik – osoba fizyczna, zlecająca dokonanie transakcji płatniczej; 

88) zwrot polecenia zapłaty – zwrot na rachunek Posiadacza rachunku środków, z tytułu zrealizowanego 

polecenia zapłaty na podstawie dyspozycji złożonej przez Posiadacza rachunku w Banku; 

89) zlecenie stałe – usługa płatnicza polegająca na obciążeniu rachunku Posiadacza określoną kwotą i w 

podanych terminach, realizowana na podstawie dyspozycji pisemnej złożonej w Banku lub w ramach 

kanałów bankowości elektronicznej; 

90) Zaufani odbiorcy -  odbiorcy, którzy zostali zdefiniowani co do indywidualnej nazwy odbiorcy, 

numeru rachunku odbiorcy, adresu odbiorcy i zautoryzowani za pomocą systemu dostępu. Zmiana 

nazwy odbiorcy, adresu lub numeru rachunku wymaga ponownej autoryzacji za pomocą systemu 

dostępu. Zlecenia wykonania transakcji na rzecz zaufanego odbiorcy traktowane jest jako autoryzacja 

transakcji; 

91) Zabezpieczenie 3D Secure/3D Secure – sposób potwierdzenia transakcji internetowych, polegający 

na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na zdefiniowane przez Użytkownika karty w portalu kartowym 

pytanie na potrzeby uwierzytelnienia transakcji płatniczych kartą w Internecie oraz podaniu przez 

Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa; MasterCard – pod nazwą 

MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku krajowy numer telefonu 

komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u 

akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia. 

 

9. Po § 26 dodaje się nowy § 27o brzmieniu: 

Dostawcy usług 

§ 27  

1. Skorzystanie z usług określonych w § 2 ust. 1 pkt. 74-76 oferowanych przez dostawców usług nie 

wymaga zgody Banku. 

2. Z usług, wskazanych w § 2 ust. 1 pkt. 74-76 może korzystać wyłącznie Użytkownik, o ile posiada 

dostęp on-line do danego rachunku płatniczego. 

3. Bank za zgodą Użytkownika może  przekazywać: 

1) informację inne niż wymagane na podstawie niniejszego Regulaminu i wynikające z ustawy o 

usługach płatniczych, 

2) informacje z większą częstotliwością, niż jest wymagana na podstawie ustawy o usługach 

płatniczych, 

3) informacje wymagane na podstawie przepisów ustawy o usługach płatniczych za pomocą środków 

porozumiewania się innych niż określonych w umowie ramowej. 

Bank może pobierać opłaty za przekazywanie informacji określonych w niniejszym punkcie zgodnie z 

Taryfą opłat i prowizji. 

4. Użytkownik, niebędący Posiadaczem rachunku, może korzystać z usług określonych w § 2 ust. 1 pkt. 

74-76 oferowanych przez dostawców usług, zgodnie z nadanymi uprawnieniami do usługi 

bankowości elektronicznej. 

5. W przypadku transakcji płatniczej inicjowanej przez dostawcę usług, Bank stosuje zasady 

rozpatrywania reklamacji, zgodnie z § 90. 

6. Bank nie dokonuje blokady środków pieniężnych na rachunku płatniczym płatnika w związku z 

realizacją usługi określonej w § 2 ust. 1 pkt. 91, bez względu na walutę transakcji. 

 

10. W związku ze zmianami opisanymi w pkt 9 dokonuje się renumeracji poszczególnych paragrafów o 

1 w górę. 

 



11. W § 36 (dotychczasowy 35) dodaje się ust. 18-19 w brzmieniu: 

18. W przypadku transakcji płatniczych realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w 

obrocie z państwami członkowskimi, zleceniodawca i beneficjent ponoszą opłaty określone w 

umowie zawartej przez każdego z nich ze swoim dostawcą- jedyną dostępną opcją jest opcja SHA. 

19. W przypadku zleceń płatniczych składanych w ramach usługi określonej w § 2 pkt.76 jedyną 

dopuszczalną opcją kosztową jest opcja SHA. 

 

12. W § 56 (dotychczasowy 55) po ust. 5 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

6. Skorzystanie po raz pierwszy z funkcjonalności zbliżeniowej kartą z taką funkcjonalnością wymaga 

wykonania transakcji stykowej z użyciem kodu PIN. 

a w związku z tym dokonuje się renumeracji pozostałych ustępów o 1 w górę z dotychczasowych 6-8 

na 7-9.  

 

13. W § 65 (dotychczasowy 64) ust. 6 dokonuje się zmiany z dotychczasowego brzmienia: 

6. Użytkownik karty autoryzuje wykonanie transakcji poprzez: 

1) wprowadzenie numeru PIN – w przypadku transakcji dokonywanych w bankomatach oraz w 

terminalach elektronicznych POS w punktach handlowo - usługowych i w bankach, które 

wymagają takiego rodzaju akceptacji; 

2) złożenie na dowodzie dokonania transakcji podpisu zgodnego z wzorem na karcie - w przypadku 

transakcji dokonywanych w terminalach elektronicznych POS w punktach handlowo - usługowych 

i w terminalach elektronicznych POS w pozostałych bankach; 

3) podanie numeru karty oraz daty jej ważności i opcjonalnie kodu CVV2/CVC2 – w przypadku 

płatności dokonywanych na odległość, np. poprzez Internet, pocztę, telefon oraz dodatkowo hasła 

3D Secure w sytuacji udostępniania przez akceptanta zabezpieczenia 3D Secure; 

4) udostępnienie numeru karty za pomocą środków komunikacji zdalnej – przy transakcjach 

zbliżeniowych. 

na nowe: 

6. Użytkownik karty autoryzuje wykonanie transakcji z użyciem karty w ramach silnego uwierzytelnienia 

poprzez: 

1) wprowadzenie kodu PIN – w przypadku transakcji dokonywanych w bankomatach oraz w 

terminalach elektronicznych POS w punktach handlowo - usługowych i w bankach, które 

wymagają takiego rodzaju akceptacji; 

2) podanie numeru karty oraz daty jej ważności i opcjonalnie kodu CVV2/CVC2 (kod CVV2/CVC2 

stanowi trzycyfrowy numer umieszczony na rewersie karty, używany do autoryzacji transakcji) – w 

przypadku płatności dokonywanych na odległość, np. poprzez Internet, telefon oraz zastosowanie 

zabezpieczenia 3D Secure w sytuacji udostępniania przez akceptanta zabezpieczenia 3D Secure; 

3) zbliżenie karty, posiadającej funkcjonalność zbliżeniową, do czytnika zbliżeniowego, dla 

transakcji zbliżeniowych, jeśli akceptant nie wymaga potwierdzenia transakcji poprzez 

wprowadzenie kodu PIN; 

4) zbliżenie karty, posiadającej funkcjonalność zbliżeniową, do bankomatu i wprowadzenie kodu 

PIN – w bankomatach oznaczonych znakiem płatności zbliżeniowych. 

 

14. W § 72 (dotychczasowy 71) ust. 6 i 7 dokonuje się zmiany z dotychczasowego brzmienia: 

6. Bank udostępnia Użytkownikom za pomocą Systemu ABS 24 między innymi: 

1) informacje o stanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach; 

2) polecenia przelewu w obrocie krajowym i dewizowym; 

3) lokaty terminowe; 

4) szablony płatności i możliwość tworzenia bazy kontrahentów, na rzecz których składane są 

dyspozycje. 

7. Szczegółowy opis i zakres usług świadczonych w ramach Systemu ABS 24 udostępniany jest w Banku 

oraz na stronie internetowej Banku 

na nowe: 

6. Bank za pomocą systemu bankowości elektronicznej udostępnia: 

a) informacje o stanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych; 

b) wykonywanie transakcji płatniczych; 

c) otwieranie i zarządzanie lokatami terminowymi, z zastrzeżeniem ust. 2; 

d) Składanie oświadczeń woli i wniosków o wybrane usługi i produkty bankowe, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 



Oświadczenia woli i wnioski, o których mowa powyżej wymagają autoryzacji poprzez podanie  kodu 

SMS. 

7. Opis usług i sposobu uwierzytelnienia usług świadczonych w ramach systemu bankowości 

elektronicznej opublikowany jest na stronie internetowej Banku. 

 

15. W § 73 (dotychczasowy 72) ust. 4 zostaje usunięty, a ponadto dodaje się następujące ustępy  

w brzmieniu:  

4. Dla potrzeb silnego uwierzytelnienia w systemie bankowości elektronicznej i bankowości mobilnej 

Użytkownik musi posiadać urządzenie mobilne z krajowym numerem telefonu. 

5. W celu korzystania z usługi bankowości elektronicznej Bank wydaje Użytkownikom następujące 

środki dostępu: 

1) identyfikator Użytkownika; 

2) hasło aktywacyjne w formie elektronicznej lub w postaci wydruku umożliwiającego aktywację 

dostępu do systemu; 

3) hasła jednorazowe w formie elektronicznej. 

6. Korzystanie z systemu bankowości mobilnej po pierwszym zalogowaniu wymaga używania kodu e-

PIN, ustanowionego przez Użytkownika w systemie bankowości mobilnej. 

7. Środki dostępu mogą stanowić uwierzytelnienie lub element silnego uwierzytelnienia Użytkownika 

oraz element autoryzacji transakcji płatniczych i innych dyspozycji w systemie bankowości 

elektronicznej.  

8. Użytkownicy autoryzują dyspozycje z użyciem silnego uwierzytelnienia za pomocą wydanych im 

środków dostępu do systemu bankowości elektronicznej poprzez: 

1) podanie hasła jednorazowego w formie elektronicznej – SMS: 

a) wraz z (opcjonalnym) kontekstowym kodem uwierzytelnienia lub  

b) akceptacji powiadomienia Push wraz z kodem uwierzytelnienia lub kodem e-PIN  

w przypadku transakcji płatniczych i innych dyspozycji, które wymagają silnego uwierzytelnienia  

2) podanie identyfikatora Użytkownika wraz z hasłem oraz  

a) jednorazowego hasła SMS (opcjonalnym) kontekstowym kodem uwierzytelnienia lub  

b) akceptacja powiadomienia Push wraz z kodem uwierzytelnienia lub kodem e-PINem  

w przypadku usługi określonej w § 2 ust.74-76 

9. Po aktywacji dostępu do usługi bankowości elektronicznej, każdy Użytkownik ustala własne hasło 

Użytkownika, które wraz z identyfikatorem Użytkownika umożliwia jego uwierzytelnienie.  

10. Po 90 dniach od ostatniej poprawnej zmiany hasła oraz e-PINu, Użytkownik zobowiązany jest do 

zmiany obecnie używanego hasła do logowania/e-PINu lub do uwierzytelnienia obecnie używanego 

hasła/e-PINu. Każde z podjętych przez Użytkownika działań wymaga autoryzacji zgodnie z metodami 

opisanym w § 73 ust.8  od dnia wejście w życie niniejszego ustępu lu od pierwszego skorzystania z 

usługi bankowości elektronicznej po tym dniu.  

 

16. Po § 75 (dotychczasowy 74) dodaje się nowy § 76 o brzmieniu: 

Silne uwierzytelnienie  

§ 76  

1. Bank stosuje silne uwierzytelnianie Użytkownika/ Użytkownika karty, w przypadku gdy płatnik:  

1) uzyskuje dostęp do swojego rachunku w trybie on-line;  

2) inicjuje elektroniczną transakcję płatniczą;  

3) przeprowadza za pomocą kanału zdalnego czynność, która może wiązać się z ryzykiem oszustwa 

związanego z wykonywanymi usługami płatniczymi lub innych nadużyć 

2. Bank stosuje silne uwierzytelnianie Użytkownika/ Użytkownika karty obejmujące elementy, które 

dynamicznie łączą transakcję płatniczą z określoną kwotą transakcji oraz określonym odbiorcą. 

3. Bank stosuje silne uwierzytelnienie dla usług określonych w § 2 ust. pkt. 74-76, zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym paragrafie. 

4. Zgoda Użytkownika, będącego Posiadaczem rachunku płatniczego na wykonanie transakcji płatniczej 

udzielana jest zgodnie z umową między dostawcą usług a tym Użytkownikiem, z wyjątkiem usługi 

określonej w §  2 pkt. 76, na którą Użytkownik wyraża zgodę w systemie bankowości elektronicznej 

Banku. 

5. Wycofanie zgody, o której mowa w ust. 4 dotyczy wszystkich niewykonanych transakcji płatniczych 

na moment otrzymania przez Bank uwierzytelnienia wycofanej zgody. 

6. W przypadku braku realizacji usług, określonych w § 2 pkt. 74-76, Bank poinformuje Użytkownika/ 



Użytkownika karty o odmowie realizacji usługi wraz z podaniem przyczyny odmowy.  

7. W przypadku kiedy Bank, pomimo istnienia takiego obowiązku nie wymaga silnego uwierzytelnienia 

Użytkownika/ Użytkownika karty, Posiadacz rachunku nie ponosi odpowiedzialności za 

nieautoryzowane transakcje płatnicze, chyba że Użytkownik/ Użytkownik karty działał umyślnie. 

8. W przypadku wykorzystania danych biometrycznych jako elementu silnego uwierzytelnienia, ich 

zastosowanie oraz rodzaj uzależnione są od możliwości technicznych urządzenia mobilnego 

Użytkownika/ Użytkownika karty. Rodzaj wykorzystywanych przez Bank danych biometrycznych 

oraz wymagania techniczne dotyczące urządzeń mobilnych wykorzystywanych do silnego 

uwierzytelnienia przy użyciu danych biometrycznych Użytkownika określone są na stronie 

internetowej Banku. 

9. Użytkownik/Użytkownik karty korzystający z urządzenia mobilnego wykorzystywanego do logowania 

do usługi bankowości elektronicznej oraz korzystający z tego urządzenia w ramach silnego 

uwierzytelnienia jest zobowiązany do przechowywania tego urządzenia z zachowaniem należytej 

staranności, w sposób zabezpieczający przed jego utratą oraz dostępem osobom nieuprawnionym 

oraz w sposób zabezpieczający przed jego przejęciem przez osoby nieuprawnione. 

10. Bank, zgodnie z ustawą o usługach płatniczych,  nie stosuje silnego uwierzytelnienia w następujących 

przypadkach: 

1) usług świadczonych przez dostawców usług technicznych, wspierających świadczenie usług 

płatniczych, jeżeli nie wchodzą oni w posiadanie środków pieniężnych będących przedmiotem 

transakcji płatniczej; 

2) transakcji płatniczych przeprowadzanych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, 

dokonywanych obok usług telekomunikacyjnych na rzecz użytkownika końcowego, doliczanych 

do należności za usługi telekomunikacyjne, zgodnie z wymaganiami ustawą o usługach 

płatniczych; 

3) transakcji zbliżeniowych, zgodnie z limitem transakcji zbliżeniowych oraz zasadami wskazanymi 

w § 56 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu; 

4) inicjowania transakcji płatniczej dla zaufanych odbiorców w usłudze bankowości elektronicznej, o 

ile Użytkownik uzyskał dostęp do swojego rachunku w trybie on-line z użyciem silnego 

uwierzytelnienia Użytkownika;  

5) realizacji zautoryzowanych zleceń stałych; 

6) realizacji przelewów między rachunkami własnymi Użytkownika w Banku; 

7) inicjowania transakcji płatniczej kartą dla zdefiniowanych w portalu kartowym zaufanych 

odbiorców. 

 

17. W związku ze zmianami opisanymi w pkt 16 dokonuje się renumeracji poszczególnych paragrafów 

o 1 w górę. 

 

18. W § 77 (dotychczasowy 75) ust. 4 pkt. 4 zostaje usunięty. 

 

19. W § 79 (dotychczasowy 77) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

8. Bank informuje Posiadacza rachunku, na trwałym nośniku, w szczególności na piśmie lub drogą 

elektroniczną za pośrednictwem e-mail o zakresie wprowadzanych zmian. 

a ponadto dotychczasowy ust. 8 otrzymuje numer 9.  

 

20. Po § 90 (dotychczasowy 88) dodaje się nowy § 91 o brzmieniu: 

§ 91 . 

1. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do: 

1) podania krajowego adresu korespondencyjnego, na który Bank będzie przesyłał korespondencję 

związaną z Umową,  

2) powiadomienia Banku o każdej zmianie danych osobowych, podanych w związku z zawartą 

Umową oraz 

3)  powiadomienia Banku o utracie dokumentu tożsamości w celu jego zastrzeżenia. 

2. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy ustanowienia adresu korespondencyjnego na adres poza 

granicami Polski lub adres placówki Banku.  

3. W przypadku nie powiadomienia Banku o zmianach określonych w ust. 1, Bank nie odpowiada za 

wynikłe z tego tytułu szkody. 



4. Bank ma prawo żądać od Posiadacza rachunku aktualizacji danych, o których mowa w ust. 1, a w 

przypadku braku aktualizacji ma prawo poinformować Posiadacza o możliwości odbioru 

korespondencji w placówce Banku. 

5. Wszelka korespondencja jest dostarczana przez Bank kanałem komunikacji wskazanym przez 

Posiadacza rachunku do przekazywania wyciągów z rachunku lub na adres korespondencyjny 

wskazany w Umowie. 

 

21. W związku ze zmianami opisanymi w pkt 20 dokonuje się renumeracji poszczególnych paragrafów 

o 1 w górę. 

 

Zmiany wchodzą w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia przyjęcia. 


