
 
Notatka dotycząca zakresu zmian do Regulaminu rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych 

 

Wprowadza się jako obowiązujące zmiany do Regulaminu:  

 

- § 2 usuwa się pkt 6) i 7)  o brzmieniu:  

6) Bankowość Internetowa – 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;  

 

- § 2 dodaje się pkt 4) o brzmieniu: 

  4)  Bank korespondent – bank krajowy lub zagraniczny, który prowadzi rachunek nostro Banku lub bank krajowy 

lub zagraniczny,   

       dla którego Bank prowadzi rachunek loro;  

 

- § 2 dodaje się pkt 8) i 9)  o brzmieniu: 

8) blokada karty (zastrzeżenie karty) – unieważnienie karty przez Bank lub Posiadacza rachunku/Użytkownika 

karty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, umową lub Regulaminem;   

9) CVV2/CVC2 – trzycyfrowy numer umieszczony na rewersie karty, używany do autoryzacji transakcji podczas 

dokonywania płatności bez fizycznego użycia karty, w szczególności do dokonywania transakcji na odległość np. 

poprzez Internet, telefon;  

 

- § 2 usuwa się dotychczasowy pkt 9) o brzmieniu:  

9) Centrum Kart – jednostka dokonująca w imieniu Banku autoryzacji, zastrzeżeń i rozliczeń transakcji dokonanych 

przy użyciu kart płatniczych wydawanych przez Bank; 

 

- § 2 dodaje się pkt 15)  o brzmieniu: 

15) 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; 

 

§ 2 pkt 20) otrzymuje brzmienie: 

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

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

identyfikacji Posiadacza rachunku /Użytkownika karty i uwierzytelnienia jego dyspozycji w ramach 

potwierdzenia transakcji internetowych z wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure; 

 

- § 2 dodaje się pkt 25) o brzmieniu: 

25) 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;  

d) kod SMS - hasło jednorazowe otrzymywane za pośrednictwem wiadomości SMS na telefon komórkowy 

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

 

- § 2 dodaje się pkt 33) o brzmieniu: 

33) Limity transakcyjne - kwota, do wysokości której Posiadacz rachunku/Użytkownik karty może dokonywać 

transakcji gotówkowych lub bezgotówkowych w ciągu jednego dnia. Wysokość limitu ustalona jest 

indywidualnie dla każdej z wydanych kart oraz wymienionych transakcji;  

 

- § 2 dodaje się pkt 36) o brzmieniu: 



36) moment otrzymania zlecenia płatniczego – moment w którym zlecenie zostało otrzymane przez Bank 

posiadacza rachunku. Na określenie momentu otrzymania zlecenia płatniczego ma wpływ kanał realizacji zlecenia 

płatniczego oraz rodzaj i data realizacji zlecenia płatniczego;  

 

- § 2 usuwa się pkt 40) o brzmieniu: 

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

identyfikujący Użytkownika karty i służący autoryzacji;  

 

- § 2 dodaje się pkt 46) o brzmieniu: 

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

na urządzenie mobilne przez aplikację mobilną;  

 

- § 2 dodaje się pkt 55) o brzmieniu: 

53) rachunek płatniczy – rachunek służący do wykonywania transakcji płatniczych oferowanych i prowadzonych 

przez Bank dla podmiotów wymienionych w § 3; 

 

- § 2 dodaje się pkt 61) o brzmieniu: 

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; 

 

- § 2 pkt 63) otrzymuje brzmienie: 

63) System ABS 24 / system bankowości elektronicznej – system bankowości internetowej i mobilnej umożliwiający 

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

bankowych za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej lub za pomocą aplikacji  zainstalowanej na 

urządzeniu mobilnym działającym w sieci bezprzewodowej; 

 

- § 2 pkt  64)  otrzymuje brzmienie: 

64) 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 transakcji płatniczych i innych dyspozycji w 

systemie bankowości elektronicznej; 

 

- § 2 dodaje się pkt od 71) do 74)  o brzmieniu: 

71) 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; 

72) 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; 

73) 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; 

74) Uwierzytelnienie - procedura umożliwiająca Bankowi weryfikacje tożsamości Posiadacza 

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

stosowaniem indywidualnych danych uwierzytelniających; 

 

- § 2  pkt. 88)  otrzymuje brzmienie: 

88) 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 Posiadacza 

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

MasterCard SecureCode/Identity Check) 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; 

 

- w § 25 ( dotychczasowy 26) dodaje się ust. od 4 do 12 o  brzmieniu: 

4. Termin wykonania zlecenia płatniczego uzależniony jest od momentu otrzymania tego zlecenia przez Bank. 



5. Za moment otrzymania przez Bank zlecenia płatniczego w dniu roboczym do godziny granicznej uznaje się 

moment dokonania autoryzacji zlecenia płatniczego, z zastrzeżeniem ust.9. 

6. Za moment otrzymania przez Bank zlecenia płatniczego w dniu roboczym po godzinie granicznej lub w innym 

dniu niż roboczy uznaje się pierwszy dzień roboczy następujący po dniu złożenia tego zlecenia, z zastrzeżeniem 

ust.9. 

7. Za moment otrzymania przez Bank polecenia przelewu z przyszłą datą płatności oraz zlecenia stałego, uznaje się 

dzień wskazany przez Posiadacza rachunku do obciążenia jego rachunku rozliczeniowego, z zastrzeżeniem ust.8 

i 9. 

8. W przypadku gdy wskazany przez Posiadacza rachunku dzień do obciążenia rachunku nie jest dniem roboczym, 

uznaje się, że momentem otrzymania przez Bank tego zlecenia płatniczego jest pierwszy dzień roboczy 

następującym po dniu wskazanym przez Posiadacza rachunku do obciążenia jego rachunku.  

9. Za moment otrzymania przez Bank polecenia przelewu wewnętrznego złożonego w Banku niezależnie od kanału 

realizacji w dniu roboczym i innym dniu niż roboczy uznaje się moment dokonania autoryzacji tego polecenia. 

10. Za moment otrzymania przez Bank polecenia zapłaty uznaje się dzień wskazany przez odbiorcę do obciążenia 

rachunku Posiadacza rachunku. Jeżeli wskazany przez odbiorcę dzień do obciążenia rachunku Posiadacza 

rachunku nie jest dniem roboczym uznaje się, że polecenie zapłaty zostało otrzymane w pierwszym dniu 

roboczym następującym po tym dniu.  

11. Posiadacz rachunku nie może odwołać zlecenia płatniczego od momentu jego otrzymania przez Bank. 

12. Bank nie może odmówić wykonania autoryzowanego zlecenia płatniczego inicjowanego przez Posiadacza 

rachunku, chyba że nie zostały spełnione przez Posiadacza rachunku postanowienia umowy albo możliwość lub 

obowiązek takiej odmowy wynika z odrębnych przepisów prawa. 

 

- w § 29 ( dotychczasowy 30) dodaje się ust 18 i 19 o 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.73 jedyną dopuszczalną opcją 

kosztową jest opcja SHA. 

 

- dodaje się § 40) o brzmieniu: 

1. Skorzystanie z usług określonych w § 2 pkt 71-73 oferowanych przez dostawców usług nie wymaga zgody 

Banku. 

2. Z usług, wskazanych w § 2 pkt 71-73 może korzystać wyłącznie Użytkownik, będący Posiadaczem rachunku 

płatniczego, o ile posiada dostęp on-line do danego rachunku płatniczego. 

3. Bank za zgodą Użytkownika może przekazywać: 

1) informacje inne niż wymagane na podstawie Regulaminu i wynikające z ustawy UUP; 

2) informacje z większą częstotliwością, niż jest wymagana na podstawie ustawy UUP; 

3) informacje wymagane na podstawie przepisów ustawy UUP za pomocą środków porozumiewania się 

innych niż określonych w UR. 

4. Bank może pobierać opłaty za przekazywanie informacji określonych w ust. 3 zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. 

5. Użytkownik niebędący Posiadaczem rachunku może korzystać z usług określonych w § 2 pkt 71-73 

oferowanych przez dostawców usług, zgodnie z nadanymi uprawnieniami do systemu bankowości 

elektronicznej. 

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

reklamacji, zgodnie z § 90. 

7. Bank nie dokonuje blokady środków pieniężnych na rachunku płatniczym Posiadacza rachunku w związku z 

realizacją usługi określonej w § 2 pkt 73, bez względu na walutę transakcji. 

a dotychczasowy § 40 otrzymuje nr 39 

 

- w § 71 usuwa się dotychczasowy ust. 4 dodaje się nowy  o  brzmieniu:  

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

musi posiadać urządzenie mobilne z krajowym numerem telefonu. 

 

- w § 71 dodaje się ust. od 5 do 10 o brzmieniu: 

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 (kod SMS)  

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.72-73 

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 § 71 ust.8  od dnia 

wejście w życie niniejszego ustępu lub od pierwszego skorzystania z usługi bankowości elektronicznej po tym 

dniu.  

z kolei dotychczasowe ustępy od 5 do 11 otrzymują numeracje od 11 do 17  

 

- dodaje się Rozdział 15 Silne uwierzytelnienie a § 75 otrzymuje brzmienie: 

1. Bank stosuje silne uwierzytelnianie Użytkownika/ Użytkownika karty, w przypadku gdy podmiot ten 

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 pkt. 71-73, 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 

73, na którą Użytkownik wyraża zgodę w systemie bankowości internetowej 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 71-73 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/ Użytkownika karty określone są na stronie internetowej Banku. 

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

systemu 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 UUP, 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 UUP; 

3) transakcji zbliżeniowych, zgodnie z limitem transakcji zbliżeniowych; 

4) inicjowania transakcji płatniczej dla zaufanych odbiorców w systemie 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) inicjowanie transakcji płatniczej kartą dla zdefiniowanych w portalu kartowym zaufanych odbiorców. 

 

- dotychczasowy § 75 o brzmieniu:  



Klient może zamówić płatne konsultacje informatyka w zakresie obsługi systemu ABS 24 lub instalacji komponentów 

systemu operacyjnego lub przeglądarki internetowej, niezbędnych do korzystania z systemu ABS 24 

zostaje przeniesiony do § 74 jako ust. 3  

 

- w § 79 ust. 2 otrzymuje brzmienie:   

2. Zmiana oprocentowania środków pieniężnych na rachunku może nastąpić w przypadku zaistnienia co najmniej 

jednej z niżej wymienionych okoliczności: 

1) zmiany stopy referencyjnej lub redyskonta weksli lub oprocentowania kredytu lombardowego ustalanych 

przez Radę Polityki Pieniężnej; 

2) zmiany stopy rezerwy obowiązkowej banków ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej; 

3) zmiany wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Prezesa GUS; 

4) rentowności rocznych bonów skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa; 

5) rentowności obligacji Skarbu Państwa; 

6) zmiany stawek oprocentowania lub rezygnacji z oprocentowania środków na rachunkach bankowych 

klientów niebędących konsumentami przez inne banki krajowe; 

7) w przypadkach nadzwyczajnych (np. analiza działań banków konkurencyjnych), Bank ma uprawnienia do 

zmiany oprocentowania pomimo braku zaistnienia przesłanek zmiany,  o których mowa w ust. 2 pkt. 1-5; 

8) zobowiązanie Banku do utworzenia rezerw lub odpisów nieprzewidzianych w przepisach prawa w dacie 

zawarcia umowy, lub zapłaty obowiązkowych opłat lub podatków lub innych kosztów do zapłaty których 

nie był zobowiązany w dacie zawarcia umowy. 

 

- w § 79 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Środki zgromadzone na rachunkach oprocentowane są według dotychczasowej stopy procentowej nie dłużej niż 

przez 3 miesiące kalendarzowe, następujące po miesiącu, w którym opublikowano dane o zmianie wskaźnika 

lub dokonano analizy działań banków konkurencyjnych. 

 

 - w § 81 dodaje się w ust. 2 pkt 11) i 12) o brzmieniu: 

11) ujawnienia posiadacza rachunku na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego oraz na 

liście ostrzeżeń publicznych innego państwa; 

12) brak możliwości zastosowania wobec Posiadacza rachunku środków bezpieczeństwa finansowego 

wskazanych w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym braku 

dostarczenia informacji i dokumentów  wymaganych w celu wykonania wskazanych środków 

bezpieczeństwa. 

 

- dodaje się § 82 o brzmieniu:  

1. Rozwiązanie umowy następuje: 

1) po upływie okresu wypowiedzenia UR przez Bank lub Posiadacza rachunku; 

2) po powzięciu przez Bank wiarygodnej informacji o śmierci Posiadacza rachunku: 

a) będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą , jeżeli z upływem 

dwóch miesięcy od dnia jego śmierci nie ustanowiono zarządu sukcesyjnego w rozumieniu ustawy o 

zarządzie sukcesyjnym; 

b) będącego wspólnikiem spółki cywilnej jeżeli z upływem dwóch miesięcy od dnia jego śmierci nie 

ustanowiono zarządu sukcesyjnego w rozumieniu ustawy o zarządzie sukcesyjnym, chyba, że 

zgodnie z umową spółki cywilnej, spadkobiercy zmarłego wspólnika wejdą do spółki na jego 

miejsce. 

2. W przypadku, gdy został ustanowiony zarząd sukcesyjny dla Posiadacza rachunku, zarządca sukcesyjny 

uprawniony jest do dysponowania rachunkiem w okresie zarządu sukcesyjnego. 

3. Zarządca sukcesyjny traci uprawnienia do dysponowania rachunkiem bankowym w terminie wygaśnięcia 

zarządu sukcesyjnego lub po dostarczeniu do Banku przez osoby uprawnione, informacji o odwołaniu zarządcy. 

z kolei dotychczasowy § 82 otrzymuje nr 83 i kolejne paragrafy o 1 więcej.  

 

- w § 85 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Taryfa może ulegać zmianom w zakresie: 

1) obniżenia wysokości opłat i prowizji bankowych lub uzupełnienia Taryfy o nowe produkty i usługi – w 

każdym czasie; 

2) podwyższenia wysokości opłat i prowizji bankowych lub wprowadzenia nowych opłat i prowizji 

bankowych w przypadku: 

a) zmiany średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Prezesa 

GUS, 

b) podwyższenia cen energii lub taryf telekomunikacyjnych lub opłat stosowanych przez inne instytucje, 

z usług których korzysta Bank przy wykonywaniu danej czynności – proporcjonalnie do zmiany, 

c) podwyższenia kosztów Banku, wynikających ze zmiany przepisów podatkowych lub rachunkowych, 

dotyczących działalności Banku i świadczonych przez Bank usług – proporcjonalnie do zmiany, 

d) kosztów nowych usług rozszerzających zakres korzystania z rachunku. 



 

- w § 90 skreśla się  ust. 5 i 6 o brzmieniu: 

5. Bank udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, w formie 

papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji z zastrzeżeniem, że udzielenie odpowiedzi na 

reklamację w wybranej formie nie może powodować wystąpienia ryzyka ujawnienia tajemnicy bankowej 

osobom nieuprawnionym. W uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy rozpatrzenia reklamacji nie może zostać dotrzymany, Bank 

przed upływem tego terminu, informuje Klienta o przyczynie opóźnienia; wskazuje okoliczności, które muszą 

zostać ustalone oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5. termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi przez Bank nie może być 

dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania skargi lub reklamacji. 

Z kolei w zamian dodaje się ust. 5 o brzmieniu: 

5. Bank rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, tj.: 

1) dla reklamacji związanych z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty, w terminie nie później niż 

15 dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w 

terminie 15 dni roboczych z uwagi na złożoność sprawy, Bank poinformuje o tym na piśmie Posiadacza 

rachunku, wskazując przyczynę opóźnienia i okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia 

reklamacji,  przewidywany termin jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 35 

dni roboczych od dnia złożenia reklamacji; 

2) dla pozostałych reklamacji związanych ze świadczeniem usług innych niż wymienione w pkt powyżej, w 

terminie nie później niż 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie 

możliwe w terminie 30 dni z uwagi na złożoność sprawy, Bank poinformuje o tym na piśmie Posiadacza 

rachunku, wskazując przyczynę opóźnienia i okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia 

reklamacji, przewidywany termin jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 

dni od dnia złożenia reklamacji. 

Kolejne ustępy w § 90 otrzymują numerację od 6 do 12.  

 

Zmiany obowiązują od 11maja  2019 r.  

 


