
 
Notatka dotycząca zmian do Regulaminu rachunków bankowych dla klientów indywidualnych 

Wprowadza się jako obowiązujące zmiany do Regulaminu:  

- § 2 pkt 13) otrzymuje brzmienie:  

13) dostawca usług – dostawca usług określonych w § 2 pkt. 83-85 oraz dostawca świadczący wyłącznie usługę określoną w § 2 pkt 83 spełniający 

wymagania ustawy o usługach płatniczych; 

- w § 2 dodaje się pkt 17) o brzmieniu:  

17) Elixir - elektroniczny system  rozliczania zleceń płatniczych w polskich złotych, którego operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. System 

umożliwia wymianę zleceń płatności w trybie sesyjnym; 

- w § 2 kolejne punkty powiększa się o 1 

- w § 2 pkt 23) otrzymuje brzmienie:  

23) IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego - standard numeracji kont bankowych 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 będący unikatowym identyfikatorem; 

- w § 2 pkt 28) dodaje się ppkt d) o brzmieniu:  

d) Kod SMS – hasło jednorazowe otrzymywane za pośrednictwem wiadomości SMS na telefon komórkowy Posiadacza rachunku, służące do autoryzacji 

transakcji w ABS-24. 

- w § 2 dodaje się pkt 42)  o brzmieniu: 

42) Organizacja płatnicza  – międzynarodowa organizacja zajmująca się rozliczaniem transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych wydanych w 

ramach danej organizacji, Bank wydaje karty w ramach organizacji Visa i MasterCard; 

- w § 2 dodaje się punkty  44) do 47)  o brzmieniu: 

44) polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust 4 ustawy o usługach płatniczych z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenie 

przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej; 

45) polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika (Posiadacza rachunku) polegająca na umożliwieniu przekazania środków 

pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonego przez tego samego dostawcę (Bank);  

46) polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika (Posiadacza rachunku) polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w 

euro  z rachunku płatniczego płatnika (Posiadacza rachunku) na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują 

działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA). Polecenie przelewu SEPA jest realizowane w trybie sesyjnym; 

47) polecenie przelewu w walucie obcej - usługa inicjowana przez płatnika (Posiadacza rachunku) polegająca na umożliwianiu przekazania środków z 

krajowego rachunku płatniczego płatnika (Posiadacza rachunku) u dostawcy (Bank) na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej 

niż złoty i euro; 

- w § 2 pkt 48) i 49) otrzymują brzmienie: 

48) polecenie wypłaty – usługa płatnicza, niespełniająca warunków przelewu SEPA, skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub 

zagranicznego bądź krajowej lub zagranicznej instytucji płatniczej, polegająca na dokonaniu przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz 

wskazanego odbiorcy (beneficjenta), w tym polecenie przelewu w walucie obcej; 

49) polecenie zapłaty - usługa płatnicza polegająca na obciążeniu określoną kwotą rachunku płatniczego płatnika (Posiadacza rachunku) na skutek 

transakcji płatniczej zainicjowanej przez Odbiorcę, dokonywanej na podstawie pisemnej zgody, której Posiadacz rachunku udzielił Odbiorcy; 

- w § 2 pkt 53) otrzymuje brzmienie: 

53) przekaz w obrocie dewizowym / przekaz– transakcja płatnicza w obrocie dewizowym obejmująca polecenie wypłaty, polecenie przelewu w walucie 

obcej i przelew SEPA; 

- w § 2 pkt 54) otrzymuje brzmienie: 

54) 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) brak banków pośredniczących; 

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; 

- w § 2 dodaje się pkt 62) o brzmieniu: 

62) SORBNET – prowadzony przez Narodowy Bank Polski (NBP) system rozliczeniowy służący do przeprowadzania międzybankowych rozliczeń 

wysokokwotowych w czasie rzeczywistym;  

- w § 2 dodaje się pkt 67) o brzmieniu: 

67) SWIFT – międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi, wykorzystywana w Banku BPS do realizacji 

Przekazów realizowanych za pośrednictwem sieci banków korespondentów Banku;  

- w § 2 pkt 71) otrzymuje  brzmienie: 

71) środki dostępu do systemu ABS 24 – identyfikator Użytkownika, hasło aktywacyjne, hasło Użytkownika, kod e-PIN, kod uwierzytelnienia i kod SMS 

oraz powiadomienia Push dostarczane w formie elektronicznej, umożliwiające uwierzytelnienie Użytkownika i autoryzacje transakcji płatniczych i 

innych dyspozycji w usłudze  bankowości elektronicznej;  

- w § 2 dodaje się pkt 76) i 77)  o brzmieniu: 
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76) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych - usługa polegająca na wykonaniu bezgotówkowych 

transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez 

faktycznego wykorzystania karty; 

77) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z 

rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce 

dostawcy (Banku); 

- w § 2 dodaje się pkt 81)  o brzmieniu: 

81) usługa bankowości elektronicznej - usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet,  umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku 

płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju 

dyspozycji do rachunku; 

- w § 4 ust.2  otrzymuje brzmienie: 

2. Rachunki, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 3) mogą być otwierane na czas określony i mogą mieć charakter: 

1) nieodnawialny, co oznacza, że lokata jest deponowana na jeden okres umowny; 

2) odnawialny, co oznacza, że po upływie okresu umownego Bank automatycznie odnawia lokatę na kolejny taki sam okres umowny i na 

warunkach przewidzianych dla tego rodzaju lokat, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego,  z zastrzeżeniem ust. 3. Za 

początek kolejnego okresu umownego przyjmuje się następny dzień kalendarzowy po upływie danego okresu umownego. 

- w § 4 ust.4  otrzymuje brzmienie: 

4. W przypadku lokaty nieodnawialnej oraz w przypadku nieprzedłużenia lokaty w sytuacji określonej w ust. 3, środki pieniężne nie podjęte po upływie 

okresu umownego zostają przeksięgowane na rachunek nieoprocentowany.  

- w § 11 ust. 1  otrzymuje  brzmienie: 

1. Posiadacz rachunku bankowego może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem innej osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do 

czynności prawnych. 

- w § 27 ust. 1 i 2    otrzymują  brzmienie: 

1. Skorzystanie z usług określonych w § 2 ust. 1 pkt. 83-85 oferowanych przez dostawców usług nie wymaga zgody Banku. 

2. Z usług, wskazanych w § 2 ust. 1 pkt. 83-85 może korzystać wyłącznie Użytkownik, o ile posiada dostęp on-line do danego rachunku płatniczego. 

- w § 27 ust. 4 i 6   otrzymują  brzmienie: 

4. Użytkownik, niebędący Posiadaczem rachunku, może korzystać z usług określonych w § 2 ust. 1 pkt. 81-83  oferowanych przez dostawców usług, 

zgodnie z nadanymi uprawnieniami do usługi bankowości elektronicznej. 

6. Bank nie dokonuje blokady środków pieniężnych na rachunku płatniczym płatnika w związku z realizacją usługi określonej w § 2 ust. 1 pkt. 83, bez 

względu na walutę transakcji. 

-  § 28 otrzymuje brzmienie:  

1. Bank realizuje zlecenia płatnicze z rachunku bankowego na podstawie dyspozycji Posiadacza rachunku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz regulacjami obowiązującymi w Banku. 

2. Bank ponosi ryzyko związane z wysłaniem płatnikowi instrumentu płatniczego lub indywidualnych danych uwierzytelniających. 

3. W przypadku wystąpienia incydentu mającego wpływ na interesy finansowe Posiadacza rachunku w tym  wystąpienia oszustwa lub podejrzenia jego 

wystąpienia lub wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa, Bank powiadamia Posiadacza rachunku bez zbędnej zwłoki o tym incydencie.  

4. Każde zlecenie płatnicze składane w Banku wymaga potwierdzenia podpisem zgodnym z wzorem podpisu osoby uprawnionej do dysponowania 

środkami na rachunku bankowym złożonym w obecności pracownika Banku. 

5. Możliwe jest przyjmowanie przez Bank dyspozycji Posiadacza rachunku za pomocą usługi bankowości elektronicznej  ABS 24. 

-  § 32 dodaje się ust. 3-5 o brzmieniu:  

3. Jeżeli unikatowy identyfikator podany przez Zleceniodawcę jest nieprawidłowy Bank nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie takiego zlecenia 

płatniczego. 

4. W przypadku wykonania transakcji płatniczej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora Bank na żądanie Zleceniodawcy podejmuje 

działania w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej. 

5. W przypadku, gdy rachunek Posiadacza rachunku zostaje uznany kwotą transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego 

identyfikatora Bank, po otrzymaniu zgłoszenia od banku Zleceniodawcy: 

1) zawiadamia   Posiadacza rachunku o uznaniu jego rachunku kwotą transakcji  wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego  

identyfikatora ze wskazaniem rachunku zwrotu; 

2) udostępnia na żądanie Zleceniodawcy dane osobowe Posiadacza rachunku w celu umożliwienia dochodzenia zwrotu kwoty transakcji płatniczej 

wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora przez Zleceniodawcę, jeżeli w ciągu miesiąca Posiadacz nie dokonał zwrotu 

środków;    

3) za wykonanie przelewu związanego ze zwrotem kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora 

Bank nie pobiera opłat. 

a dotychczasowy ust. 3 otrzymuje nr 6 

-  w § 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

3. W przypadku, gdy nie zostanie spełniony którykolwiek z warunków określonych w ust. 2 zgoda na obciążenie rachunku jest nieskuteczna. 

-  w § 34 dodaje się ust. 7 o brzmieniu:  

7. Weryfikacja posiadania zgody przed obciążeniem rachunku Posiadacza kwotą Polecenia zapłaty dokonywana jest przez bank Odbiorcy. 

-  w § 34 dotychczasowy ust. 7 otrzymuje nr 8 o brzmieniu: 

8. Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo do: 

1) żądania zwrotu kwoty zrealizowanego Polecenia zapłaty w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku bez podania 

przyczyny. Zwrot kwoty zrealizowanego Polecenia zapłaty po tym terminie nie jest możliwy; 

2) odwołania Polecenia zapłaty wstrzymującego obciążenie rachunku przyszłym Poleceniem zapłaty; 

3) żądania dokonania blokady indywidualnej lub globalnej na realizację Poleceniem zapłaty. 

-  w § 34 dotychczasowy ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

9. Bank odmawia wykonania autoryzowanej transakcji płatniczej w formie Polecenia zapłaty w przypadku gdy: 

1) płatnik nie posiada w Banku rachunku, dla którego udostępniono tę usługę; 

2) Posiadacz rachunku nie zapewnił na wskazanym rachunku środków wystarczających na wykonanie transakcji płatniczej w ramach Polecenia 

zapłaty realizowanego w Banku na I sesji Elixir w dniu, w którym nastąpił moment otrzymania zlecenia; 



3) upłynął termin obowiązywania zgody określony przez Posiadacza rachunku, o ile zgoda została złożona na czas określony; 

4) wystąpiły przypadki uzasadniające odmowę wykonania transakcji płatniczej, o których mowa w § 39 ust. 1; 

5) złożono dyspozycję odwołania transakcji płatniczej w ramach Polecenia zapłaty; 

6) złożono dyspozycję ustanowienia blokady na wykonywanie Polecenia zapłaty. 

 a dotychczasowy ust. 8 otrzymuje nr 10 , a dotychczasowy ust. 10 i 11 otrzymuje nr 11 i 12.  

-  w § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Bank wykonuje przekazy w obrocie dewizowym na rzecz/z polecenia Posiadacza rachunku w formie: 

1) Przelewu SEPA (zgodnie z definicją w § 2 pkt 54), z zastrzeżeniem, że w przypadku złożenia przez Posiadacza rachunku Przekazu w formie 

Przelewu SEPA, który nie spełnia wymogów dla tej formy, Bank odmawia jego realizacji. Przekaz taki może być zrealizowany poprzez polecenie 

wypłaty; 

2) Polecenia wypłaty; 

3) Polecenia przelewu w walucie obcej. 

-  w § 35 dodaje się ust. 5 o brzmieniu:  

5. Za realizację Przekazów transgranicznych w walucie euro Bank pobiera opłaty zgodne z opłatami za płatności krajowe, uwzględniając wykorzystywane 

w Banku systemy rozliczeniowe. Systemami korespondującymi w Banku są Elixir i SEPA oraz TARGET2 i SORBNET. 

-  w § 36 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

13. Zlecenie płatnicze złożone ze wskazaniem trybu pilnego, oznacza jego realizację z datą waluty D, czyli równą dacie złożenia dyspozycji, 

z zastrzeżeniem § 38. W przypadku trybu pilnego Bank zobowiązuję się do przekazania środków w wyznaczonym terminie na rachunek banku 

Beneficjenta. W przypadku realizacji zleceń poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego czas realizacji może być dłuższy ze względu na 

różnice stref czasowych. 

-  w § 36 dodaje się ust. 20 i 21 o brzmieniu:  

20. Przy wyznaczaniu daty waluty Bank uwzględnia dni wolne w krajach banku Odbiorcy. 

21. Bank nie realizuje zleceń płatniczych wychodzących z opcją kosztową BEN. 

-  § 37 otrzymuje brzmienie:  

1. Bank dokłada starań, aby instrukcja płatnicza została przekazana do banku beneficjenta niezwłocznie i przy minimalizacji kosztów.  

2. Wybór systemu rozliczenia płatności i banku pośredniczącego pozostawiony jest do decyzji Banku. Przy czym: 

1) Przekazy spełniające wymogi SEPA są realizowane jako SEPA; 

2) Przekazy niespełniające wymogów SEPA w walucie EUR np. wskazana data waluty pilna lub opcja kosztowa OUR są realizowane za pośrednictwem 

systemu TARGET2 (pod warunkiem uczestnictwa banku odbiorcy w systemie TARGET2); 

3) pozostałe Przekazy są realizowane za pośrednictwem sieci SWIFT. 

3.   Bank pośredniczący ma prawo w razie potrzeby korzystać według swego uznania z pośrednictwa innych banków. 

-  w § 43 ust.1 otrzymuje brzmienie:  

1. Bank ma prawo odmówić wykonania Zlecenia płatniczego, jeżeli: 

1) występuje brak środków niezbędnych do wykonania Zlecenia płatniczego lub na pokrycie należnej Bankowi prowizji; 

2) Posiadacz rachunku nie podał w Zleceniu płatniczym niezbędnych danych do realizacji przelewu zagranicznego lub dane są sprzeczne bądź 

niepełne; 

3) Bank Odbiorcy: 

a) znajduje się na terenie kraju objętego embargiem lub sankcjami nałożonymi przez organizacje międzynarodowe lub inne państwa; 

b) objęty jest sankcjami nałożonymi przez organizacje międzynarodowe; 

4) w przypadku realizacji Przekazu w walucie PLN, gdy Bank nie ma możliwości ustalenia drogi rozliczenia. 

5) wykonanie Zlecenia płatniczego będzie pozostawało w sprzeczności z przepisami prawa, porozumieniami międzynarodowymi lub umowami 

międzybankowymi. 

-  w § 67 ust.1 – 3 otrzymuje brzmienie:  

1. Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe (w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych i 

transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych) dokonywane kartami z logo organizacji płatniczej 

MasterCard w innej walucie niż waluta rachunku bankowego, przeliczane są na EUR według kursu obowiązującego w organizacji płatniczej w dniu 

rozliczenia transakcji, a następnie są przeliczane na walutę rachunku bankowego po kursie sprzedaży pieniądza obowiązującym w Banku w dniu 

poprzedzającym rozliczenie transakcji. Obciążenie karty jest dokonywane w walucie rachunku bankowego. Aktualne podstawowe kursy walut 

obowiązujące w Banku, wraz z podaniem daty i godziny, od której obowiązują, dostępne są w placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku.  

2. Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe (w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych i 

transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych) dokonywane kartami z logo organizacji płatniczej Visa 

wydanymi do rachunków prowadzonych w PLN w innej walucie niż waluta rachunku bankowego, przeliczane są na walutę rachunku bankowego 

według kursu obowiązującego w organizacji płatniczej w dniu rozliczenia transakcji i powiększone są o prowizję Banku za przewalutowanie zgodnie z 

obowiązującą Taryfą, a następnie informacja o tej kwocie przekazywana jest do Banku w celu rozliczenia. Kursy, po których transakcje przeliczane są 

przez Visa na walutę rachunku bankowego, dostępne są na stronie internetowej organizacji Visa Europe. 

3. Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe (w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych i 

transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych)  dokonywane kartami z logo organizacji płatniczej Visa 

wydanymi do rachunków walutowych, przeliczane są na walutę rachunku bankowego według kursu obowiązującego w organizacji płatniczej w dniu 

rozliczenia transakcji i powiększone są o prowizję Banku za przewalutowanie zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji, a następnie informacja o 

tej kwocie przekazywana jest do Banku w celu rozliczenia. Prowizja Banku za przewalutowanie nie jest naliczana dla transakcji dokonanych w walucie 

PLN. Kursy, po których transakcje przeliczane są przez Visa na walutę rachunku bankowego, dostępne są na stronie internetowej organizacji Visa. 

- § 70 otrzymuje nowe brzmienie:  

1.  Karta może być używana przez: 

1) Posiadacza rachunku; 

2) Użytkownika karty – uprawniony do korzystania ze środków na rachunku Posiadacza rachunku jedynie przy użyciu karty wydanej na jego imię i 

nazwisko lub naklejki zbliżeniowej.  

2.  Użytkownik karty jest zobowiązany do: 

1) przechowywania karty i ochrony kodu PIN z zachowaniem należytej staranności, w sposób zabezpieczający przed ich utratą oraz 

nieprzechowywania karty razem z kodem PIN, ani w żadnej innej formie umożliwiającej skorzystanie z kodu PIN osobom nieuprawnionym; 

2) nieudostępniania karty i kodu PIN osobom trzecim; 

3) używania numeru CVV2/CVC2 w sposób zabezpieczający przed jego przejęciem i poznaniem przez osoby nieuprawnione; 

4) korzystania z karty zgodnie z niniejszym Regulaminem. 



3.  Posiadacz rachunku/ Użytkownik karty niezwłocznie powiadamia Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie 

wykonanych transakcjach płatniczych kartą. 

4.  Płatnik odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 50 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu 

średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji, jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem: 

1) posłużenia się utraconym przez płatnika albo skradzionym płatnikowi instrumentem płatniczym; 

2) przywłaszczenia instrumentu płatniczego poza przypadkami, gdy: 

a) płatnik nie miał możliwości stwierdzenia utraty, kradzieży lub przywłaszczenia instrumentu płatniczego przed wykonaniem transakcji 

płatniczej, z wyjątkiem przypadku, gdy płatnik działał umyślnie, lub 

b) utrata instrumentu płatniczego przed wykonaniem transakcji płatniczej została spowodowana działaniem lub zaniechaniem ze strony Banku lub 

podmiotu świadczącego na jego rzecz usługi w zakresie realizacji zleceń płatniczych. 

5.  Płatnik odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze w pełnej wysokości, jeśli doprowadził do nich umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa. 

6.  Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 płatnik nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze dokonane kartą debetową, chyba że 

płatnik doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji. 

-  w § 72 ust. 6 i 7 otrzymuje brzmienie:  

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  silnego uwierzytelnienia. 

7. Opis usług i sposobu uwierzytelnienia usług świadczonych w ramach usługi bankowości elektronicznej opublikowany jest na stronie internetowej Banku.  

-  w § 73 ust. 8 pkt 2 b) otrzymuje brzmienie:  

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.83-84 

 -  w § 74 dodaje się ust. 8 – 11 o brzmieniu:  

8. Posiadacz rachunku/Płatnik niezwłocznie powiadamia Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych 

transakcjach płatniczych w systemie ABS24. 

9. Posiadacz rachunku/Płatnik odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 50 euro, 

ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji, jeżeli nieautoryzowana 

transakcja jest skutkiem: 

1) posłużenia się utraconym przez płatnika albo skradzionym płatnikowi instrumentem płatniczym (środkiem dostępu do ABS-24); 

2) przywłaszczenia instrumentu płatniczego poza przypadkami, gdy: 

a) płatnik nie miał możliwości stwierdzenia utraty, kradzieży lub przywłaszczenia instrumentu płatniczego przed wykonaniem transakcji 

płatniczej, z wyjątkiem przypadku, gdy płatnik działał umyślnie, lub 

b) utrata instrumentu płatniczego przed wykonaniem transakcji płatniczej została spowodowana działaniem lub zaniechaniem ze strony 

Banku lub podmiotu świadczącego na jego rzecz usługi w zakresie realizacji zleceń płatniczych. 

10. Posiadacz rachunku/Płatnik odpowiada za nieautoryzowane transakcje w pełnej wysokości, jeśli doprowadził do nich umyślnie albo wskutek 

rażącego niedbalstwa.  

11. Po dokonaniu zgłoszenia,  o którym mowa w ust.1 płatnik nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze, chyba, że płatnik doprowadził 

umyślnie do nieautoryzowanej transakcji.  

-  w § 75  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Dyspozycję odblokowania systemu ABS 24 można złożyć telefonicznie (wymagana autoryzacja zgodnie ze złożoną dyspozycją)  lub pisemnie 

(osobiście, fax, skan – zawierające podpis zgodny ze złożonym na Karcie Klienta) w Banku prowadzącym rachunek. 

- § 76 ust. 3, 4 i 6 otrzymuje brzmienie:  

3. Bank stosuje silne uwierzytelnienie dla usług określonych w § 2 ust. pkt. 83-85, 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. 85, na którą Użytkownik wyraża zgodę w systemie bankowości elektronicznej 

Banku. 

6. W przypadku braku realizacji usług, określonych w § 2 pkt. 83-85, Bank poinformuje Użytkownika/ Użytkownika karty o odmowie realizacji usługi wraz 

z podaniem przyczyny odmowy.  

- w § 76 usuwa się ust. 8,  a kolejne ustępy otrzymują numerację od 8-9  

-  w § 76 ust. 9  pkt 3)  otrzymuje brzmienie:  

3) transakcji zbliżeniowych, zgodnie z limitem transakcji zbliżeniowych, 

-  w § 77  dodaje się ust. 10 o brzmieniu:  

10. W przypadku rozwiązania umowy rachunku płatniczego, Bank przekazuje Posiadaczowi rachunku nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia 

rozwiązania umowy zestawienie opłat za usługi powiązane z rachunkiem za okres, za który nie było sporządzane zestawienie opłat, do dnia 

rozwiązania umowy.   

-  § 79 otrzymuje brzmienie:  

1. Wysokość oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych może ulegać zmianie w czasie trwania Umowy, bez konieczności 

wypowiadania jej w tej części. 

2. Zmiana oprocentowania środków pieniężnych na rachunku może nastąpić w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z niżej wymienionych 

okoliczności, w zakresie wynikającym z tej zmiany: 

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, o co najmniej 0,10 punktu procentowego w 

stosunku do poprzednio ogłaszanych wskaźników za analogiczny okres (roczny, kwartalny lub miesięczny); 

4) rentowności rocznych bonów skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa o co najmniej 0,10 punktu procentowego w stosunku do 

poprzednio ogłoszonej rentowności – dla rachunków prowadzonych w PLN; 

5) rentowności obligacji Skarbu Państwa o co najmniej 0,10 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogłoszonej rentowności – dla 

rachunków prowadzonych w PLN. 



3. W przypadku wzrostu wysokości jednego ze wskaźników, wymienionych w ust. 2, Bank może podjąć decyzję o  zmianie oprocentowania środków  

pieniężnych zgromadzonych na rachunkach.   

4. W przypadku spadku wysokości jednego ze wskaźników, wymienionych w ust. 2, Bank może podjąć decyzję o zmianie oprocentowania środków 

zgromadzonych na rachunkach.  

5. Decyzja Banku w zakresie zmiany, o których mowa w ust. 3-4, może być podjęta nie później niż do 12 miesięcy,  następujących po miesiącu, w 

którym opublikowano dane o zmianie wskaźnika. 

6. Zmiany wchodzą w życie nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od momentu poinformowania Posiadacza rachunku o zmianie.   

7. Bank zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki poinformować Posiadacza rachunku o zmianach stóp procentowych w zakresie odnoszącym się do 

zawartej z Bankiem umowy. 

8. Bank informuje Posiadacza rachunku, na trwałym nośniku. 

9. W przypadku zmian wysokości oprocentowania rachunków w trakcie trwania okresu umownego dla rachunków: 

1) oprocentowanych według zmiennej stopy odsetki naliczane są do dnia poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowych stawek 

oprocentowania, a od dnia zmiany według nowych stawek oprocentowania; 

2) oprocentowanych według stałej stopy procentowej wysokość oprocentowania nie ulega zmianie. Przez cały okres umowny   obowiązuje 

oprocentowanie ustalone w chwili otwarcia rachunku.  

-  w § 81 dodaje się 3 i 4  o brzmieniu:  

3. Umowa prowadzona na rzecz jednego Posiadacza rachunku, zawarta: 

1) od 1.07.2016r., ulega rozwiązaniu z upływem 10 lat od dnia wystąpienia ostatniej aktywności na rachunku  

a w przypadku, gdy Umowa przewiduje prowadzenie więcej niż jednego rachunku – tych rachunków; 

2) przed dniem 1.07.2016 r., a ostatnia aktywność na tym rachunku/ rachunkach, wystąpiła po  1.07.2006r.,  

 Umowa ulega rozwiązaniu z upływem 10 lat od dnia ostatniej aktywności Posiadacza rachunku dotyczącej tego rachunku/ rachunków.  

4. Jeżeli umowa rachunku bankowego uległa rozwiązaniu na podstawie ust. 3, uważa się ją za wiążącą do chwili wypłaty przez Bank środków pieniężnych 

osobie posiadającej do nich tytuł prawny. Oznacza to, że do chwili wypłaty środków pieniężnych osobie posiadającej do nich tytuł prawny, Bank 

realizuje umowę o prowadzenie tego rachunku w pełnym zakresie. 

- w § 84 ust.  5 i 6 otrzymuje brzmienie: 

5. Regulamin może ulegać zmianom z ważnych przyczyn:  

a. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa stosowanych w sektorze bankowym, w szczególności zasad prowadzenia rachunkowości 

lub przepisów regulujących prawo podatkowe; 

b. zmian w zakresie oferty Banku, w szczególności rozszerzenia, ulepszenia funkcjonalności istniejących usług lub produktów, rezygnacji z 

prowadzenia niektórych usług lub produktów dostępnych w jego ofercie i/lub zmiany formy realizacji określonych czynności i produktów; 

c. konieczności dostosowania do najlepszych praktyk na rynku bankowym. 

6. Informacje o fakcie wprowadzenia zmian w Regulaminie oraz Taryfie wraz z podaniem dnia ich wejścia w życie, nie później niż na dwa miesiące 

przed proponowaną datą ich wejścia w życie, przekazywane są Posiadaczowi rachunku, w następujący sposób: 

1) poprzez zamieszczenie zmian na wyciągu bankowym z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, lub  

2) poprzez przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres e-mail Posiadacza rachunku – w przypadku uprzedniej jego zgody na przesłanie 

przez Bank korespondencji w formie elektronicznej oraz podania przez niego adresu e-mail do komunikacji z Bankiem,  lub  

3) poprzez dostarczenie wiadomości w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu bankowości internetowej – w przypadku aktywowania  

przez Posiadacza rachunku dostępu do tego systemu, lub  

4) listownie na wskazany przez Posiadacza rachunku adres do korespondencji.  

-  w § 85 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

1. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych 

lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego 

tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz.2177), przysługującego 

pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. 

-  w § 91 dodaje się ust. 6  o brzmieniu:  

6. W przypadku gdy do Banku dwukrotnie powróci wysłana do Posiadacza rachunku korespondencja, z adnotacją wskazującą, że Posiadacz rachunku nie 

mieszka już pod danym adresem, o czym  nie poinformował Banku, Bank ma prawo wstrzymać wysyłkę kolejnych korespondencji na adres, z którego 

wróciła korespondencja. Niniejsze postanowienie nie pozbawia Posiadacza rachunku prawa do otrzymania  korespondencji od Banku w związku z 

posiadanym rachunkiem  po podaniu Bankowi aktualnego adresu.   

-  w § 94 ust. 3  otrzymuje brzmienie:  

3. Jako przepisy prawa, o których mowa w ust. 2, przyjmuje się: 

1) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. 2019.1145 z późn.zm.),  

2) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego ( tj. Dz. U. 2019.1460 z późn.zm.), 

3) Ustawa z dnia 10 czerwca  2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów i przymusowej restrukturyzacji 

(t.j. Dz.U.2019.795 z późn.zm.), 

4) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U.2018.2187 z późn.zm.), 

5) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2019.1115 z późn.zm.), 

6) Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od  spadków i darowizn ( tj. Dz.U.2019.1813 z późn.zm.), 

7) Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. Prawo dewizowe (tj. Dz. U. 2019.160 z późn.zm.), 

8) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (tj. Dz. U. 2019.659 z późn.zm.),  

9) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

10) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych   powiązanych z rachunkiem 

płatniczym (Dz. U. 2017.1437 z późn.zm.). 

 

Zmiany obowiązują  od 15 grudnia 2019 r.  


