
 
Notatka dotycząca zmian do Regulaminu rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych 

 
Wprowadza się jako obowiązujące zmiany do Regulaminu:  

- w § 2 pkt. 15  otrzymuje brzmienie:  

15) dostawca usług - dostawca usług określonych w § 2 pkt. 79-81 oraz dostawca świadczący wyłącznie usługę określoną w § 2 pkt 79 spełniający 

wymagania ustawy o usługach płatniczych; 

- w § 2 dodaje się pkt. 19  o brzmieniu:  

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

umożliwia wymianę zleceń w trybie sesyjnym; 

- w § 2 pkt. 39  otrzymuje brzmienie:  

39) nierezydent – podmiot w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe , mający miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą;  

- w § 2 dodaje się pkt. 43 do 46  o brzmieniu:  

43) polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z 

rachunku płatniczego 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;  

44) polecenie przelewu TARGET - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku 

płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem systemu TARGET2; 

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

między rachunkami płatniczymi prowadzonymi w Banku; 

46) polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwianiu przekazania środków z krajowego 

rachunku płatniczego Posiadacza rachunku u dostawcy (Bank) na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty i euro; 

- w § 2 pkt. 46  otrzymuje brzmienie:  

46) polecenie wypłaty – usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu przekazania środków na rachunek prowadzony za 

granicą lub na rachunek prowadzony w innym banku krajowym, z wyłączeniem polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu TARGET; 

- w § 2 pkt. 48  otrzymuje brzmienie:  

48) Posiadacz rachunku/Płatnik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, tzn. podmiot, który zawarł z Bankiem umowę ramową; 

- w § 2 dodaje się pkt. 53 o brzmieniu: 

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

polecenie przelewu TARGET oraz polecenie przelewu w walucie obcej; 

- 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) brak banków pośredniczących;  

5) 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 pkt. 62  otrzymuje brzmienie:  

62) rezydent –  podmiot w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej; 

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

67) SORBNET – prowadzony przez Narodowy Bank Polski system rozliczeniowy służący do przeprowadzania międzybankowych rozliczeń 

wysokokwotowych w czasie rzeczywistym; 

- w § 2 dodaje się pkt. 71 o brzmieniu: 

71) SWIFT - międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. W Banku wykorzystywana do realizacji Przekazów 

realizowanych za pośrednictwem sieci banków korespondentów Banku; 

- w § 2 dodaje się pkt. 74 o brzmieniu: 

74) TARGET2 – transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym dla waluty euro. Stanowi platformę do 

obsługi płatności wysokokwotowych, z której korzystają banki centralne i komercyjne; 

- w § 2 pkt. 87  otrzymuje brzmienie:  

87) wolne środki (dostępne) – saldo rachunku rozliczeniowego powiększone o przyznany limit kredytowy albo dopuszczalny debet; 

- w § 2 pkt. 97  otrzymuje brzmienie:  

97) Przelew MPP – transakcja płatnicza realizowana w złotych polskich z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, stosowana do realizacji 

płatności z tytułu faktury z wykazaną kwotą podatku, polegająca na tym, że zapłata całości lub części wskazanej kwoty podatku VAT jest realizowana z 

rachunku VAT i zawiera następujące dane: 

1) całą lub częściową kwotę podatku wynikającą z faktury, 

2) całą lub częściową kwotę brutto wskazaną na fakturze, 

3) numer faktury lub okres, za który dokonywana jest płatność, jeżeli płatność dotyczy więcej niż jednej faktury; 

4) NIP wystawcy faktury; 

- w § 2 pkt. 97  i 98  otrzymuje brzmienie:  

97) Rachunek VAT – rachunek powiązany z rachunkiem rozliczeniowym służący do gromadzenia i rozliczeń środków pieniężnych pochodzących z tytułu 

podatku  VAT oraz innych należności podatkowych i składek ZUS określonych w ustawie Prawo bankowe; 

98) Ustawa o VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). 

- w § 3 ust. 1  otrzymuje brzmienie:  

1. Bank prowadzi następujące rachunki: 

1) rozliczeniowe, w tym bieżące, pomocnicze – przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania 

rozliczeń pieniężnych; 



2) lokat terminowych  – przeznaczone do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych przez określony w Umowie czas i na określonych 

warunkach; 

3) rachunki VAT - służące do gromadzenia i rozliczeń środków pieniężnych pochodzących z tytułu podatku VAT oraz innych należności podatkowych 

i składek ZUS.  

- w § 4 ust. 2 pkt.2  otrzymuje brzmienie:  

2) odnawialny, co oznacza, że po upływie okresu umownego lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres 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 niepodjęte po 

upływie okresu umownego zostają przeksięgowane na rachunek nieoprocentowany. 

- § 4a otrzymuje brzmienie: 

1. Bank otwiera i prowadzi jeden Rachunek VAT w PLN dla każdego Posiadacza rachunku rozliczeniowego, niezależnie od liczby prowadzonych dla 

niego rachunków rozliczeniowych. 

2. Posiadacz rachunku korzystający z więcej niż jednego rachunku rozliczeniowego może wystąpić z wnioskiem o otwarcie kolejnego rachunku VAT. 

3. Wierzytelności z rachunku VAT nie mogą być przedmiotem zabezpieczenia rzeczowego. 

4. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego 

dotyczącego egzekucji lub zabezpieczenia innych należności niż  wymienione w ust. 8 pkt. 2  

5. Do rachunku VAT Bank nie wydaje kart. 

6. Uznanie i obciążenie rachunku VAT jest dokonywane odpowiednio przez obciążenie albo uznanie rachunku rozliczeniowego z zastosowaniem 

przelewu MPP, z zastrzeżeniem ust. 9.  

7. Rachunek VAT może być uznany wyłącznie środkami pieniężnymi pochodzącymi z tytułu: 

1) zapłaty całości lub części kwoty podatku VAT; 

2) wpłaty kwoty podatku VAT, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, na rzecz płatnika, o którym mowa w art. 17a tej ustawy; 

3) przekazania środków z innego rachunku VAT Posiadacza rachunku prowadzonego w Banku; 

4) zwrotu: 

a) podatku VAT wynikającego z wystawionej  faktury korygującej, 

b) różnicy podatku, przez urząd skarbowy. 

8. Rachunek VAT może być obciążony wyłącznie w celu: 

1) dokonania: 

a) płatności  podatku VAT z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT, 

b) zwrotu podatku VAT, w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1–3 i ust. 14 ustawy o VAT, wynikającego z wystawionej 

faktury korygującej; 

2) wpłaty:  

a) na rachunek urzędu skarbowego: 

- podatku VAT, w tym podatku VAT z tytułu importu towarów, dodatkowego zobowiązania podatkowego w tym podatku, a także odsetek 

za zwłokę w podatku VAT lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego, 

- podatku dochodowego od osób prawnych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób 

prawnych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek, 

- podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek, 

- podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych, a także odsetek za zwłokę w podatku akcyzowym oraz odsetek 

od przedpłat podatku akcyzowego, 

- należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych należności, 

b) należności z tytułu składek ZUS, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych, oraz należności z tytułu składek, o których mowa w art. 32 tej ustawy, do poboru których obowiązany jest Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych; 

3) wpłaty podatku VAT, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, na rzecz płatnika, o którym mowa w art. 17a tej ustawy; 

4) przekazania podatku VAT na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy przez Posiadacza rachunku, który: 

a) otrzymał płatność przy użyciu przelewu MPP oraz 

b) nie jest dostawcą towarów lub usługodawcą wskazanym na fakturze, za którą jest dokonywana płatność; 

5) zwrotu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek, z którego otrzymano tę płatność; 

6) przekazania środków na inny rachunek VAT Posiadacza rachunku prowadzony w Banku, wpisując następujące informacje: 

a) kwotę przekazywanych środków, 

b) w tytule „przekazanie własne”, 

c) numer NIP; 

7) przekazania środków na rachunek wskazany przez naczelnika urzędu skarbowego w informacji o postanowieniu, o której mowa w art. 108b ust. 4 

ustawy o VAT; 

8) przekazania środków na rachunek rozliczeniowy państwowej jednostki budżetowej, w przypadku gdy rachunek VAT prowadzony jest dla 

rachunku, o którym mowa w art. 196 ust. 1 pkt 2 albo 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

9) realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczącego egzekucji należności, o których mowa w ust 8 pkt. 2 ;  

10)  przekazania przez Bank środków pieniężnych na prowadzony w Banku wyodrębniony rachunek niebędący rachunkiem rozliczeniowym, służący 

identyfikacji Posiadacza rachunku VAT (rachunek techniczny) w przypadku o którym mowa w ust.22 pkt. 2. 

9. Transakcje, o których mowa w ust 7 i 8, z wyłączeniem w ust 8 pkt. 2, 7, 8, 9 i 10, realizowane są przelewem MPP.  

10. W celu realizacji przelewu MPP Bank w pierwszej kolejności obciąża kwotą podatku VAT rachunek VAT i uznaje tą kwotą jego rachunek 

rozliczeniowy. 

11. W przypadku braku środków na rachunku VAT, Bank obciąża wyłącznie rachunek rozliczeniowy kwotą odpowiadającą wartości sprzedaży brutto 

wskazanej w przelewie MPP. 

12. W przypadku posiadania środków na rachunku VAT w wysokości niewystarczającej na zapłatę kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT wskazanej 

w przelewie MPP, Bank obciąża rachunek VAT do wysokości salda na tym rachunku i uznaje tą kwotą rachunek rozliczeniowy. 

13. W przypadku posiadania środków na rachunku rozliczeniowym w wysokości niewystarczającej na zapłatę kwoty brutto wskazanej w przelewie MPP 

Bank nie realizuje przelewu. 

14. Po otrzymaniu środków pieniężnych z tytułu podatku VAT wskazanych w przelewie MPP, Bank obciąża rachunek rozliczeniowy kwotą podatku VAT 

i uznaje tą kwotą rachunek VAT, który jest prowadzony dla tego rachunku. 

15. Bank nie jest obowiązany do sprawdzenia prawidłowości obliczenia kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT wskazanej w przelewie MPP. 

16. W przypadku, gdy płatność za fakturę zostanie dokonana na podstawie przelewu MPP na rachunek bieżący lub pomocniczy Posiadacza rachunku, dla 

którego Bank nie prowadzi rachunku VAT, Bank dokonuje zwrotu środków przy użyciu przelewu MPP. 



17. W przypadku otrzymania przez Bank, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,  informacji o postanowieniu naczelnika urzędu skarbowego 

zawierającego zgodę na przekazanie środków pieniężnych zgromadzonych na wskazanym rachunku VAT, Bank niezwłocznie obciąży rachunek VAT 

Posiadacza rachunku kwotą wskazaną w tej informacji i uznaje tą kwotą jego rachunek rozliczeniowy. 

18. Postanowienie naczelnika urzędu skarbowego musi zawierać: 

1) numer rachunku VAT; 

2) numer rachunku rozliczeniowego, na który mają zostać przekazane środki pieniężne; 

3) kwotę środków pieniężnych. 

19. W przypadku, gdy kwota wskazana w informacji o postanowieniu naczelnika urzędu skarbowego przewyższa wysokość środków zgromadzonych na 

rachunku VAT, Bank obciąży rachunek VAT do wysokości salda na tym rachunku i uzna rachunek rozliczeniowy. W tym przypadku uznaje się, że 

obowiązek, o którym mowa w ust. 16, został wykonany w całości. 

20. Bank, może zamknąć rachunek VAT pod warunkiem równoczesnego zamknięcia rachunku rozliczeniowego, o ile zamykany rachunek VAT nie jest 

powiązany z innym rachunkiem rozliczeniowym. 

21. Przed zamknięciem rachunku VAT, Bank przekazuje zgromadzone na tym rachunku środki pieniężne na wskazany przez Posiadacza rachunku inny 

rachunek VAT należący do Posiadacza rachunku, prowadzony w Banku. 

22. W przypadku niewskazania przez Posiadacza rachunku VAT innego rachunku VAT prowadzonego w Banku, Bank przed zamknięciem rachunku VAT: 

1)  uznaje rachunek rozliczeniowy, dla którego otwarty jest ten rachunek VAT, kwotą środków zgromadzonych na rachunku VAT, ustalonych według 

stanu na dzień zamknięcia rachunku VAT, wyłącznie pod warunkiem otrzymania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego stosownego 

postanowienia naczelnika urzędu skarbowego, lub 

2) dokonuje przekazania środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunku VAT na dzień zamknięcia tego rachunku, na rachunek techniczny, o 

którym mowa w ust. 8 pkt 10 jeżeli na dzień rozwiązania umowy rachunku rozliczeniowego, dla którego prowadzony jest rachunek VAT, nie posiada 

stosownego postanowienia naczelnika urzędu skarbowego. 

- w § 27 ust. 1 i 2 i 4  otrzymuje brzmienie:  

1. Posiadacz rachunku może korzystać z usługi Polecenia zapłaty jako płatnik i jako odbiorca płatności. 

2. Warunkiem udostępnienia usługi Polecenia zapłaty, dla Posiadacza rachunku będącego odbiorcą, jest podpisanie z Bankiem odrębnej umowy na 

dokonywanie rozliczeń w formie Polecenia zapłaty. 

3. Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi realizację swoich płatności w formie Polecenia zapłaty. 

4. Warunkiem udostępnienia usługi Polecenia zapłaty dla Posiadacza rachunku będącego płatnikiem jest złożenie zgody na obciążenie jego rachunku 

kwotami określonymi przez Odbiorcę, która zawiera co najmniej następujące dane: 

1) nazwy Posiadacza rachunku; 

2) numer rachunku Posiadacza rachunku w formacie IBAN lub NRB; 

3) identyfikator odbiorcy określony przez Odbiorcę (NIP/NIW); 

4) identyfikator płatności uzgodniony z Odbiorcą (IDP); 

5) podpis Posiadacza rachunku zgodny ze wzorem złożonym w placówce Banku w KWP. 

- w § 27 ust. 9  otrzymuje brzmienie:  

9. Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo do: 

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

zrealizowanego Polecenia zapłaty po tym terminie nie jest możliwy; 

2) żądania zwrotu kwoty zrealizowanego Polecenia zapłaty w terminie 13 miesięcy od dnia dokonania obciążenia rachunku w przypadku 

nieautoryzowanego Polecenia zapłaty; 

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

4) ustanowienia blokady na realizację Polecenia zapłaty. 

- w § 27 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

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

1) nie odnotowano w Banku zgody Posiadacza rachunku na obciążanie jego rachunku kwotami określonymi przez Odbiorcę; 

2) wystąpiły przypadki uzasadniające odmowę wykonania transakcji płatniczej, o których mowa w § 17 ust.1; 

      złożono dyspozycję ustanowienia blokady lub odwołania transakcji płatniczej w ramach Polecenia zapłaty; 

3) rachunek rozliczeniowy Posiadacza rachunku został zamknięty. 

- § 28 otrzymuje brzmienie:  

1. Bank realizuje Przekazy według zasad zawartych w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dewizowymi. 

2. Bank wykonuje Przekazy na rzecz/z polecenia Posiadacza rachunku w formie: 

a. polecenia przelewu SEPA; 

b. polecenia wypłaty; 

c. polecenia przelewu w walucie obcej; 

d. polecenia przelewu TARGET. 

3. Przekazy mogą być dokonywane w walutach wymienialnych określonych w Tabeli kursowej lub w walucie polskiej.  

4. W przypadku przekazów gdy wartość jest większa niż 5 000,00 Euro lub równowartość tej kwoty w innej walucie przeliczonej wg obowiązującego 

kursu średniego NBP, istnieje możliwość indywidualnej negocjacji z Bankiem kursu kupna/sprzedaży walut. 

5. Jeżeli Przekaz realizowany jest w innej walucie niż waluta rachunku bankowego, to do jego rozliczenia zastosowany jest kurs kupna/sprzedaży walut, 

obowiązujący w Banku w momencie dokonywania rozliczenia. 

6. 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. 

7. Po złożeniu przez Posiadacza rachunku dyspozycji Przekazu, systemy Banku, po automatycznym sprawdzeniu parametrów instrukcji płatniczej, 

zakwalifikują Przekaz do odpowiedniej kategorii: polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu w walucie obcej, polecenie przelewu TARGET lub 

polecenie wypłaty. 

- § 29 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 § 32. W przypadku trybu pilnego Bank zobowiązuje 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 § 29 ust.19 otrzymuje brzmienie:  

19. W przypadku zleceń płatniczych składanych w ramach usługi określonej § 2 ust. 80 jedyną dopuszczalną opcją kosztową jest opcja SHA. 

- w § 29 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.  

- w § 30 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

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.  

 - w § 36 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) przekaz realizowany jest w walucie PLN, a Bank nie ma możliwości ustalenia drogi rozliczenia; 

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

międzybankowymi. 

- w § 40 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

1. Skorzystanie z usług określonych w § 2 pkt 79-81 oferowanych przez dostawców usług nie wymaga zgody Banku. 

2. Z usług, wskazanych w § 2 pkt 79-81 może korzystać wyłącznie Użytkownik, będący Posiadaczem rachunku płatniczego, o ile posiada dostęp on-line 

do danego rachunku płatniczego. 

- w § 40 ust. 5 i 7 otrzymuje brzmienie: 

5. Użytkownik niebędący Posiadaczem rachunku może korzystać z usług określonych w § 2 pkt 79-81 oferowanych przez dostawców usług, zgodnie z 

nadanymi uprawnieniami do systemu bankowości elektronicznej. 

7. Bank nie dokonuje blokady środków pieniężnych na rachunku płatniczym Posiadacza rachunku w związku z realizacją usługi określonej w § 2 pkt 81, 

bez względu na walutę transakcji. 

-  § 69  otrzymuje brzmienie: 

1. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność wobec Banku za transakcje dokonane przy użyciu wszystkich kart wydanych do jego rachunku. 

2. Posiadacza rachunku obciążają transakcje dokonane przez niego i przez osoby, którym udostępnił kartę płatniczą lub ujawnił numer PIN.  

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

wykonanych transakcjach płatniczych kartą debetową. 

4. Posiadacz rachunku/Użytkownik karty 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 Użytkownika karty albo skradzionym Użytkownikowi instrumentem płatniczym (kartą debetową); 

2) przywłaszczenia instrumentu płatniczego poza przypadkami, gdy: 

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

płatniczej, z wyjątkiem przypadku, gdy Użytkownik 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. 

3.  Posiadacz rachunku odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze w pełnej wysokości,  jeśli doprowadził do nich umyślnie albo wskutek 

rażącego niedbalstwa. 

4.  Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1,  Posiadacz rachunku/ Użytkownik karty nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze 

dokonane kartą debetową, chyba że płatnik doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji. 

-  w § 71 ust. 8 2 b)  otrzymuje brzmienie: 

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

w przypadku usługi określonej w § 2 ust.80-81 

-  w § 74 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. 

-  w § 75 ust. 3  i 4 otrzymują  brzmienie: 

3. Bank stosuje silne uwierzytelnienie dla usług określonych w § 2 pkt. 79-81, 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 81, na którą Użytkownik wyraża zgodę w systemie bankowości 

internetowej Banku. 

-  w § 75 ust. 6 otrzymują  brzmienie: 

6  W przypadku braku realizacji usług, określonych w § 2 pkt 79-81 Bank poinformuje Użytkownika/Użytkownika karty o odmowie realizacji usługi wraz z 

podaniem przyczyny odmowy. 

-  w § 75 usuwa się ust. 8 

-  w § 79 ust. 3,4 i 5  otrzymują  brzmienie: 

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. 

-  w § 79 w ust.7  pkt 2) otrzymuje  brzmienie: 

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

ustalone w chwili otwarcia rachunku. 

-  w § 85 ust. 5 i 6 otrzymują  brzmienie: 

5. Regulamin może ulegać zmianom z ważnych przyczyn:  

1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa stosowanych w sektorze bankowym, w szczególności zasad prowadzenia rachunkowości 

lub przepisów regulujących prawo podatkowe; 

2) 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; 

3) 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 14 dni 

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

1) poprzez zamieszczenie zmian na wyciągu bankowym z rachunku bieżącego doręczanym Posiadaczowi rachunku  lub 

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

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 § 93 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 2016r. 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) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( tj. Dz. U. z 2018.2174 z późn. zm.); 

11) Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tj. Dz. U. 2019.1805 z poźn.zm.) 

 

Zmiany obowiązują od 01 listopada  2019 r.  


