Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie (dalej: Bank) wprowadza
od 14 września 2019 r. zmiany w „Regulaminie otwierania i prowadzenia przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w
Myszkowie rachunków bankowych w złotych i w walutach wymienialnych dla Klientów instytucjonalnych”
(dalej: Regulamin), przy czym, niektóre postanowienia Regulaminu będą obowiązywały od 10 maja 2019 r. Wprowadzone
zmiany wynikają głównie z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw i nie wpływają na ceny oferowanych
produktów.
Podstawą prawną wprowadzenia zmian jest Rozdział 23, § 103 ust. 1 pkt 1) obowiązującego Regulaminu, tj. zmiany
przepisów prawa regulujących sektor bankowy i/lub finansowy lub zmiany rekomendacji lub dobrych praktyk przez
instytucje nadzorujące lub związane z sektorem bankowym wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki stron Umowy
rachunku bankowego.
Zgodnie z ww. Ustawą określeni w niej dostawcy usług (m.in. podmioty prowadzące rachunki bankowe oraz podmioty
świadczące usługi dostępu do rachunków bankowych) będą mogli za zgodą Klienta lub osoby, którą Klient upoważnił do
korzystania z systemu bankowości elektronicznej, inicjować transakcje płatnicze, mieć dostęp do informacji o rachunku
płatniczym Klienta oraz potwierdzać dostępność środków na rachunku płatniczym Klienta dla transakcji płatniczej opartej na
karcie płatniczej. Dotyczy to sytuacji, w której Klient ma dostęp on-line do rachunku płatniczego.
Ponadto, od 10 maja 2019 r. w Banku nastąpi zmiana instrumentu do uwierzytelniania i autoryzacji transakcji płatniczych /
dyspozycji przez Użytkownika w systemie bankowości elektronicznej (Systemie eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet),
tj. w postaci listy haseł jednorazowych. Zmiana ta związana jest z wynikającymi z ww. Ustawy wymogami silnego
uwierzytelnienia Posiadacza rachunku lub osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem, czyli dwuczynnikowej
weryfikacji tożsamości zapewniającej mocniejszą ochronę danych tych osób.
Ze względu na to, że lista haseł jednorazowych nie spełnia wymogu przedmiotowej Ustawy, od 10 maja 2019 r. Bank
nie będzie jej stosował jako środka do autoryzacji transakcji płatniczych / dyspozycji w systemie bankowości
elektronicznej, a w zamian stosowane będą hasła SMS. Oznacza to, iż Klient korzystający z systemu bankowości
elektronicznej (Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet) będzie musiał posiadać urządzenie mobilne (np. telefon
komórkowy, tablet) z krajowym numerem telefonu, na które wysyłane będą hasła SMS.
Mając na uwadze konieczność zmiany listy haseł jednorazowych na hasła SMS, uprzejmie informujemy, że Ci z Państwa,
którzy korzystają z listy haseł jednorazowych mogą na dotychczasowych zasadach autoryzować transakcje płatnicze /
dyspozycje w systemie bankowości elektronicznej (Systemie eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet) przy ich użyciu
nie dłużej niż do dnia 9 maja 2019 r. włącznie.
Informujemy jednocześnie, że od 10 maja 2019 r., aby korzystać aktywnie z usługi bankowości elektronicznej
(Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet) należy przed tą datą zmienić metodę autoryzacji – na hasła SMS,
składając dyspozycję w dowolnej placówce Banku.
Zmieniony „Regulamin otwierania i prowadzenia przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie rachunków
bankowych w złotych i w walutach wymienialnych dla Klientów instytucjonalnych” będzie obowiązywał
od 14 września 2019 r. z wyłączeniem zapisów: § 2 pkt 23), 29), 30), 31), 32), 45), 85), 94), 99), 113), 114), 115),
oraz § 3 ust. 1, § 43 ust. 19, § 66 ust. 1 pkt 4), § 67 ust. 2 i 3, § 68 ust. 13, § 78 ust. 5, § 102, § 103, które to zapisy
wejdą w życie od dnia 10 maja 2019 r.
Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowy wykaz zmian w Regulaminie:
Zmiany w Regulaminie:
Zapisy przed zmianą
27) Hasło 3D Secure – jednorazowe unikalne hasło przesyłane w postaci
wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez Użytkownika karty numer
telefonu komórkowego, służące do identyfikacji Użytkownika karty i
akceptacji jego dyspozycji (do której zostało wygenerowane) w ramach
potwierdzenia transakcji internetowych z wykorzystaniem zabezpieczenia
3D Secure;
28) hasło / hasło dostępu – ciąg znaków ustalony samodzielnie przez
Użytkownika Systemu eBankNet, który wraz z loginem/identyfikatorem
Użytkownika umożliwia dostęp i korzystanie z Systemu eBankNet.
Hasło/hasło dostępu umożliwia również autoryzację (podpisanie) zleceń
płatniczych, dyspozycji, operacji na rachunkach bankowych w Systemie
eBankNet, po wcześniejszym zatwierdzeniu takiej funkcjonalności hasłem
z listy haseł jednorazowych lub hasłem SMS;
28) hasło / hasło dostępu – ciąg znaków ustalony samodzielnie przez
Użytkownika Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet, który wraz z
loginem/identyfikatorem Użytkownika umożliwia dostęp i korzystanie z
Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet. Hasło/hasło dostępu
umożliwia również autoryzację (podpisanie) zleceń płatniczych, dyspozycji,

Zapisy po zmianie
23) dostawca usług – dostawca usług określonych w § 2 pkt 113) – 115), oraz
dostawca świadczący wyłącznie usługę określoną w § 2 pkt 113), spełniający
wymagania ustawy o usługach płatniczych;
28) Hasło 3D Secure – jednorazowe unikalne hasło przesyłane w postaci wiadomości
tekstowej SMS na wskazany przez Użytkownika karty krajowy numer telefonu
komórkowego, służące do identyfikacji Użytkownika karty i uwierzytelniania jego
dyspozycji (do którego zostało wygenerowane) w ramach potwierdzenia transakcji
internetowych z wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure;
29) hasło / hasło dostępu – ciąg znaków ustalony samodzielnie przez Użytkownika
Systemu eBankNet, który wraz z loginem/identyfikatorem Użytkownika umożliwia
dostęp i korzystanie z Systemu eBankNet. Hasło/hasło dostępu umożliwia również
autoryzację (podpisanie) zleceń płatniczych, dyspozycji, operacji na rachunkach
bankowych w Systemie eBankNet, po wcześniejszym zatwierdzeniu takiej
funkcjonalności hasłem SMS;
29) hasło / hasło dostępu – ciąg znaków ustalony samodzielnie przez Użytkownika
Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet, który wraz z loginem/identyfikatorem
Użytkownika umożliwia dostęp i korzystanie z Systemu eBankNet i/lub Systemu
eCorpoNet. Hasło/hasło dostępu umożliwia również autoryzację (podpisanie) zleceń
płatniczych, dyspozycji, operacji na rachunkach bankowych w usłudze bankowości
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operacji na rachunkach bankowych w Systemie eBankNet i/lub Systemie
eCorpoNet;
29) hasło jednorazowe – Bank udostępnia Użytkownikowi Systemu
eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet hasła jednorazowe w wiadomościach
tekstowych SMS (hasło SMS) wysyłanych na podany przez Użytkownika
numer telefonu komórkowego lub na liście haseł jednorazowych, dla
Użytkowników posiadających taką metodę autoryzacji. Hasło jednorazowe
wykorzystywane jest do autoryzacji (podpisania) zleceń płatniczych,
dyspozycji, operacji na rachunkach bankowych w Systemie eBankNet i/lub
Systemie eCorpoNet;
30) hasło SMS – hasło jednorazowe wysyłane przez Bank na podany
przez Użytkownika Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet numer
telefonu komórkowego i wykorzystywane do autoryzacji (podpisu)
składanych zleceń płatniczych, dyspozycji, operacji na rachunkach
bankowych w Systemie eBankNet i/lub Systemie eCorpoNet;
31) hasło startowe – ciąg znaków generowany losowo przez Bank dla
Użytkownika Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet, służący do
identyfikacji Użytkownika podczas pierwszego logowania do Systemu
eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet. Podczas pierwszego logowania do
Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet, system wymusi na
Użytkowniku zmianę hasła startowego, na hasło dostępu/hasło do
Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet – minimalne wymagania
dotyczące liczby i typu znaków hasła dostępu wskazuje system w chwili
jego ustanawiania;
51) lista haseł jednorazowych / lista TAN – lista zawierająca
zestawienie 50 haseł jednorazowych, przekazywana Użytkownikowi
Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet w formie papierowej w
bezpiecznej kopercie. Hasło z listy haseł jednorazowych może być
wykorzystywane do autoryzacji (podpisu) składanych zleceń płatniczych,
dyspozycji, operacji na rachunkach bankowych w Systemie eBankNet i/lub
Systemie eCorpoNet;
52) login / identyfikator Użytkownika – unikalny dla każdego
Użytkownika Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet, niepowtarzalny
ciąg znaków nadawany przez Bank lub ustalony samodzielnie przez
Użytkownika (za opłatą określoną w Taryfie prowizji i opłat), z którym
jednoznacznie związane są dane osobowe i adresowe Użytkownika,
umożliwiający identyfikację Użytkownika w procesie logowania i
korzystania z Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet. Login łącznie
z hasłem dostępu umożliwia dostęp Użytkownika do Systemu eBankNet
i/lub Systemu eCorpoNet;
53) logowanie – proces elektronicznej weryfikacji tożsamości
(uwierzytelnienia) Użytkownika umożliwiający dostęp do Systemu
eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet, po podaniu poprawnego
loginu/identyfikatora Użytkownika i hasła/hasła dostępu;
56) nierezydent – osoba fizyczna / osoba prawna oraz inny podmiot
posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we
własnym imieniu nie mająca miejsca zamieszkania lub siedziby w kraju, w
rozumieniu ustawy Prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. 2017
poz. 679);
72) Polecenie wypłaty – usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku
polegająca na umożliwieniu przekazania środków na rachunek
prowadzony za granicą, z wyłączeniem polecenia przelewu SEPA;
78) Przekaz w obrocie dewizowym / Przekaz – transakcja płatnicza
obejmująca Polecenie wypłaty, Przelew SEPA oraz polecenie przelewu w
walucie obcej;
88) rachunek płatniczy – rachunek rozliczeniowy (bieżący i pomocniczy),
przeznaczony do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych
oraz przeprowadzania przez Posiadacza rachunku transakcji/zleceń
płatniczych, prowadzony w złotych i w walutach wymienialnych. Wykaz
walut określony jest w Komunikacie Banku i podawany do wiadomości
w Banku oraz na stronie internetowej Banku;
90) rezydent – osoba fizyczna / osoba prawna mająca siedzibę w kraju, a
także inny podmiot w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe mający siedzibę
w kraju, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw
we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w
Rzeczpospolitej Polskiej oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa
utworzone przez nierezydentów;
-

95) System eBankNet / System Internet Bank (eBankNet) – system
bankowości internetowej umożliwiający samoobsługowy dostęp do
rachunków bankowych Posiadacza rachunku (informacji o rachunkach i
składanie zleceń płatniczych, dyspozycji z rachunków bankowych) oraz
dostęp do innych produktów i usług bankowych za pomocą sieci Internet i
komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową przez Użytkownika
Systemu eBankNet;
96) System eCorpoNet – system bankowości internetowej umożliwiający
samoobsługowy dostęp do rachunków bankowych Posiadacza rachunku
(informacji o rachunkach i składanie zleceń płatniczych, dyspozycji z
rachunków bankowych) oraz dostęp do innych produktów i usług
bankowych za pomocą sieci Internet i komputera wyposażonego w
przeglądarkę internetową oraz aplikację Java przez Użytkownika Systemu

elektronicznej - Systemie eBankNet i/lub Systemie eCorpoNet, po wcześniejszym
zatwierdzeniu takiej funkcjonalności hasłem SMS;
30) hasło jednorazowe – Bank udostępnia Użytkownikowi Systemu eBankNet i/lub
Systemu eCorpoNet hasła jednorazowe w wiadomościach tekstowych SMS (hasło
SMS) wysyłanych na podany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego. Hasło
jednorazowe wykorzystywane jest do autoryzacji (podpisania) zleceń płatniczych,
dyspozycji, operacji na rachunkach bankowych w usłudze bankowości elektronicznej Systemie eBankNet i/lub Systemie eCorpoNet;
31) hasło SMS – hasło jednorazowe wysyłane w wiadomościach tekstowych SMS
przez Bank na podany przez Użytkownika Systemu eBankNet i/lub Systemu
eCorpoNet numer krajowego telefonu komórkowego i wykorzystywane do autoryzacji
(podpisu) składanych zleceń płatniczych, dyspozycji, operacji na rachunkach
bankowych w usłudze bankowości elektronicznej - Systemie eBankNet i/lub Systemie
eCorpoNet;
32) hasło startowe – ciąg znaków generowany losowo przez Bank dla Użytkownika
Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet, służący do identyfikacji Użytkownika
podczas pierwszego logowania w usłudze bankowości elektronicznej - Systemie
eBankNet i/lub Systemie eCorpoNet. Podczas pierwszego logowania do Systemu
eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet, system wymusi na Użytkowniku zmianę hasła
startowego, na hasło dostępu/hasło do Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet –
minimalne wymagania dotyczące liczby i typu znaków hasła dostępu wskazuje system
w chwili jego ustanawiania;
45) kod uwierzytelnienia – czterocyfrowy kod wykorzystywany w procesie silnego
uwierzytelnienia, ustanawiany samodzielnie przez Użytkownika karty w portalu
kartowym dla płatności kartą w Internecie;
Usunięty zapis.

53) login / identyfikator Użytkownika – unikalny dla każdego Użytkownika Systemu
eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet, niepowtarzalny ciąg znaków nadawany przez
Bank lub ustalony samodzielnie przez Użytkownika (za opłatą określoną w Taryfie
prowizji i opłat), z którym jednoznacznie związane są dane osobowe i adresowe
Użytkownika, umożliwiający identyfikację Użytkownika w procesie logowania i
korzystania z usługi bankowości elektronicznej - Systemu eBankNet i/lub Systemu
eCorpoNet. Login łącznie z hasłem dostępu umożliwia dostęp Użytkownika do usługi
bankowości elektronicznej - Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet;
54) logowanie – proces elektronicznej weryfikacji tożsamości (uwierzytelnienia)
Użytkownika umożliwiający dostęp do usługi bankowości elektronicznej - Systemu
eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet, po podaniu poprawnego loginu/identyfikatora
Użytkownika i hasła/hasła dostępu;
57) nierezydent – osoba fizyczna / osoba prawna, a także inny podmiot w rozumieniu
ustawy Prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. 2019 poz. 160 z późn. zm.) nie
mająca/y miejsca zamieszkania lub siedziby w kraju, posiadająca/y zdolność
zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu;
73) Polecenie wypłaty – instrukcja płatnicza niespełniająca warunków polecenia
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
Beneficjenta/Odbiorcy, w tym polecenia przelewu w walucie obcej;
79) Przekaz w obrocie dewizowym / Przekaz – transakcja płatnicza obejmująca
Polecenie wypłaty, polecenie przelewu SEPA oraz polecenie przelewu w walucie
obcej;
88) rachunek płatniczy – rachunek służący do wykonywania transakcji/zleceń
płatniczych, prowadzony przez Bank dla podmiotów wymienionych w § 4, przy czym
przez rachunek płatniczy rozumie się także rachunek bankowy, jeżeli rachunek ten
służy do wykonywania transakcji płatniczych;
91) rezydent – osoba fizyczna / osoba prawna, a także inny podmiot w rozumieniu
ustawy Prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. 2019 poz. 160 z późn. zm.)
mająca/y siedzibę w kraju, posiadająca/y zdolność zaciągania zobowiązań i
nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w
Rzeczpospolitej Polskiej oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone
przez nierezydentów;
94) silne uwierzytelnienie – uwierzytelnianie 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 uwierzytelniania oraz niezależnych w taki sposób,
że naruszenie jednego z tych elementów nie osłabia wiarygodności pozostałych;
97) system bankowości elektronicznej / System eBankNet / System Internet
Bank (eBankNet) – system umożliwiający samoobsługowy dostęp do rachunków
bankowych Posiadacza rachunku (informacji o rachunkach i składanie zleceń
płatniczych, dyspozycji z rachunków bankowych) oraz dostęp do innych produktów i
usług bankowych za pomocą sieci Internet i komputera wyposażonego w przeglądarkę
internetową przez Użytkownika Systemu eBankNet;
98) system bankowości elektronicznej / System eCorpoNet – system
umożliwiający samoobsługowy dostęp do rachunków bankowych Posiadacza
rachunku (informacji o rachunkach i składanie zleceń płatniczych, dyspozycji z
rachunków bankowych) oraz dostęp do innych produktów i usług bankowych za
pomocą sieci Internet i komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz
aplikację Java przez Użytkownika Systemu eCorpoNet;
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eCorpoNet;
97) środki dostępu do Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet:
a) login / identyfikator Użytkownika – ustalony przez Bank i wydany w
Banku w postaci wydruku lub ustalony samodzielnie przez
Użytkownika za opłatą określoną w Taryfie prowizji i opłat,
b) hasło startowe – wydane przez Bank w postaci wydruku lub w
bezpiecznej kopercie;
c) hasło / hasło dostępu – ustalane samodzielnie przez Użytkownika,
podczas pierwszego logowania do Systemu eBankNet i/lub
Systemu eCorpoNet i przy każdej samodzielnej zmianie hasła,
umożliwiają one uwierzytelnianie Użytkownika w Systemie eBankNet i/lub
Systemie eCorpoNet;

-

-

-

-

114) Użytkownik / Użytkownik Systemu eBankNet / Użytkownik
Systemu eCorpoNet – Posiadacz rachunku lub osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest
upoważniona przez Posiadacza rachunku, do korzystania z Systemu
eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet (z możliwością autoryzacji (podpisu)
zleceń płatniczych, dyspozycji, operacji na rachunkach bankowych lub bez
takiej możliwości) w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku;
122) wpłatomat – urządzenie Banku umożliwiające Użytkownikowi karty
dokonywanie wpłat gotówki w złotych na rachunek do którego została
wydana karta, przy użyciu karty, identyfikowanych poprzez użycie karty;
123) zabezpieczenie 3D Secure / 3D Secure – sposób potwierdzania
transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Użytkownika karty
Hasła 3D Secure w postaci wiadomości tekstowej SMS – hasła
jednorazowego, (Visa – pod nazwą Verified by Visa; MasterCard – pod
nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na wskazany w Banku
numer telefonu komórkowego Użytkownika karty, który stanowi dodatkowe
zabezpieczenie transakcji płatniczych dokonywanych w Internecie u
akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;
w § 3 ust. 1:
1. Bank otwiera i prowadzi następujące rodzaje rachunków bankowych:
1) rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze;
2) rachunki VAT do rachunków rozliczeniowych, o których mowa w
pkt 1);
3) rachunki lokat terminowych.
§ 32 ust. 6:
6. Bank realizując zlecenia płatnicze przyjmuje autoryzację transakcji
odpowiednio:
1) w przypadku zleceń składanych w formie papierowej – własnoręcznym
podpisem Posiadacza rachunku lub pełnomocnika pod pieczątką
firmową (o ile jest używana), złożonymi zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie i KWP;
2) w przypadku zleceń składanych w formie elektronicznej – hasłem
jednorazowym (dostarczanym w postaci wydruku lub w formie
elektronicznej – hasłem SMS), lub hasłem/hasłem dostępu (po
wcześniejszym
zatwierdzeniu
takiej
funkcjonalności
hasłem
jednorazowym papierowym lub hasłem SMS), lub elektronicznym
podpisem, złożonym w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w
niniejszym Regulaminie.
§ 33 ust. 7 i 8:
7. 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.
8. 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.
§ 41 ust. 2 i 5:
2. Bank wykonuje Przekazy na rzecz/z polecenia Posiadacza rachunku
w formie:
1) polecenia przelewu SEPA;
2) Polecenia wypłaty;
3) polecenia przelewu w walucie obcej.
5. W przypadku Przekazów od równowartości 5.000,00 EUR lub
równowartość w innej walucie, ustalonej według obowiązującego w dniu
realizacji kursu średniego NBP, istnieje możliwość indywidualnej

99) środki dostępu do systemu bankowości elektronicznej / Systemu eBankNet
i/lub Systemu eCorpoNet:
a) login / identyfikator Użytkownika – ustalony przez Bank i wydany w Banku w
postaci wydruku lub ustalony samodzielnie przez Użytkownika za opłatą określoną
w Taryfie prowizji i opłat,
b) hasło startowe – wydane przez Bank w postaci wydruku lub w bezpiecznej
kopercie;
c) hasło / hasło dostępu – ustalane samodzielnie przez Użytkownika, podczas
pierwszego logowania do Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet i przy
każdej samodzielnej zmianie hasła,
d) hasło SMS,
umożliwiają one uwierzytelnianie Użytkownika i autoryzację przez niego
zleceń/transakcji płatniczych i innych dyspozycji w systemie bankowości elektronicznej
/ Systemie eBanNet i/lub Systemie eCorpoNet;
111) 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;
113) usługa dostępu do informacji o rachunku – usługa on-line polegającą na
dostarczaniu 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;
114) usługa inicjowania transakcji płatniczej – usługa polegającą na zainicjowaniu
zlecenia płatniczego przez dostawcę świadczącego usługę inicjowania transakcji
płatniczej na wniosek Użytkownika z rachunku płatniczego Użytkownika
prowadzonego przez innego dostawcę;
115) 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;
120) Użytkownik / Użytkownik Systemu eBankNet / Użytkownik Systemu
eCorpoNet – Posiadacz rachunku lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, która jest upoważniona przez Posiadacza rachunku, do
korzystania z systemu bankowości elektronicznej - Systemu eBankNet i/lub Systemu
eCorpoNet (z możliwością autoryzacji (podpisu) zleceń płatniczych, dyspozycji,
operacji na rachunkach bankowych lub bez takiej możliwości) w imieniu i na rzecz
Posiadacza rachunku;
128) wpłatomat – urządzenie Banku / bankomat Banku posiadający funkcjonalność
dokonywania wpłat gotówki umożliwiające Użytkownikowi karty dokonywanie wpłat
gotówki w złotych na rachunek do którego została wydana karta, przy użyciu karty,
identyfikowanych poprzez użycie karty. Informacja o wpłatomatach Banku dostępna
jest w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku;
129) zabezpieczenie 3D Secure / 3D Secure – sposób potwierdzania transakcji
internetowych, polegający na podaniu poprawnego kodu uwierzytelnienia
ustanowionego przez Użytkownika karty w portalu kartowym na potrzeby
uwierzytelnienia transakcji płatniczych kartą w Internecie oraz podaniu przez
Użytkownika karty Hasła 3D Secure w postaci wiadomości tekstowej SMS (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 § 3 ust. 1:
1. Bank otwiera i prowadzi następujące rodzaje rachunków bankowych:
1) rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze, będące rachunkami płatniczymi;
2) rachunki VAT do rachunków rozliczeniowych, o których mowa w pkt 1), nie
będące rachunkami płatniczymi;
3) rachunki lokat terminowych, nie będące rachunkami płatniczymi.
§ 32 ust. 6):
6. Bank realizując zlecenia płatnicze przyjmuje autoryzację transakcji odpowiednio:
1) w przypadku zleceń składanych w formie papierowej – własnoręcznym podpisem
Posiadacza rachunku lub pełnomocnika pod pieczątką firmową (o ile jest
używana), złożonym/i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie
i KWP;
2) w przypadku zleceń składanych w formie elektronicznej – hasłem SMS, lub
hasłem/hasłem dostępu (po wcześniejszym zatwierdzeniu takiej funkcjonalności
hasłem SMS), lub elektronicznym podpisem, złożonym w trybie i zgodnie z
zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

§ 33 ust. 7 i 8:
7. 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, zgodnie z postanowieniami
§ 32 ust. 6.
8. Za moment otrzymania przez Bank polecenia zapłaty uznaje się dzień wskazany
przez Odbiorcę do obciążenia rachunku Posiadacza rachunku/Płatnika Jeżeli
wskazany przez Odbiorcę dzień do obciążenia rachunku Posiadacza
rachunku/Płatnika nie jest dniem roboczym uznaje się, że polecenie zapłaty zostało
otrzymane w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. W przypadku gdy
rachunek Odbiorcy prowadzony jest przez Bank zastosowanie mają postanowienia
ust. 7.
§ 41 ust. 2 i 5:
2. Bank wykonuje Przekazy na rzecz/z polecenia Posiadacza rachunku w formie:
1) polecenia przelewu SEPA, przy spełnieniu następujących warunków:
a) waluta transakcji EUR;
b) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego Beneficjenta oraz
Zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
c) koszty „SHA”;
d) tryb realizacji standardowy;
e) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
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negocjacji z Bankiem kursu kupna/sprzedaży waluty.

§ 43 ust. 12, 14:
12. Dla zleceń w walutach USD, EUR, GBP, istnieje możliwość realizacji
Przekazu w trybie ekspresowym (data waluty dziś). Realizacja Przekazu w
trybie ekspresowym (data waluty dziś) wymaga wyraźnego wskazania w
zleceniu płatniczym Posiadacza rachunku w tym zakresie i wiąże się z
naliczeniem i pobraniem dodatkowych prowizji, zgodnie z Taryfą prowizji i
opłat.
14. Przelew SEPA może być realizowany tylko w trybie standardowym
(data waluty jutro).
§ 44:
Bank dokłada starań, aby instrukcja płatnicza została przekazana do
banku Beneficjenta niezwłocznie i przy minimalizacji kosztów. Wybór
systemu rozliczenia płatności i banku pośredniczącego pozostawiony jest
do decyzji Banku. Bank pośredniczący ma prawo w razie potrzeby
korzystać według swego uznania z pośrednictwa innych banków.
ROZDZIAŁ 16. SYSTEM INTERNET BANK (EBANKNET) I SYSTEM
ECORPONET
§ 66 ust. 1:
1.
Warunkiem korzystania z Systemu eBankNet i/lub Systemu
eCorpoNet jest:
1) posiadanie rachunku bankowego w Banku prowadzonego w
ramach Umowy (Umowy ramowej), wraz z dostępem do
bankowości internetowej;
2) w przypadku braku dostępu do Systemu eCorpoNet lub braku
rachunku bankowego: złożenie w Banku „Wniosku w sprawie
aktywacji dostępu do System eCorpoNet” (dla Posiadacza
rachunku w Banku) lub „Wniosku o otwarcie i prowadzenie
rachunku bankowego” (dotyczy nowych Klientów) określającego
zakres uprawnień Użytkowników, który podpisuje Posiadacz
rachunku, a także zawarcie Umowy rachunku (dotyczy tylko
nowych Klientów);
3) posiadanie przez Użytkownika dostępu do komputera z dostępem
do sieci Internet oraz ustawienia przeglądarki internetowej w
sposób
umożliwiający
wykorzystywanie
informacji
przechowywanej
na
urządzeniu
Użytkownika
(na
wykorzystywanie tzw. plików cookies), oraz aplikacji Java
(dotyczy tylko Systemu eCorpoNet).
§ 67 ust. 1 i 2:
1. W celu poprawnego korzystania z Systemu eBankNet i/lub Systemu
eCorpoNet Użytkownik powinien korzystać ze sprawnego sprzętu
komputerowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarki internetowej
umożliwiającej stosowanie protokołu szyfrującego SSL. Sprzęt
komputerowy Użytkownika powinien mieć zainstalowane i działające
aktualne wersje systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz
programów antywirusowych i programów typu „firewall” oraz aplikacji Java
(dotyczy tylko Systemu eCorpoNet). Program antywirusowy musi być stale
aktualizowany, poprzez instalację jego najnowszej wersji.
2. Po zawarciu Umowy rachunku przez Posiadacza rachunku (dotyczy
nowych Klientów), wskazani we Wniosku o otwarcie i prowadzenie
rachunku bankowego, lub po złożeniu Wniosku w sprawie aktywacji
dostępu do Systemu eCorpoNet - Użytkownicy otrzymują od Banku
indywidualne środki dostępu do Systemu eBankNet i/lub Systemu
eCorpoNet tj.:
1) login/identyfikator Użytkownika – w formie wydruku komputerowego
(indywidualny identyfikator generowany jest automatycznie przez Bank
dla każdego Użytkownika lub ustalany przez Użytkownika
samodzielnie – za opłatą zgodną z Taryfą prowizji i opłat) umożliwiający uwierzytelnianie Użytkownika w Systemie eBankNet
i/lub Systemie eCorpoNet,
2) hasło startowe – hasło przeznaczone do pierwszego logowania,
umożliwiające aktywację dostępu do Systemu eBankNet i/lub Systemu
eCorpoNet,
3) papierową listę haseł jednorazowych (przy wyborze takiej formy
autoryzacji/ akceptacji zleceń płatniczych, dyspozycji na rachunku) - w
formie wydruku w zabezpieczonej kopercie - umożliwiające
autoryzację/akceptację zleceń płatniczych, dyspozycji, operacji na
rachunkach bankowych w Systemie eBankNet i/lub Systemie
eCorpoNet.
-

§ 68 ust. 7, 9, 13, 14, oraz skreśla się ust. 15, zmienia się ust. 16, 17,
19:
7. Zlecenia płatnicze, dyspozycje, oświadczenia woli i wnioski składane za
pośrednictwem Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet przez
Użytkownika autoryzowane są hasłem jednorazowym (hasłem SMS lub
hasłem z listy haseł jednorazowych) lub hasłem/hasłem dostępu (po
wcześniejszym zatwierdzeniu takiej funkcjonalności hasłem z listy haseł
jednorazowych lub hasłem SMS) lub podpisem elektronicznym (dotyczy
tylko Systemu eCorpoNet), uznaje się za spełniające wymogi formy

f) bank Zleceniodawcy i bank Beneficjenta przelewu są uczestnikami
Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer);;
4) Polecenia wypłaty;
5) polecenia przelewu w walucie obcej.
5. W przypadku Przekazów powyżej kwoty 5.000,00 EUR lub równowartość w innej
walucie, ustalonej według obowiązującego w dniu realizacji kursu średniego NBP,
istnieje możliwość indywidualnej negocjacji z Bankiem kursu kupna/sprzedaży waluty.
§ 43 ust. 12, 14, oraz dodanie ust. 19:
12. Dla zleceń w walutach USD, EUR, GBP, PLN istnieje możliwość realizacji
Przekazu w trybie ekspresowym (data waluty dziś). Realizacja Przekazu w trybie
ekspresowym (data waluty dziś) wymaga wyraźnego wskazania w zleceniu płatniczym
Posiadacza rachunku w tym zakresie i wiąże się z naliczeniem i pobraniem
dodatkowych prowizji, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat.
14. Polecenie przelewu SEPA może być realizowany tylko w trybie standardowym
(data waluty jutro).
19. W przypadku zleceń płatniczych składanych w ramach usługi określonej w § 2 pkt
115) jedyną dopuszczalną opcją kosztową jest opcja SHA.
§ 44:
Bank dokłada starań, aby zlecenie/transakcja płatnicza została przekazana do banku
Beneficjenta niezwłocznie i przy minimalizacji kosztów. Wybór systemu rozliczenia
płatności i banku pośredniczącego pozostawiony jest do decyzji Banku. Bank
pośredniczący ma prawo w razie potrzeby korzystać według swego uznania z
pośrednictwa innych banków.
Zmieniony tytuł Rozdziału 16:
ROZDZIAŁ 16. USŁUGA BANKOWOŚCIE ELEKTRONICZNEJ / SYSTEM
INTERNET BANK (EBANKNET) I SYSTEM ECORPONET
§ 66 ust. 1:
1. Warunkiem korzystania z usługi bankowości elektronicznej - Systemu eBankNet
i/lub Systemu eCorpoNet jest:
1) posiadanie rachunku bankowego w Banku prowadzonego w ramach Umowy
(Umowy ramowej), wraz z dostępem do bankowości elektronicznej;
2) w przypadku braku dostępu do Systemu eCorpoNet lub braku rachunku
bankowego: złożenie w Banku „Wniosku w sprawie aktywacji dostępu do System
eCorpoNet” (dla Posiadacza rachunku w Banku) lub „Wniosku o otwarcie i
prowadzenie rachunku bankowego” (dotyczy nowych Klientów) określającego
zakres uprawnień Użytkowników, który podpisuje Posiadacz rachunku, a także
zawarcie Umowy rachunku (dotyczy tylko nowych Klientów);
3) posiadanie przez Użytkownika dostępu do komputera z dostępem do sieci Internet
oraz ustawienia przeglądarki internetowej
w sposób umożliwiający
wykorzystywanie informacji przechowywanej na urządzeniu Użytkownika (na
wykorzystywanie tzw. plików cookies), oraz aplikacji Java (dotyczy tylko Systemu
eCorpoNet);
4) dla potrzeb silnego uwierzytelnienia w systemie bankowości elektronicznej
Użytkownik musi posiadać urządzenie mobilne (np. telefon komórkowy, tablet) z
krajowym numerem telefonu.
Dodany w § 66 ust. 18:
18. Od dnia 10 maja 2019 r. Bank nie stosuje papierowych list haseł jednorazowych,
wykorzystywanych do autoryzacji zleceń/dyspozycji płatniczych.
§ 67 ust. 1 i 2:
1. W celu poprawnego korzystania z usług bankowości elektronicznej - Systemu
eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet Użytkownik powinien korzystać ze sprawnego
sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarki internetowej
umożliwiającej stosowanie protokołu szyfrującego SSL. Sprzęt komputerowy
Użytkownika powinien mieć zainstalowane i działające aktualne wersje systemu
operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz programów antywirusowych i programów
typu „firewall” oraz aplikacji Java (dotyczy tylko Systemu eCorpoNet). Program
antywirusowy musi być stale aktualizowany, poprzez instalację jego najnowszej wersji.
2. Po zawarciu Umowy rachunku przez Posiadacza rachunku (dotyczy nowych
Klientów), wskazani we Wniosku o otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego, lub
po złożeniu Wniosku w sprawie aktywacji dostępu do Systemu eCorpoNet Użytkownicy otrzymują od Banku indywidualne środki dostępu do usługi bankowości
elektronicznej - Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet tj.:
1) login/identyfikator Użytkownika – w formie wydruku komputerowego (indywidualny
identyfikator generowany jest automatycznie przez Bank dla każdego
Użytkownika lub ustalany przez Użytkownika samodzielnie – za opłatą zgodną z
Taryfą prowizji i opłat) - umożliwiający uwierzytelnianie Użytkownika w Systemie
eBankNet i/lub Systemie eCorpoNet,
2) hasło startowe – hasło przeznaczone do pierwszego logowania, umożliwiające
aktywację dostępu do Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet.

w § 67 dodaje się ust. 3, a numeracja kolejnych ustępów zmienia się
odpowiednio:
3. Środki dostępu mogą stanowić uwierzytelnienie lub element silnego
uwierzytelnienia Użytkownika oraz element autoryzacji transakcji płatniczych i innych
dyspozycji w systemie bankowości elektronicznej - Systemie eBankNet i/lub Systemie
eCorpoNet.
§ 68 ust. 7, 9, 13, 14, dodaje się ust. 13 (numeracja kolejnych ustępów zmienia się
odpowiednio), oraz zmienia się ust. 14 (poprzednio 13), oraz skreśla się ust. 15
(numeracja kolejnych ustępów nie zmienia się), oraz zmienia się ust. 16, 17 i 19:
7. Zlecenia płatnicze, dyspozycje, oświadczenia woli i wnioski składane przez
Użytkownika za pośrednictwem Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet
autoryzowane są hasłem SMS lub hasłem/hasłem dostępu (po wcześniejszym
zatwierdzeniu takiej funkcjonalności hasłem SMS) lub podpisem elektronicznym
(dotyczy tylko Systemu eCorpoNet), uznaje się za spełniające wymogi formy pisemnej
i skutkują one zobowiązaniami i uprawnieniami o treści określonej w komunikatach
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pisemnej i skutkują one zobowiązaniami i uprawnieniami o treści
określonej w komunikatach podanych w Systemie eBankNet i/lub
Systemie eCorpoNet.
9. Bank weryfikuje fakt autoryzacji podczas składania zlecenia płatniczego,
dyspozycji przez Użytkownika poprzez:
1) sprawdzenie poprawności danych podanych przez Użytkownika
podczas logowania do Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet, o
których mowa w § 67 ust. 12 pkt. 1) i 2),
2) sprawdzenie czy Użytkownik wybrał przycisk „zatwierdź” lub inny o
równoznacznym znaczeniu, przy składaniu zlecenia płatniczego,
dyspozycji,
3) weryfikację poprawności hasła jednorazowego lub podpisu
elektronicznego (dotyczy tylko Systemu eCorpoNet), podanego przez
Użytkownika - w przypadku, gdy dane zlecenie płatnicze, dyspozycja
wymagała autoryzacji;
w przypadku, gdy wynik weryfikacji, o której mowa powyżej jest
negatywny, Bank uznaje, że zlecenie płatnicze, dyspozycja nie jest
autoryzowana przez Użytkownika i odmawia jej wykonania.
13. Bank dostarcza hasła jednorazowe Użytkownikowi:
1) w formie wiadomości SMS (hasła SMS) na podany przez
Użytkownika numer telefonu komórkowego do autoryzacji, lub
2) w formie papierowej listy haseł jednorazowych.
14. Użytkownik może złożyć w Banku dyspozycję zmiany papierowej listy
haseł jednorazowych na formę elektroniczną tj. hasła SMS lub podpisu
elektronicznego (dotyczy tylko Systemu eCorpoNet) i odwrotnie.
15. Jeżeli Użytkownik korzysta z listy haseł jednorazowych w postaci listy
papierowej, to kolejną listę haseł może zamówić przed wykorzystaniem
wszystkich haseł jednorazowych z dotychczasowej listy. Zamówienia
składa się w formie elektronicznej za pomocą Systemu eBankNet i/lub
Systemu eCorpoNet. Zamówioną listę Użytkownik otrzymuje pocztą na
adres korespondencyjny w specjalnej kopercie PIN-owej lub odbiera
osobiście w Banku gdy wyda taką dyspozycję. Użytkownik samodzielnie
aktywuje nową listę haseł jednorazowych za pomocą Systemu eBankNet
i/lub Systemu eCorpoNet.
16. Hasło SMS, o którym mowa w ust. 13 pkt. 1), jest ważne do
zamknięcia sesji tj. do wylogowania Użytkownika z Systemu eBankNet
i/lub Systemu eCorpoNet. Hasło SMS jest generowane każdorazowo do
złożonego zlecenia płatniczego, dyspozycji i może posłużyć do autoryzacji
wyłącznie tego zlecenia płatniczego, dyspozycji. Wraz z hasłem SMS
Użytkownik otrzymuje informacje o szczegółach dotyczących zlecenia
płatniczego, dyspozycji. Użytkownik zobowiązany jest do uważnego
czytania treści wiadomości w haśle SMS, by upewnić się, czy zawarte w
niej dane dotyczące autoryzowanego zlecenia płatniczego, dyspozycji i są
zgodne z dyspozycją Użytkownika.
17. W przypadku trzykrotnego podania błędnego hasła jednorazowego do
autoryzacji zleceń płatniczych, dyspozycji, blokadzie ulega jedynie
możliwość autoryzacji zleceń płatniczych, dyspozycji, a dostęp do
Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet nie zostaje zablokowany.
Dyspozycję odblokowania możliwości autoryzacji zleceń płatniczych,
dyspozycji w Systemie eBankNet i/lub Systemie eCorpoNet Użytkownik
może zgłosić w godzinach pracy Banku osobiście lub telefonicznie pod
numerem telefonu 34/313-78-12.
19. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa, Bank zastrzega sobie, w
stosunku do każdego zlecenia płatniczego, dyspozycji, prawo żądania jej
dodatkowej autoryzacji (np. za pomocą hasła jednorazowego), lub
telefonicznego potwierdzenia zlecenia płatniczego, dyspozycji, po
uprzednim dokonaniu weryfikacji Użytkownika przez Bank.

§ 69 ust. 3 pkt 4), 5) i 6 a) i b) oraz ust. 4 i 5 pkt 4):
ust. 3 pkt:
4) przechowywania i chronienia udostępnionych środków dostępu do
Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet (tj. loginu/identyfikatora
Użytkownika, hasła dostępu/hasła, listy haseł jednorazowych lub podpisu
elektronicznego (dotyczy tylko Systemu eCorpoNet) z dochowaniem
należytej staranności, oraz nieprzechowywania poszczególnych środków
dostępu i środków do autoryzacji razem w jednym miejscu;
5) nieudostępniania środków dostępu i środków do autoryzacji tj. listy
haseł jednorazowych lub podpisu elektronicznego (dotyczy tylko Systemu
eCorpoNet) do Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet, osobom
trzecim,
6) niezwłocznego poinformowania Banku o:
a) ujawnieniu bądź podejrzeniu ujawnienia lub udostępnieniu osobom
trzecim środków dostępu i środków do autoryzacji tj. listy haseł
jednorazowych lub podpisu elektronicznego (dotyczy tylko Systemu
eCorpoNet) do Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet,
b) utracie, kradzieży lub przywłaszczeniu środków dostępu i środków do
autoryzacji tj. listy haseł jednorazowych lub podpisu elektronicznego
(dotyczy tylko Systemu eCorpoNet),
ust. 4. W przypadku utraty, kradzieży, wejścia w posiadanie lub
podejrzenia o wejście w posiadanie środków dostępu i środków do
autoryzacji tj. listy haseł jednorazowych lub podpisu elektronicznego
(dotyczy tylko Systemu eCorpoNet) do Systemu eBankNet i/lub Systemu
eCorpoNet przez osobę nieuprawnioną, Użytkownik niezwłocznie
przekazuje do Banku dyspozycję zablokowania możliwości korzystania z
Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet, albo natychmiastowego
dokonania zmiany tych danych.
ust. 5 pkt 4) odblokowania możliwości autoryzacji transakcji za pomocą
haseł jednorazowych papierowych lub hasłem SMS (w przypadku
przekroczenia trzykrotnie błędnie podanego hasła do autoryzacji zleceń
płatniczych, dyspozycji);
ust. 16. Użytkownik zobowiązany jest do okresowych zmian hasła/hasła
dostępu w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.

podanych w Systemie eBankNet i/lub Systemie eCorpoNet.
9. Bank weryfikuje fakt autoryzacji podczas składania zlecenia płatniczego, dyspozycji
przez Użytkownika poprzez:
1) sprawdzenie poprawności danych podanych przez Użytkownika podczas
logowania do Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet, o których mowa w §
67 ust. 13 pkt. 1) i 2),
2) sprawdzenie czy Użytkownik wybrał przycisk „zatwierdź” lub inny o
równoznacznym znaczeniu, przy składaniu zlecenia płatniczego, dyspozycji,
3) weryfikację poprawności hasła SMS udostępnionego przez Bank lub podpisu
elektronicznego (dotyczy tylko Systemu eCorpoNet) i podanego przez
Użytkownika - w przypadku, gdy dane zlecenie płatnicze, dyspozycja wymagała
autoryzacji;
w przypadku, gdy wynik weryfikacji, o której mowa powyżej jest negatywny, Bank
uznaje, że zlecenie płatnicze, dyspozycja nie jest autoryzowana przez Użytkownika i
odmawia jej wykonania.
13. Użytkownik autoryzuje składane zlecenia płatnicze, dyspozycje i operacje na
rachunkach bankowych z użyciem silnego uwierzytelnienia za pomocą wydanych mu
środków dostępu do usługi bankowości elektronicznej - Systemu eBankNet i/lub
Systemu eCorpoNet i hasła jednorazowego. Autoryzacja odbywa się poprzez:
1) podanie poprawnego hasła SMS lub podpisu elektronicznego (dotyczy tylko
Systemu eCorpoNet) w przypadku zleceń płatniczych i innych dyspozycji, które
wymagają autoryzowania;
2) jednorazowe wyrażenie zgody za pomocą hasła SMS lub podpisu elektronicznego
(dotyczy tylko Systemu eCorpoNet) w przypadku zleceń płatniczych
wykonywanych np. w formie zleceń stałych;
3) jednorazowe wyrażenie zgody za pomocą hasła SMS lub podpisu elektronicznego
(dotyczy tylko Systemu eCorpoNet) lub hasła dostępu (po wcześniejszym
zatwierdzeniu takiej funkcjonalności hasłem SMS lub podpisu elektronicznego dotyczy tylko Systemu eCorpoNet), w przypadku zleceń płatniczych
wykonywanych z użyciem listy definicji,
w przypadku transakcji płatniczych i innych dyspozycji, które wymagają silnego
uwierzytelnienia;
lub podania identyfikatora Użytkownika wraz z hasłem oraz hasła SMS lub podpisu
elektronicznego (dotyczy tylko Systemu eCorpoNet) w przypadku usługi określonej w
§ 2 pkt 113) – 114).
14. Bank dostarcza hasła jednorazowe Użytkownikowi w formie wiadomości SMS
(hasła SMS) na podany przez Użytkownika numer krajowego telefonu komórkowego
do autoryzacji.
15. Użytkownik może złożyć w Banku dyspozycję zmiany haseł SMS na podpis
elektroniczny (dotyczy tylko Systemu eCorpoNet) i odwrotnie.
16. Hasło SMS, o którym mowa w ust. 13, jest ważne do zamknięcia sesji tj. do
wylogowania Użytkownika z Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet. Hasło SMS
jest generowane każdorazowo do złożonego zlecenia płatniczego, dyspozycji i może
posłużyć do autoryzacji wyłącznie tego zlecenia płatniczego, dyspozycji. Wraz z
hasłem SMS Użytkownik otrzymuje informacje o szczegółach dotyczących zlecenia
płatniczego, dyspozycji. Użytkownik zobowiązany jest do uważnego czytania treści
wiadomości w haśle SMS, by upewnić się, czy zawarte w niej dane dotyczące
autoryzowanego zlecenia płatniczego, dyspozycji i są zgodne z dyspozycją
Użytkownika.
17. W przypadku trzykrotnego podania błędnego hasła SMS do autoryzacji zleceń
płatniczych, dyspozycji, blokadzie ulega jedynie możliwość autoryzacji zleceń
płatniczych, dyspozycji, a dostęp do Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet nie
zostaje zablokowany. Dyspozycję odblokowania możliwości autoryzacji zleceń
płatniczych, dyspozycji w Systemie eBankNet i/lub Systemie eCorpoNet Użytkownik
może zgłosić w godzinach pracy Banku osobiście lub telefonicznie pod numerem
telefonu 34/313-78-12.
19. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa, Bank zastrzega sobie, w stosunku do
każdego zlecenia płatniczego, dyspozycji, prawo żądania jej dodatkowej autoryzacji
(np. za pomocą hasła SMS lub podpisu elektronicznego - dotyczy tylko Systemu
eCorpoNet), lub telefonicznego potwierdzenia zlecenia płatniczego, dyspozycji, po
uprzednim dokonaniu weryfikacji Użytkownika przez Bank.
§ 69 ust. 3 pkt 4), 5) i 6 a) i b) oraz ust. 4, 5 pkt 4) i ust. 16:
ust. 3 pkt:
4) przechowywania i chronienia udostępnionych środków dostępu do Systemu
eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet (tj. loginu/identyfikatora Użytkownika, hasła
dostępu/hasła lub podpisu elektronicznego - dotyczy tylko Systemu eCorpoNet) z
dochowaniem należytej staranności;
5) nieudostępniania środków dostępu i środków do autoryzacji tj. podpisu
elektronicznego (dotyczy tylko Systemu eCorpoNet) do Systemu eBankNet i/lub
Systemu eCorpoNet, osobom nieuprawnionym,
6) niezwłocznego poinformowania Banku o:
a) ujawnieniu bądź podejrzeniu ujawnienia lub udostępnieniu osobom trzecim
środków dostępu i środków do autoryzacji tj. podpisu elektronicznego (dotyczy
tylko Systemu eCorpoNet) do Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet,
b) utracie, kradzieży lub przywłaszczeniu środków dostępu i środków do autoryzacji
tj. podpisu elektronicznego (dotyczy tylko Systemu eCorpoNet),
ust. 4. W przypadku utraty, kradzieży, wejścia w posiadanie lub podejrzenia o wejście
w posiadanie środków dostępu i środków do autoryzacji tj. podpisu elektronicznego
(dotyczy tylko Systemu eCorpoNet) do Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet
przez osobę nieuprawnioną, Użytkownik niezwłocznie przekazuje do Banku
dyspozycję zablokowania możliwości korzystania z Systemu eBankNet i/lub Systemu
eCorpoNet, albo natychmiastowego dokonania zmiany tych danych.
ust. 5 pkt 4) odblokowania możliwości autoryzacji transakcji za pomocą haseł SMS (w
przypadku przekroczenia trzykrotnie błędnie podanego hasła do autoryzacji zleceń
płatniczych, dyspozycji);
ust. 16. Użytkownik zobowiązany jest do okresowych zmian hasła/hasła dostępu nie
rzadziej niż co 90 dni od ostatniej poprawnej zmiany hasła w celu zwiększenia
poziomu bezpieczeństwa.
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§ 71 ust. 3:
3. Karty może używać:
§ 72 ust. 4:
4. Obciążenie rachunku bankowego do którego została wydana karta
kwotą transakcji płatniczej, operacji następuje w złotych.
§ 81 ust. 2 pkt 1):
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 i kodu CVV2 / CVC2
osobom nieupoważnionym;
§ 82 ust. 2:
2. Użytkownik karty może zdefiniować dla karty własne dzienne limity
transakcyjne, niższe od dziennych limitów transakcyjnych określonych
przez Bank w ust. 1 pkt 1) i 2) i może je w każdej chwili zmienić, poprzez
złożenie dyspozycji w Banku, jak również wyzerować wybrane limity
transakcyjne, jeśli nie będzie korzystał z danego typu transakcji lub ze
względów bezpieczeństwa.

§ 83 ust. 1 i 5:
1. Wszelkie dyspozycje wykonania transakcji płatniczej z użyciem karty
będą autoryzowane przez Użytkownika karty poprzez jeden z poniższych
sposobów:
1) złożenie podpisu zgodnego z wzorem na karcie, na dowodzie
dokonania transakcji płatniczej w niektórych placówkach
handlowo-usługowych oraz w niektórych placówkach banków;
2) wprowadzenie kodu PIN – w przypadku dokonania transakcji
płatniczej w placówkach handlowo-usługowych, w bankomatach
oraz placówkach banków;
3) podanie numeru karty oraz daty jej ważności i opcjonalnie kodu
CVV2 / CVC2 – w przypadku transakcji płatniczych
dokonywanych na odległość, np. poprzez Internet, telefon oraz
dodatkowo Hasła 3D Secure w sytuacji udostępniania przez
akceptanta zabezpieczenia 3D Secure. Przy dokonywaniu tego
typu transakcji nie należy nigdy podawać kodu PIN;
4) zbliżenie karty, posiadającej funkcjonalność zbliżeniową do
czytnika zbliżeniowego, dla transakcji zbliżeniowych, jeśli
akceptant nie wymaga potwierdzenia transakcji poprzez
wprowadzenie kodu PIN lub złożenie na dowodzie dokonania
transakcji podpisu, zgodnego z podpisem na karcie;
5) zbliżenie karty, posiadającej funkcjonalność zbliżeniową, do
bankomatu i wprowadzenie kodu PIN – w bankomatach
oznaczonych znakiem płatności zbliżeniowych.
5. Podczas realizacji transakcji płatniczych przy użyciu karty może
zaistnieć konieczność okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość
Użytkownika karty. Nieokazanie dokumentu może być powodem odmowy
realizacji transakcji.
§ 85 ust. 3:
3. Transakcja wpłatomatowa księgowana jest na rachunku do 60 minut
od chwili jej dokonania. Transakcje wpłacone we wpłatomacie Banku po
godzinie 18:00 księgowane są na rachunku Posiadacza rachunku w
następnym dniu roboczym po godzinie 8:00 z datą bieżącą.

skreśla się w § 98 ust. 1:
1. Umowa może zostać rozwiązana w formie pisemnej przez każdą ze
stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
-

§ 100 ust. 1 pkt 1) i pkt 7 litera i):
1. Depozyty gromadzone w Banku, tak jak w pozostałych bankach
krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy
Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), zgodnie z ustawą z dnia 10
czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie
gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U.

§ 71 ust. 3:
3. Karty może być używać przez:
§ 72 ust. 4:
4. Obciążenie rachunku bankowego do którego została wydana karta kwotą transakcji
płatniczej, następuje w złotych, z wyłączeniem karty VISA Euro wydanej do rachunku
w EUR.
Dodanie w § 73 ust. 5 (numeracja kolejnych ustępów zmienia się odpowiednio):
5. Skorzystanie po raz pierwszy z funkcji zbliżeniowej kartą z taką funkcjonalnością
wymaga wykonania transakcji stykowej z użyciem kodu PIN.
§ 81 ust. 2 pkt 1):
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 i
kodu CVV2 / CVC2 osobom nieuprawnionym;
§ 82 ust. 2:
2. Użytkownik karty może zdefiniować dla karty własne dzienne limity transakcyjne,
niższe od dziennych limitów transakcyjnych określonych przez Bank w ust. 1 pkt 1) i 2)
i może je w każdej chwili zmienić, poprzez złożenie dyspozycji w Banku, jak również
wyzerować wybrane limity transakcyjne, jeśli nie będzie korzystał z danego typu
transakcji lub ze względów bezpieczeństwa, z tym, że Posiadacz rachunku definiuje i
może zmieniać limity do wszystkich wydanych kart (w tym również osobom
upoważnionym – Użytkownikom kart), a Użytkownik karty może zmieniać limity do
swojej karty, w ramach maksymalnych limitów określonych przez Posiadacza
rachunku.
§ 83 ust. 1 i 5:
1. Wszelkie dyspozycje wykonania transakcji płatniczej z użyciem karty będą
autoryzowane w ramach silnego uwierzytelniania przez Użytkownika karty poprzez
jeden z poniższych sposobów:
1) wprowadzenie kodu PIN – u akceptantów, w bankomatach oraz placówkach
banków;
2) podanie numeru karty oraz daty jej ważności i opcjonalnie kodu CVV2 / CVC2
– w przypadku transakcji płatniczych dokonywanych na odległość, np. poprzez
Internet, telefon, zastosowania zabezpieczenia 3D Secure w sytuacji
udostępniania przez akceptanta zabezpieczenia 3D Secure. Przy dokonywaniu
tego typu transakcji nie należy nigdy podawać kodu PIN;
3) zbliżenie karty, posiadającej funkcjonalność zbliżeniową, do bankomatu i
wprowadzenie kodu PIN – w bankomatach oznaczonych znakiem płatności
zbliżeniowych.
5. Podczas realizacji transakcji płatniczych przy użyciu karty może zaistnieć
konieczność okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość Użytkownika karty,
oraz złożenia podpisu na dowodzie dokonania transakcji. Nieokazanie dokumentu
może być powodem odmowy realizacji transakcji.

§ 85 ust. 3:
3. Transakcja wpłatomatowa w dzień roboczy księgowana jest na rachunku do 60
minut od chwili jej dokonania. Transakcje wpłacone w dzień roboczy we wpłatomacie
Banku po godzinie 18:00 księgowane są na rachunku Posiadacza rachunku w
następnym dniu roboczym po godzinie 8:00 z datą bieżącą. Transakcje wpłacone we
wpłatomacie Banku w dni nie będące dniami roboczymi dla Banku księgowane są na
rachunku Posiadacza rachunku w pierwszym dniu roboczym dla Banku po dniu
realizacji wpłaty, po godzinie 8:00 z datą bieżącą. Wpłata gotówki we wpłatomatach
Banku mogą być dokonywane tylko banknotami emitowanymi przez Narodowy Bank
Polski i są autoryzowane tak, jak w przypadku wypłat gotówkowych kartą.
dodaje się § 100 (numeracja kolejnych paragrafów zmienia się odpowiednio):
§ 100
1.
Rozwiązanie Umowy następuje:
1) po upływie okresu wypowiedzenia Umowy przez Bank lub Posiadacza
rachunku, złożonego na piśmie, wynoszącego jeden miesiąc;
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.
§ 101 (poprzednio 100) ust. 1 pkt 1) i pkt 7 litera i):
1. Depozyty gromadzone w Banku, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są
objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
(zwany dalej BFG), zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej
restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1937 z póź. zm.) według następujących zasad:

6

z 2017 r., poz. 1937) według następujących zasad:
1) gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i
walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:
a) osoby fizyczne,
b) szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo –
pożyczkowe,
c) osoby prawne,
d) jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
7) lit. i) krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i
zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11
września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 999 z poźn.zm),
-

1) gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych
zgromadzone przez następujących deponentów:
a) osoby fizyczne,
b) szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe,
c) osoby prawne,
d) jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa
przyznaje zdolność prawną;
e) rady rodziców;
7) lit. i) krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i
zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
381 z poźn.zm),
Dodany Rozdział 23 DOSTAWCY USŁUG (numeracja kolejnych Rozdziałów zmienia
się odpowiednio) oraz dodany § 102 (numeracja kolejnych paragrafów zmienia się
odpowiednio):
Rozdział 23. DOSTAWCY USŁUG
§ 102
1. Skorzystanie z usług określonych w § 2 pkt 113) – 115) oferowanych przez
dostawców usług nie wymaga zgody Banku.
2. Z usług, wskazanych w § 2 pkt 113) – 115) 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.
4. Bank może pobierać opłaty za przekazywanie informacji określonych w ust. 3
zgodnie z Taryfą prowizji i opłat.
5. Użytkownik, niebędący Posiadaczem rachunku, może korzystać z usług
określonych w § 2 pkt 113) – 115) oferowanych przez dostawców usług, zgodnie
z nadanymi uprawnieniami do usługi bankowości elektronicznej.
6. W przypadku transakcji płatniczej inicjowanej przez dostawcę usług, Bank stosuje
zasady rozpatrywania reklamacji, zgodnie z Rozdziałem 20 Reklamacje.
7. Bank nie dokonuje blokady środków pieniężnych na rachunku płatniczym płatnika
w związku z realizacją usługi określonej w § 2 pkt 115), bez względu na walutę
transakcji.
Dodany Rozdział 24 SILNE UWIERZYTELNIANIE (numeracja kolejnych Rozdziałów
zmienia się odpowiednio) oraz dodany § 103 (numeracja kolejnych paragrafów
zmienia się odpowiednio):
Rozdział 24. SILNE UWIERZYTELNIANIE
§ 103
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 113) – 115),
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
115), 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 113) – 115) 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.
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.
9.
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 § 82 ust. 1 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;
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7) inicjowania transakcji płatniczej kartą dla zdefiniowanych w portalu kartowym
zaufanych Odbiorców.

Jednolity tekst Regulaminu dostępny jest na stronie Banku www.bsmyszkow.pl, oraz w placówkach Banku.
Jeśli akceptują Państwo powyższe zmiany, nie muszą Państwo o tym informować Banku.
Jeśli jednak powyższe zmiany nie spotkają się z Państwa akceptacją, mają Państwo prawo w terminie 14 dni od uzyskania
informacji o zakresie wprowadzonych zmian wypowiedzieć umowę. Wypowiedzenie umowy skutkować będzie jej wygaśnięciem
z dniem poprzedzającym wejście w życie zmian do Regulaminu tj. z dniem 09 maja 2019 r.
W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji w placówkach Banku lub pod numerem telefonu 34/313-78-00
(czynnym w dni robocze od 8.00 do 16.00; koszt połączenia zgodny ze stawką operatora).

Zarząd Międzypowiatowego Banku
Spółdzielczego w Myszkowie
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