Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie (dalej: Bank) wprowadza
od 13 grudnia 2019 r. zmiany w „Regulaminie otwierania i prowadzenia przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w
Myszkowie rachunków bankowych w złotych i w walutach wymienialnych dla Klientów indywidualnych”
(dalej: Regulamin). Wprowadzone zmiany wynikają głównie z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu
do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat
za przeliczenie waluty oraz Porozumienia międzybankowego w sprawie Polecenia zapłaty.
Podstawą prawną wprowadzenia zmian jest Rozdział 29, § 102 ust. 1 pkt 1) obowiązującego Regulaminu, tj. zmiany
przepisów prawa regulujących sektor bankowy wpływające na wzajemne prawa i obowiązki stron Umowy rachunku
bankowego.
Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowy wykaz zmian w Regulaminie:
Zmiany w Regulaminie:
Zapisy przed zmianą

Zapisy po zmianie

6) Bank BPS S.A. – bank zrzeszający Międzypowiatowy Bank
Spółdzielczy w Myszkowie;
8) bank korespondent – bank krajowy lub zagraniczny, który prowadzi
rachunek nostro Banku BPS S.A. zrzeszającego Międzypowiatowy Bank
Spółdzielczy w Myszkowie lub bank krajowy lub zagraniczny, dla którego
Bank prowadzi rachunek loro;
20) dostawca usług – dostawca usług określonych w § 2 ust. 1 pkt 116) –
118) oraz dostawca świadczący wyłącznie usługę określoną w § 2 ust. 1
pkt 116), spełniający wymagania ustawy o usługach płatniczych;
-

6) Bank BPS S.A. – Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., zrzeszający
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie;
8) bank korespondent – bank krajowy lub zagraniczny, który prowadzi rachunek
nostro Banku BPS S.A. zrzeszającego Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w
Myszkowie lub bank krajowy lub zagraniczny, dla którego Banku BPS S.A. prowadzi
rachunek loro;
20) dostawca usług – dostawca usług określonych w § 2 pkt 120) – 122) oraz
dostawca świadczący wyłącznie usługę określoną w § 2 pkt 120), spełniający
wymagania ustawy o usługach płatniczych;
26) 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;
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 usłudze bankowości elektronicznej – Systemie eBankNet, po
wcześniejszym zatwierdzeniu takiej funkcjonalności hasłem SMS;

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
SMS;
30) hasło SMS – hasło jednorazowe wysyłane w wiadomościach
tekstowych SMS przez Bank na podany przez Użytkownika Systemu
eBankNet numer krajowego telefonu komórkowego i wykorzystywane do
autoryzacji (podpisu) składanych zleceń płatniczych, dyspozycji, operacji
na rachunkach bankowych w usłudze bankowości elektronicznej /
Systemie eBankNet, oraz transakcji kartą w Internecie;
55) login / identyfikator Użytkownika – unikalny dla każdego
Użytkownika Systemu eBankNet, 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.
Login łącznie z hasłem dostępu umożliwia dostęp Użytkownika do
Systemu eBankNet;
56) logowanie – proces elektronicznej weryfikacji tożsamości
(uwierzytelnienia) Użytkownika umożliwiający dostęp do Systemu
eBankNet, po podaniu poprawnego loginu/identyfikatora Użytkownika i
hasła/hasła dostępu;
73) podmiot rynku finansowego – bank krajowy, zagraniczny, oddział
banku zagranicznego, oddział instytucji kredytowej i finansowej w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z
2016 r., poz. 1988) oraz inne podmioty w myśl Ustawy o rozpatrywaniu
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z
dnia 5 sierpnia 2015 r., (Dz. U. z 2016 r. poz. 892);
74) polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z
dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003
z późn. zm.), oznacza usługę płatniczą polegającą na uznaniu rachunku
płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku
płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych
prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji
udzielonej przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu
wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie
obcej;
76) 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);
-

78) 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;

31) hasło SMS – hasło jednorazowe wysyłane w wiadomościach tekstowych SMS
przez Bank na podany przez Użytkownika Systemu eBankNet numer krajowego
telefonu komórkowego, wykorzystywane do autoryzacji (podpisu) / uwierzytelniania
składanych zleceń płatniczych, dyspozycji, operacji na rachunkach bankowych w
usłudze bankowości elektronicznej – Systemie eBankNet, oraz wykorzystywane w
procesie silnego uwierzytelniania w Systemie eBankNet;
56) login / identyfikator Użytkownika – unikalny dla każdego Użytkownika Systemu
eBankNet, 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. Login łącznie z hasłem dostępu
umożliwia dostęp Użytkownika do usługi bankowości elektronicznej - Systemu
eBankNet;
57) logowanie – proces elektronicznej weryfikacji tożsamości (uwierzytelnienia)
Użytkownika umożliwiający dostęp do usługi bankowości elektronicznej - Systemu
eBankNet, po podaniu poprawnego loginu/identyfikatora Użytkownika i hasła/hasła
dostępu;
74) podmiot rynku finansowego – bank krajowy, zagraniczny, oddział banku
zagranicznego, oddział instytucji kredytowej i finansowej w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2187) oraz inne podmioty w
myśl Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o
Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r., (Dz. U. z 2018 r. poz. 2038);
75) polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659 z późn. zm.),
oznacza usługę płatniczą polegającą na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w
przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana
przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na
podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu
wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej;
77) 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;
78) polecenie przelewu TARGET – usługa inicjowana przez płatnika (Posiadacza
rachunku) polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z
rachunku płatniczego płatnika (Posiadacza rachunku) na rachunek płatniczy Odbiorcy
za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem systemu
TARGET2;
80) Polecenie wypłaty – usługa 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;
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79) Polecenie zapłaty – usługa płatnicza polegającą na obciążeniu
określoną kwotą rachunku płatniczego płatnika (Posiadacza rachunku)
na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez Odbiorcę,
dokonywanej na podstawie zgody, której płatnik (Posiadacz rachunku)
udzielił Odbiorcy, dostawcy Odbiorcy lub dostawcy płatnika;
85) Przekaz w obrocie dewizowym / Przekaz – transakcja płatnicza
obejmująca Polecenie wypłaty, polecenie przelewu SEPA, oraz polecenia
przelewu w walucie obcej;
91) rachunek walutowy – rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej i
rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walucie
wymienialnej. Wykaz walut określony jest w Komunikacie Banku;
92) reklamacja – zgłoszenie zastrzeżenia dotyczącego usług
świadczonych przez Bank skierowane do Banku przez Posiadacza
rachunku/Użytkownika/ Użytkownika karty;
94) Rzecznik Finansowy – osoba, do której zadań należy podejmowanie
działań w zakresie ochrony Klientów, podmiotów rynku finansowego,
których interesy reprezentuje w myśl Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji
przez podmioty rynków finansowego i o Rzeczniku Finansowym z dnia 5
sierpnia 2015 r., (Dz. U. z 2018 r. poz. 892);
-

102) środki dostępu do systemu bankowości elektronicznej /
Systemu Internet Bank (eBankNet) / Systemu eBankNet:
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 w postaci wydruku w bezpiecznej kopercie,
c) hasło / hasło dostępu – ustalane samodzielnie przez Użytkownika,
d) hasło SMS,
umożliwiają one uwierzytelnianie Użytkownika i autoryzację przez niego
zleceń/transakcji płatniczych i innych dyspozycji w systemie bankowości
elektronicznej / Systemie eBanNet;
115) usługa cash back / Płać kartą i wypłacaj – usługa na terminalu
POS umożliwiająca wypłatę gotówki z kasy placówki handlowo-usługowej
realizującej tę usługę przy okazji dokonywania płatności bezgotówkowej z
użyciem karty za towary i usługi, z wyłączeniem naklejki zbliżeniowej.
Usługa ta jest dostępna tylko na terenie Polski;
119) ustawa o usługach płatniczych – ustawa z 19 sierpnia 2011 roku o
usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 poz. 2003 z późn. zm.);
120) uwierzytelnienie – procedura umożliwiająca Bankowi weryfikację
tożsamości Posiadacza rachunku/Użytkownika/Użytkownika karty lub
ważności stosowania danego instrumentu płatniczego, łącznie ze
stosowaniem indywidualnych danych uwierzytelniających;
§ 4 ust. 1 pkt 2 ppkt c):
c) wykonywanie transakcji płatniczych na terytorium państw członkowskich
w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy prowadzony w
Banku przez Posiadacza rachunku lub w innym banku poprzez:
aa) wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych
poleceń zapłaty,
ab) użycie karty debetowej,
ac) wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym zleceń stałych za
pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej,
ad) wykonywanie usług poleceń przelewu wewnętrznego polecenia
przelewu SEPA i polecenia wypłaty na terytorium państw
członkowskich.
§ 5 ust. 1:
1. Przed zawarciem Umowy, w ramach, której otwierany jest rachunek
płatniczy i z odpowiednim wyprzedzeniem osobie występującej o zawarcie
takiej Umowy Bank wydaje Dokument dotyczący opłat z tytułu usług
związanych z rachunkami płatniczymi.
§ 11 ust. 3:
3. Przedstawiciel ustawowy osoby ubezwłasnowolnionej lub Posiadacz
rachunku zobowiązany jest zawiadomić Bank o fakcie uzyskania przez
Posiadacza rachunku pełnej lub częściowej zdolności do czynności
prawnych albo o utracie zdolności do czynności prawnych oraz przedłożyć
prawomocne orzeczenie sądu potwierdzające tę zmianę.
§ 14 ust. 4:
4. Bank nie prowadzi rachunków wspólnych dla Podstawowego Rachunku
Płatniczego. Rachunki dla osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych są
prowadzone jako rachunki indywidualne.
§ 16 ust. 1 pkt 1):
1) dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na
rachunku chyba, że Umowa rachunku stanowi inaczej;
-

§ 19 ust. 7:
7. Umowa rachunku lokaty lub „Potwierdzenie otwarcia rachunku
terminowej lokaty oszczędnościowej”, dla lokat zawieranych w Banku,
podpisywane jest przez Posiadacza rachunku lub pełnomocnika. Lokaty
zawierane w Systemie Internet Bank (eBankNet) podpisywane są zgodnie
ze sposobem autoryzacji dyspozycji Użytkownika w Systemie Internet
Bank (eBankNet), a potwierdzeniem otwarcia jest informacja umieszczona
na wyciągu.

81) Polecenie zapłaty – usługa płatnicza polegającą na obciążeniu określoną
kwotą rachunku płatniczego płatnika (Posiadacza rachunku) na skutek transakcji
płatniczej zainicjowanej przez Odbiorcę, dokonywanej na podstawie zgody, której
płatnik (Posiadacz rachunku) udzielił Odbiorcy;
87) Przekaz w obrocie dewizowym / Przekaz – transakcja płatnicza obejmująca
Polecenie wypłaty, polecenie przelewu SEPA, polecenia przelewu w walucie obcej
oraz polecenie przelewu TARGET;
93) rachunek walutowy – rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej i rachunek
oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walucie wymienialnej. Wykaz walut dla
których Bank prowadzi rachunki walutowe określony jest w Komunikacie Banku, oraz
Tabeli oprocentowania i podawany do wiadomości w placówkach Banku oraz na
stronie internetowej Banku;
94) reklamacja – wystąpienie skierowane do Banku przez Posiadacza rachunku/
Użytkownika/Użytkownika karty, w którym Posiadacz rachunku/Użytkownik/
Użytkownik karty zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank;
96) Rzecznik Finansowy – osoba, do której zadań należy podejmowanie działań w
zakresie ochrony Klientów, podmiotów rynku finansowego, których interesy
reprezentuje w myśl Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynków
finansowego i o Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r., (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2038);
101) SORBNET – prowadzony przez Narodowy Bank Polski (NBP) system
rozliczeniowy
służący
do
przeprowadzania
międzybankowych
rozliczeń
wysokokwotowych w czasie rzeczywistym;
103) SWIFT – międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi
instytucjami finansowymi;
106) środki dostępu do usługi bankowości elektronicznej / Systemu Internet
Bank (eBankNet) / Systemu eBankNet:
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 w bezpiecznej kopercie,
c) hasło / hasło dostępu – ustalane samodzielnie przez Użytkownika, podczas
pierwszego logowania do Systemu eBankNet i przy każdej samodzielnej zmianie
hasła,
d) hasło SMS,
umożliwiają one uwierzytelnianie Użytkownika i autoryzację przez niego
zleceń/transakcji płatniczych i innych dyspozycji w usłudze bankowości elektronicznej
/ Systemie eBanNet, oraz wykorzystywane w procesie silnego uwierzytelniania;
119) usługa cash back / Płać kartą i wypłacaj – usługa na terminalu POS
umożliwiająca wypłatę gotówki z kasy placówki handlowo-usługowej realizującej tę
usługę przy okazji dokonywania płatności bezgotówkowej z użyciem karty za towary i
usługi, z wyłączeniem naklejki zbliżeniowej. Usługa ta jest dostępna tylko na terenie
Polski. Usługa ta nie jest dostępna dla kart rozliczanych w innej walucie niż złote
(PLN);
123) ustawa o usługach płatniczych – ustawa z 19 sierpnia 2011 roku o usługach
płatniczych (Dz. U. z 2019 poz. 659 z późn. zm.);
124) uwierzytelnienie – procedura umożliwiająca Bankowi weryfikację tożsamości
Posiadacza rachunku / Użytkownika / Użytkownika karty lub ważności stosowania
konkretnego instrumentu płatniczego, łącznie ze stosowaniem indywidualnych danych
uwierzytelniających;
§ 4 ust. 1 pkt 2 ppkt c):
c) wykonywanie transakcji płatniczych na terytorium państw członkowskich w tym
transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy prowadzony w Banku przez
Posiadacza rachunku lub w innym banku poprzez:
aa) użycie karty debetowej,
ab) wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym zleceń stałych za pośrednictwem
usługi bankowości elektronicznej,
ac) wykonywanie usług poleceń przelewu wewnętrznego polecenia przelewu SEPA,
polecenia przelewu TARGET, polecenia przelewu w walucie obcej i polecenia
wypłaty na terytorium państw członkowskich.
§ 5 ust. 1:
1. Przed zawarciem Umowy, w ramach, której otwierany jest rachunek płatniczy i z
odpowiednim wyprzedzeniem osobie występującej o zawarcie takiej Umowy Bank
wydaje Dokument dotyczący opłat.
§ 11 ust. 3:
3. Przedstawiciel ustawowy osoby ubezwłasnowolnionej lub Posiadacz rachunku
zobowiązany jest zawiadomić Bank o fakcie uzyskania przez Posiadacza rachunku
pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo o ubezwłasnowolnieniu
oraz przedłożyć prawomocne orzeczenie sądu w zakresie ubezwłasnowolnienia.
§ 14 ust. 4:
4. Podstawowy Rachunek Płatniczy oraz rachunki dla osób małoletnich lub
ubezwłasnowolnionych są prowadzone wyłącznie jako rachunki indywidualne.
§ 16 ust. 1 pkt 1):
1) dysponować samodzielnie całością środków pieniężnych zgromadzonych na
rachunkach chyba, że Umowa rachunku stanowi inaczej;
Dodany w § 17 ust. 7:
7. Bank nie wypłaci środków zgromadzonych na rachunku płatnym na każde żądanie
potwierdzonym książeczką oszczędnościową (a’vista) bez książeczki lub pisemnego
oświadczenia o jej utracie.
§ 19 ust. 7:
7. Umowa rachunku lokaty lub „Potwierdzenie otwarcia rachunku terminowej lokaty
oszczędnościowej”, dla lokat zawieranych w Banku, podpisywane jest przez
Posiadacza rachunku lub pełnomocnika. Lokaty zawierane w Systemie eBankNet
uwierzytelniane są zgodnie ze sposobem autoryzacji dyspozycji Użytkownika w
Systemie Internet Bank (eBankNet), a potwierdzeniem otwarcia jest informacja
umieszczona na wyciągu.
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§ 30 ust. 1:
1. Z dniem złożenia dyspozycji bankowego zapisu na wypadek śmierci,
Posiadacz rachunku ma obowiązek poinformowania osób wskazanych w
dyspozycji.
§ 50 ust. 2:
2. Bank wykonuje Przekazy na rzecz/z polecenia Posiadacza rachunku w
formie:
1) polecenie 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;
f) bank Zleceniodawcy i bank Beneficjenta przelewu są uczestnikami
Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer);
2) Polecenia wypłaty;
3) polecenia przelewu w walucie obcej.

-

§ 51:
Po złożeniu przez Posiadacza rachunku Przekazu w obrocie dewizowym
systemy Banku, po automatycznym sprawdzeniu parametrów instrukcji
płatniczej, zakwalifikują Przekaz do odpowiedniej kategorii: polecenie
przelewu SEPA, Polecenie wypłaty, lub polecenia przelewu w walucie
obcej.
§ 52 ust. 13:
13. Zlecenie płatnicze złożone ze wskazaniem trybu ekspresowego (data
waluty dziś), oznacza jego realizację z datą waluty D, czyli równą dacie
złożenia dyspozycji, z zastrzeżeniem § 55 ust. 1.

§ 52 ust. 19:
19. W przypadku zleceń płatniczych składanych w ramach usługi
określonej w § 2 ust. 1 pkt 117) jedyną dopuszczalną opcją kosztową jest
opcja SHA.
§ 53:
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.

§ 59 pkt 3) i 4):
3) bank Odbiorcy znajduje się na terenie kraju objętego embargiem lub
objęty jest sankcjami nałożonymi przez organizacje międzynarodowe
lub inne państwa;
4) wykonanie zlecenia płatniczego będzie pozostawało w sprzeczności z
przepisami prawa, porozumieniami międzynarodowymi lub umowami
międzybankowymi.
§ 62 ust. 1, 2, 5 i 7:
1. Skorzystanie z usług określonych w § 2 ust. 1 pkt 116) – 118)
oferowanych przez dostawców usług nie wymaga zgody Banku.
2. Z usług, wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 116) – 118) może korzystać
wyłącznie Użytkownik, o ile posiada dostęp on-line do danego rachunku
płatniczego.
5. Użytkownik, niebędący Posiadaczem rachunku, może korzystać z usług
określonych w § 2 ust. 1 pkt 116) – 118) oferowanych przez dostawców
usług, zgodnie z nadanymi uprawnieniami do usługi bankowości
elektronicznej.
7. Bank nie dokonuje blokady środków pieniężnych na rachunku
płatniczym płatnika w związku z realizacją usługi określonej w § 2 ust. 1
pkt 118), bez względu na walutę transakcji.
§ 64 ust. 3, 4, 7, 8:
3. W przypadku, gdy nie zostanie spełniony którykolwiek z warunków
określonych w ust. 2 zlecenie płatnicze dotyczące Polecenia zapłaty
uznaje się za nieautoryzowane.
4. Zgoda na obciążenie rachunku musi być:
1) złożona przez Posiadacza rachunku w Banku i u Odbiorcy, lub;
2) dostarczona do Banku przez Odbiorcę lub bank Odbiorcy.
7. Bank odmawia wykonania autoryzowanego zlecenia płatniczego w
formie Polecenia zapłaty w przypadku, gdy:
1) nie odnotowano w Banku zgody Posiadacza rachunku na obciążanie
jego rachunku kwotami określonymi przez Odbiorcę;
2) występuje niezgodność danych podanych w zgodzie na obciążanie
rachunku z danymi zamieszczonymi w zleceniu płatniczym złożonym

§ 30 ust. 1:
1. Z dniem złożenia dyspozycji bankowego zapisu na wypadek śmierci, Posiadacz
rachunku ma obowiązek poinformowania o jej treści osób wskazanych w dyspozycji.
§ 50 ust. 2:
2. Bank wykonuje Przekazy na rzecz/z polecenia Posiadacza rachunku lub osób przez
niego upoważnionych w formie:
1) polecenie 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) brak banków pośredniczących;
f) bank Zleceniodawcy i bank Beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia
Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer);
g) rachunek Odbiorcy prowadzony jest w bankach krajów Unii Europejskiej oraz
Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii lub Norwegii;
2) Polecenia wypłaty;
3) polecenie przelewu TARGET;
4) polecenia przelewu w walucie obcej.
Dodany w § 50 ust. 7:
7. 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.
§ 51:
Po złożeniu przez Posiadacza rachunku Przekazu w obrocie dewizowym systemy
Banku, po automatycznym sprawdzeniu parametrów instrukcji płatniczej, zakwalifikują
Przekaz do odpowiedniej kategorii: polecenie przelewu SEPA, Polecenie wypłaty,
polecenie przelewu TARGET lub polecenia przelewu w walucie obcej.
§ 52 ust. 13:
13. Zlecenie płatnicze złożone ze wskazaniem trybu ekspresowego (data waluty dziś),
oznacza jego realizację z datą waluty D, czyli równą dacie złożenia dyspozycji, z
zastrzeżeniem § 55 ust. 1. W przypadku trybu ekspresowego (data waluty dziś) 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.
§ 52 ust. 19 oraz dodany ust. 20:
19. W przypadku zleceń płatniczych składanych w ramach usługi określonej w § 2
pkt 77) jedyną dopuszczalną opcją kosztową jest opcja SHA.
20. Przy wyznaczaniu daty waluty Bank uwzględnia dni wolne w krajach banku
Odbiorcy.
§ 53:
1. Bank dokłada starań, aby zlecenie/transakcja 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 polecenie przelewu
SEPA;
2) Przekazy niespełniające wymogów SEPA w walucie EUR np. wskazana data
waluty ekspresowa (data waluty dziś) 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 SWIFT.
3. Bank pośredniczący ma prawo w razie potrzeby korzystać według swego uznania z
pośrednictwa innych banków.
§ 59 pkt 3) i 4) oraz dodany pkt 5):
3) bank Odbiorcy:
a) znajduje się na terenie kraju objętego embargiem sankcjami nałożonymi przez
organizacje międzynarodowe lub inne państwa;
b) objęty jest sankcjami nałożonymi przez organizacje międzynarodowe;
4) wykonanie zlecenia płatniczego będzie pozostawało w sprzeczności z przepisami
prawa, porozumieniami międzynarodowymi lub umowami międzybankowymi;
5) w przypadku realizacji Przekazu w złotych (PLN), gdy Bank nie ma możliwości
ustalenia drogi rozliczenia.
§ 62 ust. 1, 2, 5 i 7:
1. Skorzystanie z usług określonych w § 2 pkt 120) – 122) oferowanych przez
dostawców usług nie wymaga zgody Banku.
2. Z usług, wskazanych w § 2 pkt 120) – 122) może korzystać wyłącznie Użytkownik,
o ile posiada dostęp on-line do danego rachunku płatniczego.
5. Użytkownik, niebędący Posiadaczem rachunku, może korzystać z usług
określonych w § 2 pkt 120) – 122) oferowanych przez dostawców usług, zgodnie z
nadanymi uprawnieniami do usługi bankowości elektronicznej.
7. Bank nie dokonuje blokady środków pieniężnych na rachunku płatniczym płatnika w
związku z realizacją usługi określonej w § 2 pkt 122), bez względu na walutę
transakcji.
§ 64 ust. 3, 4, dodany 7, 8 (poprzednio 7), 9 (poprzednio 8):
3. W przypadku, gdy nie zostanie spełniony którykolwiek z warunków określonych w
ust. 2 zgoda na obciążenie rachunku jest nieskuteczna.
4. Zgoda na obciążenie rachunku musi być:
1) złożona przez Posiadacza rachunku u Odbiorcy lub w Banku, lub;
2) dostarczona do Banku przez Odbiorcę lub bank Odbiorcy.
7. Weryfikacja posiadania zgody przed obciążeniem rachunku Posiadacza kwotą
Polecenia zapłaty dokonywana jest przez bank Odbiorcy.
8. Bank odmawia wykonania autoryzowanego zlecenia płatniczego 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 zlecenia płatniczego w ramach Polecenia zapłaty
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przez Odbiorcę;
3) płatnik nie posiada w Banku rachunku, dla którego udostępniono tę
usługę;
4) Posiadacz rachunku nie zapewnił na wskazanym rachunku środków
wystarczających na wykonanie zlecenia płatniczego w ramach
Polecenia zapłaty realizowanego w Banku na I sesję Elixir w dniu, w
którym nastąpił moment otrzymania zlecenia;
5) upłynął termin obowiązywania zgody określony przez Posiadacza
rachunku, o ile zgoda została złożona na czas określony;
6) wystąpiły przypadki uzasadniające odmowę wykonania zlecenia
płatniczego, o których mowa w § 40 ust. 1;
7) złożono dyspozycję odwołania zlecenia płatniczego w ramach
Polecenia zapłaty.
8. Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo do:
1) żądania zwrotu kwoty zrealizowanego Polecenia zapłaty w terminie 56
dni kalendarzowych od dnia dokonania obciążenia rachunku, jeżeli:
a) w momencie autoryzacji nie została określona dokładna kwota
Polecenia zapłaty;
b) kwota Polecenia zapłaty jest wyższa niż kwota jakiej Posiadacz
rachunku mógł się spodziewać uwzględniając rodzaj i wartość
wcześniejszych transakcji Posiadacza rachunku, postanowienia
Umowy i istotne dla sprawy okoliczności;
2) odwołania Polecenia zapłaty wstrzymującego obciążenie rachunku
przyszłym Poleceniem zapłaty.
§ 66 ust. 5:
5. Szczegółowy opis usług, sposób uwierzytelniania oraz zakres
funkcjonalności Systemu eBankNet określa „Dokumentacja użytkownika
Systemu eBankNet", dostępna w Banku i na stronie internetowej Banku w
części dotyczącej Systemu eBankNet.
§ 68 ust. 7:
7. Zlecenia płatnicze, dyspozycje, oświadczenia woli i wnioski składane za
pośrednictwem Systemu eBankNet autoryzowane są hasłem SMS lub
hasłem/hasłem dostępu (po wcześniejszym zatwierdzeniu takiej
funkcjonalności hasłem SMS) uznaje się za spełniające wymogi formy
pisemnej i skutkują one zobowiązaniami i uprawnieniami o treści
określonej w komunikatach podanych w Systemie eBankNet.
§ 68 ust. 13:
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 hasła jednorazowego. Autoryzacja
odbywa się poprzez:
1) podanie poprawnego hasła SMS w przypadku zleceń płatniczych i
innych dyspozycji, które wymagają autoryzowania;
2) jednorazowe wyrażenie zgody za pomocą hasła SMS w przypadku
zleceń płatniczych wykonywanych np. w formie zleceń stałych;
3) jednorazowe wyrażenie zgody za pomocą hasła SMS lub hasła
dostępu (po wcześniejszym zatwierdzeniu takiej funkcjonalności
hasłem SMS), 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 w
przypadku usługi określonej w § 2 ust. 1 pkt 116) – 117).
§ 68 ust. 15 pkt 1):
1) sprawdzenie poprawności danych podanych przez Użytkownika
podczas logowania do Systemu eBankNet, o których mowa w § 67 ust. 12
pkt. 1) i 2),
§ 68 ust. 16:
16. Hasło SMS, o którym mowa w ust. 14 pkt. 1), jest ważne do
zamknięcia sesji tj. do wylogowania Użytkownika z Systemu eBankNet.
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.
§ 71 ust. 3:
3. Karta może być używać przez:
1) Posiadacza rachunku - którego imię i nazwisko umieszczone jest na
karcie (Użytkownik karty);
2) Użytkownika karty - uprawniony jest do korzystania ze środków na
rachunku Posiadacza rachunku jedynie przy użyciu karty wydanej na
jego imię i nazwisko lub naklejki zbliżeniowej.
§ 73 ust. 6:
6. Transakcja zbliżeniowa przekraczająca kwotę ustalonego limitu,
o którym mowa w ust. 2, zostanie zrealizowana, ale dodatkowo należy
potwierdzić ją poprzez wprowadzenie kodu PIN lub złożenie na dowodzie
dokonania transakcji podpisu Użytkownika karty.
§ 79 ust. 2:
2. Duplikat karty przesyłany jest Użytkownikowi karty pocztą, listem
zwykłym w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o
wydanie duplikatu karty na adres korespondencyjny.
§ 83 ust. 1 pkt 2):
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 Hasła 3D
Secure w sytuacji udostępniania przez akceptanta zabezpieczenia 3D
Secure. Przy dokonywaniu tego typu transakcji nie należy nigdy podawać
kodu PIN;

realizowanego w Banku na I sesję 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 zlecenia płatniczego,
o których mowa w § 40 ust. 1;
5) złożono dyspozycję odwołania zlecenia płatniczego w ramach Polecenia
zapłaty;
6) złożono dyspozycję ustanowienia blokady na wykonywanie Polecenia zapłaty.
9. Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo do:
1) żądania zwrotu kwoty zrealizowanego Polecenia zapłaty w terminie 56 dni
kalendarzowych od dnia dokonania obciążenia rachunku bez podania przyczyny,
2) odwołania Polecenia zapłaty wstrzymującego obciążenie rachunku przyszłym
Poleceniem zapłaty,
3) żądania dokonania blokady indywidualnej lub globalnej na realizację
Poleceniem zapłaty.

§ 66 ust. 5:
5.Szczegółowy opis usług, sposób uwierzytelniania usług świadczonych w ramach
usługi bankowości elektronicznej - Systemu eBankNet oraz zakres funkcjonalności
Systemu eBankNet określa „Dokumentacja użytkownika Systemu eBankNet",
dostępna w Banku i na stronie internetowej Banku w części dotyczącej Systemu
eBankNet.
§ 68 ust. 7:
7. Zlecenia płatnicze, dyspozycje, oświadczenia woli i wnioski składane za
pośrednictwem Systemu eBankNet wymagają silnego uwierzytelnienia przez
Użytkownika, tj. autoryzowane są hasłem SMS lub hasłem/hasłem dostępu (po
wcześniejszym zatwierdzeniu takiej funkcjonalności hasłem SMS) uznaje się za
spełniające wymogi formy pisemnej i skutkują one zobowiązaniami i uprawnieniami o
treści określonej w komunikatach podanych w Systemie eBankNet.
§ 68 ust. 13:
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 hasła
jednorazowego. Autoryzacja odbywa się poprzez:
1) podanie poprawnego hasła SMS w przypadku zleceń płatniczych i innych
dyspozycji, które wymagają autoryzowania;
2) jednorazowe wyrażenie zgody za pomocą hasła SMS w przypadku zleceń
płatniczych wykonywanych np. w formie zleceń stałych;
3) jednorazowe wyrażenie zgody za pomocą hasła SMS lub hasła dostępu (po
wcześniejszym zatwierdzeniu takiej funkcjonalności hasłem SMS), 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 w przypadku
usługi określonej w § 2 pkt 120) – 121).
§ 68 ust. 15 pkt 1):
1) sprawdzenie poprawności danych podanych przez Użytkownika podczas logowania
do Systemu eBankNet, o których mowa w § 67 ust. 13 pkt. 1) i 2),
§ 68 ust. 16:
16. Hasło SMS, o którym mowa w ust. 14, jest ważne do zamknięcia sesji tj. do
wylogowania Użytkownika z Systemu eBankNet. 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.
§ 71 ust. 3:
3. Kartę może używać:
1) Posiadacz rachunku - którego imię i nazwisko umieszczone jest na karcie
(Użytkownik karty) lub naklejki zbliżeniowej;
2) Użytkownik karty - uprawniony do korzystania ze środków na rachunku
Posiadacza rachunku jedynie przy użyciu karty wydanej na jego imię i nazwisko
lub naklejki zbliżeniowej.
§ 73 ust. 6:
6. Transakcja zbliżeniowa przekraczająca kwotę ustalonego limitu, o którym mowa w
ust. 2, zostanie zrealizowana, ale dodatkowo należy potwierdzić ją poprzez
wprowadzenie kodu PIN.
§ 79 ust. 2:
2. Duplikat karty przesyłany jest Użytkownikowi karty pocztą, listem zwykłym w ciągu
14 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o wydanie duplikatu karty na krajowy
adres korespondencyjny.
§ 83 ust. 1 pkt 2):
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;

4

§ 89 ust. 7:
7. Nowa karta wydana w miejsce karty zastrzeżonej wysyłana jest pocztą
listem zwykłym w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o
wydanie nowej karty na adres korespondencyjny wskazany we Wniosku.
§ 91 ust. 1 pkt 3), ust. 3, 4, 6 oraz ust. 8:
3) przeprowadza za pomocą kanału zdalnego czynność, która może
wiązać się z ryzykiem oszustwa związanego z wykonywanymi usługami
płatniczymi lub innych nadużyć
3. Bank stosuje silne uwierzytelnienie dla usług określonych w § 2 ust. 1
pkt 116) – 118), zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie.
4. Zgoda Użytkownika na wykonanie transakcji płatniczej udzielana jest
zgodnie z umową między dostawcą usług a tym Użytkownikiem, z
wyjątkiem usługi określonej w § 2 ust. 1 pkt 118), na którą Użytkownik
wyraża zgodę w systemie bankowości elektronicznej Banku.
6. W przypadku braku realizacji usług, określonych w § 2 ust. 1 pkt 116) –
118) Bank poinformuje Użytkownika / Użytkownika karty o odmowie
realizacji usługi wraz z podaniem przyczyny odmowy.
8. W przypadku wykorzystania danych biometrycznych jako elementu
silnego uwierzytelnienia, ich zastosowanie oraz rodzaj uzależnione są od
możliwości technicznych urządzenia mobilnego Użytkownika /
Użytkownika karty. Rodzaj wykorzystywanych przez Bank danych
biometrycznych oraz wymagania techniczne dotyczące urządzeń
mobilnych wykorzystywanych do silnego uwierzytelnienia przy użyciu
danych biometrycznych Użytkownika określone są na stronie internetowej
Banku.
§ 92 ust. 4 pkt 1):
1) przekazywane przez Bank drogą pocztową na krajowy adres
korespondencyjny wskazany przez Posiadacza rachunku;

§ 93 ust. 1, 8, 9, 13 i 15:
1. Za czynności związane z otwarciem i prowadzeniem rachunków
bankowych, korzystania z bankowości elektronicznej, wydawania i
użytkowania kart debetowych, oraz związane z realizacją zleceń/transakcji
płatniczych, Przekazów, realizacją innych zleconych usług, operacji
bankowych, Bank pobiera prowizje i opłaty, zgodnie z obowiązującą w
Banku Taryfą prowizji i opłat, chyba, że strony Umowy postanowią inaczej.
8. Zmiana Taryfy polegająca na obniżeniu lub uchyleniu prowizji lub opłat
w niej zawartych możliwa jest w każdym czasie i nie jest uzależniona od
wystąpienia przesłanek, o których mowa w Umowie rachunku.
9. Jeżeli wprowadzane zmiany prowizji i opłat obejmują czynności, które
są lub mogą być wykonywane w związku z Umową, Bank informuje
Posiadacza rachunku - w sposób z nim uzgodniony - na trwałym nośniku,
na piśmie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu eBankNet
lub poczty elektronicznej o zakresie wprowadzanych zmian, nie później niż
dwa miesiące przed datą ich wejścia w życie.
13. Bank co najmniej raz w roku kalendarzowym przekazuje nieodpłatnie
Posiadaczowi rachunku zestawienie opłat za usługi powiązane z
rachunkiem pobranych w okresie objętym zestawieniem. Dodatkowo
zestawienie zawierać będzie informację o stopie oprocentowania środków
zgromadzonych na rachunku oraz całkowitej kwocie należnych odsetek za
okres sporządzenia zestawienia.
15. Bank zastrzega sobie prawo do wysłania zestawienia nieodpłatnie co
miesiąc wraz z wyciągiem bankowym, oraz wysłania zestawienia w innych
okresach, nie rzadziej niż raz w roku z zastrzeżeniem, że zestawienie
będzie obejmować okres od dnia zawarcia Umowy, ale nie wcześniej niż
od dnia 08 sierpnia 2018r., do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego
wysłanie zestawienia.

§ 98 ust. 11, 12 i 13:
11. Umowa prowadzona na rzecz jednego Posiadacza rachunku, zawarta:
1) od 01.07.2016r., 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 01.07.2016 r., a ostatnia aktywność na tym
rachunku/ rachunkach, wystąpiła przed dniem 01.07.2006 r.,
umowa ta ulega rozwiązaniu w dniu 01.07.2017 r., chyba że przed
upływem tego terminu Posiadacz rachunku wykona aktywność
dotyczącą tego rachunku/ rachunków;
3) przed dniem 01.07.2016 r., a ostatnia aktywność na tym
rachunku/ rachunkach, wystąpiła między 01.07.2006 r. a
01.07.2011 r., Umowa ulega rozwiązaniu z upływem 10 lat od
dnia ostatniej aktywności Posiadacza rachunku dotyczącej tego
rachunku/rachunków.
12. Jeżeli w dniu 01.07.2016 r. do upływu okresu 10-letniego pozostało:
1) więcej niż 6 miesięcy to Umowa ulega rozwiązaniu wraz z
upływem 10 lat od ostatniej aktywności na rachunku a w
przypadku, gdy Umowa przewiduje prowadzenie więcej niż
jednego rachunku – tych rachunkach;
2) mniej niż 6 miesięcy, to umowa ulega rozwiązaniu z dniem
01.07.2017 r., chyba że przed upływem tego terminu Posiadacz
rachunku wyda dyspozycję dotyczącą tego rachunku/rachunków.
13. Jeżeli umowa rachunku bankowego uległa rozwiązaniu na podstawie

§ 89 ust. 7:
7. Nowa karta wydana w miejsce karty zastrzeżonej wysyłana jest pocztą listem
zwykłym w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o wydanie nowej
karty na krajowy adres korespondencyjny wskazany we Wniosku.
§ 91 ust. 1 pkt 3), ust. 3, 4, 6 oraz skreśla się ust. 8, numeracja kolejnych
ustępów zmienia się odpowiednio:
3) przeprowadza za pomocą kanału zdalnego czynność, która może wiązać się z
ryzykiem oszustwa związanego z wykonywanymi usługami płatniczymi lub innych
nadużyć,
z zastrzeżeniem postanowień § 69 ust. 16.
3. Bank stosuje silne uwierzytelnienie dla usług określonych w § 2 pkt 120) – 118),
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie.
4. Zgoda Użytkownika, na wykonanie transakcji płatniczej udzielana jest zgodnie z
umową między dostawcą usług a tym Użytkownikiem, z wyjątkiem usługi określonej w
§ 2 pkt 122), na którą Użytkownik wyraża zgodę w systemie bankowości
elektronicznej Banku.
6. W przypadku braku realizacji usług, określonych w § 2 pkt 120) – 122) Bank
poinformuje Użytkownika / Użytkownika karty o odmowie realizacji usługi wraz z
podaniem przyczyny odmowy.

§ 92 ust. 4 pkt 1):
1) przekazywane przez Bank drogą pocztową na krajowy adres korespondencyjny
wskazany przez Posiadacza rachunku, z zastrzeżeniem że, 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;
§ 93 ust. 1, 8, 9, skreśla się ust. 11, numeracja kolejnych zmienia się
odpowiednio, oraz ust. 12 (poprzednio 13) i ust. 14 (poprzednio 15):
1. Za czynności związane z otwarciem i prowadzeniem rachunków bankowych,
korzystania z usług bankowości elektronicznej, wydawania i użytkowania kart
debetowych, oraz związane z realizacją zleceń/transakcji płatniczych, Przekazów,
realizacją innych zleconych usług, operacji bankowych, Bank pobiera prowizje i opłaty,
zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą prowizji i opłat, chyba, że strony Umowy
postanowią inaczej.
8. Zmiana Taryfy polegająca na obniżeniu lub uchyleniu prowizji lub opłat w niej
zawartych lub wprowadzeniu nowych opłat lub prowizji jak również wprowadzaniu
zmian porządkowych nie wpływających na wysokość prowizji i opłat możliwa jest w
każdym czasie i nie jest uzależniona od wystąpienia przesłanek, o których mowa w
Umowie rachunku.
9. Jeżeli wprowadzane zmiany prowizji i opłat obejmują czynności, które są lub mogą
być wykonywane w związku z Umową, Bank informuje Posiadacza rachunku - w
sposób z nim uzgodniony - na trwałym nośniku, w szczególności na piśmie za
pośrednictwem poczty, lub drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu eBankNet
lub poczty elektronicznej o zakresie wprowadzanych zmian, nie później niż dwa
miesiące przed datą ich wejścia w życie.
12. Bank co najmniej raz w roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem postanowień
ust. 14, przekazuje nieodpłatnie Posiadaczowi rachunku zestawienie opłat za usługi
powiązane z rachunkiem pobranych w okresie objętym zestawieniem. Dodatkowo
zestawienie zawierać będzie informację o stopie oprocentowania środków
zgromadzonych na rachunku oraz całkowitej kwocie należnych odsetek za okres
sporządzenia zestawienia.
14. Bank zastrzega sobie prawo do wysłania zestawienia nieodpłatnie co miesiąc wraz
z wyciągiem bankowym, oraz wysłania zestawienia w innych okresach, nie rzadziej niż
raz w roku z zastrzeżeniem, że zestawienie będzie obejmować okres od dnia zawarcia
Umowy, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego wysłanie zestawienia, z
zastrzeżeniem że, 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.
§ 98 ust. 11, skreśla się ust. 12, numeracja kolejnych zmienia się odpowiednio,
oraz ust. 12 (poprzednio 13), ust. 15 (poprzednio 17):
11. Umowa prowadzona na rzecz jednego Posiadacza rachunku, zawarta:
1) od 01.07.2016r., 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 01.07.2016 r., a ostatnia aktywność na tym rachunku/ rachunkach,
wystąpiła po 01.07.2006 r., umowa ulega rozwiązaniu z upływem 10 lat od dnia
ostatniej aktywności Posiadacza rachunku dotyczącej tego rachunku/ rachunków.
12. Jeżeli umowa rachunku bankowego uległa rozwiązaniu na podstawie ust. 11,
uważa się ją za wiążącą do chwili wypłaty przez Bank środków pieniężnych osobie
posiadającej do niego tytuł prawny. Oznacza to, że do chwili wypłaty środków
pieniężnych osobie posiadającej do niego tytuł prawny, Bank realizuje umowę o
prowadzenie tego rachunku w pełnym zakresie.
15. Wypowiedzenie Umowy Podstawowego Rachunku Płatniczego z przyczyn
określonych w ust. 13, z wyłączeniem zapisów pkt 3), 5) i 6) następuje ze skutkiem
natychmiastowym.
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ust. 11 -12, uważa się ją za wiążącą do chwili wypłaty przez Bank środków
pieniężnych osobie posiadającej do niego tytuł prawny. Oznacza to, że do
chwili wypłaty środków pieniężnych osobie posiadającej do niego tytuł
prawny, Bank realizuje umowę o prowadzenie tego rachunku w pełnym
zakresie.
§ 101 ust. 1:
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,
przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym
wymiarze czasu pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 847).
§ 104 ust. 3:
3. Bank umożliwia Posiadaczowi rachunku na przeniesienie rachunku na
zasadach określonych ustawą z dnia 20 listopada 2016 r. o zmianie
ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2016 r. poz. 1572 z póź. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach
przenoszenia rachunków zamieszczone są na stronie internetowej Banku.

§ 101 ust. 1:
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, przysługującego
pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy (Dz. U. z
2018 r. poz. 2177).
§ 104 ust. 3:
3. Bank umożliwia Posiadaczowi rachunku na przeniesienie rachunku na zasadach
określonych ustawą z dnia 20 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 659 z póź. zm.).
Szczegółowe informacje o zasadach przenoszenia rachunków zamieszczone są na
stronie internetowej Banku.

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 zgodnie z § 102 ust. 4-6 Regulaminu
przed proponowaną datą wejścia w życie zmian:
1) wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bądź
2) zgłosić sprzeciw nie wypowiadając Umowy, co skutkować będzie wygaśnięciem Umowy z dniem poprzedzającym dzień
wejścia w życie proponowanych zmian.
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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