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 instytucjonalnych”
(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 25, § 106 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 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

7) Bank BPS S.A. – bank zrzeszający Międzypowiatowy Bank
Spółdzielczy w Myszkowie;
9) 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) deponent – osoba lub podmiot uprawnione do świadczenia
pieniężnego o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych
depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1937
z późn. zm.);
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;
-

7) Bank BPS S.A. – Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., zrzeszający
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie;
9) 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) deponent – osoba lub podmiot uprawnione do świadczenia pieniężnego o których
mowa w art. 20 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów
oraz przymusowej
restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r., poz. 795 z późn. zm.);

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;
69) podpis elektroniczny / certyfikat kwalifikowany / kwalifikowany
podpis elektroniczny – wykorzystywany do autoryzacji (podpisu)
składanych zleceń płatniczych, dyspozycji, operacji na rachunkach
bankowych w Systemie eCorpoNet. Posiadacz rachunku uzyskuje podpis
we własnym zakresie (wraz z kartą i czytnikiem);
70) polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez Posiadacza
rachunku polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w
euro z rachunku płatniczego Posiadacza rachunku na rachunek płatniczy
Odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują
działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA);
-

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;
80) przelew MPP – transakcja płatnicza realizowana w złotych polskich z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, stosowana do
realizacji płatności z tytułu faktury z wykazaną kwotą podatku, polegająca
na tym, że zapłata całości lub części wskazanej kwoty podatku VAT jest
realizowana z rachunku VAT i zawiera następujące dane:
a) całą lub częściową kwotę podatku wynikającą z faktury,
b) całą lub częściową kwotę brutto wskazaną na fakturze,
c) numer faktury,
d) NIP wystawcy faktury;
89) rachunek VAT – rachunek prowadzony dla rachunku rozliczeniowego
Posiadacza rachunku, służący do gromadzenia i rozliczeń środków
pieniężnych pochodzących z tytułu podatku od towarów i usług przy
wykorzystaniu przelewu MPP;
90) reklamacja – zgłoszenie zastrzeżenia dotyczącego usług
świadczonych przez Bank skierowane do Banku przez Posiadacza
rachunku;
-

-

23) dostawca usług – dostawca usług określonych w § 2 pkt 118) – 120) oraz
dostawca świadczący wyłącznie usługę określoną w § 2 pkt 118), spełniający
wymagania ustawy o usługach płatniczych;
27) 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;
32) 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) / uwierzytelniania składanych zleceń płatniczych, dyspozycji, operacji na
rachunkach bankowych w usłudze bankowości elektronicznej - Systemie eBankNet
i/lub Systemie eCorpoNet, oraz wykorzystywane w procesie silnego uwierzytelniania w
Systemie eBankNet i/lub Systemie eCorpoNet;
70) podpis elektroniczny / certyfikat kwalifikowany / kwalifikowany podpis
elektroniczny – wykorzystywany do autoryzacji (podpisu) / uwierzytelniania
składanych zleceń płatniczych, dyspozycji, operacji na rachunkach bankowych w
usłudze bankowości elektronicznej - Systemie eCorpoNet. Posiadacz rachunku
uzyskuje podpis we własnym zakresie (wraz z kartą i czytnikiem) , oraz
wykorzystywany w procesie silnego uwierzytelniania w Systemie eCorpoNet;
71) polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku
polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku
płatniczego Posiadacza rachunku na rachunek płatniczy Odbiorcy, jeżeli obaj
dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego
obszaru płatności w euro (SEPA). Polecenie przelewu SEPA jest realizowane w trybie
sesyjnym;
72) 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;
75) Polecenie wypłaty – usługa płatnicza 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, z
wyłączeniem polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu TARGET;
81) Przekaz w obrocie dewizowym / Przekaz – transakcja płatnicza obejmująca
Polecenie wypłaty, polecenie przelewu SEPA, polecenia przelewu w walucie obcej
oraz polecenie przelewu TARGET;
82) przelew MPP – transakcja płatnicza realizowana w złotych polskich z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, stosowana do realizacji płatności z
tytułu faktury z wykazaną kwotą podatku, polegająca na tym, że zapłata całości lub
części wskazanej kwoty podatku VAT jest realizowana z rachunku VAT i zawiera
następujące dane:
a) całą lub częściową kwotę podatku wynikającą z faktury,
b) całą lub częściową kwotę brutto wskazaną na fakturze,
c) numer faktury lub okres, za który dokonywana jest płatność, jeżeli płatność
dotyczy więcej niż jednej faktury,
d) NIP wystawcy faktury;
91) rachunek VAT – rachunek powiązany z rachunkiem rozliczeniowym Posiadacza
rachunku, służący do gromadzenia i rozliczeń środków pieniężnych pochodzących z
tytułu podatku VAT oraz innych należności podatkowych i składek ZUS określonych w
ustawie Prawo bankowe;
92) 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;
98) SORBNET – prowadzony przez Narodowy Bank Polski (NBP) system
rozliczeniowy
służący
do
przeprowadzania
międzybankowych
rozliczeń
wysokokwotowych w czasie rzeczywistym;
100) SWIFT – międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi
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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;
106) ppkt 2) transakcja gotówkowa – wypłata gotówki w bankomatach, w
ramach usługi cash back, w bankach lub w innych uprawnionych
jednostkach, oznaczonych logo organizacji płatniczej umieszczonym na
karcie, oraz wpłata gotówki we wpłatomatach Banku;
117) ustawa UUP / ustawa o usługach płatniczych – ustawa z dnia 19
sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003 z póź.
zm.);
§ 14 ust. 5:
5. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT są wolne od zajęcia
na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego
dotyczącego egzekucji lub zabezpieczenia innych należności niż podatek
od towarów i usług.
§ 15 ust. 1, ust. 3 pkt 2), ust. 3 pkt 9):
1. Uznanie i obciążenie rachunku VAT jest dokonywane odpowiednio
przez obciążenie albo uznanie rachunku rozliczeniowego z
zastosowaniem przelewu MPP.
3. pkt 2) zapłaty podatku VAT, dodatkowego zobowiązania podatkowego,
odsetek za zwłokę w podatku VAT lub odsetek za zwłokę od dodatkowego
zobowiązania podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego;
3. pkt 9) realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu
wykonawczego, dotyczącego egzekucji należności z tytułu podatku VAT.

§ 18 ust. 2 i 3:
2. Przed zamknięciem rachunku VAT, Bank uznaje kwotą środków
zgromadzonych na rachunku VAT, ustaloną według stanu na dzień
zamknięcia rachunku VAT, na wskazany przez Posiadacza rachunku VAT
jego inny rachunek VAT należący do Posiadacza rachunku i przez niego
wskazany, prowadzony w Banku.
3. W przypadku niewskazania przez Posiadacza rachunku VAT innego
rachunku VAT prowadzonego w Banku, przed zamknięciem rachunku
VAT, Bank uznaje rachunek rozliczeniowy, dla którego otwarty jest ten
rachunek VAT, kwotą środków zgromadzonych na rachunku VAT,
ustalonych według stanu na dzień zamknięcia rachunku VAT, wyłącznie
pod warunkiem otrzymania stosownego postanowienia naczelnika urzędu
skarbowego.

§ 41 ust. 2:
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;
f) bank Zleceniodawcy i bank Beneficjenta przelewu są
uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit
Transfer);
2) Polecenia wypłaty;

instytucjami finansowymi;
103) środki dostępu do usługi 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 usłudze bankowości elektronicznej
/ Systemie eBanNet i/lub Systemie eCorpoNet, oraz wykorzystywane w procesie
silnego uwierzytelniania;
106) TARGET2 – transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system
rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym dla waluty euro. Stanowi platformę do
obsługi płatności wysokokwotowych, z której korzystają banki centralne i komercyjne;
111) ppkt 2) transakcja gotówkowa – wypłata gotówki w bankomatach, bankach, w
ramach usługi cash back, w bankach lub w innych uprawnionych jednostkach,
oznaczonych logo organizacji płatniczej umieszczonym na karcie, oraz wpłata gotówki
we wpłatomatach Banku;
122) ustawa UUP / ustawa o usługach płatniczych – ustawa z dnia 19 sierpnia
2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659 z późn. zm.);
Dodany w § 8 ust. 2, numeracja kolejnego ustępu zmienia się odpowiednio:
2. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy ustanowienia adresu korespondencyjnego
na adres poza granicami Polski lub adres placówki Banku.
§ 14 ust. 5:
5. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT są wolne od zajęcia na podstawie
sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego dotyczącego egzekucji lub
zabezpieczenia innych należności niż wymienione w § 15 ust. 3 pkt. 2).
§ 15 ust. 1, ust. 3 pkt 2), ust. 3 pkt 9) oraz dodany w ust. 3 pkt 10):
1. Uznanie i obciążenie rachunku VAT jest dokonywane odpowiednio przez
obciążenie albo uznanie rachunku rozliczeniowego z zastosowaniem przelewu MPP, z
zastrzeżeniem § 16 ust. 2.
3. pkt 2) wpłaty:
a) na rachunek urzędu skarbowego:
- podatku VAT, w tym podatku VAT z tytułu importu towarów, dodatkowego
zobowiązania podatkowego w tym podatku, a także odsetek za zwłokę w
podatku VAT lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania
podatkowego,
- podatku dochodowego od osób prawnych oraz zaliczek na ten podatek, a także
odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób prawnych oraz odsetek od
zaliczek na ten podatek,
- podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zaliczek na ten podatek, a
także odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
odsetek od zaliczek na ten podatek,
- podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych, a także
odsetek za zwłokę w podatku akcyzowym oraz odsetek od przedpłat podatku
akcyzowego,
- należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych należności,
b) należności z tytułu składek ZUS, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz należności z tytułu
składek, o których mowa w art. 32 tej ustawy, do poboru których obowiązany jest
Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
3. pkt 9) realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego,
dotyczącego egzekucji należności o których mowa w pkt. 2);
3. pkt 10) przekazania przez Bank środków pieniężnych na prowadzony w Banku
wyodrębniony rachunek niebędący rachunkiem rozliczeniowym, służący identyfikacji
Posiadacza rachunku VAT (rachunek techniczny) w przypadku o którym mowa w § 18
ust.3 pkt. 2).
Dodany w § 16 ust. 1, numeracja kolejnych ustępów zmienia się odpowiednio:
1. Transakcje, o których mowa w § 15, z wyłączeniem ust. 3 pkt 2), 7), 8), 9) i 10),
realizowane są przelewem MPP.
§ 18 ust. 2 i 3:
2. Przed zamknięciem rachunku VAT, Bank przekazuje zgromadzone na tym
rachunku środki pieniężne na wskazany przez Posiadacza rachunku inny rachunek
VAT należący do Posiadacza rachunku, prowadzony w Banku.
3. W przypadku niewskazania przez Posiadacza rachunku VAT innego rachunku VAT
prowadzonego w Banku, Bank przed zamknięciem rachunku VAT:
1) uznaje rachunek rozliczeniowy, dla którego otwarty jest ten rachunek VAT, kwotą
środków zgromadzonych na rachunku VAT, ustalonych według stanu na dzień
zamknięcia rachunku VAT, wyłącznie pod warunkiem otrzymania za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego stosownego postanowienia
naczelnika urzędu skarbowego, lub
2) dokonuje przekazania środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunku VAT na
dzień zamknięcia tego rachunku, na rachunek techniczny, o którym mowa § 15
ust. 3 pkt 10), jeżeli na dzień rozwiązania umowy rachunku rozliczeniowego, dla
którego prowadzony jest rachunek VAT, nie posiada stosownego postanowienia
naczelnika urzędu skarbowego.
§ 41 ust. 2:
2. Bank wykonuje Przekazy na rzecz/z polecenia Posiadacza rachunku w formie:
1) polecenia przelewu SEPA;
4) Polecenia wypłaty;
5) polecenia przelewu w walucie obcej;
6) polecenia przelewu TARGET.
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3) polecenia przelewu w walucie obcej.
-

-

§ 42:
Po złożeniu przez Posiadacza rachunku dyspozycji Przekazu systemy
Banku, po automatycznym sprawdzeniu parametrów instrukcji płatniczej,
zakwalifikują Przekaz do odpowiedniej kategorii: polecenia przelewu
SEPA, Polecenie wypłaty lub polecenia przelewu w walucie obcej.
§ 43 ust. 13 i 19:
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 § 46 ust. 1.
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.

§ 50:
Bank ma prawo odmówić wykonania zlecenia płatniczego, jeżeli:
1) występuje brak środków niezbędnych do wykonania zlecenia
płatniczego lub na pokrycie należnej Bankowi prowizji i opłat;
2) Posiadacz rachunku nie podał w zleceniu płatniczym niezbędnych
danych do realizacji Przekazu w obrocie dewizowym lub dane są
sprzeczne bądź niepełne;
3) bank Odbiorcy znajduje się na terenie kraju objętego embargiem lub
objęty jest sankcjami nałożonymi przez organizacje międzynarodowe
lub inne państwa, objęty jest sankcjami nałożonymi przez
organizacje międzynarodowe;
4) wykonanie zlecenia płatniczego będzie pozostawało w sprzeczności
z przepisami prawa, porozumieniami międzynarodowymi.
§ 54:
1. Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi realizację swoich płatności
w formie Polecenia zapłaty.
2. Warunkiem udostępnienia usługi Polecenia zapłaty jest złożenie przez
Posiadacza rachunku (Płatnika) zgody na obciążanie jego rachunku
kwotami określonymi przez Odbiorcę, która zawiera co najmniej
następujące informacje:
1) nazwę Posiadacza rachunku/Płatnika Polecenia zapłaty;
2) numer rachunku Posiadacza rachunku w formacie IBAN lub NRB;
3) identyfikator Odbiorcy określony przez Odbiorcę - Numer
Identyfikacji Podatkowej (NIP) lub Numer Identyfikacji Odbiorcy
(NIW);
4) identyfikator płatności (IDP) jest to ciąg o długości do 20 znaków,
ustalony pomiędzy Odbiorcą a Płatnikiem, umożliwiający
identyfikację Polecenia zapłaty realizowanego na podstawie
zgody;
5) podpis Posiadacza rachunku zgodny z wzorem złożonym w
Banku.
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.
5. Złożenie zgody na obciążenie rachunku i spełnienie warunków, o
których mowa w ust. 2 jest równoznaczne z autoryzacją wszystkich
kolejnych zleceń płatniczych wykonywanych w ramach Polecenia
zapłaty, aż do cofnięcia tej zgody albo do upływu terminu
obowiązywania zgody, o ile została udzielona na czas określony.
6. Bank obciąża rachunek Posiadacza rachunku kwotą Polecenia
zapłaty w momencie jego realizacji, z zastrzeżeniem § 33 ust. 8.
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;

Dodany w § 41 ust. 3, numeracja kolejnych ustępów zmienia się odpowiednio:
3. Przekaz, który:
a) wyrażony jest w walucie euro;
b) zawiera rachunek odbiorcy w formacie IBAN i prowadzony jest w bankach
krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinie, Szwajcarii lub Norwegii;
c) ma określoną opcję kosztową SHA;
d) ma określony standardowy tryb realizacji i nie występują banki pośredniczące;
realizowany jest jako polecenie przelewu SEPA, o ile bank Odbiorcy jest
członkiem SEPA.
Dodany w § 41 ust. 8:
8. 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.
§ 42:
Po złożeniu przez Posiadacza rachunku dyspozycji Przekazu 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.
§ 43 ust. 13 i 19:
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 § 46 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.
19. W przypadku zleceń płatniczych składanych w ramach usługi określonej w § 2 pkt
120) jedyną dopuszczalną opcją kosztową jest opcja SHA.
Dodany w § 43 ust. 20:
20. Przy wyznaczaniu daty waluty Bank uwzględnia dni wolne w krajach banku
Odbiorcy.
§ 44:
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.
§ 50:
Bank ma prawo odmówić wykonania zlecenia płatniczego, jeżeli:
1) występuje brak środków niezbędnych do wykonania zlecenia płatniczego lub na
pokrycie należnej Bankowi prowizji i opłat;
2) Posiadacz rachunku nie podał w zleceniu płatniczym niezbędnych danych do
realizacji Przekazu w obrocie dewizowym lub dane są sprzeczne bądź niepełne;
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) Przekaz realizowany jest w złotych (PLN), a Bank nie ma możliwości ustalenia
drogi rozliczenia.
§ 54:
1. Posiadacz rachunku może korzystać z usługi Polecenia zapłaty jako płatnik i jako
odbiorca płatności.
2. Warunkiem udostępnienia usługi Polecenia zapłaty, dla Posiadacza rachunku
będącego odbiorcą, jest podpisanie z Bankiem odrębnej umowy na dokonywanie
rozliczeń w formie Polecenia zapłaty.
3. Warunkiem udostępnienia usługi Polecenia zapłaty, dla Posiadacza rachunku
będącego Płatnikiem jest złożenie zgody na obciążanie jego rachunku kwotami
określonymi przez Odbiorcę, która zawiera co najmniej następujące informacje:
1) nazwę Posiadacza rachunku/Płatnika Polecenia zapłaty;
2) numer rachunku Posiadacza rachunku w formacie IBAN lub NRB;
3) identyfikator Odbiorcy określony przez Odbiorcę - Numer Identyfikacji
Podatkowej (NIP) lub Numer Identyfikacji Odbiorcy (NIW);
4) identyfikator płatności (IDP) jest to ciąg o długości do 20 znaków, ustalony
pomiędzy Odbiorcą a Płatnikiem, umożliwiający identyfikację Polecenia zapłaty
realizowanego na podstawie zgody;
5) podpis Posiadacza rachunku zgodny z wzorem złożonym w Banku.
4. W przypadku, gdy nie zostanie spełniony którykolwiek z warunków określonych w
ust. 3 zlecenie płatnicze dotyczące Polecenia zapłaty uznaje się za
nieautoryzowane.
5. Zgoda na obciążenie rachunku musi być:
1) złożona przez Posiadacza rachunku u Odbiorcy, i
2) dostarczona do Banku przez Odbiorcę lub bank Odbiorcy.
6. Złożenie zgody na obciążenie rachunku i spełnienie warunków, o których mowa w
ust. 3 jest równoznaczne z autoryzacją wszystkich kolejnych zleceń płatniczych
wykonywanych w ramach Polecenia zapłaty, aż do cofnięcia tej zgody albo do
upływu terminu obowiązywania zgody, o ile została udzielona na czas określony.
7. Bank obciąża rachunek Posiadacza rachunku kwotą Polecenia zapłaty w
momencie jego realizacji, z zastrzeżeniem § 33 ust. 8.
8. 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) wystąpiły przypadki uzasadniające odmowę wykonania transakcji płatniczej, o
których mowa w § 29 ust. 1;
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2) występuje niezgodność danych podanych w zgodzie na
obciążanie rachunku z danymi zamieszczonymi w zleceniu
płatniczym złożonym 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 § 29 ust. 1;
7) złożono dyspozycję odwołania zlecenia płatniczego w ramach
Polecenia zapłaty;
8) rachunek Posiadacza rachunku został zamknięty.
8. Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo do:
1) żądania zwrotu kwoty zrealizowanego Polecenia zapłaty w
terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku.
Zwrot kwoty zrealizowanego Polecenia zapłaty po tym terminie
nie jest możliwy;
2) odwołania Polecenia zapłaty wstrzymującego obciążenie
rachunku przyszłym Poleceniem zapłaty.
9. Dyspozycja odwołania Polecenia zapłaty przez Posiadacza rachunku
powinna być złożona pisemnie w Banku przed terminem realizacji
Polecenia zapłaty, jednak nie później niż do końca dnia roboczego
poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia rachunku.
10. Bank po otrzymaniu zlecenia żądania zwrotu zrealizowanego
Polecenia zapłaty uznaje rachunek bankowy Posiadacza rachunku
kwotą zwracanego Polecenia zapłaty powiększoną o odsetki należne
z tytułu oprocentowania jego rachunku o ile rachunek ten jest
oprocentowany.
11. O odmowie wykonania autoryzowanego zlecenia płatniczego w
ramach Polecenia zapłaty Bank powiadamia Posiadacza rachunku w
sposób z nim uzgodniony.
12. Posiadacz rachunku może w każdym czasie cofnąć zgodę na
obciążenie rachunku, co jest równoznaczne z zaprzestaniem
wykonywania przez Bank usługi Polecenia zapłaty składając w Banku
lub u Odbiorcy formularz cofnięcia zgody na obciążanie rachunku.
§ 62 ust. 4 pkt 1):
1) przekazywane przez Bank drogą pocztową na krajowy adres
korespondencyjny wskazany przez Posiadacza rachunku;

§ 66 ust. 1 pkt 1):
1) posiadanie rachunku bankowego w Banku prowadzonego w ramach
Umowy (Umowy ramowej), wraz z dostępem do bankowości
elektronicznej;
§ 66 ust. 5:
5. Szczegółowy opis usług, sposób uwierzytelniania oraz zakres
funkcjonalności Systemu eBankNet określa „Dokumentacja użytkownika
Systemu eBankNet", a Systemu eCorpoNet określa „Dokumentacja
użytkownika Systemu eCorpoNet", dostępna w Banku i na stronie
internetowej Banku w części dotyczącej Systemu eBankNet i/lub Systemu
eCorpoNet.
§ 68 ust. 7:
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 podanych w Systemie
eBankNet i/lub Systemie eCorpoNet.
§ 68 ust. 13 pkt 3):
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).
§ 68 ust. 16:
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.
§ 71:
Karty może być używana przez:
§ 91 ust. 1 i 10:
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

3) złożono dyspozycję ustanowienia blokady lub odwołania transakcji płatniczej
w ramach Polecenia zapłaty;
4) rachunek rozliczeniowy Posiadacza rachunku został zamknięty.
9. Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo do:
1) żądania zwrotu kwoty zrealizowanego Polecenia zapłaty w terminie 5 dni
roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku. Zwrot kwoty zrealizowanego
Polecenia zapłaty po tym terminie nie jest możliwy;
2) żądania zwrotu kwoty zrealizowanego Polecenia zapłaty w terminie 13
miesięcy
od
dnia
dokonania
obciążenia
rachunku
w
przypadku
nieautoryzowanego Polecenia zapłaty;
3) odwołania Polecenia zapłaty wstrzymującego obciążenie rachunku przyszłym
Poleceniem zapłaty;
4) ustanowienia blokady na realizację Polecenia zapłaty.
10. Dyspozycja odwołania Polecenia zapłaty przez Posiadacza rachunku powinna
być złożona pisemnie w Banku przed terminem realizacji Polecenia zapłaty,
jednak nie później niż do końca dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony
dzień obciążenia rachunku.
11. Bank po otrzymaniu zlecenia żądania zwrotu zrealizowanego Polecenia zapłaty
uznaje rachunek bankowy Posiadacza rachunku kwotą zwracanego Polecenia
zapłaty powiększoną o odsetki należne z tytułu oprocentowania jego rachunku
o ile rachunek ten jest oprocentowany.
12. O odmowie wykonania autoryzowanego zlecenia płatniczego w ramach
Polecenia zapłaty Bank powiadamia Posiadacza rachunku w sposób z nim
uzgodniony.
13. Posiadacz rachunku może w każdym czasie cofnąć zgodę na obciążenie
rachunku, co jest równoznaczne z zaprzestaniem wykonywania przez Bank
usługi Polecenia zapłaty składając w Banku formularz cofnięcia zgody na
obciążanie rachunku.

§ 62 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 ma siedziby 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;
§ 66 ust. 1 pkt 1):
1) posiadanie rachunku bankowego w Banku prowadzonego w ramach Umowy
(Umowy ramowej), wraz z dostępem do usługi bankowości elektronicznej;
§ 66 ust. 5:
5. Szczegółowy opis usług, sposób uwierzytelniania usług świadczonych w ramach
usługi bankowości elektronicznej - Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet oraz
zakres funkcjonalności Systemu eBankNet określa „Dokumentacja użytkownika
Systemu eBankNet", a Systemu eCorpoNet określa „Dokumentacja użytkownika
Systemu eCorpoNet", dostępna w Banku i na stronie internetowej Banku w części
dotyczącej Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet.
§ 68 ust. 7:
7. Zlecenia płatnicze, dyspozycje, oświadczenia woli i wnioski składane przez
Użytkownika za pośrednictwem Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet
wymagają silnego uwierzytelnienia przez Użytkownika, tj. 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 podanych w
Systemie eBankNet i/lub Systemie eCorpoNet.
§ 68 ust. 13 pkt 3):
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 118) – 119).
§ 68 ust. 16:
16. Hasło SMS, o którym mowa w ust. 14, 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.
§ 71:
Kartę może używać:
§ 91 ust. 1 i 10:
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,
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bankowych, Bank pobiera prowizje i opłaty, zgodnie z obowiązującą w
Banku Taryfą prowizji i opłat, chyba, że strony Umowy postanowią inaczej.
10. Zmiana Taryfy polegająca na obniżeniu lub uchyleniu prowizji lub opłat
w niej zawartych, jak również wynikająca z wprowadzenia nowych
produktów lub usług świadczonych przez Bank możliwa jest w każdym
czasie i nie jest uzależniona od wystąpienia przesłanek, o których mowa w
ust. 7.
§ 95 ust. 3:
3. Odpowiedzialność Banku za nienależyte wykonanie lub niewykonanie
zlecenia płatniczego, określona w ust. 2 jest wyłączona w przypadku
zastosowania przez Bank przepisów wynikających z ustawy o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1
marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.).
§ 101 ust. 1:
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:
§ 101 ust. 1 pkt 6):
6) oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych
rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami
naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z
oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich
wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także
należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone
imiennymi
dokumentami
wystawionymi
przez Bank
(m.in.
przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych)
lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9, ust.
1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 z późn. zm.), o ile należności te stały się
wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji;
§ 101 ust. 1 pkt 7) podpunkt j) i k):
j) funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy
zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw
inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z późn. zm.),
k) otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy
emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych
towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia
1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 870 z późn. zm.),
§ 102 ust. 1, 2, 5 i 7:
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.
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.
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.
§ 103 ust. 1, 3, 4 i 6:
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.
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. 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.

zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą prowizji i opłat, chyba, że strony Umowy
postanowią inaczej.
10. 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, jak również
wynikająca z wprowadzenia nowych produktów lub usług świadczonych przez Bank
możliwa jest w każdym czasie i nie jest uzależniona od wystąpienia przesłanek, o
których mowa w ust. 7.
§ 95 ust. 3:
3. Odpowiedzialność Banku za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zlecenia
płatniczego, określona w ust. 2 jest wyłączona w przypadku zastosowania przez Bank
przepisów wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1115 z późn. zm.).
Dodanie w § 99 ust. 3, numeracja kolejnego ustępu zmienia się odpowiednio:
3. Przed zamknięciem rachunku rozliczeniowego, muszą zostać spełnione warunki
określone w § 18.
§ 101 ust. 1:
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 2019 r., poz. 795 z późn. zm.) według następujących zasad:
§ 101 ust. 1 pkt 6):
6) oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach
bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia
warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od
terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także
należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi
dokumentami wystawionymi przez Bank (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych,
udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o
których mowa w art. 9, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2286 z późn. zm.), o ile należności te stały się
wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji;
§ 101 ust. 1 pkt 7) podpunkt j) i k):
j) funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy
zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o
których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z
późn. zm.),
k) otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych,
powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1906 z późn. zm.),
§ 102 ust. 1, 2, 5 i 7:
1. Skorzystanie z usług określonych w § 2 pkt 118) – 120) oferowanych przez
dostawców usług nie wymaga zgody Banku.
2. Z usług, wskazanych w § 2 pkt 118) – 120) 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 118) – 120) 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 120), bez względu na walutę
transakcji.
§ 103 ust. 1, 3, 4 i 6:
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,
z zastrzeżeniem postanowień § 69 ust. 16.
3. Bank stosuje silne uwierzytelnienie dla usług określonych w § 2 pkt 118) – 120),
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 120), na którą Użytkownik
wyraża zgodę w systemie bankowości elektronicznej Banku.
6. W przypadku braku realizacji usług, określonych w § 2 pkt 118) – 120) Bank
poinformuje Użytkownika / Użytkownika karty o odmowie realizacji usługi wraz z
podaniem przyczyny odmowy.

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 12 grudnia 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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