Wolin, dnia 30.10.2019

Szanowni Państwo
uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Wolinie, działając na podstawie § 131 ust. 1 obowiązującego „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia
rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”, zwanego dalej „Regulaminem”, od dnia 01.01.2020 roku wprowadza nową treść powyższego Regulaminu.
Zmiany wprowadzone w Regulaminie obejmują:
1) przeniesienie zapisów dotyczących bankowości elektronicznej oraz instrumentów płatniczych do oddzielnych załączników do Regulaminu;
2) uzupełnienie zapisów dotyczących korzystania z usługi BLIK;
3) wprowadzenie zapisów dotyczących zasad świadczenia i udostępniania usługi Kantor SGB w ramach usług bankowości elektronicznej;
4) wprowadzenie zapisów dotyczących uruchomienia możliwości płacenia kartą w Portfelu SGB;
5) modyfikację zapisów w zakresie realizacji polecenia zapłaty;
6) modyfikację postanowień dotyczących silnego uwierzytelniania;
7) rozszerzenie zakresu pełnomocnictwa – możliwość zamówienia instrumentu płatniczego (karty, usługi BLIK) oraz złożenia wniosku o elektroniczne kanały dostępu przez
osobę,
której
posiadacz
udzielił
pełnomocnictwa
stałego
oraz
odbioru
przeznaczonego
dla
niej
instrumentu
płatniczego
i środków identyfikacji elektronicznej;
Treść nowego, obowiązującego od dnia 01.01.2020 roku Regulaminu dostępna jest od dnia 31.10.2019 roku na stronie internetowej banku jak również we wszystkich
placówkach Banku.
Jeżeli przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu nie zostanie przez Państwa złożony sprzeciw, nowy Regulamin obowiązywał będzie Państwa od dnia 01.01.2020
roku.
Przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu mogą Państwo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli natomiast złożą
Państwo sprzeciw i nie wypowiedzą umowy, umowa taka wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowego Regulaminu, bez ponoszenia opłat.
Złożenie sprzeciwu dotyczącego umowy rachunku lokaty powoduje, że do końca okresu umownego strony związane będą postanowieniami w brzmieniu obowiązującym
przed wprowadzeniem wskazanych powyżej zmian.

Wykaz zmian do Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych
w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Zapisy dotychczasowe

Zapisy zmienione
§1

1.

Niniejszy „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków
bankowych dla klientów indywidualnych”, zwany dalej regulaminem, określa
prawa i obowiązki stron umowy ramowej dla klientów indywidualnych, SKO i
PKZP, w tym:
1) warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków (w złotych lub w
walutach wymienialnych);
2) zakres i zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach
bankowych;
3) zasady wydawania przez Bank kart do rachunków i dokonywania operacji
przy ich użyciu;
4) zasady świadczenia przez Bank usług w zakresie korzystania z
elektronicznych kanałów dostępu.
5) zasady wydawania innych instrumentów płatniczych;
6) zasady świadczenia przez Bank pozostałych usług w ramach prowadzonego
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR).
§ 2 usuwa się: Pkt 110

1

Usługa dostępna po udostępnieniu funkcjonalności przez Bank

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Niniejszy „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych
dla klientów indywidualnych”, zwany dalej regulaminem, określa prawa i obowiązki stron
umowy ramowej dla klientów indywidualnych, SKO , PKZP i rad rodziców , w tym:
1) warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków (w złotych lub w walutach
wymienialnych);
2) zakres i zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych;
3) zasady wydawania przez Bank kart do rachunków i dokonywania operacji przy ich
użyciu;
4) zasady wydawania i funkcjonowania innych instrumentów płatniczych;
5) zasady świadczenia przez Bank usług w zakresie korzystania z elektronicznych
kanałów dostępu.
6) zasady świadczenia usługi Kantor SGB za pośrednictwem bankowości elektronicznej1;
7) zasady świadczenia przez Bank pozostałych usług w ramach prowadzonego rachunku.

§ 2 wprowadza się:
Pkt 5 aktywacja usługi BLIK – czynności wykonywane w Portfelu SGB, mające na celu
zdefiniowanie parametrów niezbędnych do realizacji transakcji w ramach usługi BLIK;
Pkt 29 Kantor SGB – usługę oferowaną klientom za pośrednictwem systemu,
umożliwiającą wymianę walut;
Pkt 34 karta stokenizowana – kartę zbliżeniową, dla której został nadany token (klucz
transakcyjny) w Portfelu SGB, umożliwiający dokonywanie transakcji za pomocą
urządzenia mobilnego;
Pkt 35 karta zbliżeniowa – karta umożliwiająca dokonywanie transakcji zbliżeniowych;
Pkt 39 kod BLIK – 6-cyfrowy kod, niezbędny do realizowania transakcji w ramach usługi
BLIK, generowany w Portfelu SGB;
PKT 42 limit BLIK – odpowiednio dzienny limit ilościowy lub kwotowy dla transakcji
BLIK;
Pkt 93 system rozliczeń BLIK – międzybankowy system służący do rozliczeń transakcji
płatniczych dokonywanych za pomocą BLIK; informacje o bankach, będących stronami
systemu rozliczeń BLIK podane są na stronie internetowej prowadzonej przez Polski
Standard Płatności Spółka z o.o., www.polskistandardplatnosci.pl;
Pkt 99 transakcja BLIK – transakcja zainicjowana przez klienta i wykonana z
wykorzystaniem usługi BLIK;
Pkt 102 tryb on-line – tryb dokonywania transakcji za pomocą instrumentu płatniczego,
który wymaga połączenia w czasie rzeczywistym urządzenia akceptującego instrument
płatniczy z systemem bankowym;
Pkt 107 usługa BLIK – usługa umożliwiająca dokonywanie transakcji przy użyciu kodów

BLIK generowanych w Portfelu SGB;
W związku z wprowadzeniem dodatkowych punktów i usunięciem pkt 110 do § 2
zmianie ulega numeracja pozostałych zapisów.
§ 17 ust. 4
Na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa stałego lub rodzajowego, pełnomocnik
nie jest uprawniony do:
1) udzielania dalszych pełnomocnictw;
2) złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci;
3) przelewu wierzytelności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na
rachunku;
4) złożenia wniosku o kartę oraz wniosku o elektroniczne kanały dostępu;
5) odbioru karty wydanej na rzecz posiadacza karty oraz innego użytkownika karty;
6) odbioru środków identyfikacji elektronicznej przeznaczonych przez Bank dla
innego użytkownika systemu;
7) do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w rachunku płatniczym ;
8) do wypowiedzenia umowy ramowej.

§ 26 w ust. 1 pkt 1 litera b
przy użyciu karty,
§ 26 w ust. 1 pkt 2 litera b
przy użyciu karty,

§ 26 w ust. 2 pkt 2
w przypadku zlecenia płatniczego składanego w postaci elektronicznej
za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, w sposób opisany w § 106,
a) z zastrzeżeniem, że autoryzacja transakcji dokonywanych: kartami płatniczymi

§ 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa stałego l pełnomocnik nie jest uprawniony do:
1) udzielania dalszych pełnomocnictw;
2) złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci;
3) przelewu wierzytelności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku;
4) złożenia wniosku o instrumenty płatnicze na rzecz posiadacza rachunku oraz innego
niż pełnomocnik stały użytkownika karty oraz wniosku o elektroniczne kanały dostępu
na rzecz innego niż pełnomocnik użytkownika systemu;
5) odbioru karty wydanej na rzecz posiadacza rachunku oraz innego niż pełnomocnik
stały użytkownika karty;
6) złożenia wniosku o udostępnienie usługi Kantor SGB dla innego niż pełnomocnik stały
użytkownika;
7) odbioru środków identyfikacji elektronicznej przeznaczonych przez Bank dla innego
niż pełnomocnik stały użytkownika systemu;
8) do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w rachunku płatniczym;
9) do wypowiedzenia umowy ramowej.
dodaje się ust. 5 Na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa rodzajowego, pełnomocnik
nie jest uprawniony do:
1) udzielania dalszych pełnomocnictw;
2) złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci;
3) przelewu wierzytelności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku;
4) złożenia wniosku o instrumenty płatnicze oraz wniosku o elektroniczne kanały dostępu;
5) odbioru karty wydanej na rzecz posiadacza rachunku oraz innego użytkownika karty;
6) złożenia wniosku o udostępnienie usługi Kantor SGB;
7) odbioru środków identyfikacji elektronicznej;
8) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w rachunku płatniczym;
9) wypowiedzenia umowy ramowej.
§ 20 w ust. 1 dodaje się pkt 2
utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych pełnomocnika;
§ 26 w ust. 1 pkt 1 litera b otrzymuje brzmienie:
przy użyciu instrumentu płatniczego i/lub urządzenia mobilnego w przypadku
stokenizowanej karty,
§ 26 w ust. 1 pkt 2 litera b otrzymuje brzmienie:
przy użyciu
instrumentu płatniczego i/lub urządzenia mobilnego w przypadku
stokenizowanej karty,
§ 26 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
w przypadku
zlecenia
płatniczego
składanego
w
postaci
elektronicznej
za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, w sposób opisany w załączniku nr 3
lub 4 do niniejszego regulaminu;
- z zastrzeżeniem, że autoryzacja transakcji dokonywanych: instrumentami płatniczymi

dokonywana jest zgodna z zasadami określonymi w § 85,
b) z wykorzystaniem usługi BLIK dokonywana jest zgodnie z zasadami określonymi
2
w załączniku nr 7 do niniejszego regulaminu.
§ 27 w ust. 1 zapis do pkt 1 i 2
z zastrzeżeniem, że zlecenia płatnicze, o których mowa § 26 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2
lit. B realizowane są zgodnie z zasadami określonymi w § 90 – 91.

§ 37 ust. 1
Bank realizuje otrzymane z Banku odbiorcy polecenie zapłaty w dniu jego otrzymania,
obciążając rachunek posiadacza rachunku z tą datą, z zastrzeżeniem § 38.

§ 38 ust. 1 pkt 1
brak jest zgody,
§ 38 ust. 4
unikatowy identyfikator odbiorcy (NIP odbiorcy, jeśli jest w jego posiadaniu lub NIW)
wraz z adnotacją „zwrot”. Bank w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania
żądania zwrotu przywraca rachunek do stanu jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca
realizacja polecenia zapłaty; Bank uznaje rachunek kwotą zwrotu powiększoną o
odsetki należne posiadaczowi z tytułu oprocentowania jego rachunku, za okres od dnia
obciążenia rachunku do dnia poprzedzającego dzień złożenia przez posiadacza
rachunku żądania zwrotu.

§ 58 ust. 3
Bank nalicza odsetki także w razie śmierci posiadacza rachunku lokaty, do końca
okresu umownego, o ile wcześniej nie zgłoszą się spadkobiercy, a w przypadku lokaty
odnawialnej – do dnia wypłaty środków spadkobiercom zmarłego.
§ 63 ust. 2
Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty dynamicznej
naliczane są od dnia ich wniesienia do dnia dokonania wypłaty i kapitalizowane na
2

Załącznik zostanie udostępniony po wprowadzeniu usługi BLIK przez Bank

dokonywana jest zgodnie z zasadami określonymi w
regulaminu

załączniku nr 2 do niniejszego

§ 27 w ust. 1 zapis do pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
z zastrzeżeniem, że zlecenia płatnicze, o których mowa § 26 ust. 1 pkt 1 lit. b realizowane
są zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
§ 36 dodaje się ust 9 i 10
9. Posiadacz rachunku będący płatnikiem polecenia zapłaty może zlecić w Banku
zablokowanie rachunku dla obciążeń w formie polecenia zapłaty, jeśli Bank udostępnił
taką możliwość.
10. Blokada ustanowiona przez posiadacza rachunku będącego płatnikiem, może mieć
charakter:
1) ogólny - mający zastosowanie do wszystkich odbiorców
2) szczególny - wskazujący na konkretnych odbiorców.
§ 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Bank realizuje otrzymane z Banku odbiorcy polecenie zapłaty w dniu jego otrzymania,
obciążając rachunek posiadacza rachunku z tą datą, z zastrzeżeniem § 38, przy czym
otrzymanie przez Bank od banku odbiorcy komunikatu inicjującego polecenie zapłaty jest
równoznaczne ze złożeniem zgody przez posiadacza rachunku.
§ 38 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

brak jest zgody, z zastrzeżeniem § 37 ust. 1;
§ 38 ust. 1 dodaje się pkt 6:

posiadacz złożył dyspozycję zablokowania rachunku dla obciążeń w formie
poleceń zapłaty, jeśli Bank udostępnił taką możliwość.
§ 38 ust. 3 dodaje się pkt 5:
unikatowy identyfikator odbiorcy (NIP odbiorcy, jeśli jest w jego posiadaniu lub NIW) wraz
z adnotacją „zwrot”.
§ 38 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Bank niezwłocznie, a najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia otrzymania żądania
zwrotu przywraca rachunek do stanu jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca realizacja
polecenia zapłaty; Bank uznaje rachunek kwotą zwrotu powiększoną o odsetki należne
posiadaczowi z tytułu oprocentowania jego rachunku, za okres od dnia obciążenia rachunku
do dnia poprzedzającego dzień złożenia przez posiadacza rachunku żądania zwrotu.
§ 58 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Bank nalicza odsetki także w razie śmierci posiadacza rachunku lokaty, do końca okresu
umownego, o ile wcześniej nie zgłoszą się spadkobiercy, a w przypadku lokaty odnawialnej
– do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków spadkobiercom zmarłego.
§ 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty dynamicznej naliczane
są od dnia ich wniesienia do dnia dokonania wypłaty i kapitalizowane na koniec okresu

koniec okresu lokaty lub okresu odsetkowego – zgodnie z informacją podaną na
potwierdzeniu, a w razie rozwiązania umowy w części dotyczącej rachunku lokaty
dynamicznej z powodu śmierci posiadacza – do dnia wypłaty środków spadkobiercom
zmarłego.
§ 70 pkt 3
w razie rozwiązania umowy lokaty promocyjnej z powodu śmierci posiadacza
rachunku – do dnia wypłaty środków spadkobiercom zmarłego.
Rozdział 5. Karty
Zapisy rozdziału 5 od § 73 do § 97 włącznie przenosi się do załącznika nr 2
niniejszego regulaminu.

Rozdział 6. Elektroniczne kanały dostępu
Zapisy rozdziału 6 od § 98 do § 116 włącznie przenosi się do załącznika nr 3
niniejszego regulaminu.

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

Usuwa się § 117 ust. 19
W przypadku niedotrzymania przez Bank terminu określonego w ust. 13, a w
szczególnie skomplikowanych przypadkach terminu określonego w ust. 14, reklamacje
uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.
§ 117
Usuwa się § 118
1. Bank świadczy usługę chargeback na wniosek posiadacza karty/użytkownika karty
w przypadku, gdy:
1) zakupiony towar nie został dostarczony zgodnie z umową,
2) zakupiony towar jest niezgodny z opisem (umową) bądź uszkodzony,
3) zakupiona usługa nie została wykonana albo jest niezgodna z opisem (umową),
4) dokonany został zwrot towaru, ale nie nastąpił zwrot zapłaconych środków
pieniężnych,
3
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lokaty lub okresu odsetkowego – zgodnie z informacją podaną na potwierdzeniu, a w razie
rozwiązania umowy w części dotyczącej rachunku lokaty dynamicznej
z powodu śmierci posiadacza – do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków
spadkobiercom zmarłego.
§ 70 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
w razie rozwiązania umowy lokaty promocyjnej z powodu śmierci posiadacza rachunku –
do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków spadkobiercom zmarłego.
Rozdział 5. otrzymuje nazwę: Instrumenty płatnicze i usługi mobilne

§ 73 otrzymuje brzmienie:
Zasady wydawania i funkcjonowania instrumentów płatniczych oraz usług mobilnych
stanowią załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
Rozdział 6. Elektroniczne kanały dostępu

§ 74 otrzymuje brzmienie:
Zasady udostępniania i funkcjonowania elektronicznych kanałów dostępu stanowią
załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
Rozdział 7 otrzymuje nazwę:
Kantor SGB3
§ 75 otrzymuje brzmienie:
4
Zasady świadczenia usługi Kantor SGB za pośrednictwem bankowości elektronicznej
stanowią załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
Rozdział 8 otrzymuje nazwę:
Postanowienia końcowe.

otrzymuje brzmienie § 76

5) rachunek karty został obciążony kwotą stanowiącą należność za usługę lub
towar, które nie były zamawiane lub nabywane przez posiadacza
karty/użytkownika karty.
2. Bank przeprowadza usługę chargeback po podjęciu przez posiadacza karty/
użytkownika karty działań w stosunku do akceptanta, mających na celu
odzyskanie kwoty transakcji lub dostarczenie towaru/usługi zgodnie z umową albo
innych wymogów, od których spełnienia uzależnione będzie uruchomienie usługi
chargeback, jak zastrzeżenie karty.
3. Posiadacz karty/użytkownik karty składa wniosek o usługę chargeback
niezwłocznie po stwierdzeniu sytuacji określonej w ust. 1 i podjęciu działań, o
których mowa w ust. 2, zgodnie z zasadami określonymi w § 117 ust. 1-13- oraz §
117 ust. 15-21.
4. Do wniosku o usługę chargeback należy dołączyć następujące dokumenty:
1) potwierdzenie zawarcia umowy, zakupu towaru lub usługi;
2) pisemne wyjaśnienie zawierające informacje wskazane w § 117 ust. 8;
3) szczegółowy opis zdarzenia oraz wykaz niezgodności;
4) informację na temat działań podjętych wobec akceptanta (tj. co najmniej
wskazanie: daty i formy kontaktu posiadacza karty/użytkownika karty z
akceptantem, danych akceptanta, treści zgłoszonego żądania oraz odpowiedzi
udzielonej przez akceptanta);
5) informację, czy towar został zwrócony, a jeśli nie – jaka jest tego przyczyna,
potwierdzenie odesłania otrzymanego towaru lub opis podjętych prób zwrotu
towaru;
6) informację o rezygnacji z usługi bądź innych żądaniach skierowanych do
usługodawcy oraz potwierdzenie rezerwacji, anulacji otrzymanej od
usługodawcy
lub
paragonu
z informacją o zwrocie środków pieniężnych.
5. Bank przeprowadza usługę chargeback zgodnie z międzynarodowymi regulacjami
organizacji płatniczej, której logo znajduje się na karcie wykorzystanej do
transakcji (Visa lub Mastercard), tj. na zasadach i w terminach wskazanych przez
te organizacje płatnicze.
6. Decyzja w sprawie zwrotu kwoty transakcji posiadaczowi karty/użytkownikowi
karty jest niezależna od Banku.
7. Bank informuje posiadacza karty/użytkownika karty o decyzji akceptanta, w
terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania; w przypadku stwierdzenia
bezzasadności żądania zgłoszonego we wniosku o chargeback, kwota
kwestionowanej transakcji nie jest zwracana.
8. W przypadku świadczenia przez Bank usługi chargeback nie stosuje się
postanowień niniejszego rozdziału zawartych w § 120 ust. 2-4.
§ 119
§ 120 ust. 3 pkt 6
skierować sprawę do miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów.
§ 120 , § 121 , § 122

otrzymuje brzmienie § 77
usuwa się: § 120 ust. 3 pkt 6
Otrzymują odpowiednio brzmienie § 78, § 79, § 80

§ 122 ust. 2
Bank odpowiada, z zastrzeżeniem § 125, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej
przez odpowiednio posiadacza rachunku / posiadacza karty/ użytkownika
karty / użytkownika systemu transakcji płatniczej i zobowiązany jest przywrócić
obciążony rachunek do stanu, jaki istniałby, gdyby nieautoryzowana transakcja
płatnicza nie miała miejsca.
§ 123
§ 123 ust.1
Bank ponosi odpowiednio wobec posiadacza rachunku / posiadacza karty/
użytkownika karty / użytkownika systemu odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie transakcji płatniczej, zainicjowanej przez posiadacza rachunku
/ posiadacza karty/ użytkownika karty / użytkownika systemu/ użytkownika lub za
pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej , z
zastrzeżeniem ust. 2.
§ 124, § 125
§ 125 ust. 5
Posiadacz rachunku odpowiada za nieautoryzowane transakcje w pełnej wysokości,
jeżeli posiadacz karty / użytkownik karty / użytkownik systemu/użytkownik
doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem
rażącego
niedbalstwa
naruszenia
przez
posiadacza
karty / użytkownika
karty / użytkownika systemu jednego z obowiązków określonych odpowiednio w § 83,
§ 104 ust. 1-2 oraz § 114 ust.
§ 125 ust. 7
Posiadacz rachunku nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze, jeżeli
Bank nie umożliwi mu dokonania zgłoszenia zastrzeżenia, o którym mowa
odpowiednio w § 95 ust. 1 oraz § 114 ust. 1, w każdym czasie, chyba że doszło do
nich z winy umyślnej odpowiednio posiadacza rachunku / użytkownika
karty / użytkownika systemu/użytkownika.
§ 126
§ 126 ust. 1
Posiadacz rachunku nie ponosi odpowiedzialności za operacje dokonane kartą/kartą
mobilną, za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, od momentu złożenia
dyspozycji
zastrzeżenia
karty /karty
mobilnej/ środków
identyfikacji
elektronicznej/instrumentu płatniczego, z zastrzeżeniem § 125 ust. 7.
§ 127, § 128, § 129, § 130, § 131
§ 131 ust. 1 pkt 3
zmiany obowiązujących Bank zasad wydawania kart płatniczych i wykonywania
operacji przy ich użyciu, wskutek zmian wprowadzonych przez którąkolwiek
organizację płatniczą, w zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem
dotyczących kart płatniczych;
§ 131 ust. 1 pkt 6
zmiany usług i funkcjonalności realizowanych za pomocą rachunku, elektronicznych
kanałów dostępu lub karty płatniczej, którą posiadacz/użytkownik karty/użytkownik

§ 80 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Bank odpowiada, z zastrzeżeniem § 83, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej przez
odpowiednio posiadacza rachunku / posiadacza karty/ użytkownika karty / użytkownika
systemu transakcji płatniczej .

otrzymuje brzmienie § 81
§ 81 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Bank ponosi wobec posiadacza rachunku odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie transakcji płatniczej, zainicjowanej przez posiadacza rachunku /
posiadacza karty/ użytkownika karty / użytkownika systemu/ użytkownika lub za
pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej, z
zastrzeżeniem ust. 2.
otrzymują odpowiednio brzmienie § 82, § 83
§ 83 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
Posiadacz rachunku odpowiada za nieautoryzowane transakcje w pełnej wysokości, jeżeli
posiadacz karty / użytkownik karty / użytkownik systemu/użytkownik doprowadził do nich
umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa
naruszenia przez posiadacza karty / użytkownika karty / użytkownika systemu jednego z
obowiązków określonych odpowiednio w § 10 i § 34 załącznika nr 2 oraz w § 7 i § 17
załącznika nr 3 do niniejszego regulaminu.
§ 83 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
Posiadacz rachunku nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze, jeżeli Bank nie
umożliwi mu dokonania zgłoszenia zastrzeżenia, o którym mowa odpowiednio w § 26 ust. 1
załącznika nr 2 oraz § 17 ust. 1 załącznika nr 3 do niniejszego regulaminu,
w każdym czasie, chyba że doszło do nich z winy umyślnej odpowiednio posiadacza
rachunku / użytkownika karty / użytkownika systemu/użytkownika.
otrzymuje brzmienie § 84
§ 84 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Posiadacz rachunku nie ponosi odpowiedzialności za operacje dokonane instrumentem
płatniczym za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, od momentu złożenia
dyspozycji zastrzeżenia środków identyfikacji elektronicznej/instrumentu płatniczego, z
zastrzeżeniem § 83 ust. 7
otrzymują odpowiednio brzmienie § 85, § 86, § 87, § 88, § 89
§ 89 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
zmiany obowiązujących Bank zasad instrumentów płatniczych i wykonywania operacji przy
ich użyciu, wskutek zmian wprowadzonych przez którąkolwiek organizację płatniczą, w
zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem dotyczących instrumentów
płatniczych;
§ 89 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
zmiany usług i funkcjonalności realizowanych za pomocą rachunku, elektronicznych
kanałów dostępu
lub instrumentów płatniczych, którą posiadacz/użytkownik

systemu nie mógł dysponować w dacie zawarcia umowy w zakresie dotyczącym usług
określonych regulaminem.
§ 132
§ 132 ust. 2 pkt 2
w postaci elektronicznej:
a) w sposób właściwy dla danego rodzaju elektronicznego kanału dostępu lub
drogą elektroniczną na adres elektroniczny wskazany przez posiadacza rachunku.
§ 133, § 134, § 135, § 136
§ 136 ust. 2 pkt 9
udostępnianie karty i PIN osobom nieuprawnionym;
§ 136 ust. 2 pkt 12
brak obrotów na ROR przez okres 6 miesięcy;
§ 137
§ 138
W razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy ramowej lub umowy rachunku, do
którego wydano kartę/kartę mobilną Bank zastrzega wszystkie wydane do rachunku
karty/karty mobilne w następnym dniu po rozwiązaniu lub wygaśnięciu danej umowy.
§ 139, § 140, §141, §142, §143, §144, §145, §146, §147, §148, §149,§150, §151
§ 152
Niniejszy regulamin jest wiążący dla stron, na podstawie art. 109 ust. 2 Prawa
bankowego

karty/użytkownik systemu nie mógł dysponować w dacie zawarcia umowy w zakresie
dotyczącym usług określonych regulaminem.
otrzymuje brzmienie § 90
§ 90 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
w postaci elektronicznej – na adres elektroniczny wskazany przez posiadacza rachunku

otrzymują odpowiednio brzmienie § 91, § 92, § 93, § 94
§ 94 ust. 2 pkt 9
udostępnianie instrumentu płatniczego i/lub PIN osobom nieuprawnionym;
§ 94 ust. 2 pkt 12
brak obrotów na ROR przez okres 6 miesięcy poza okresowym dopisywaniem odsetek oraz
pobieraniem prowizji (np. za prowadzenie rachunku);
otrzymuje brzmienie § 95
§ 96
W razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy ramowej lub umowy rachunku, do którego
wydano instrumenty płatnicze Bank zastrzega wszystkie wydane do rachunku instrumenty
płatnicze w następnym dniu po rozwiązaniu lub wygaśnięciu danej umowy.
otrzymują odpowiednio brzmienie § 97, §98, §99, §100, §101, §102, §103, §104, §105,
§106, §107, §108, §109
otrzymuje brzmienie § 110 :
Niniejszy regulamin wraz z załącznikami jest wiążący dla stron, na podstawie art. 109 ust. 2
Prawa bankowego.

