
                                                                                                                                                                      

 

Szanowni Państwo 

 

uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Wolinie, działając na podstawie § 109 obowiązującego „Regulaminu świadczenia 

usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”, zwanego dalej „Regulaminem”, od dnia 15 

grudnia 2019 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 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 zapisów w zakresie funkcjonalności rachunku VAT; 

7) modyfikację postanowień dotyczących silnego uwierzytelniania; 

 

Treść nowego, obowiązującego od dnia 15 grudnia 2019 roku  Regulaminu dostępna jest  od dnia 15 listopada 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 15 grudnia 2019 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 instytucjonalnych 

w Banku Spółdzielczym w Wolinie. 

 

Zapisy dotychczasowe Zapisy zmienione 
1. Niniejszy „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków 

bankowych, dla klientów instytucjonalnych”, zwany w dalszej części 

regulaminem, określa prawa i obowiązki stron umowy  ramowej dla klientów 

instytucjonalnych w tym:  

1) warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków (w złotych lub w 

walutach wymienialnych); 

2) zakres i zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach; 

3) zasady wydawania przez Bank kart do rachunków i dokonywania operacji 

przy ich użyciu; 

4) zasady świadczenia przez Bank usług bankowości elektronicznej; 

5)  zasady wydawania innych instrumentów płatniczych; 

6) zasady świadczenia przez Bank pozostałych usług w ramach 

prowadzonego rachunku. 

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
Niniejszy „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, 

dla klientów instytucjonalnych”, zwany w dalszej części regulaminem, określa prawa 

i obowiązki stron umowy  ramowej dla klientów instytucjonalnych w tym:  

1) warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków (w złotych lub w 

walutach wymienialnych); 

2) zakres i zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach; 

3) zasady wydawania przez Bank kart do rachunków i dokonywania operacji przy 

ich użyciu; 

4) zasady świadczenia przez Bank usług bankowości elektronicznej; 

5) zasady świadczenia usługi Kantor SGB za pośrednictwem bankowości 

elektronicznej; 

6)  zasady wydawania i funkcjonowania innych instrumentów płatniczych; 

7) zasady świadczenia przez Bank pozostałych usług w ramach prowadzonego 

rachunku.  

 § 2 wprowadza się: 
Pkt 4 aktywacja usługi BLIK – czynności wykonywane w Portfelu SGB, mające na celu 

zdefiniowanie parametrów niezbędnych do realizacji transakcji w ramach usługi BLIK; 
Pkt 24 Kantor SGB – usługę oferowaną klientom za pośrednictwem systemu, 

umożliwiającą wymianę walut; 

Pkt 26 karta stokenizowana – kartę zbliżeniową, dla której został nadany token (klucz 

transakcyjny) w Portfelu SGB, umożliwiający dokonywanie transakcji za pomocą 

urządzenia mobilnego;  

Pkt 28  karta zbliżeniowa – karta umożliwiająca dokonywanie transakcji zbliżeniowych; 

Pkt 30 kod BLIK – 6-cyfrowy kod, niezbędny do realizowania transakcji w ramach usługi 

BLIK, generowany w Portfelu SGB; 

PKT 32 limit BLIK – odpowiednio dzienny limit ilościowy lub kwotowy dla transakcji 

BLIK;   

Pkt  75 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 79 transakcja BLIK – transakcja zainicjowana przez klienta i wykonana z 

wykorzystaniem usługi BLIK; 

Pkt 82 tryb on-line – tryb dokonywania transakcji za pomocą instrumentu płatniczego, 

który wymaga połączenia w czasie rzeczywistym urządzenia akceptującego  instrument 

płatniczy z systemem bankowym; 

Pkt 87 usługa BLIK – usługa umożliwiająca dokonywanie transakcji przy użyciu kodów 



BLIK generowanych w Portfelu SGB; 

W związku z wprowadzeniem dodatkowych punktów  do § 2 zmianie ulega numeracja 
pozostałych zapisów. 

§ 5 ust. 12 
Rachunek VAT służy do przechowywania środków z tytułu podatku VAT oraz 

dokonywania płatności podatku na rachunek urzędu skarbowego i wykonywaniu 

płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. 

§ 5 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 
Rachunek VAT służy do przechowywania środków z tytułu podatku VAT oraz 

dokonywania płatności  określonych przez przepisy prawa bankowego lub wykonywaniu 

płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. 

§ 9 
  O ile umowa lub regulamin nie stanowi inaczej, dla ważności dyspozycji  

  wystawianych z rachunku wymagane jest zamieszczenie na dokumencie, 

  zawierającym taką dyspozycję, odcisku pieczątki  oraz podpisów zgodnych z wzorami 

złożonymi w Banku na karcie wzorów podpisów, z wyjątkiem dyspozycji 

realizowanych przez elektroniczne kanały dostępu. 

§ 9 otrzymuje brzmienie: 
O ile umowa lub regulamin nie stanowi inaczej, dla ważności dyspozycji wystawianych 

z rachunku wymagane jest zamieszczenie na dokumencie, zawierającym taką dyspozycję, 

odcisku pieczątki  (o ile posiadacz posługuje się pieczątką) oraz podpisów zgodnych z 

wzorami złożonymi w Banku na karcie wzorów podpisów, z wyjątkiem dyspozycji 

realizowanych przez elektroniczne kanały dostępu. 

§ 12  w ust. 5 
Na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa stałego lub rodzajowego, pełnomocnik 

nie jest uprawniony do: 

1) udzielania dalszych pełnomocnictw; 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w rachunku bieżącym, 

3) złożenia wniosku o kartę oraz usługi bankowości elektronicznej; 

4) odbioru karty wydanej na rzecz innego  użytkownika karty; 

5) odbioru środków identyfikacji elektronicznej przeznaczonych przez Bank dla 

innego użytkownika systemu. 

§ 12  w ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
Na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa stałego lub rodzajowego, pełnomocnik nie jest 

uprawniony do: 

1) udzielania dalszych pełnomocnictw; 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w rachunku bieżącym, 

3) do wypowiedzenia umowy ramowej. 

4) złożenia wniosku o kartę, instrument płatniczy w tym usługę BLIK oraz usługi 

bankowości elektronicznej; 

5) odbioru karty wydanej na rzecz innego  użytkownika karty; 

6) odbioru środków identyfikacji elektronicznej przeznaczonych przez Bank dla 

innego użytkownika systemu; 

7) złożenia wniosku o udostępnienie usługi Kantor SGB. 

 § 14  w ust. 5 dodaje się pkt 6: 
utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych pełnomocnika. 

§ 15  w ust. 1 
Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi składając zlecenia 

płatnicze do wysokości dostępnych środków, z uwzględnieniem należnych Bankowi 

prowizji i opłat, a w przypadku operacji dokonywanych przy użyciu karty lub za 

pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu dodatkowo z uwzględnieniem 

dziennych limitów wypłat gotówki i limitów operacji bezgotówkowych, limitów dla 

usługi BLIK określonych odpowiednio przez posiadacza rachunku lub Bank. 

§ 15  w ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi składając zlecenia płatnicze  

do wysokości dostępnych środków, z uwzględnieniem należnych Bankowi prowizji i opłat,  

a w przypadku operacji dokonywanych przy użyciu  instrumentów płatniczych lub za 

pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu dodatkowo z uwzględnieniem dziennych 

limitów wypłat gotówki i limitów operacji bezgotówkowych, limitów dla usługi BLIK1  

określonych odpowiednio przez posiadacza rachunku lub Bank. 

§ 16 ust 1 i 2 
1. Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku odbywa się poprzez składanie 

zleceń płatniczych: 
1) w formie bezgotówkowej – na podstawie złożonej dyspozycji: 

a) polecenia przelewu, 

b) zlecenia stałego, 

§ 16 ust 1 i 2 otrzymują brzmienie:   
Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku odbywa się poprzez składanie zleceń : 

1. w formie bezgotówkowej – na podstawie złożonej dyspozycji: 

a) przelewu, 

b) zlecenia stałego, 

c) polecenia zapłaty, 
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c) polecenia zapłaty, 

d) przy użyciu karty, 

e) realizacji czeku rozrachunkowego, 

f)   przy użyciu usługi BLIK; 

2) w formie gotówkowej – na podstawie złożonej: 

a) pisemnej dyspozycji wypłaty środków, po okazaniu dokumentu 

tożsamości, 

b) dyspozycji przy użyciu karty, 

c) dyspozycji realizacji czeku gotówkowego po okazaniu dokumentu 

tożsamości, 

d) przy użyciu usługi BLIK. 

2. Aby umożliwić Bankowi realizację dyspozycji, o których mowa w ust. 1, 

posiadacz rachunku zobowiązany jest udzielić Bankowi zgody na realizację 

zlecenia płatniczego (autoryzacja transakcji) w następujący sposób: 

1) w przypadku zlecenia płatniczego składanego w formie pisemnej - poprzez 

złożenie podpisów oraz odcisku pieczątki, zgodnie z wzorami  złożonymi w 

Banku albo 

2) w przypadku zlecenia płatniczego składanego w postaci elektronicznej - za 

pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, w sposób określony w § 

74; 

3) z zastrzeżeniem, że autoryzacja transakcji dokonywanych: 

a) kartami płatniczymi - dokonywana jest zgodnie z zasadami określonymi 

w § 54 - § 56, 

b) z wykorzystaniem usługi BLIK - dokonywana jest zgodnie z zasadami 

określonymi w załączniku nr 6 do niniejszego regulaminu2.  

d) przy użyciu  instrumentu płatniczego i/lub urządzenia mobilnego w przypadku  

stokenizowanej karty, 

e) realizacji czeku rozrachunkowego, 

f) wymiany walut w Kantorze SGB3  za pośrednictwem usług bankowości 

elektronicznej; 

2) w formie gotówkowej – na podstawie złożonej dyspozycji: 

a) wypłaty środków, po okazaniu dokumentu tożsamości, 

b) przy użyciu  instrumentu płatniczego i/lub urządzenia mobilnego w przypadku 

stokenizowanej karty, 

c) realizacji czeku gotówkowego po okazaniu dokumentu tożsamości. 

2. Aby umożliwić Bankowi realizację dyspozycji, o których mowa w ust. 1, posiadacz 

rachunku zobowiązany jest udzielić Bankowi zgody na realizację zlecenia płatniczego 

(autoryzacja transakcji) w następujący sposób: 

1) w przypadku zlecenia płatniczego składanego w formie pisemnej - poprzez złożenie 

podpisów oraz odcisku pieczątki, zgodnie z wzorami  złożonymi w Banku albo 

w przypadku zlecenia płatniczego składanego w postaci elektronicznej - za 

pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, w sposób określony w 

załączniku nr 3 i 4 do niniejszego regulaminu; 

2) z zastrzeżeniem, że autoryzacja transakcji dokonywanych instrumentami   

płatniczymi- dokonywana jest zgodnie z zasadami określonymi w w załączniku nr 

2 do niniejszego regulaminu , 

§ 17 ust. 1 pkt 2 
§ 16 ust. 1 pkt 2 lit. a i b- również w walutach wymienialnych, w których prowadzony 

jest rachunek-dotyczy wyłącznie rachunków prowadzonych w walutach USD i EUR; 

z zastrzeżeniem, że zlecenie płatnicze, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 lit. d i pkt 2 

lit b realizowane są zgodnie z zasadami określonymi w § 59-60. 

§ 17 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
§ 16 ust. 1 pkt 2 lit. a i b- również w walutach wymienialnych, w których prowadzony jest 

rachunek-dotyczy wyłącznie rachunków prowadzonych w walutach USD i EUR; 

z zastrzeżeniem, że zlecenie płatnicze, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 lit. d i pkt 2 lit b 

realizowane są zgodnie z zasadami określonymi w  załączniku nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 

§ 18 ust. 1 
W przypadku dokonywania zleceń płatniczych w walutach wymienialnych związanych 

z realizacją dyspozycji uznaniowych lub obciążeniowych, Bank stosuje kursy kupna albo 

sprzedaży walut obowiązujące przy dokonywaniu wpłaty albo wypłaty, zgodnie z zasadami 

stosowania kursów walut w SGB-Banku S.A., określonymi w ust. 2-6, z zastrzeżeniem 

postanowień regulaminu określających zasady rozliczania transakcji dokonywanych przy 

użyciu karty 

§ 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
W przypadku dokonywania zleceń płatniczych w walutach wymienialnych związanych 

z realizacją dyspozycji uznaniowych lub obciążeniowych, Bank stosuje kursy kupna albo 

sprzedaży walut obowiązujące przy dokonywaniu wpłaty albo wypłaty, zgodnie z zasadami 

stosowania kursów walut w SGB-Banku S.A., określonymi w ust. 2-6, z zastrzeżeniem 

postanowień regulaminu określających zasady rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu 

karty oraz wymiany walut realizowanych w Kantorze SGB. 

§ 19 ust. 2 
Użytkownik karty może dokonać wpłaty gotówki na rachunek  rozliczeniowy do 

§ 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
Posiadacz rachunku/Użytkownik karty może dokonać wpłaty gotówki na rachunek  
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którego została wydana karta we wpłatomacie Banku4    za pomocą użytkowanej 

karty; identyfikacja rachunku oraz autoryzacja transakcji przez użytkownika karty 

odbywa się poprzez numer używanej karty. 

rozliczeniowy do którego został wydany instrument płatniczy we wpłatomacie Banku5    ; 

identyfikacja rachunku oraz autoryzacja transakcji przez użytkownika karty odbywa się 

poprzez numer użytkowanego instrumentu płatniczego 

§ 22 
Podstawą identyfikacji posiadacza rachunku i/lub odbiorcy na zleceniu płatniczym jest 

numer rachunku w standardzie NRB lub w standardzie IBAN oraz nazwa posiadacza 

rachunku, z wyjątkiem wpłat dokonanych we wpłatomacie Banku, gdzie identyfikacja 

rachunku oraz użytkownika karty odbywa się na podstawie numeru karty.  

 

§ 22 otrzymuje brzmienie: 
Podstawą identyfikacji posiadacza rachunku i/lub odbiorcy na zleceniu płatniczym jest 

numer rachunku w standardzie NRB lub w standardzie IBAN oraz nazwa posiadacza 

rachunku, z wyjątkiem wpłat dokonanych we wpłatomacie Banku, gdzie identyfikacja 

rachunku oraz użytkownika karty odbywa się na podstawie numeru  instrumentu 

płatniczego. 

§ 34  
1. Bank nie zrealizuje otrzymanego polecenia zapłaty w następujących przypadkach: 

1) brak jest zgody lub zgoda na realizację polecenia zapłaty została cofnięta; 

2) kwota dostępnych środków na rachunku jest niewystarczająca na pokrycie   

kwoty polecenia zapłaty i należnych Bankowi prowizji lub opłat; 

3) rachunek został zamknięty; 

4) posiadacz rachunku złożył odwołanie niezrealizowanego polecenia 

zapłaty.   

2. Posiadaczowi rachunku, przysługuje prawo zwrotu zrealizowanego polecenia 

zapłaty, bez podania przyczyny, w terminie 8 tygodni od dnia dokonania 

obciążenia rachunku. 

3. Zwrot kwoty zrealizowanego polecenia zapłaty po upływie terminu, o którym 

mowa w ust. 2, nie jest możliwy. 

4. Dyspozycję zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty posiadacz może złożyć w 

placówce Banku, podając następujące dane: 

1) imię i nazwisko, adres/nazwę i siedzibę posiadacza rachunku; 

2) NRB płatnika; 

3) unikatowy identyfikator płatności (IDP) (tytuł płatności);  

4) unikatowy identyfikator odbiorcy NIP odbiorcy, jeśli jest w jego 

posiadaniu lub NIW wraz z adnotacją „zwrot; 

5) kwotę polecenia zapłaty. 

5. 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 zwracanego polecenia zapłaty, 

powiększoną o odsetki należne posiadaczowi rachunku z tytułu oprocentowania 

jego rachunku za okres od dnia obciążenia rachunku do dnia poprzedzającego 

dzień złożenia przez posiadacza rachunku żądania zwrotu. 

6. W sprawach spornych posiadacz rachunku kontaktuje się z odbiorcą.  

 

 

  

§ 34 otrzymuje brzmienie: 
1. Bank nie zrealizuje otrzymanego polecenia zapłaty w następujących przypadkach: 

1) zgoda na realizację polecenia zapłaty została cofnięta lub braku  takiej zgody; 

2) kwota dostępnych środków na rachunku jest niewystarczająca na pokrycie kwoty 

polecenia zapłaty i należnych Bankowi prowizji lub opłat; 

3) rachunek został zamknięty; 

4) posiadacz rachunku złożył odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty.   

5) posiadacz złożył dyspozycję zablokowania rachunku dla obciążeń w formie 

poleceń zapłaty. 

2. Posiadaczowi rachunku będącego konsumentem, przysługuje prawo żądania zwrotu 

zrealizowanego polecenia zapłaty, bez podania przyczyny, w terminie 8 tygodni od 

dnia obciążenia rachunku; w stosunku do płatników nie będących konsumentami w 

rozumieniu Kodeksu Cywilnego termin na złożenie żądania zwrotu polecenia zapłaty 

wynosi 5 dni roboczych od dnia obciążenia rachunku 

3. Zwrot kwoty zrealizowanego polecenia zapłaty na żądanie złożone po upływie 

terminu, o którym mowa w ust. 2, nie jest możliwy. 

4. Dyspozycję zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty posiadacz może złożyć w 

placówce Banku, podając następujące dane: 

1) imię i nazwisko, adres/nazwę i siedzibę posiadacza rachunku; 

2) NRB płatnika; 

3) unikatowy identyfikator płatności (IDP) (tytuł płatności);  

4) unikatowy identyfikator odbiorcy (NIP odbiorcy), jeśli jest w jego posiadaniu  

NIW wraz z adnotacją „zwrot”; 

5) kwotę polecenia zapłaty. 

5. Bank w terminie niezwłocznie, a najpóźniej w następnym dniu roboczym  dni 

roboczych od dnia otrzymania żądania zwrotu przywraca rachunek do stanu jaki 

istniałby, gdyby nie miała miejsca realizacja polecenia zapłaty; Bank uznaje rachunek 

kwotą zwracanego polecenia zapłaty, powiększoną o odsetki należne posiadaczowi 

rachunku z tytułu oprocentowania jego rachunku za okres od dnia obciążenia rachunku 

do dnia poprzedzającego dzień złożenia przez posiadacza rachunku żądania zwrotu. 

6. W sprawach spornych posiadacz rachunku kontaktuje się z odbiorcą.  
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§36c ust.5 
Do zarządcy sukcesyjnego mają odpowiednie zastosowanie postanowienia niniejszego 

regulaminu odnoszące się do posiadacza rachunku, chyba że przepisy prawa stanowią 

inaczej lub umowy stanowią inaczej przy czym Bank nie wydaje kart płatniczych oraz 

dostępów do bankowości elektronicznej. 

§36c ust.5 otrzymuje brzmienie: 
Do zarządcy sukcesyjnego mają odpowiednie zastosowanie postanowienia niniejszego 

regulaminu odnoszące się do posiadacza rachunku, chyba że przepisy prawa stanowią 

inaczej lub umowy stanowią inaczej przy czym Bank nie wydaje kart płatniczych, 

instrumentów płatniczych oraz środków identyfikacji elektronicznej. 

 §39 ust. 2 
Postanowienia zawarte w ust. 1 pkt 2 nie mają zastosowania do lokat terminowych 

promocyjnych i lokat „Skarbonka”(nieodnawiających się), w przypadku których, po 

okresie umownym, środki wraz z odsetkami zostają przeksięgowane na wskazany przez 

posiadacza rachunek lub wypłacone   w kasie placówki Banku; w przypadku braku 

jakiejkolwiek dyspozycji posiadacza rachunku, w dniu następującym po upływie okresu 

umownego, Bank przeksięguje środki wraz z należnymi odsetkami na nieoprocentowany 

rachunek techniczny. 

§39 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
Postanowienia zawarte w ust. 1 pkt 2 nie mają zastosowania do lokat terminowych 

promocyjnych (nieodnawiających się), w przypadku których, po okresie umownym, środki 

wraz z odsetkami zostają przeksięgowane na wskazany przez posiadacza rachunek lub 

wypłacone   w kasie placówki Banku; w przypadku braku jakiejkolwiek dyspozycji posiadacza 

rachunku, w dniu następującym po upływie okresu umownego, Bank przeksięguje środki wraz 

z należnymi odsetkami na nieoprocentowany rachunek techniczny. 

Rozdział 5. Karty  
Zapisy rozdziału 5 od § 42 do § 65 włącznie   przenosi się do załącznika nr 2 

niniejszego regulaminu. 

Rozdział 5 otrzymuje nazwę: 
Instrumenty płatnicze i usługi mobilne   

 §42 otrzymuje brzmienie: 
Zasady wydawania i funkcjonowania instrumentów płatniczych i usług mobilnych stanowią 

Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

Zapisy rozdziału 6 od § 66 do § 85 włącznie przenosi się do załącznika nr 3 

niniejszego regulaminu. 
§43 otrzymuje brzmienie: 
Zasady udostępniania i funkcjonowania elektronicznych kanałów dostępu stanowią 

Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

Usuwa się :Rozdział 7. Usługa Home banking  

 
Rozdział 7 otrzymuje nazwę: 
Kantor SGB6  

 §44 otrzymuje brzmienie: 
Zasady świadczenia usługi Kantor SGB za pośrednictwem bankowości elektronicznej 

stanowią Załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 

§87, §88,  §89 otrzymują brzmienie § 45, §46, §47 

§90 otrzymują brzmienie § 48 

§90 ust. 1 
Za czynności związane z obsługą rachunków, wydawaniem i obsługą kart oraz 

świadczeniem usług bankowości elektronicznej, o których mowa  w umowie,  Bank 

pobiera opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w Banku taryfą, z której wyciąg 

placówka Banku wydaje posiadaczowi rachunku przy zawieraniu stosownej umowy. 

§48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                                                                            
Za czynności związane z obsługą rachunków, wydawaniem i obsługą instrumentów 

płatniczych, w tym  kart oraz świadczeniem usług bankowości elektronicznej, o których 

mowa  w umowie,  Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w Banku taryfą, 

z której wyciąg placówka Banku wydaje posiadaczowi rachunku przy zawieraniu stosownej 

umowy. 

§ 91, §92, §93, §94, §95 Otrzymują brzmienie §49, § 50, § 51, §52, § 53 
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§ 97 otrzymuje brzmienie §54 

§ 97 ust.3 pkt 1 
odmowy akceptacji karty przez punkt akceptujący lub odmowę wypłaty gotówki 

z przyczyn niezależnych od Banku; 

§ 97 ust.3 pkt 7 
zastrzeżenia karty przez użytkownika karty; 

§ 97 ust.3 pkt 9 
uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia karty; 

§ 97 ust.3 pkt 14 
zaniechania przez użytkownika karty postępowania określonego w § 63; 

§ 97 ust.3 pkt 15 
posługiwania się kartą niezgodnie z umową,  niniejszym regulaminem względnie 

odpowiednim, odrębnym regulaminem rachunku lub niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

§54 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
odmowy akceptacji instrumentu płatniczego przez punkt akceptujący lub odmowę wypłaty 

gotówki z przyczyn niezależnych od Banku; 

§54 ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
zastrzeżenia instrumentu płatniczego przez użytkownika; 

§54 ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 
uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia instrumentu płatniczego; 

§54 ust. 3 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

zaniechania przez użytkownika  zastrzeżenia instrumentu płatniczego ;  

§54 ust. 3 pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

posługiwania się instrumentem płatniczym niezgodnie z umową,  niniejszym regulaminem 

względnie odpowiednim, odrębnym regulaminem rachunku lub niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

§ 98 otrzymuje brzmienie §55 

§ 98 ust. 2 pkt 5 
gdy do operacji doszło wskutek opóźnienia użytkownika systemu w wykonaniu 

obowiązków określonych w § 83 ust. 1;  

§ 98 ust. 2 pkt 6 
gdy użytkownik systemu/ pasywny użytkownik systemu doprowadził do operacji 

umyślnie, pomimo zgłoszenia dyspozycji zablokowania dostępu do systemu lub 

powiadomienia, o którym mowa w § 83 ust. 1; 

§55 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
gdy do operacji doszło wskutek opóźnienia użytkownika systemu w wykonaniu obowiązku 

zastrzeżenia środka identyfikacji elektronicznej opisanych w załączniku nr 3 do niniejszego 

regulaminu; 

§55 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
gdy użytkownik systemu/ pasywny użytkownik systemu doprowadził do operacji umyślnie, 

pomimo zgłoszenia dyspozycji zablokowania dostępu do systemu lub powiadomienia, o 

którym mowa w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu; 

§ 99 , § 100 otrzymuje brzmienie §56, § 57 

§ 100 ust. 1 
Posiadacz rachunku nie ponosi odpowiedzialności za operacje dokonane kartą, za 

pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, przy użyciu czeków, od momentu 

złożenia dyspozycji zastrzeżenia karty/środków identyfikacji 

elektronicznej/czeków/instrumentu płatniczego, z zastrzeżeniem ust. 5 i ust. 6. 

§ 100 ust. 2 
Posiadacza rachunku obciążają operacje dokonane przez: 

1) użytkowników kart oraz osoby, którym użytkownik karty udostępnił kartę 

lub ujawnił PIN lub ujawnił osobiste hasło używane w usłudze 3D-Secure; 

2) użytkowników systemu/ pasywnych użytkowników systemu oraz osoby, 

którym użytkownik systemu/ pasywny użytkownik systemu udostępnił 

środki identyfikacji elektronicznej; 

3) osobę uprawnioną przy użyciu czeków. 

§ 100 ust. 4 
Zasad odpowiedzialności posiadacza rachunku określonych w ust. 3 nie stosuje się w    

przypadku, gdy: 
1) posiadacz rachunku/ /użytkownik karty nie miał możliwości stwierdzenia 

§57 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
Posiadacz rachunku nie ponosi odpowiedzialności za operacje dokonane instrumentem 

płatniczym, za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, przy użyciu czeków, od 

momentu złożenia dyspozycji zastrzeżenia środków identyfikacji 

elektronicznej/czeków/instrumentu płatniczego, z zastrzeżeniem ust. 5 i ust. 6. 

§57 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
Posiadacza rachunku obciążają operacje dokonane przez użytkowników: 

1) instrumentów płatniczych oraz osoby, którym użytkownik  udostępnił instrument 

płatniczy lub ujawnił PIN lub ujawnił osobiste hasło używane w usłudze 3D-Secure lub 

hasło stałe; 

2) systemu/ pasywnych użytkowników systemu oraz osoby, którym użytkownik systemu/ 

pasywny użytkownik systemu udostępnił środki identyfikacji elektronicznej; 

3) osobę uprawnioną przy użyciu czeków. 

§57 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
Zasad odpowiedzialności posiadacza rachunku określonych w ust. 3 nie stosuje się w    

przypadku, gdy: 
1) posiadacz rachunku/ użytkownik karty użytkownik systemu nie miał możliwości 



utraty, kradzieży lub przywłaszczenia karty przed wykonaniem transakcji 

płatniczej, z wyjątkiem przypadku gdy użytkownik karty działał umyślnie, 

lub 

2) utrata karty/instrumentu płatniczego przed wykonaniem transakcji płatniczej 

została spowodowana działaniem lub zaniechaniem ze strony pracownika, 

agenta lub oddziału Banku lub dostawcy usług technicznych świadczonych 

na rzecz Banku w celu wspierania świadczenia usług płatniczych. 

§ 100 ust. 5 
Posiadacz rachunku odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze w pełnej 

wysokości, jeżeli użytkownik karty/użytkownik systemu/użytkownik pasywny 

doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem 

rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa 

w § 52 ust. 1, § 72 ust. 1 oraz w  § 83 ust. 1. 

§ 100 ust. 6 
Posiadacza rachunku obciążają nieautoryzowane transakcje płatnicze dokonane po 

zastrzeżeniu karty/środków identyfikacji elektronicznej, jeśli doszło do nich z winy 

umyślnej odpowiednio użytkownika karty /użytkownika systemu/użytkownika 

pasywnego.  

§ 100 ust. 8 
Posiadacz karty ponosi odpowiedzialność za dokonane przy użyciu karty i 

autoryzowane zgodnie z postanowieniami § 54-§ 55:  
1) operacje gotówkowe; 

2) operacje bezgotówkowe; 

inne czynności określone w umowie  lub regulaminie. 

§ 100 ust. 9 
Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu jeszcze nierozliczonych 

przez Bank transakcji dokonanych wszystkimi kartami wydanymi do jego rachunku w 

przypadku zamknięcia przez niego rachunku. 

stwierdzenia utraty, kradzieży lub przywłaszczenia instrumentu płatniczego przed 

wykonaniem transakcji płatniczej, z wyjątkiem przypadku gdy użytkownik  

działał umyślnie, lub 

2) utrata instrumentu płatniczego przed wykonaniem transakcji płatniczej została 

spowodowana działaniem lub zaniechaniem ze strony pracownika, agenta lub 

oddziału Banku lub dostawcy usług technicznych świadczonych na rzecz Banku w 

celu wspierania świadczenia usług płatniczych. 

§57 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
Posiadacz rachunku odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze w pełnej 

wysokości, jeżeli użytkownik karty/użytkownik systemu/użytkownik pasywny doprowadził 

do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa 

naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w  załączniku nr 2 , i w 

załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu. 

§57 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
Posiadacza rachunku obciążają nieautoryzowane transakcje płatnicze dokonane po 

zastrzeżeniu instrumentu płatniczego/środków identyfikacji elektronicznej, jeśli doszło do 

nich z winy umyślnej odpowiednio użytkownika karty /użytkownika systemu/użytkownika 

pasywnego. 

§57 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
Posiadacz karty ponosi odpowiedzialność za dokonane przy użyciu karty/instrumentów 

płatniczych i autoryzowane zgodnie z postanowieniami  w załączniku nr 2 do niniejszego 

regulaminu:  

1) operacje gotówkowe; 

2) operacje bezgotówkowe; 

3) inne czynności określone w umowie  lub regulaminie. 

§57 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 
Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu jeszcze nierozliczonych przez 

Bank transakcji dokonanych wszystkimi instrumentami płatniczymi wydanymi do jego 

rachunku w przypadku zamknięcia przez niego rachunku 

§ 101, §102, § 103, § 104 otrzymują brzmienie § 58, § 59, § 60, § 61 

§ 104 ust. 1 
Bank ma prawo do zmiany, bez zgody posiadacza rachunku, limitów i ograniczeń 

dotyczących kwot dokonywanych operacji kartami płatniczymi, w przypadku 

nieterminowej spłaty należności przez posiadacza lub stwierdzenia zagrożenia ich 

terminowej spłaty. 

§61 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
Bank ma prawo do zmiany, bez zgody posiadacza rachunku, limitów i ograniczeń 

dotyczących kwot dokonywanych operacji instrumentami płatniczymi w tym kartami 

płatniczymi, w przypadku nieterminowej spłaty należności przez posiadacza lub 

stwierdzenia zagrożenia ich terminowej spłaty. 

§ 105, §106 otrzymują brzmienie § 62, § 63 
 §63  słowo kart zastępuje się słowem instrumentów płatniczych 

§ 107, § 108, § 109, § 110, §111, §112, §113 otrzymują brzmienie § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, §69, §70, 

§113 
Po upływie okresu wypowiedzenia, Bank zastrzega niewykorzystane blankiety 

czekowe, czeki, karty, środki identyfikacji elektronicznej oraz blokuje dostęp dla 

wszystkich użytkowników systemu do elektronicznych kanałów dostępu. 

  §70 otrzymuje brzmienie: 
Po upływie okresu wypowiedzenia, Bank zastrzega niewykorzystane blankiety czekowe, 

czeki, instrumenty płatnicze, środki identyfikacji elektronicznej oraz blokuje dostęp dla 

wszystkich użytkowników systemu do elektronicznych kanałów dostępu. 



 

§ 114 otrzymuje brzmienie § 71 

§ 114 ust.2 pkt 9 
udostępnianie karty i PIN osobom nieuprawnionym; 

§71 ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 
udostępnianie instrumentu płatniczego i PIN osobom nieuprawnionym; 

§ 115 otrzymuje brzmienie § 72 

§ 115 ust. 4 

Do momentu aż saldo na rachunku VAT nie będzie równe zeru tzn. środki na nim 

zgromadzone  nie zostaną przekazane zgodnie z § 112 ust. 3, zarówno rachunek VAT 

jak i rachunek rozliczeniowy do którego jest prowadzony rachunek VAT nie zostaną 

zamknięte. 

 

§72 ust. 4 pkt  otrzymuje brzmienie: 
Rachunek rozliczeniowy i prowadzony dla niego rachunek VAT zostają zamknięte, a środki 

z rachunku VAT Bank przekazuje zgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku, z 

zastrzeżeniem  obowiązujących przepisów prawa na: rachunek rozliczeniowy lub inny 

rachunek VAT albo rachunek techniczny7. Przy czym rachunek rozliczeniowy i prowadzony 

dla niego rachunek VAT nie mogą zostać zamknięte, do momentu aż saldo na rachunku 

VAT nie będzie równe zeru.  

§ 116, § 117, § 118, § 119 § 73, § 74, § 75, § 76 

§ 119 

W sprawach, które nie zostały uregulowane w regulaminie mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, z zastrzeżeniem iż nie mają zastosowania 

postanowienia Działu II i Działu III w zakresie wskazanym w art. 33 ustawy o 

usługach płatniczych, o ile umowa lub regulamin nie stanowią inaczej. 

§76 otrzymuje brzmienie: 
Nie mają zastosowania postanowienia Działu II i Działu III w zakresie wskazanym w art. 33 

ustawy o usługach płatniczych, o ile umowa  lub regulamin nie stanowią inaczej. 
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 Opcja dostępna po wejściu w życie stosownych przepisów ustawowych w tym zakresie.  


