L. Dz. 139/Zarząd/2017

Września, dnia 26 maja 2017 roku

Szanowni Państwo !
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 3 lipca 2017 roku zmianie ulega „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych
dla klientów indywidualnych w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni”. Proponowane zmiany wynikają z dostosowania zapisów Regulaminu do
przepisów Ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o zmianie
ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, oraz Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
Zakres zmian w Regulaminie:

Zapisy dotychczasowe
2)

5)
6)

Zapisy aktualne

§2
agent rozliczeniowy – Bank lub innego dostawcę w rozumieniu
przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych
(j.t. Dz. U. z 2014 poz. 873, z późń.zm.),
zawierającego z akceptantami umowy o przyjmowanie zapłaty
przy użyciu instrumentów płatniczych w rozumieniu ustawy
o usługach płatniczych;
antena zbliżeniowa NFC – elektroniczne urządzenie wbudowane w
telefon NFC, komunikujące się z terminalem POS i umożliwiające
dokonanie transakcji zbliżeniowej;
aplikacja operatora – aplikację udostępnioną przez operatora sieci
komórkowej, instalowaną przez posiadacza karty/użytkownika karty w
telefonie NFC, umożliwiającą instalację karty NFC na karcie SIM NFC;

2)

5)
6)

12)
18)
12) brak zapisu
18) brak zapisu

19)

19) brak zapisu

20)

17) dostępne

środki – saldo rachunku powiększone o kwotę
niewykorzystanego kredytu odnawialnego w ROR, pomniejszone o
sumę środków zablokowanych na rachunku w celu rozliczenia
dyspozycji dotyczącą tych środków ( w tym wymaganych należności
Banku powstających w związku ze złożeniem takich dyspozycji) lub
zablokowanych na wniosek posiadacza rachunku w innym celu;

29)

29) brak zapisu
33)

§2
agent rozliczeniowy – Bank lub innego dostawcę w rozumieniu
przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r.o usługach płatniczych,
prowadzącego działalność w zakresie świadczenia usługi płatniczej
polegającej na umożliwianiu wykonania transakcji płatniczych,
zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem,
instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności na obsłudze
autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów
płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu
przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem
czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach
systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku
(acquiring), w tym agenta rozliczeniowego w rozumieniu art. 2 pkt 1
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z
dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do
transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (Dz.Urz. UE L
123 z 19.05.2015, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE)
2015/751);
antena zbliżeniowa NFC – elektroniczne urządzenie wbudowane w
urządzenie mobilne, komunikujące się z terminalem POS i
umożliwiające dokonanie transakcji zbliżeniowej;
aplikacja mobilna karty (Portfel SGB) – aplikację udostępnioną przez
Bank, instalowaną przez posiadacza karty/użytkownika karty na
urządzeniu mobilnym, umożliwiającą instalację karty mobilnej w celu
dokonywania transakcji; instalacja aplikacji następuje po zawarciu
umowy licencyjnej z Bell ID na korzystanie z oprogramowania przez
posiadacza urządzenia mobilnego; wzór umowy licencyjnej znajduje się
na stronie internetowej Banku;
Bell ID– Bell Identification B.V. z siedzibą w Rotterdamie (Holandia),
właściciel oprogramowania mWallet SDK;
dostawca przekazujący - dostawcę usług płatniczych, który przekazuje
dostawcy przyjmującemu informacje wymagane w celu przeniesienia
rachunku płatniczego;
dostawca przyjmujący - dostawcę usług płatniczych, któremu
dostawca przekazujący przekazuje informacje wymagane w celu
przeniesienia rachunku płatniczego;
dostępne środki – saldo rachunku powiększone o kwotę
niewykorzystanego kredytu w rachunku płatniczym/kredytu
odnawialnego w ROR, pomniejszone o sumę środków zablokowanych
na rachunku w celu rozliczenia dyspozycji dotyczącą tych środków (
w tym wymaganych należności Banku powstających w związku ze
złożeniem takich dyspozycji) lub zablokowanych na wniosek
posiadacza rachunku w innym celu;
karta mobilna – kartę debetową Visa, wydawaną w postaci aplikacji
płatniczej instalowanej na urządzeniu mobilnym posiadacza
karty/użytkownika karty, pozwalającą na dostęp do środków
zgromadzonych na rachunku i umożliwiającą dokonywanie w ciężar
rachunku transakcji zbliżeniowych do wysokości dostępnych środków
w ramach obowiązujących limitów;
kredyt w rachunku płatniczym/kredyt odnawialny w ROR - kredyt w
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym w rozumieniu art. 5 pkt 4
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, oraz kredyt
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33) brak zapisu

46)
47)

46) brak zapisu

44) organizacja

płatnicza – instytucję finansową lub organizację
zajmującą się rozliczaniem transakcji dokonywanych przy użyciu kart
płatniczych wydanych w ramach tej instytucji / organizacji (np. Visa
lub MasterCard);

55)

55) brak zapisu

56)
56) brak zapisu
59)

54) posiadacz karty – posiadacz rachunku, który – na podstawie zawartej
z bankiem umowy o kartę – dokonuje w swoim imieniu i na swoją
rzecz określonych w tej umowie operacji przy użyciu karty lub karty
NFC;
56) potwierdzenie – dokument potwierdzający otwarcie i prowadzenie
przez Bank dla klienta rachunku, wskazujący elementy przedmiotowo
istotne zawartej umowy w części dotyczącej odpowiedniego rachunku
bankowego;
65) brak zapisu

61)
65)

67)
71)
61) rachunek – każdego rodzaju rachunek otwierany i prowadzony przez
Bank dla posiadacza rachunku na podstawie umowy lub innej umowy
o prowadzenie rachunku bankowego, posiadający unikalny 26cyfrowy numer NRB;
71) brak zapisu

86)

81) transakcja

zbliżeniowa (transakcja bezstykowa) – transakcję
bezgotówkową dokonaną przy użyciu karty lub karty NFC w punkcie
usługowo-handlowym zaopatrzonym w terminal z czytnikiem
zbliżeniowym, polegającą na realizacji płatności poprzez zbliżenie
karty lub telefonu NFC do czytnika zbliżeniowego; warunkiem
dokonywania transakcji zbliżeniowych jest posiadanie karty
wyposażonej w taką funkcjonalność;
82) umowa – umowę o prowadzenie rachunków bankowych, na podstawie
której Bank otwiera i prowadzi dla Posiadacza rachunki bankowe;
90) brak zapisu

87)
90)
91)

94)
91) brak zapisu

95)

87) usługa cash back – usługę umożliwiającą wypłatę gotówki z kasy
punktu handlowo-usługowego przy jednoczesnym dokonywaniu
płatności kartą lub kartą NFC; maksymalna wysokość wypłaty w
usłudze cash back jest określana przez organizację płatniczą, a

płatniczy, o którym mowa w art. 74 ust. 3 ustawy o usługach
płatniczych;
oprogramowanie – należącą do Bell ID wtyczkę mWallet SDK do
obsługi transakcji dokonywanych kartą mobilną, stanowiącą
integralną część aplikacji mobilnej karty;
organizacja płatnicza – organizację kartową oraz podmiot, w tym
organ lub organizację, określający zasady funkcjonowania schematu
płatniczego oraz odpowiedzialny za podejmowanie decyzji
dotyczących funkcjonowania schematu płatniczego (np. Visa lub
MasterCard);
podstawowy rachunek płatniczy (PRP) – rachunek płatniczy
dedykowany dla klienta indywidualnego, dla którego żaden z
dostawców wskazanych w § 45 regulaminu nie prowadzi innego
rachunku płatniczego, umożliwiający wykonywanie wyłącznie
transakcji, o których mowa w § 45 regulaminu, który Bank jest
zobowiązany prowadzić na zasadach wynikających z przepisów
ustawy o usługach płatniczych;
polecenie przelewu - usługę płatniczą polegającą na uznaniu rachunku
płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z
rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług
płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie
dyspozycji udzielonej przez płatnika;
posiadacz karty – posiadacza rachunku, który – na podstawie zawartej
z bankiem umowy o kartę – dokonuje w swoim imieniu i na swoją
rzecz określonych w tej umowie operacji przy użyciu karty/ karty
mobilnej;
potwierdzenie – umowa w części dotyczącej odpowiedniego
rachunku;
przeniesienie rachunku płatniczego między dostawcami mającymi
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przekazanie, z
upoważnienia klienta, przez dostawcę przekazującego dostawcy
przyjmującemu informacji o wszystkich lub niektórych zleceniach
stałych dotyczących poleceń przelewu oraz regularnie przychodzących
na rachunek płatniczy prowadzony dla klienta przez dostawcę
przekazującego poleceniach przelewu i poleceniach zapłaty, w ramach
rachunku płatniczego albo jakiegokolwiek dodatniego salda, z
rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przekazującego
na rachunek płatniczy otwarty dla klienta przez dostawcę
przyjmującego, w walucie rachunku płatniczego, którego dotyczą
przekazywane informacje, łącznie z ewentualnym zamknięciem
rachunku płatniczego prowadzonego dla klienta przez dostawcę
przekazującego;
rachunek – każdego rodzaju rachunek otwierany i prowadzony przez
Bank dla posiadacza rachunku na podstawie umowy, posiadający
unikalny 26-cyfrowy numer NRB;
rachunek płatniczy – rachunek prowadzony dla jednego lub większej
liczby posiadaczy służący do wykonywania transakcji płatniczych,
przy czym przez rachunek płatniczy rozumie się także rachunek
bankowy oraz rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, jeżeli rachunki te służą do wykonywania transakcji
płatniczych;
transakcja zbliżeniowa (transakcja bezstykowa) – transakcję
bezgotówkową dokonaną przy użyciu karty/karty mobilnej w punkcie
usługowo-handlowym zaopatrzonym w terminal z czytnikiem
zbliżeniowym, polegającą na realizacji płatności poprzez zbliżenie
karty lub urządzenia mobilnego do czytnika zbliżeniowego;
warunkiem dokonywania transakcji zbliżeniowych jest posiadanie
karty wyposażonej w taką funkcjonalność;
umowa/umowa ramowa – umowę o prowadzenie rachunków, na
podstawie której Bank otwiera i prowadzi dla posiadacza rachunki ;
urządzenie mobilne – telefon komórkowy z bezprzewodowym
dostępem do internetu z systemem operacyjnym Android w wersji co
najmniej 4.4, umożliwiające zainstalowanie i obsługę karty mobilnej;
urządzenie
samoobsługowe – urządzenie
elektroniczne
za
pośrednictwem którego posiadacz rachunku może samodzielnie lub
poprzez
pełnomocnika dokonywać
czynności
określonych
w regulaminie w ciężar rachunku, bankomat umożliwiający w
szczególności dokonywanie wypłat z rachunku;
usługa cash back – usługę umożliwiającą wypłatę gotówki z kasy
punktu handlowo-usługowego przy jednoczesnym dokonywaniu
płatności kartą/kartą mobilną; maksymalna wysokość wypłaty w
usłudze cash back jest określana przez organizację płatniczą, a
informacja o wysokości kwoty podawana jest klientowi przez punkt
handlowo-usługowy; usługa jest dostępna w punktach oznaczonych
logo MasterCard/Maestro Płać i wypłacaj lub Visa Cash back;
usługi powiązane z rachunkiem płatniczym - usługi świadczone w
ramach otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunku płatniczego, w
tym usługi płatnicze, które wiążą się z korzystaniem z rachunku
płatniczego, transakcje płatnicze oparte na jednym z następujących
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informacja o wysokości kwoty podawana jest klientowi przez punkt
handlowo-usługowy; usługa jest dostępna w punktach oznaczonych
logo MasterCard/Maestro Płać i wypłacaj lub Visa Cash back;
95) brak zapisu

dokumentów w postaci papierowej, wystawionych na Bank w celu
postawienia środków pieniężnych do dyspozycji odbiorcy:
a) czeku zgodnego z Konwencją w sprawie jednolitej ustawy o
czekach (Dz.U. z 1937 r. poz. 181),
b) czeku podobnego do czeku, o którym mowa w lit. a, który
podlega przepisom państw członkowskich niebędących stroną
konwencji, o której mowa w lit. a,
c) weksla trasowanego zgodnego z Konwencją w sprawie jednolitej
ustawy o wekslach trasowanych i własnych (Dz.U. z 1937 r. poz.
175),
d) weksla trasowanego podobnego do weksla, o którym mowa w
lit. c, który podlega przepisom państw członkowskich
niebędących stroną konwencji, o której mowa w lit. c,
e) znaku legitymacyjnego, w tym voucherów,
f) czeku podróżnego,
g) przekazu pocztowego w rozumieniu aktów Światowego Związku
Pocztowego;
oraz kredyt w rachunku płatniczym i przekroczenie salda na
rachunku.
98) użytkownik karty – osobę fizyczną, której dane identyfikacyjne są
umieszczone na karcie, upoważnioną przez posiadacza rachunku do
dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz operacji przy użyciu
karty, określonych w umowie o kartę; w przypadku karty mobilnej –
osoba, która jest użytkownikiem urządzenia mobilnego;
108) wydawca licencjonowany – SGB-Bank S.A., na licencji którego
wydawana jest karta/ karta mobilna;
111) zastrzeżenie karty – czynność polegającą na nieodwołalnym
uniemożliwieniu dokonywania operacji przy użyciu karty/karty
mobilnej;

90) użytkownik karty – osobę fizyczną, której dane identyfikacyjne są
umieszczone na karcie, upoważnioną przez posiadacza rachunku do
dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz operacji przy użyciu
karty, określonych w umowie o kartę; w przypadku karty NFC, osoba,
która jest użytkownikiem telefonu NFC;
100) wydawca licencjonowany – SGB-Bank S.A., na licencji którego
wydawana jest karta lub karta NFC;
103) zastrzeżenie karty- czynność polegającą na nieodwołalnym
uniemożliwieniu dokonywania operacji przy użyciu karty lub
karty NFC;
§4
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach jednej osoby są wolne od
zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu
wykonawczego do wysokości i na zasadach określonych w przepisach
Prawa bankowego.
1.

2.
3.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

§4
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach jednej osoby są wolne od
zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu
wykonawczego do wysokości i na zasadach określonych w przepisach
Prawa bankowego Kodeksu postępowania cywilnego lub odpowiednio
Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 11
1. Klient występujący o otwarcie rachunku zobowiązany jest okazać
pracownikowi Banku ważny dokument tożsamości; pracownik Banku
może zażądać okazania dodatkowego dokumentu tożsamości.
2. Osoby reprezentujące SKO lub PKZP ubiegające się o otwarcie
rachunku obowiązane są okazać pracownikowi Banku dokumenty
uprawniające do działania w imieniu i na rzecz tych organizacji oraz
dokument tożsamości.

§ 11
Otwarcie rachunku następuje po zawarciu przez Bank i klienta umowy
w formie pisemnej, lub elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 2, po
przedłożeniu wymaganego przez Bank ważnego dokumentu
tożsamości klienta; pracownik Banku może zażądać okazania
dodatkowego dokumentu tożsamości.
Umowa w części dotyczącej ROR , może być zawarta tylko w formie
pisemnej.
Osoby reprezentujące SKO lub PKZP ubiegające się o otwarcie
rachunku obowiązane są okazać pracownikowi Banku dokumenty
uprawniające do działania w imieniu i na rzecz tych organizacji oraz
dokument tożsamości.
§ 12
Warunkiem otwarcia rachunku jest zawarcie umowy, a jeżeli umowa
lub regulamin określa kwotę minimalną dla danego rodzaju rachunku
− wpłata w wysokości nie mniejszej niż kwota minimalna.
Otwarcie zindywidualizowanego rachunku, następuje poprzez
złożenie przez posiadacza rachunku dyspozycji otwarcia rachunku na
warunkach określonych w ofercie Banku oraz wydanie przez Bank
potwierdzenia zawarcia umowy, stanowiącego integralną część
umowy.
Na dowód otwarcia rachunku, posiadacz rachunku otrzymuje jeden
egzemplarz umowy, potwierdzenie – a także kopię karty wzorów
podpisów - w przypadku rachunków prowadzonych dla SKO lub
PKZP.
Na dowód otwarcia rachunku oszczędnościowego na rzecz SKO,
oprócz dokumentów wymienionych w ust. 3, Bank może wydać
posiadaczowi rachunku inny dokument potwierdzający otwarcie
rachunku
i obowiązujące warunki umowy w części dotyczącej rachunku.
Wydanie dokumentu, o którym mowa w ust. 4, zwalnia Bank z
obowiązku przesyłania posiadaczowi rachunku wyciągów z rachunku.
Posiadacz rachunku zobowiązany jest do kontrolowania stanu
środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, w szczególności
na podstawie wpisów dokonywanych w dokumencie, o którym mowa
w ust. 5.

1.
2.

3.

4.

§ 12
Warunkiem otwarcia rachunku jest zawarcie umowy, a jeżeli umowa
lub regulamin określa kwotę minimalną dla danego rodzaju rachunku −
wpłata w wysokości nie mniejszej niż kwota minimalna.
Otwarcie zindywidualizowanego rachunku, następuje poprzez
złożenie przez posiadacza rachunku dyspozycji otwarcia rachunku na
warunkach określonych w ofercie Banku oraz wydanie przez Bank
potwierdzenia zawarcia umowy, stanowiącego integralną część
umowy.
Dyspozycja posiadacza rachunku i potwierdzenie, o których mowa w
ust. 4, mogą mieć:
1) formę pisemną – złożenie dyspozycji następuje bezpośrednio w
placówce Banku; Bank natychmiast po zrealizowaniu przyjętej
dyspozycji wystawia potwierdzenie i wydaje je posiadaczowi
rachunku;
2) postać elektroniczną – złożenie dyspozycji następuje za
pośrednictwem
elektronicznego kanału dostępu; Bank po
zrealizowaniu przyjętej dyspozycji potwierdza posiadaczowi
rachunku otwarcie rachunku i warunki jego prowadzenia
za pośrednictwem tego samego kanału dostępu i w sposób dla
niego właściwy.
Na dowód otwarcia rachunku, posiadacz rachunku otrzymuje jeden
egzemplarz umowy, potwierdzenie – a także kopię karty wzorów
podpisów - w przypadku rachunków prowadzonych dla SKO lub
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PKZP.
Na dowód otwarcia rachunku oszczędnościowego na rzecz SKO,
oprócz dokumentów wymienionych w ust. 4, Bank może wydać
posiadaczowi rachunku inny dokument potwierdzający otwarcie
rachunku
i obowiązujące warunki umowy w części dotyczącej rachunku.
6. Wydanie dokumentu, o którym mowa w ust. 4, zwalnia Bank z
obowiązku przesyłania posiadaczowi rachunku wyciągów z rachunku.
7. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do kontrolowania stanu
środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, w szczególności
na podstawie wpisów dokonywanych w dokumencie, o którym mowa
w ust. 5.
§ 44
Bank na podstawie odrębnej umowy zawartej z posiadaczem rachunku
może udzielić kredytu w rachunku płatniczym, na warunkach określonych w
odpowiednim regulaminie udzielania kredytów konsumenckich.
§ 45
1.
Podstawowy rachunek płatniczy przeznaczony jest dla klientów, dla
których ani bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe, ani oddział banku zagranicznego w rozumieniu art.
4 ust. 1 pkt 20 ustawy - Prawo bankowe, ani instytucja kredytowa w
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy - Prawo bankowe i
odpowiednio oddział instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1
pkt 18 ustawy - Prawo bankowe, ani też spółdzielcza kasa
oszczędnościowo-kredytowa, w ramach działalności wykonywanej
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi innego
rachunku płatniczego w złotych, umożliwiającego wykonywanie
transakcji, o których mowa w ust. 4.
2.
Podstawowy rachunek płatniczy prowadzony jest wyłącznie w
złotych.
3.
Do otwarcia podstawowego rachunku płatniczego nie jest wymagane
dokonanie wpłaty środków pieniężnych, zadeklarowanie określonej
kwoty wpływu środków na ten rachunek, ani też zawarcie
jakiejkolwiek innej umowy o świadczenie usług dodatkowych.
4.
Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia wyłącznie:
1) dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek;
2) dokonywanie wypłaty gotówki z rachunku w placówce Banku na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w godzinach pracy Banku
lub przy użyciu terminala płatniczego, jeżeli klient wyrazi wolę
zawarcia umowy również w zakresie usługi umożliwiającej takie
wypłaty;
3) dokonywanie wypłat gotówki z rachunku w bankomacie na
terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego;
4) wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji
płatniczych, takich jak polecenie zapłaty, w tym jednorazowe
polecenia zapłaty, polecenie przelewu, w tym zlecenia stałe oraz
transakcji przy użyciu karty, w szczególności w urządzeniach
akceptujących instrumenty płatnicze, placówce Banku lub za
pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku,
przy czym w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych
przy użyciu karty płatniczej podstawowy rachunek płatniczy
zapewnia także możliwość dokonywania transakcji płatniczych
bez fizycznego wykorzystania karty oraz możliwość rozliczania
przez Bank transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu
karty płatniczej, powodujących przekroczenie środków
zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt
4 ustawy o kredycie konsumenckim;
5) przechowywanie środków pieniężnych;
6) dostęp do rachunku za pośrednictwem elektronicznych kanałów
dostępu.
§ 46
1.
Bank otwiera i prowadzi podstawowy rachunek płatniczy na
podstawie zawartej z posiadaczem umowy podstawowego rachunku
płatniczego.
2.
Bank udostępnia wnioski o zawarcie umowy podstawowego
rachunku
płatniczego
w
postaci
papierowej
w swoich placówkach, a wzór wniosku - na swojej stronie
internetowej.
3.
Umowa w części dotyczącej podstawowego rachunku płatniczego
jest zawierana na czas nieokreślony, chyba że co innego wynika
z potwierdzenia.
4.
Klient indywidualny występujący o otwarcie podstawowego
rachunku płatniczego składa w Banku wniosek o jego otwarcie, o
którym mowa w ust. 2.
5.
Bank niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni
roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku o zawarcie
umowy podstawowego rachunku płatniczego, zawiera z klientem
umowę albo informuje o odmowie jej zawarcia.
6.
Bank odmawia zawarcia umowy podstawowego rachunku
płatniczego w przypadku:

5.

§ 44
Bank na podstawie odrębnej umowy zawartej z posiadaczem rachunku
może udzielić kredytu odnawialnego w ROR, na warunkach określonych w
odpowiednim regulaminie udzielania kredytów konsumenckich.
§ 45
Brak zapisu

§ 46
Brak zapisu
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7.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

1

§ 63
Karta/karta NFC jest instrumentem płatniczym, przy użyciu którego
posiadacz rachunku lub użytkownik karty w kraju, a w przypadku
kart międzynarodowych za granicą może dysponować środkami
pieniężnymi na rachunku.
Bank wydaje karty: z funkcją zbliżeniową, bez funkcji zbliżeniowej i
karty NFC.
Dysponowanie środkami na rachunku może odbywać się w drodze
dokonywania operacji gotówkowych lub bezgotówkowych, w tym
transakcji zbliżeniowych lub innych czynności określonych w
umowie o kartę lub regulaminie -w punktach akceptujących kartę ,
oznaczonych logo tożsamym z umieszczonym na awersie
i/lub rewersie karty lub karty NFC, o których mowa w ust 4-6.
Operacji gotówkowych, polegających na wypłacie środków
pieniężnych przy użyciu karty lub karty NFC, dokonuje się w:
1) kasach banków, bankomatach lub terminalach POS;
2) innych urządzeniach, akceptujących kartę i umożliwiających
wypłatę środków pieniężnych;
3) punktach handlowo-usługowych umożliwiających skorzystanie z
usługi cash back, jeżeli usługa ta została udostępniona przez Bank,
pod warunkiem, że dane urządzenie umożliwia dokonanie operacji
gotówkowej kartą lub kartą NFC.
Operacji bezgotówkowych dokonuje się w:
1)
terminalach POS;
2)
bankomatach;
3)
innych urządzeniach akceptujących kartę i umożliwiających
dokonywanie płatności bezgotówkowych lub
4)
internecie.
Operacji bezgotówkowych, polegających na dokonaniu przelewu na
dowolny rachunek, dokonuje się w bankomatach lub elektronicznych
terminalach
samoobsługowych,
akceptujących
karty
i
umożliwiających dokonywanie przelewu.
Karty funkcjonują w środowisku elektronicznym, co oznacza, iż:
1) muszą być użyte w chwili dokonywania transakcji w urządzeniu,
przystosowanym do odczytu danych zawartych na karcie lub
karcie
NFC,
wymagających
autoryzacji
posiadacza

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

1) gdy jest to uzasadnione względami ostrożnościowymi
wynikającymi z podejrzenia popełnienia przestępstwa, o którym
mowa w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.Kodeks karny;
2) gdy Bank posiada uprawdopodobnioną informację o udziale
klienta w przestępstwie popełnionym z wykorzystaniem
rachunku płatniczego lub uprawdopodobnioną informację, że
środki, które mają być zgromadzone na rachunku, pochodzą z
przestępstwa.
Bank może odmówić zawarcia umowy podstawowego rachunku
płatniczego w przypadku gdy:
1) klient jest stroną umowy o prowadzenie rachunku płatniczego
zawartej
z
dostawcą,
o
którym
mowa
w art. 4 ust. 2 pkt 1-3 i 9 ustawy o usługach płatniczych, z
wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy OszczędnościowoKredytowej, w ramach działalności wykonywanej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiającego wykonywanie
transakcji, o których mowa w § 45 ust. 4;
2) dane identyfikacyjne klienta są zgodne z danymi osób
znajdującymi się na międzynarodowych listach sanacyjnych lub
Liście ostrzeżeń publicznych KNF publikowanej na podstawie
art. 6b ust. 4 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym;
3) klient nie posiada ważnego dokumentu potwierdzającego jego
tożsamość;
4) umowa rachunku płatniczego zawarta między Bankiem a
klientem została rozwiązana ze względu na rażące naruszenie jej
postanowień przez klienta;
5) klient nie podpisał umowy w placówce Banku w terminie, o
którym mowa w ust. 5;
6) klient nie przebywa legalnie na terytorium państwa
członkowskiego;
7) klient nie podał adresu zamieszkania lub innego adresu
korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, Bank niezwłocznie
informuje klienta, nieodpłatnie o przyczynach odmowy zawarcia
umowy, chyba że przekazanie takiej informacji zagrażałoby
bezpieczeństwu narodowemu lub porządkowi publicznemu lub
byłoby sprzeczne z przepisami prawa, w tym z przepisami
ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
§ 65
Karta/karta mobilna jest instrumentem płatniczym, przy użyciu
którego posiadacz rachunku lub użytkownik karty w kraju, a w
przypadku kart międzynarodowych za granicą może dysponować
środkami pieniężnymi na rachunku.
Bank wydaje karty: z funkcją zbliżeniową, bez funkcji zbliżeniowej i
karty mobilne1.
Dysponowanie środkami na rachunku może odbywać się w drodze
dokonywania operacji gotówkowych lub bezgotówkowych, w tym
transakcji zbliżeniowych lub innych czynności określonych w
umowie o kartę lub regulaminie - w punktach akceptujących kartę,
oznaczonych logo tożsamym z umieszczonym na awersie
i/lub rewersie karty lub karty mobilnej, o której mowa w ust 4-7.
Operacji gotówkowych, polegających na wypłacie środków
pieniężnych przy użyciu karty lub karty mobilnej dokonuje się w:
1) kasach banków, bankomatach lub terminalach POS;
2) innych urządzeniach, akceptujących kartę i umożliwiających
wypłatę środków pieniężnych;
3) punktach handlowo-usługowych umożliwiających skorzystanie z
usługi cash back, jeżeli usługa ta została udostępniona przez Bank,
pod warunkiem, że dane urządzenie umożliwia dokonanie operacji
gotówkowej kartą lub kartą mobilną.
Operacje gotówkowe polegające na wpłacie środków pieniężnych
przy użyciu karty dokonuje się we wpłatomatach Banku pod
warunkiem, że dane urządzenie umożliwia dokonanie takiej wpłaty
gotówkowej kartą.
Operacji bezgotówkowych dokonuje się w:
1) terminalach POS;
2) bankomatach;
3) innych urządzeniach akceptujących kartę i umożliwiających
dokonywanie płatności bezgotówkowych lub
4) internecie.
Operacji bezgotówkowych, polegających na dokonaniu przelewu na
dowolny rachunek, dokonuje się w bankomatach lub elektronicznych
terminalach
samoobsługowych,
akceptujących
karty
i
umożliwiających dokonywanie przelewu.
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8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

karty / użytkownika karty poprzez użycie podpisu lub
prawidłowego numeru PIN na potwierdzenie:
a) płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w
punktach
handlowousługowych akceptujących karty, wyposażonych w terminale
POS,
b) wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach,
c) korzystania z usługi cashback w punktach handlowo-usługowych
akceptujących karty, wyposażonych w terminale POS,
z zastrzeżeniem postanowień ust.10;
2) nie mogą być używane do dokonywania transakcji w punktach
handlowo-usługowych wyposażonych w imprinter;
3) mogą być używane przy dokonywaniu operacji na odległość, tj.
bez fizycznego przedstawienia karty, w szczególności przy
zakupach za pośrednictwem telefonu, dokonanych drogą
pocztową lub poprzez internet, chyba że umowa stanowi inaczej.
W przypadku dokonywania kartą operacji na odległość, o których
mowa w ust.7 pkt3, przy:
1) operacjach zapłaty kartą za zamówione telefonicznie lub
korespondencyjnie towary (operacji typu mail order/telephone
order – MOTO);
2) operacjach zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem
internetu,
autoryzacja posiadacza karty/użytkownika karty polega na podaniu
prawidłowego numeru karty i daty ważności oraz cyfr nadrukowanych
na pasku do podpisu, (tzw. wartości CVV2/CVC2), w przypadku
serwisów internetowych wykorzystujących usługę 3D-Secure, po
podaniu hasła, nadanego zgodnie z zasadami, o których mowa w
załączniku nr 2 do regulaminu. ; dla karty NFC o ile Bank udostępni
numer karty wraz datą ważności i wartość CVV2 / CVC2.
Dokonując transakcji internetowych:
1) zaleca się korzystanie z zaufanych komputerów posiadających
aktualne oprogramowanie antywirusowe,
2) należy sprawdzić czy transmisja jest szyfrowana protokołem
SSL (ang. Secure Socket Layer), który zapewnia poufność
i integralność transmisji danych,
3) nie należy korzystać z otwartych i niezabezpieczonych
sieci.
W przypadku dokonywania transakcji zbliżeniowych kartą
zbliżeniową, autoryzacja polega na zbliżeniu karty lub telefonu NFC
do czytnika, w którym można dokonać transakcji zbliżeniowej, przy
czym do kwoty limitu pojedynczej transakcji zbliżeniowej określonej
w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu nie jest wymagany
podpis ani PIN.
Karta może posiadać dodatkowe funkcje; rodzaj karty oraz opis
dodatkowych funkcji zawarte zostały w załączniku nr 4 do
regulaminu.
Po dokonaniu autoryzacji bank dokonuje uwierzytelnienia transakcji.
Karta jest własnością wydawcy licencjonowanego.

8.

9.

10.

11.

12.

Kartą może posługiwać się tylko osoba, której imię i nazwisko
widnieje na awersie karty a w przypadku karty NFC osoba, która jest
użytkownikiem telefonu NFC.

13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.

4.
5.

§ 65
Karty mogą być wydawane do ROR lub innych rachunków
wskazanych przez Bank.
W przypadku rachunku wspólnego umowę o kartę zawiera z Bankiem
każdy z posiadaczy rachunku odrębnie we własnym imieniu.
Posiadacz rachunku, a w przypadku rachunku wspólnego każdy ze
współposiadaczy
może
zwrócić
się
o wydanie karty dla jednej lub więcej osób
udzielając
pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku przy użyciu
karty.
Bank wydaje nie więcej niż jedną kartę/kartę NFC tego samego typu
dla jednej osoby do tego samego ROR lub innych rachunków
wskazanych przez Bank.
Pełnomocnictwo, którym mowa w ust.3, może być ustanowione na
rzecz osób małoletnich, które ukończyły 13 lat.

1.
2.
3.

4.

5.

Karty funkcjonują w środowisku elektronicznym, co oznacza, iż:
1) muszą być użyte w chwili dokonywania transakcji w urządzeniu,
przystosowanym do odczytu danych zawartych na karcie lub
karcie mobilnej, wymagających autoryzacji posiadacza
karty / użytkownika karty poprzez użycie podpisu lub
prawidłowego numeru PIN na potwierdzenie:
a) płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w
punktach
handlowousługowych akceptujących karty, wyposażonych w
terminale POS,
b) wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach,
c) korzystania z usługi cashback w punktach handlowousługowych akceptujących karty, wyposażonych w
terminale POS,
z zastrzeżeniem postanowień ust.11;
2) nie mogą być używane do dokonywania transakcji w punktach
handlowo-usługowych wyposażonych w imprinter;
3) mogą być używane przy dokonywaniu operacji na odległość, tj.
bez fizycznego przedstawienia karty, w szczególności przy
zakupach za pośrednictwem telefonu, dokonanych drogą
pocztową lub poprzez internet, chyba że umowa stanowi inaczej.
W przypadku dokonywania kartą operacji na odległość, o których
mowa w ust.8 pkt 3, przy:
1)
operacjach zapłaty kartą za zamówione telefonicznie lub
korespondencyjnie towary (operacji typu mail order/telephone
order – MOTO);
2)
operacjach zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem
internetu,
autoryzacja posiadacza karty/użytkownika karty polega na podaniu
prawidłowego numeru karty i daty ważności oraz cyfr nadrukowanych
na pasku do podpisu, (tzw. wartości CVV2/CVC2), w przypadku
serwisów internetowych wykorzystujących usługę 3D-Secure, po
podaniu hasła, nadanego zgodnie z zasadami, o których mowa w
załączniku nr 2 do regulaminu. dla karty mobilnej o ile Bank udostępni
numer karty wraz datą ważności i wartość CVV2 / CVC2.
Dokonując transakcji internetowych:
1) zaleca się korzystanie z zaufanych komputerów posiadających
aktualne oprogramowanie antywirusowe,
2) należy sprawdzić czy transmisja jest szyfrowana protokołem
SSL (ang. Secure Socket Layer), który zapewnia poufność
i integralność transmisji danych,
3) nie należy korzystać z otwartych i niezabezpieczonych
sieci.
W przypadku dokonywania transakcji zbliżeniowych kartą
zbliżeniową, autoryzacja polega na zbliżeniu karty/ karty mobilnej do
czytnika, w którym można dokonać transakcji zbliżeniowej, przy
czym do kwoty limitu pojedynczej transakcji zbliżeniowej określonej
w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu nie jest wymagany
podpis ani PIN.
Karta nie może być wykorzystywana przez posiadacza
karty/użytkownika karty do dokonywania transakcji niezgodnych z
prawem; przy użyciu karty nie można dokonywać transakcji
hazardowych w internecie na stronach internetowych podmiotów
mających siedzibę poza granicami Polski.
Karta może posiadać dodatkowe funkcje; rodzaj karty oraz opis
dodatkowych funkcji zawarte zostały w załączniku nr 4 do
regulaminu.
Po dokonaniu autoryzacji bank dokonuje uwierzytelnienia transakcji.
Karta jest własnością wydawcy licencjonowanego.
Kartą może posługiwać się tylko osoba, której imię i nazwisko
widnieje na awersie karty a w przypadku karty mobilnej osoba, która
jest użytkownikiem urządzenia mobilnego.
§ 67
Karty mogą być wydawane do ROR lub innych rachunków
wskazanych przez Bank.
W przypadku rachunku wspólnego umowę o kartę zawiera z Bankiem
każdy z posiadaczy rachunku odrębnie we własnym imieniu.
Posiadacz rachunku, a w przypadku rachunku wspólnego każdy ze
współposiadaczy
może
zwrócić
się
o wydanie karty dla jednej lub więcej osób
udzielając
pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku przy użyciu
karty.
Bank wydaje nie więcej niż jedną kartę/kartę mobilną tego samego
typu dla jednej osoby do tego samego ROR lub innych rachunków
wskazanych przez Bank.
Pełnomocnictwo, którym mowa w ust.3, może być ustanowione na
rzecz osób małoletnich, które ukończyły 13 lat.

§ 67

§ 69
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1.

2.

3.
4.
5.

Warunkiem wydania i zainstalowania karty NFC jest posiadanie:
1) telefonu NFC pozwalającego na instalację karty NFC;
2) aktywnej karty SIM NFC wydanej przez operatora;
3) aktywnej usługi transmisji danych udostępnionej przez operatora.
Bank udostępnia informację o:
1) operatorach oraz modelach telefonów NFC, do których można
wydać kartę NFC oraz
2) sposobie instalacji karty NFC;
na stronach internetowych Banku oraz w placówkach Banku.
Karta NFC zamawiana jest do numeru telefonu podanego przez
posiadacza karty/użytkownika karty.
Na jednej karcie SIM NFC powiązanej ze wskazanym na wniosku o
wydanie karty przez posiadacza karty/użytkownika karty numerem
telefonu, może zostać zainstalowana tylko jedna karta NFC Banku.
Informacja o okresie ważności karty NFC dostępna jest w telefonie
NFC lub w Banku; w przypadku podania w telefonie NFC informacji o
dacie aktywacji, karta jest ważna 4 lata od daty aktywacji.

1. Warunkiem wydania i zainstalowania karty mobilnej jest posiadanie
urządzenia mobilnego:
1) pozwalającego na instalację mobilnej karty;
2) z włączonym dostępem do bezprzewodowego internetu;
3) z zainstalowaną aplikacją mobilną karty;
oraz otrzymanie w placówce Banku identyfikatora użytkownika i kodu
aktywacyjnego.
2. Bank udostępnia informacje o:
1)
sposobie instalacji aplikacji mobilnej karty;
2)
sposobie instalacji karty mobilnej.
3.
W przypadku zmiany urządzenia mobilnego, na którym została
zainstalowana karta mobilna, posiadacz karty/użytkownik karty
zobowiązany jest do zgłoszenia powyższego w Banku w celu uzyskania
nowego kodu aktywacyjnego do aplikacji.
4.
Na jednym urządzeniu mobilnym powiązanym ze wskazanym na
wniosku o wydanie karty przez posiadacza karty/użytkownika karty
numerem urządzenia mobilnego, może zostać zainstalowana tylko jedna
karta mobilna Banku.
5.
Informacja o okresie ważności karty mobilnej dostępna jest w Banku.
6.
Wymagania techniczne określone przez Bank i operatora, w tym
uwzględnienie dostępu do bezprzewodowego internetu, co może mieć
wpływ na wykorzystanie limitu transferu danych i ewentualne
ponoszenie niezależnych od Banku opłat na rzecz dostawców
internetu,
warunkują
prawidłową
instalację
i funkcjonowania karty mobilnej.
7.
Bank udostępnia informacje, o których mowa w ust. 2 w placówkach
Banku oraz na stronie internetowej Banku.
8.
Zaleca się instalację na urządzeniu mobilnym aktualnego
oprogramowania antywirusowego.
§ 72
1. PIN jest wysyłany na adres do korespondencji podany w umowie o
kartę lub karcie informacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 2: PIN jest
generowany i dystrybuowany w taki sposób, że znany on jest tylko
osobie, której imię i nazwisko znajduje się na karcie.
2. W przypadku karty mobilnej, PIN wydawany jest w placówce Banku
posiadaczowi karty /użytkownikowi karty.
3. PIN jest niezbędny przy korzystaniu z bankomatów oraz podczas
dokonywania płatności w punktach handlowo-usługowych, w których
wymagane jest potwierdzenie operacji przy użyciu PIN, z
zastrzeżeniem § 65 ust. 10.
4. Kolejne trzy próby wprowadzenia błędnego PIN powodują
zatrzymanie karty lub blokadę karty mobilnej.
5.
W przypadku zatrzymania karty posiadacz rachunku dokonuje
zastrzeżenia karty i może wystąpić z wnioskiem do Banku o wydanie
nowej karty; w przypadku blokady karty mobilnej wprowadzenie w
następnym dniu poprawnego PIN, powoduje odblokowanie karty.
6. PIN wymaga szczególnej ochrony, nie może być zapisywany na
karcie, przechowywany wraz z kartą/ kartą mobilną lub podawany do
wiadomości osób nieuprawnionych.
7. Bank nie ma możliwości odtworzenia PIN w przypadku jego
zagubienia, zapomnienia lub nieotrzymania.
8. W przypadku, o którym mowa w ust.7, posiadacz rachunku może
wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego PIN.
9. Zmiany PIN można dokonać w bankomatach umożliwiających
dokonanie takiej operacji, z zastrzeżeniem ust.10.
10. Do karty mobilnej nie można dokonać zmiany numeru PIN.
§ 73
1. Posiadacz karty / użytkownik karty, odbierając kartę, jest
zobowiązany ją podpisać.
2. Umowa o kartę zawarta jest na czas oznaczony, do końca terminu
ważności ostatniej karty wydanej do rachunku.
3. Karta i karta mobilna wydawana jest na okres wskazany w umowie o
kartę, przy czym karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca
wskazanego na karcie.
4. Umowa o kartę ulega automatycznemu przedłużeniu na następny
okres, jeżeli na co najmniej 45 dni przed upływem terminu ważności
karty, posiadacz karty / użytkownik karty nie złoży, oświadczenia o
rezygnacji ze wznowienia karty, z zastrzeżeniem ust. 6 i ust. 10.
5. W odniesieniu do karty młodzieżowej, w sytuacji opisanej w § 68
ust.3, umowa o kartę ulega przedłużeniu na warunkach
obowiązujących dla nowo wydanej karty.
6. Bank może zmienić numer karty i numer PIN dla wznowionej karty;
w razie skorzystania z tego uprawnienia, Bank powiadomi posiadacza
karty/użytkownika karty o dokonanej zmianie.
7. Bank może wydać wznowioną kartę wyposażoną w funkcję
zbliżeniową; w przypadku skorzystania z tego uprawnienia, Bank
powiadomi posiadacza karty o dokonanej zmianie, a posiadacz karty
ma możliwość wyłączenia funkcji zbliżeniowej na karcie.
8. Wznowiona karta jest wysyłana na adres korespondencyjny
posiadacza karty/użytkownika karty; posiadacz karty/użytkownik

§ 70
PIN jest wysyłany na adres do korespondencji podany w umowie o
kartę lub karcie informacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 2: PIN jest
generowany i dystrybuowany w taki sposób, że znany on jest tylko
osobie, której imię i nazwisko znajduje się na karcie.
2. W przypadku karty NFC, PIN wydawany jest w placówce Banku
posiadaczowi karty /użytkownikowi karty.
3. PIN jest niezbędny przy korzystaniu z bankomatów oraz podczas
dokonywania płatności w punktach handlowo-usługowych, w których
wymagane jest potwierdzenie operacji przy użyciu PIN, z
zastrzeżeniem § 63 ust. 10.
4. Kolejne trzy próby wprowadzenia błędnego PIN powodują
zatrzymanie karty lub blokadę karty NFC.
5.
W przypadku zatrzymania karty posiadacz rachunku dokonuje
zastrzeżenia karty i może wystąpić z wnioskiem do Banku o wydanie
nowej karty; w przypadku blokady karty NFC wprowadzenie w
następnym dniu poprawnego PIN, powoduje odblokowanie karty.
6. PIN wymaga szczególnej ochrony, nie może być zapisywany na
karcie, przechowywany wraz z kartą/kartą NFC lub podawany do
wiadomości osób nieuprawnionych..
7. Bank nie ma możliwości odtworzenia PIN w przypadku jego
zagubienia, zapomnienia lub nieotrzymania.
8. W przypadku, o którym mowa w ust.7, posiadacz rachunku może
wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego PIN.
9. Zmiany PIN można dokonać w bankomatach umożliwiających
dokonanie takiej operacji, z zastrzeżeniem ust.10.
10. Do karty NFC nie można dokonać zmiany numeru PIN.
§ 71
1. Posiadacz karty / użytkownik karty, odbierając kartę, jest
zobowiązany ją podpisać.
2. Umowa o kartę zawarta jest na czas oznaczony, do końca terminu
ważności ostatniej karty wydanej do rachunku.
3. Karta i karta NFC wydawana jest na okres wskazany w umowie o
kartę, przy czym karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca
wskazanego na karcie.
4. Umowa o kartę ulega automatycznemu przedłużeniu na następny
okres, jeżeli na co najmniej 45 dni przed upływem terminu ważności
karty, posiadacz karty / użytkownik karty nie złoży, oświadczenia o
rezygnacji ze wznowienia karty, z zastrzeżeniem ust.6 i ust.10.
5. W odniesieniu do karty młodzieżowej, w sytuacji opisanej w §66
ust.3, umowa o kartę ulega przedłużeniu na warunkach
obowiązujących dla nowo wydanej karty.
6. Bank może zmienić numer karty i numer PIN dla wznowionej karty;
w razie skorzystania z tego uprawnienia, bank powiadomi posiadacza
karty/użytkownika karty o dokonanej zmianie.
7. Bank może wydać wznowioną kartę wyposażoną w funkcję
zbliżeniową; w przypadku skorzystania z tego uprawnienia, Bank
powiadomi posiadacza karty o dokonanej zmianie, a posiadacz karty
ma możliwość wyłączenia funkcji zbliżeniowej na karcie.
8. Wznowiona karta jest wysyłana na adres korespondencyjny
posiadacza karty/użytkownika karty; posiadacz karty/użytkownik
1.
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karty może uzgodnić z Bankiem, że odbierze kartę w placówce Banku.
W przypadku rezygnacji ze wznowienia karty, posiadacz
karty / użytkownik karty niszczy kartę, której termin ważności
upłynął, przecinając kartę tak, aby uszkodzić pasek magnetyczny lub
mikroprocesor oraz numer karty.
10. Karta NFC nie jest wznawiana automatycznie.
11. Bank może wydać posiadaczowi na jego wniosek kolejną kartę/kartę
NFC w ramach podpisanej umowy.
§ 73
1. W przypadku rezygnacji z użytkowania karty lub karty NFC w okresie
jej ważności, posiadacz karty/użytkownik karty zgłasza powyższy fakt
w formie pisemnej do Banku, który po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje
zastrzeżenia karty.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1:
1) kartę należy zniszczyć;
2) karta NFC zostanie usunięta przez Bank z karty SIM NFC
posiadacza karty /użytkownika karty.
§ 74
Posiadacz karty / użytkownik karty jest zobowiązany do:
1) przechowywania i ochrony karty/karty NFC, hasła używanego w
usłudze 3D-Secure oraz PIN, z zachowaniem należytej
staranności;
2) ochrony karty/karty NFC i PIN przed kradzieżą, zgubieniem,
zniszczeniem lub uszkodzeniem;
3) nieprzechowywania karty/karty NFC razem z (PIN) oraz
karty/karty NFC razem z hasłem osobistym używanym w
usłudze 3D-Secure;
4) nieudostępniania karty/karty NFC, PIN i hasła używanego w
usłudze 3D-Secure osobom nieuprawnionym;
5) nieudostępniania karty SIM NFC z zainstalowaną kartą NFC
osobom nieupoważnionym;
6) niezwłocznego zgłoszenia zniszczenia karty/karty NFC;
7) niezwłocznego zgłoszenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia
albo nieuprawnionego użycia karty/karty NFC, lub
nieuprawnionego dostępu do karty/karty NFC, zgodnie z
zasadami określonymi w § 84;
8) nieprzechowywania w telefonie NFC numeru PIN oraz wartości
CVV2/CVC2;
9) przestrzegania postanowień umowy oraz regulaminu,
10) bieżącego monitorowania obciążeń rachunku w zakresie
transakcji dokonanych przy użyciu karty/karty NFC i zgłaszania
w
Banku
wszelkich
stwierdzonych
niezgodności
lub nieprawidłowości.
§ 75
1. Wydawana karta jest nieaktywna – informacja o sposobie aktywacji
karty przekazywana jest wraz z kartą przez Bank.
2. Operacje dokonywane przy użyciu karty mogą być dokonywane
wyłącznie:
1)
przez osobę, której imię i nazwisko znajduje się na karcie;
2) w okresie ważności karty.
3.
Karta NFC jest aktywna najpóźniej w następnym dniu po
prawidłowym zainstalowaniu karty NFC w telefonie NFC
posiadacza karty/użytkownika karty.
4.
Operacje dokonywane przy użyciu karty NFC mogą być
wykonywane
wyłącznie
przez
posiadacza
karty/użytkownika karty.

karty może uzgodnić z Bankiem, że odbierze kartę w placówce Banku.
W przypadku rezygnacji ze wznowienia karty, posiadacz
karty / użytkownik karty niszczy kartę, której termin ważności
upłynął, przecinając kartę tak, aby uszkodzić pasek magnetyczny lub
mikroprocesor oraz numer karty.
10. Karta mobilna nie jest wznawiana automatycznie.
11. Bank może wydać posiadaczowi na jego wniosek kolejną kartę/kartę
mobilną w ramach podpisanej umowy.
§ 75
1.
W przypadku rezygnacji z użytkowania karty lub karty mobilnej w
okresie jej ważności, posiadacz karty/użytkownik karty zgłasza
powyższy fakt w formie pisemnej do Banku, który po otrzymaniu
zgłoszenia dokonuje zastrzeżenia karty.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 kartę należy zniszczyć.

9.

1.

2.
3.

9.

§ 76
Posiadacz karty / użytkownik karty jest zobowiązany do:
przechowywania i ochrony karty/karty mobilnej, hasła używanego w
usłudze 3D-Secure oraz PIN, z zachowaniem należytej staranności;
2)
ochrony karty/karty mobilnej i PIN przed kradzieżą, zgubieniem,
zniszczeniem lub uszkodzeniem;
3)
nieprzechowywania karty/karty mobilnej razem z (PIN) oraz
karty/karty mobilnej razem z hasłem osobistym używanym w usłudze
3D-Secure;
4)
nieudostępniania karty/karty mobilnej, PIN i hasła używanego w
usłudze 3D-Secure osobom nieuprawnionym;
5)
niezwłocznego zgłoszenia zniszczenia karty/karty mobilnej;
6)
niezwłocznego zgłoszenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo
nieuprawnionego użycia karty/karty mobilnej, lub nieuprawnionego
dostępu do karty/karty mobilnej, zgodnie z zasadami określonymi w
§ 87;
7) przestrzegania postanowień umowy oraz regulaminu,
8)
bieżącego monitorowania obciążeń rachunku w zakresie transakcji
dokonanych przy użyciu karty/karty mobilnej i zgłaszania w Banku
wszelkich stwierdzonych niezgodności lub nieprawidłowości;
9) aktualizacja aplikacji mobilnej karty na urządzeniu mobilnym, na
którym została zainstalowana karta mobilna.

1)

§ 77
1. Wydawana karta jest nieaktywna – informacja o sposobie aktywacji
karty przekazywana jest wraz z kartą przez Bank.
2. Operacje dokonywane przy użyciu karty mogą być dokonywane
wyłącznie:
1) przez osobę, której imię i nazwisko znajduje się na karcie;
2) w okresie ważności karty.
3.
Karta mobilna jest aktywna najpóźniej w następnym dniu
po prawidłowym zainstalowaniu karty mobilnej w urządzeniu
mobilnym posiadacza karty/ użytkownika karty.
4. Operacje dokonywane przy użyciu karty mobilnej mogą być
wykonane wyłącznie przez posiadacza karty/użytkownika karty
mobilnej.
5. Dokonanie operacji kartą mobilną możliwe jest pod warunkiem
posiadania na urządzeniu mobilnym aktywnej aplikacji mobilnej
karty i włączonej komunikacji NFC oraz w aplikacji karty mobilnej
ważnych kluczy, umożliwiających dokonanie operacji (liczba
i ważność kluczy zawarta jest w aplikacji mobilnej karty).
6. Klucze, o których mowa w ust. 5 aktualizowane są automatycznie;
aktualizacja kluczy następuje pod warunkiem, że urządzenie mobilne
posiada włączony dostęp do bezprzewodowego internetu i jest w
jego zasięgu.
7. Klucze do aplikacji mobilnej mogą zostać zaktualizowane przed ich
upływem ważności przez posiadacza karty/użytkownika karty.
§ 78
1. W danym dniu posiadacz karty / użytkownik karty/karty mobilnej
może
dokonać
kartą/
kartą
mobilną
operacji
do wysokości dostępnych środków, z uwzględnieniem limitów
dziennych wypłat gotówki, transakcji bezgotówkowych, a w
przypadku kart/kart mobilnych umożliwiających dokonywanie
transakcji zbliżeniowych w oparciu o limity transakcji zbliżeniowych.
2. Transakcje zbliżeniowe są transakcjami dokonywanymi bez
weryfikacji salda, niepowodującymi obniżenia dostępnych środków.
3. Transakcja może zostać zrealizowana zbliżeniowo powyżej kwoty
limitu transakcji zbliżeniowej; w takim przypadku wymaga
potwierdzenia podpisem lub PIN, i powoduje blokadę środków

§ 76
W danym dniu posiadacz karty / użytkownik karty/karty NFC może
dokonać
kartą
operacji
do wysokości dostępnych środków, z uwzględnieniem limitów
dziennych wypłat gotówki, transakcji bezgotówkowych, a w
przypadku kart/kart NFC umożliwiających dokonywanie transakcji
zbliżeniowych w oparciu o limity transakcji zbliżeniowych.
Transakcje zbliżeniowe są transakcjami dokonywanymi bez
weryfikacji salda, niepowodującymi obniżenia dostępnych środków.
Transakcja może zostać zrealizowana zbliżeniowo powyżej kwoty
limitu transakcji zbliżeniowej; w takim przypadku wymaga
potwierdzenia podpisem lub PIN, i powoduje blokadę środków

8
Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni
62-300 Września, ul. Warszawska 36, tel. 61-437 09 80, fax 61-436 24 35
e-mail: wrzesnia@pbswrzesnia.com.pl, www.pbswrzesnia.com.pl

NIP 789-00-03-325, REGON 000506449, KRS 0000103927

dostępnych w wysokości autoryzowanej kwoty, z zastrzeżeniem ust.5.
Korzystanie z funkcji zbliżeniowej określonej w umowie o kartę jest
możliwe pod warunkiem dokonania pierwszej transakcji z użyciem
PIN, z wyjątkiem karty NFC.
5. Niezależnie od wysokości kwoty transakcji zbliżeniowej może
zaistnieć konieczność zrealizowania tej transakcji jako transakcji
bezgotówkowej wymagającej potwierdzenia mimo, że zostały
spełnione wszelkie warunki do zrealizowania transakcji zbliżeniowej.
6. W przypadku kilku kart/kart NFC wydanych do tego samego
rachunku, funkcjonują one w ramach dostępnych środków.
7. Każdorazowe udzielenie autoryzacji w celu przeprowadzenia
transakcji płatniczej powoduje, z zastrzeżeniem ust.4, blokadę
dostępnych środków w wysokości autoryzowanej kwoty do 7 dni, bez
względu na to, czy transakcja doszła do skutku, przy czym blokada
dostępnych środków nie jest warunkiem koniecznym do zrealizowania
przez Bank zleconej transakcji płatniczej..
8. Bank obciąża rachunek do którego wydano kartę/kartę NFC kwotą
dokonanej transakcji w dniu otrzymania transakcji płatniczej od
agenta rozliczeniowego Banku − w dniu wpływu transakcji do Banku.
9. Jeżeli w ciągu 7 dni od daty dokonania transakcji bank nie otrzyma od
agenta rozliczeniowego Banku transakcji płatniczej, blokada zostaje
zniesiona; w takim przypadku obciążenie rachunku kwotą transakcji
oraz odpowiednimi prowizjami nastąpi po upływie 7-dniowego
terminu, w dniu faktycznego otrzymania przez Bank transakcji
płatniczej od agenta rozliczeniowego Banku.
§ 77
Podczas dokonywania płatności kartą/kartą NFC, akceptant może żądać od
posiadacza karty / użytkownika karty okazania dokumentu tożsamości,
a posiadacz karty / użytkownik karty jest zobowiązany okazać taki
dokument.
§ 78 ust.1
1. W przypadku dokonywania transakcji bezgotówkowych lub
gotówkowych przy użyciu kart/kart NFC wydawanych w systemie
Visa i MasterCard, akceptant może pobrać od posiadacza karty
dodatkową prowizję (tzw. surcharge); warunkiem pobrania prowizji
jest poinformowanie płatnika przez
akceptanta o wysokości
pobieranej opłaty lub prowizji przed rozpoczęciem transakcji
płatniczej; pobieranie opłaty lub prowizji oraz jej wysokość są
niezależne od Banku.
§ 79 ust.1
1. Bank
ma
prawo
kontaktowania
się
z
posiadaczem
karty / użytkownikiem karty w celu potwierdzenia wykonania przez
niego transakcji przy użyciu karty/karty NFC.
§ 80
1.
Bank obciąża rachunek, do
którego wydano kartę/kartę NFC, kwotą transakcji dokonanych przy
użyciu wszystkich kart/kart NFC wydanych na podstawie umowy - w
dniu otrzymania informacji od agenta rozliczeniowego Banku oraz
wynikających z tego tytułu opłat i prowizji.
2. Obciążenie rachunku z tytułu rozliczania operacji dokonanych w kraju
i za granicą, opłat, prowizji lub należności związanych z używaniem
karty/karty NFC, dokonywane jest w złotych.
3. W dniu rozliczenia transakcji (obciążenia rachunku kwotami
zrealizowanych transakcji) posiadacz rachunku zobowiązany jest
zapewnić na rachunku środki w wysokości zapewniającej pokrycie
zrealizowanych transakcji dokonanych przy użyciu wszystkich kart
/kart NFC wydanych do jego rachunku, a także pokrycie wszelkich
opłat i prowizji należnych Bankowi z tytułu użytkowania kart/kart
NFC.

dostępnych w wysokości autoryzowanej kwoty, z zastrzeżeniem ust.5.
Korzystanie z funkcji zbliżeniowej określonej w umowie o kartę jest
możliwe pod warunkiem dokonania pierwszej transakcji z użyciem
PIN, z wyjątkiem karty mobilnej.
5. Niezależnie od wysokości kwoty transakcji zbliżeniowej może
zaistnieć konieczność zrealizowania tej transakcji jako transakcji
bezgotówkowej wymagającej potwierdzenia mimo, że zostały
spełnione wszelkie warunki do zrealizowania transakcji zbliżeniowej.
6. W przypadku kilku kart/kart mobilnych wydanych do tego samego
rachunku, funkcjonują one w ramach dostępnych środków.
7. Każdorazowe udzielenie autoryzacji w celu przeprowadzenia
transakcji płatniczej powoduje, z zastrzeżeniem ust. 2, blokadę
dostępnych środków w wysokości autoryzowanej kwoty do 7 dni, bez
względu na to, czy transakcja doszła do skutku, przy czym blokada
dostępnych środków nie jest warunkiem koniecznym do zrealizowania
przez Bank zleconej transakcji płatniczej.
8. Bank obciąża rachunek do którego wydano kartę/kartę mobilną kwotą
dokonanej transakcji w dniu otrzymania transakcji płatniczej od
agenta rozliczeniowego Banku − w dniu wpływu transakcji do Banku.
9. Jeżeli w ciągu 7 dni od daty dokonania transakcji bank nie otrzyma od
agenta rozliczeniowego Banku transakcji płatniczej, blokada zostaje
zniesiona; w takim przypadku obciążenie rachunku kwotą transakcji
oraz odpowiednimi prowizjami nastąpi po upływie 7-dniowego
terminu, w dniu faktycznego otrzymania przez Bank transakcji
płatniczej od agenta rozliczeniowego Banku.
§ 79
Podczas dokonywania płatności kartą/kartą mobilną, akceptant może żądać
od posiadacza karty / użytkownika karty okazania dokumentu tożsamości,
a posiadacz karty / użytkownik karty jest zobowiązany okazać taki
dokument.
§ 80 ust.1
1.
W przypadku dokonywania transakcji bezgotówkowych lub
gotówkowych przy użyciu kart/kartą mobilną wydawanych w
systemie Visa i MasterCard, akceptant może pobrać od posiadacza
karty dodatkową prowizję (tzw. surcharge); warunkiem pobrania
prowizji jest poinformowanie płatnika przez akceptanta o wysokości
pobieranej opłaty lub prowizji przed rozpoczęciem transakcji
płatniczej; pobieranie opłaty lub prowizji oraz jej wysokość są
niezależne od Banku.
§ 81 ust.1
1.
Bank
ma
prawo
kontaktowania
się
z
posiadaczem
karty / użytkownikiem karty w celu potwierdzenia wykonania
przez niego transakcji przy użyciu karty/karty mobilnej.
§ 82
1. Bank obciąża rachunek, do którego wydano kartę/kartę mobilną,
kwotą transakcji dokonanych przy użyciu wszystkich kart/kart
mobilnych
wydanych
na
podstawie
umowy w
dniu
otrzymania informacji od agenta rozliczeniowego Banku oraz
wynikających z tego tytułu opłat i prowizji.
2.
Obciążenie rachunku z tytułu rozliczania operacji dokonanych
w kraju i za granicą, opłat, prowizji lub należności związanych
z używaniem karty/karty mobilnej, dokonywane jest w złotych.
3.
W dniu rozliczenia transakcji (obciążenia rachunku kwotami
zrealizowanych transakcji) posiadacz rachunku zobowiązany
jest zapewnić na rachunku środki w wysokości zapewniającej
pokrycie zrealizowanych transakcji dokonanych przy użyciu
wszystkich kart /kart mobilnych wydanych do jego rachunku,
a także pokrycie wszelkich opłat i prowizji należnych Bankowi
z tytułu użytkowania kart/kart mobilnych.

4.

4.

§ 86
Brak zapisu

1.
2.

1.

2.
3.
4.

§ 84
W
przypadku
utraty,
kradzieży,
przywłaszczenia
albo
nieuprawnionego
użycia
karty/karty
NFC,
lub nieuprawnionego dostępu do karty/karty NFC, posiadacz
karty / użytkownik karty powinien niezwłocznie telefonicznie zastrzec
kartę/kartę NFC, podając swoje dane personalne.
W przypadkach, o których mowa w ust.1, posiadacz karty/użytkownik
karty NFC dokonuje zastrzeżenia karty SIM NFC zainstalowanej na
telefonie NFC; Bank dokonuje usunięcia karty NFC z karty SIM NFC.
Na wniosek posiadacza rachunku Bank może zastrzec wszystkie
karty/karty NFC wydane do rachunku.
Zastrzeżenie można dokonać u agenta rozliczeniowego Banku, przez
całą dobę, przez siedem dni w tygodniu pod numerami telefonów :
1) z kraju – tel. (22) 515-31-50;

1.

2.

3.

§ 86
Karta/karta mobilna może zostać zastrzeżona przez:
1)
Bank − zgodnie z postanowieniami § 89;
2)
posiadacza rachunku lub użytkownika karty.
Na wniosek posiadacza rachunku Bank może zastrzec wszystkie
karty/karty mobilne wydane do rachunku.
§ 87
W
przypadku
utraty,
kradzieży,
przywłaszczenia
albo
nieuprawnionego
użycia
karty/karty
mobilnej
,
lub nieuprawnionego dostępu do karty/karty mobilnej, posiadacz
karty / użytkownik karty powinien niezwłocznie telefonicznie zastrzec
kartę/kartę mobilną, podając swoje dane personalne.
Zastrzeżenia można dokonać u agenta rozliczeniowego Banku, przez
całą dobę, przez siedem dni w tygodniu pod numerami telefonów :
3) z kraju – tel. (22) 515-31-50;
4) z zagranicy – tel. 00 48 22 515-31-50 wszystkie rozmowy są
nagrywane.
Numery telefonów, o których mowa w ust.2, dostępne są także w
komunikacie zamieszczonym w placówkach Banku, materiałach
informacyjnych Banku lub na stronie internetowej Banku.
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4.

2) z zagranicy – tel. 00 48 22 515-31-50

wszystkie rozmowy są
nagrywane.
5. Numery telefonów, o których mowa w ust.4, dostępne są także w
komunikacie zamieszczonym w placówkach Banku, materiałach
informacyjnych Banku lub na stronie internetowej Banku.
6. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust.1, dokonane jest do końca
terminu ważności karty/karty NFC, powodując niemożliwość dalszego
posługiwania się kartą/kartą NFC.
7. Zastrzeżenie karty/karty NFC nie może być odwołane.
8. Po dokonaniu zastrzeżenia utraconej karty/karty NFC, posiadacz
rachunku może wystąpić o wydanie nowej karty/karty NFC, bez
konieczności podpisania nowej umowy o kartę.
§ 85
Posiadacz karty / użytkownik karty nie może posługiwać się kartą/kartą
NFC zastrzeżoną, o utracie której powiadomił Bank, a odzyskaną
kartę/kartę NFC należy zniszczyć.
§ 86
1. Bank uprawniony jest do zastrzeżenia karty/karty NFC w przypadku:
1)
wygaśnięcia lub po upływie okresu wypowiedzenia umowy o
kartę,
2)
uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem
karty/karty NFC; tzn. podejrzenia, że informacje zawarte na
karcie/karcie NFC zostały lub mogły zostać pozyskane przez
osoby nieuprawnione,
3)
podejrzenia nieuprawnionego użycia karty/karty NFC lub
umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji
płatniczej.
2. Bank informuje posiadacza o zamiarze zastrzeżenia karty/karty NFC
z powodów określonych w ust.1 pkt 2) i 3), przed jej zastrzeżeniem, a
jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po jej zastrzeżeniu,
telefonicznie lub pisemnie.
3. Bank nie przekazuje informacji o zastrzeżeniu, jeżeli przekazanie tej
informacji byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub
zabronione na mocy odrębnych przepisów.
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, na wniosek posiadacza,
Bank wydaje nową kartę/kartę NFC.
5. Bank ma prawo zablokować kartę/kartę NFC z przyczyn związanych
z bezpieczeństwem karty w przypadku podejrzenia, że dane karty
zostały lub mogły zostać pozyskane przez osoby nieuprawnione lub że
kartą posługuje się osoba nieuprawniona, w związku z podejrzeniem
nieuprawnionego użycia karty lub umyślnego doprowadzenia do
nieautoryzowanej transakcji płatniczej.
6. Bank informuje posiadacza karty/użytkownika karty o zamiarze
zablokowania karty przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie jest to
możliwe ze względów bezpieczeństwa – niezwłocznie po jej
zablokowaniu, telefonicznie lub pisemnie.
7. W przypadku potwierdzenia transakcji przez klienta, Bank
odblokowuje kartę, o czym informuje niezwłocznie posiadacza
karty/użytkownika karty telefonicznie lub pisemnie; oświadczenie
klienta, że nie potwierdza transakcji powoduje przekształcenie
blokady w zastrzeżenie karty.
1.

2.
3.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Zastrzeżenie, o którym mowa w ust.1, dokonane jest do końca
terminu ważności karty/karty mobilnej, powodując niemożliwość
dalszego posługiwania się kartą/kartą mobilną.
Zastrzeżenie karty/karty mobilnej nie może być odwołane.
Po dokonaniu zastrzeżenia utraconej karty/karty mobilnej, posiadacz
rachunku może wystąpić o wydanie nowej karty/karty mobilnej, bez
konieczności podpisania nowej umowy o kartę.

§ 88
Posiadacz karty / użytkownik karty nie może posługiwać się kartą/kartą
mobilną zastrzeżoną, o utracie której powiadomił Bank, a odzyskaną
kartę/kartę mobilną należy zniszczyć.
§ 89
1. Bank uprawniony jest do zastrzeżenia karty/karty mobilnej w
przypadku:
1) wygaśnięcia lub po upływie okresu wypowiedzenia umowy o
kartę,
2) uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem
karty/karty mobilnej; tzn. podejrzenia, że informacje zawarte na
karcie/karcie mobilnej zostały lub mogły zostać pozyskane przez
osoby nieuprawnione,
3) podejrzenia nieuprawnionego użycia karty/karty mobilnej lub
umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji
płatniczej.
2. Bank informuje posiadacza o zamiarze zastrzeżenia karty/karty
mobilnej z powodów określonych w ust.1 pkt 2) i 3), przed jej
zastrzeżeniem, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po jej
zastrzeżeniu, telefonicznie lub pisemnie.
3. Bank nie przekazuje informacji o zastrzeżeniu, jeżeli przekazanie tej
informacji byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub
zabronione na mocy odrębnych przepisów.
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, na wniosek posiadacza,
Bank wydaje nową kartę/kartę mobilną.
5. Bank ma prawo zablokować kartę/kartę mobilną z przyczyn
związanych z bezpieczeństwem karty w przypadku podejrzenia, że
dane karty zostały lub mogły zostać pozyskane przez osoby
nieuprawnione lub że kartą posługuje się osoba nieuprawniona, w
związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia karty lub umyślnego
doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej.
6. Bank informuje posiadacza karty/użytkownika karty o zamiarze
zablokowania karty przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie jest to
możliwe ze względów bezpieczeństwa – niezwłocznie po jej
zablokowaniu, telefonicznie lub pisemnie.
7. W przypadku potwierdzenia transakcji przez klienta, Bank
odblokowuje kartę, o czym informuje niezwłocznie posiadacza
karty/użytkownika karty telefonicznie lub pisemnie; oświadczenie
klienta, że nie potwierdza transakcji powoduje przekształcenie
blokady w zastrzeżenie karty.
§ 91
1.
Udostępnienie usługi następuje po podpisaniu umowy o usługi
bankowości elektronicznej.
2.
Umowa UBE zawierana jest na czas nieokreślony.
3.
Przed zawarciem umowy UBE posiadacz rachunku wskazuje
wybrany/e przez siebie elektroniczny/e kanał/y dostępu, który/e
ma/mają zostać udostępnione i aktywowane przez Bank.
4.
Osobami uprawnionymi do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1,
są:
1) posiadacz
ROR,
rachunku
oszczędnościowego
lub
podstawowego rachunku płatniczego;
2) każdy ze współposiadaczy ROR, rachunku oszczędnościowego
lub podstawowego rachunku płatniczego.
§ 92
1.
Użytkownik systemu, który posiada jednocześnie uprawnienia do
dysponowania rachunkami należącymi do różnych posiadaczy
rachunków, zobowiązany jest do posługiwania się odrębnymi
środkami identyfikacji elektronicznej dla poszczególnych rachunków,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Bank może umożliwić korzystanie z usługi przy użyciu tych samych
środków identyfikacji elektronicznej:
1)
klientowi indywidualnemu, który jest posiadaczem rachunku i
posiada pełnomocnictwo stałe do rachunku innego klienta
indywidualnego;
2)
posiadaczowi rachunku prowadzącemu jednoosobowo
działalność
gospodarczą,
który
jest
równocześnie
posiadaczem rachunku jako klient indywidualny lub posiada

§ 88
Udostępnienie usługi następuje po podpisaniu umowy o usługi
bankowości elektronicznej, przez:.
1)
posiadacza ROR lub rachunku oszczędnościowego;
2)
każdego ze współposiadaczy ROR lub rachunku
oszczędnościowego.
Umowa UBE zawierana jest na czas nieokreślony.
Przed zawarciem umowy UBE posiadacz rachunku wskazuje
wybrany/e przez siebie elektroniczny/e kanał/y dostępu, który/e
ma/mają zostać udostępnione i aktywowane przez Bank.

§ 89
Użytkownik systemu, który posiada jednocześnie uprawnienia do
dysponowania rachunkami należącymi do różnych posiadaczy
rachunków, zobowiązany jest do posługiwania się odrębnymi
środkami identyfikacji elektronicznej dla poszczególnych rachunków,
szczegóły dotyczące posługiwania się
danym elektronicznym
kanałem dostępu opisane zostały w Przewodniku dla klienta.
Określone przez Bank standardowe limity pojedynczej operacji oraz
limity wszystkich operacji w ciągu dnia podane są w załączniku nr 5
do niniejszego regulaminu.
Bank może określić inną wysokość limitów, o których mowa w ust. 2.
Posiadacz rachunku, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18
roku życia − przedstawiciel ustawowy, może wnioskować o
indywidualne ustalenie limitów, o których mowa w ust. 2.
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pełnomocnictwo stałe do rachunku innego klienta
indywidualnego.
3.
Określone przez Bank standardowe limity pojedynczej operacji oraz
limity wszystkich operacji w ciągu dnia podane są w załączniku nr 5
do niniejszego regulaminu.
4.
Bank może określić inną wysokość limitów, o których mowa w ust. 3.
5.
Posiadacz rachunku, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18
roku życia − przedstawiciel ustawowy, może wnioskować o
indywidualne ustalenie limitów, o których mowa w ust. 3.
§ 104
1.
Środek identyfikacji elektronicznej może zostać zastrzeżony przez:
1)
Bank − zgodnie z postanowieniami § 106;
2)
użytkownika systemu.
2.
Na wniosek posiadacza rachunku Bank może zastrzec wszystkie
środki identyfikacji elektronicznej wydane do rachunku.
§ 110 ust. 8; ust. 14
8. Reklamacja dotycząca transakcji dokonanej kartą, oprócz informacji
wskazanych w ust.7 powinna dodatkowo zawierać:
1) imię i nazwisko posiadacza karty/użytkownika karty,
2) numer karty/karty mobilnej,
3) numer rachunku, do którego wydano kartę/kartę mobilną,
4) datę reklamowanej transakcji,
5) kwotę reklamowanej transakcji,
6) miejsce wykonania reklamowanej transakcji (państwo, miasto,
nazwa placówki).
14. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa
w ust. 13 może ulec wydłużeniu do 60 dni kalendarzowych; za
szczególnie skomplikowane przypadki uznaje się reklamacje
dotyczące transakcji dokonanych kartą/kartą mobilną poza granicami
kraju lub wymagających uzyskania informacji od organizacji
zajmującej się rozliczeniem transakcji wykonywanych przy użyciu
kart płatniczych lub od podmiotów trzecich współpracujących z
Bankiem.
§ 111 ust. 3
3.
Do skarg i wniosków stosuje się odpowiednio postanowienia
niniejszego rozdziału za wyjątkiem § 110 ust. 19 oraz § 112 ust. 3 pkt
4 i ust. 4 (w zakresie w jakim dotyczą Rzecznika Finansowego).

§ 104
Brak zapisu

§ 106 ust.8;ust.14
Reklamacja dotycząca transakcji dokonanej kartą, oprócz informacji
wskazanych w ust. 7 powinna dodatkowo zawierać:
1) imię i nazwisko posiadacza karty/użytkownika karty,
2) numer karty/karty NFC,
3) numer rachunku, do którego wydano kartę/kartę NFC,
4) datę reklamowanej transakcji,
5) kwotę reklamowanej transakcji,
6) miejsce wykonania reklamowanej transakcji (państwo, miasto,
nazwa placówki).
14. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa
w ust. 13 może ulec wydłużeniu do 60 dni kalendarzowych; za
szczególnie skomplikowane przypadki uznaje się reklamacje
dotyczące transakcji dokonanych kartą/kartą NFC poza granicami
kraju lub wymagających uzyskania informacji od organizacji
zajmującej się rozliczeniem transakcji wykonywanych przy użyciu
kart płatniczych lub od podmiotów trzecich współpracujących z
Bankiem.
§ 107 ust. 3
3.
Do skarg i wniosków stosuje się odpowiednio postanowienia
niniejszego rozdziału za wyjątkiem § 106 ust. 19 oraz § 108 ust. 3 pkt
4).

8.

§ 108 ust. 4
4.

Brak zapisu

§ 110 ust. 1

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, adres
strony
internetowej:
www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/index.jsp;

3)

Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków
Polskich, adres strony internetowej: www.zbp.pl/dlakonsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc.

§ 114 ust. 1
Niezależnie od odpowiedzialności Banku ponoszonej na
zasadach ogólnych, w razie przekroczenia przez Bank
terminów
realizacji
transakcji
płatniczych
określonych
w umowie, Bank zapłaci odszkodowanie w wysokości odsetek
ustawowych obowiązujących w okresie opóźnienia w realizacji
przez Bank transakcji za każdy dzień opóźnienia w stosunku
rocznym.
§ 117 ust. 2; ust. 5
3. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność za autoryzowane
transakcje płatnicze oraz inne autoryzowane operacje określone w
umowie/umowie o kartę/umowie UBE lub regulaminie, dokonane
przez:
1) użytkowników kart/kart mobilnych oraz osoby, którym
posiadacz karty/użytkownik karty udostępnił kartę/kartę
mobilną lub ujawnił PIN lub ujawnił osobiste hasło używane w
usłudze 3D-Secure;
2) użytkowników systemu oraz osoby, którym użytkownik systemu
udostępnił środki identyfikacji elektronicznej;
3) osobę uprawnioną przy użyciu czeków – o ile czeki znajdują się
w ofercie Banku.
5. Posiadacza rachunku obciążają nieautoryzowane transakcje płatnicze,
dokonane po zastrzeżeniu karty /karty mobilnej/środków identyfikacji
elektronicznej, jeśli doszło do nich z winy umyślnej odpowiednio
posiadacza karty /użytkownika karty / użytkownika systemu.

ogólnych, w razie przekroczenia przez Bank terminów realizacji
transakcji płatniczych określonych w umowie, Bank zapłaci
odszkodowanie w wysokości odsetek ustawowych obowiązujących w
okresie opóźnienia w stosunku rocznym.

5.

2)

1.

1. Niezależnie od odpowiedzialności Banku ponoszonej na zasadach

2.

§ 112 ust. 4
Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowania w sprawie
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu
ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu
sporów konsumenckich są:
1) Rzecznik Finansowy, adres strony internetowej: www.rf.gov.pl;

§ 113 ust. 2; ust. 5
Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność za autoryzowane
transakcje płatnicze oraz inne autoryzowane operacje określone w
umowie/umowie o kartę/umowie UBE lub regulaminie, dokonane
przez:
1)
użytkowników kart/kart NFC oraz osoby, którym posiadacz
karty/użytkownik karty udostępnił kartę/kartę NFC lub ujawnił
PIN lub ujawnił osobiste hasło używane w usłudze 3D-Secure;
2)
użytkowników systemu oraz osoby, którym użytkownik
systemu udostępnił środki identyfikacji elektronicznej;
3)
osobę uprawnioną przy użyciu czeków – o ile czeki znajdują
się w ofercie Banku.
Posiadacza rachunku obciążają nieautoryzowane transakcje płatnicze,
dokonane po zastrzeżeniu karty /karty NFC/ środków identyfikacji
elektronicznej, jeśli doszło do nich z winy umyślnej odpowiednio
posiadacza karty /użytkownika karty / użytkownika systemu
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§ 114
Posiadacz rachunku nie ponosi odpowiedzialności za operacje dokonane
kartą/kartą NFC, za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, przy
użyciu czeków od momentu złożenia dyspozycji zastrzeżenia karty/karty
NFC / środków identyfikacji elektronicznej/czeków , z zastrzeżeniem §
113 ust. 6.
§ 116 ust. 1
1.
Wszelkie zmiany umowy, umowy o kartę, umowy UBE lub
oświadczenia kierowane do drugiej strony tych umów, wymagają
formy pisemnej w postaci aneksu, za wyjątkiem :
1)
zmiany taryfy;
2)
zmiany pakietów związanych z rachunkiem;
3)
zmiany wysokości oprocentowania środków pieniężnych
zgromadzonych na rachunku;
4)
zmiany regulaminu
dla skuteczności których, umowa, umowa o kartę, umowa
UBE lub regulamin dopuszcza złożenie oświadczeń w trybie
lub w postaci określonej w regulaminie oraz za wyjątkiem
zmian wymienionych w ust. 2.

1.
1)

2)
3)
4)
5)

2.
1)

2)

§ 118
Posiadacz rachunku nie ponosi odpowiedzialności za operacje dokonane
kartą/kartą mobilną, za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu,
przy użyciu czeków od momentu złożenia dyspozycji zastrzeżenia
karty/karty mobilnej / środków identyfikacji elektronicznej/czeków, z
zastrzeżeniem § 117 ust. 6.
§ 120 ust.1
1.
Wszelkie zmiany umowy, umowy o kartę, umowy UBE lub
oświadczenia kierowane do drugiej strony tych umów, wymagają
formy pisemnej w postaci aneksu, za wyjątkiem :
1) zmiany taryfy;
2) zmiany wysokości opłaty za usługę świadczoną przez Bank,
wymienioną
w
dokumencie
dotyczącym
opłat, o którym mowa w § 124 ust. 1 pkt 5);
3) zmiany pakietów związanych z rachunkiem;
4) zmiany wysokości oprocentowania środków pieniężnych
zgromadzonych na rachunku;
5) zmiany regulaminu dla skuteczności których, umowa, umowa o
kartę, umowa UBE lub regulamin dopuszcza złożenie
oświadczeń w trybie lub w postaci określonej w regulaminie
oraz za wyjątkiem zmian wymienionych w ust. 2.
§ 124 ust. 1; ust. 2
1. Bank zawiadamia posiadacza rachunku o dokonanej, w trakcie
trwania umowy, umowy o kartę lub umowy UBE, zmianie:
1) oprocentowania określonego Uchwałą Zarządu, w wyniku której
następuje obniżenie oprocentowania środków pieniężnych
zgromadzonych przez posiadacza na rachunku, z wyłączeniem
bazowej stopy procentowej
2) rodzaju stawki bazowej;
3) wysokości marży;
4) taryfy;
5) opłaty zawartej w dokumencie dotyczącym opłat
z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym;
6)
regulaminu, z zastrzeżeniem, iż wprowadzenie do oferty
Banku nowego produktu lub usługi nie wymaga powiadomienia
posiadacza rachunku o zmianie regulaminu w tym zakresie, na
co najmniej 2 miesiące przed proponowaną datą jej datą jej
wejścia w życie, z zastrzeżeniem iż do zawiadamiania
posiadacza rachunku lokaty terminowej o zmianie
oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku lokaty nie
stosuje się dwumiesięcznego okresu zawiadamiania; Bank
zawiadamia posiadacza rachunku lokaty terminowej o zmianie
oprocentowania na co najmniej
30 dni przed zmianą
oprocentowania;
2. Zawiadomienie o zmianach, o którym mowa w ust. 1, oraz
uaktualniony dokument , o którym mowa w ust. 1 pkt 5 Bank
wysyła:
1) w formie pisemnej − na adres do korespondencji podany
przez posiadacza rachunku; lub
2) w postaci elektronicznej:
a) w sposób właściwy dla danego rodzaju
elektronicznego kanału dostępu lub
b) drogą elektroniczną na adres elektroniczny
wskazany przez posiadacza rachunku.
§ 125 ust. 5
5. Umowa o kartę ulega rozwiązaniu w przypadku wypowiedzenia i
rozwiązania umowy w całości lub w części dotyczącej rachunku, do
którego wydano kartę/kartę mobilną lub karty/karty mobilne −
odpowiednio z dniem jej rozwiązania.
§ 129
Po upływie okresu wypowiedzenia, bank zastrzega niewykorzystane
blankiety czekowe, czeki, karty/karty mobilnej, środki identyfikacji
elektronicznej oraz blokuje dostęp dla wszystkich użytkowników systemu
do elektronicznych kanałów dostępu.
§ 130
1.
Bank może wypowiedzieć umowę/ umowę o kartę/ umowę UBE
wyłącznie z ważnych powodów, z zachowaniem 2-miesięcznego
terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Za ważne powody uprawniające Bank do wypowiedzenia:
1) umowy, umowy o kartę/umowy UBE - uważa się: podanie przez
posiadacza nieprawdziwych informacji przy zawieraniu
umowy/umowy o kartę/umowy UBE,
2) umowy – uważa się:
a) wykorzystanie przez posiadacza rachunku prowadzonego w
ramach umowy do popełnienia przestępstwa;
b) przenoszenie lub udostępnianie założonych rachunków osobom
trzecim, bez zgody i wiedzy Banku.
3) umowy o kartę – uważa się:

§ 120 ust. 1; ust. 2
Bank zawiadamia posiadacza rachunku o dokonanej, w trakcie
trwania umowy, umowy o kartę lub umowy UBE, zmianie:
oprocentowania określonego Uchwałą Zarządu, w wyniku której
następuje obniżenie oprocentowania środków pieniężnych
zgromadzonych przez posiadacza na rachunku, z wyłączeniem
bazowej stopy procentowej
rodzaju stawki bazowej;
wysokości marży;
taryfy;
regulaminu, z zastrzeżeniem, iż wprowadzenie do oferty Banku
nowego produktu lub usługi nie wymaga powiadomienia
posiadacza rachunku o zmianie regulaminu w tym zakresie,
na co najmniej 2 miesiące przed proponowana datą jej wejścia w
życie, z zastrzeżeniem iż do zawiadamiania posiadacza rachunku
lokaty terminowej o zmianie oprocentowania środków
zgromadzonych na rachunku lokaty nie stosuje się
dwumiesięcznego okresu zawiadamiania; Bank zawiadamia
posiadacza rachunku lokaty terminowej o zmianie
oprocentowania na co najmniej
30 dni przed zmianą
oprocentowania;
Zawiadomienie o zmianach, o których mowa w ust. 1, Bank
wysyła:
w formie pisemnej − na adres do korespondencji podany przez
posiadacza rachunku; lub
w postaci elektronicznej:
a) w sposób właściwy dla danego rodzaju elektronicznego
kanału dostępu lub
b) drogą elektroniczną na adres elektroniczny wskazany przez
posiadacza rachunku.

§ 121 ust. 5
Umowa o kartę ulega rozwiązaniu w przypadku wypowiedzenia i
rozwiązania umowy w całości lub w części dotyczącej rachunku, do
którego wydano kartę/kartę NFC lub karty/karty NFC − odpowiednio
z dniem jej rozwiązania.
§ 125
Po upływie okresu wypowiedzenia, bank zastrzega niewykorzystane
blankiety czekowe, czeki, karty/karty NFC, środki identyfikacji
elektronicznej oraz blokuje dostęp dla wszystkich użytkowników systemu
do elektronicznych kanałów dostępu.
§ 126
1. Bank może wypowiedzieć umowę/ umowę o kartę/ umowę UBE
wyłącznie z ważnych powodów, z zachowaniem 2-miesięcznego
terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Za ważne powody uprawniające Bank do wypowiedzenia:
1) umowy, umowy o kartę/umowy UBE - uważa się: podanie przez
posiadacza nieprawdziwych informacji przy zawieraniu
umowy/umowy o kartę/umowy UBE,
2) umowy – uważa się:
a) brak obrotów na ROR przez okres kolejnych 6 miesięcy;
b) dysponowanie rachunkiem przez posiadacza niezgodnie z
jego przeznaczeniem;
c) brak środków na należne Bankowi prowizje i opłaty przez
okres 6 miesięcy;
5.
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d) wykorzystanie przez posiadacza ROR lub innego rachunku

a) popełnienie przez posiadacza karty/użytkownika karty

prowadzonego na podstawie umowy do popełnienia
przestępstwa,
3) umowy o kartę – uważa się:
a) popełnienie przez posiadacza karty/użytkownika karty
przestępstwa przy użyciu karty/karty NFC,
b) uzasadnione podejrzenie lub stwierdzenie fałszerstwa karty/karty
NFC, umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej
transakcji płatniczej lub naruszenie zasad jej użytkowania,
c) udostępnianie karty i PIN oraz telefonu NFC z zainstalowaną
kartą NFC osobom nieuprawnionym,
4) umowy UBE – uważa się udostępnianie środków identyfikacji
elektronicznej osobom nieuprawnionym.
8. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy/umowy o kartę/umowy UBE
Bank przesyła posiadaczowi rachunku na podany przez niego adres do
korespondencji.
9. Wypowiadając umowę, /umowę o kartę/umowę UBE bank wzywa
posiadacza rachunku odpowiednio do:
1)
uregulowania należności wobec Banku, tzn. wszelkich
należności z tytułu transakcji przeprowadzonych przy użyciu
karty – jeśli były wydane do rachunku – wraz z należnymi
Bankowi odsetkami, opłatami i prowizjami;
2)
wskazania sposobu zadysponowania środkami pieniężnymi
zgromadzonymi na rachunku.
10. W przypadku nieuregulowania należności wobec Banku do końca
okresu wypowiedzenia, Bank może wszcząć postępowanie sądowe.
11. W przypadku rozwiązania umowy o kartę / umowy UBE, z powodu
jej nienależytego wykonania przez posiadacza rachunku będącego
posiadaczem karty lub użytkownikiem systemu, Bank ma prawo
przekazać informacje o nim w zakresie określonym w art. 12a ust. 2
pkt 1 ustawy o usługach płatniczych innym wydawcom instrumentów
płatniczych; powyższe informacje Bank może udostępniać
wydawcom instrumentów płatniczych i gromadzić w tym celu
instytucja utworzona na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy – Prawo
bankowe.

przestępstwa przy użyciu karty/karty mobilnej,
podejrzenie lub stwierdzenie fałszerstwa
karty/karty mobilnej, umyślnego doprowadzenia do
nieautoryzowanej transakcji płatniczej lub naruszenie zasad
jej użytkowania,
c) udostępnienie urządzenia mobilnego z zainstalowaną kartą
mobilną osobom nieuprawnionym;
d) niespłacenie w terminie zadłużenia powstałego w wyniku
posługiwania się kartą wydaną do podstawowego rachunku
płatniczego.
4) umowy UBE – uważa się udostępnianie środków identyfikacji
elektronicznej osobom nieuprawnionym.
3. Bank może wypowiedzieć umowę w części dotyczącej ROR z
zachowaniem 2-miesięcznego terminu wypowiedzenia, w przypadku:
1) braku obrotów na ROR przez okres 6 miesięcy;
2) braku środków na należne Bankowi prowizje i opłaty przez okres
6 miesięcy;
3) dysponowanie rachunkiem przez posiadacza niezgodnie z jego
przeznaczeniem.
4. Bank może wypowiedzieć umowę w części dotyczącej
podstawowego rachunku płatniczego z zachowaniem 2-miesięcznego
terminu wypowiedzenia – z zastrzeżeniem ust. 5, w przypadku gdy:
1) posiadacz umyślnie albo w wyniku rażącego niedbalstwa
wykorzystał rachunek do celów niezgodnych z prawem;
2) istnieje uzasadnione podejrzenie, że środki zgromadzone na
rachunku pochodzą z działalności przestępczej lub mają związek
z taką działalnością;
3) na rachunku nie dokonano żadnych operacji przez ponad 24
kolejne miesiące, z wyjątkiem operacji z tytułu pobierania opłat
lub naliczania odsetek od zgromadzonych na rachunku środków
pieniężnych;
4) posiadacz podał nieprawdziwe informacje lub zataił prawdziwe
informacje we wniosku o zawarcie umowy podstawowego
rachunku płatniczego, jeżeli podanie prawdziwych informacji
skutkowałoby odrzuceniem wniosku;
5) posiadacz nie przebywa legalnie na terytorium państwa
członkowskiego;
6) posiadacz zawarł inną umowę rachunku płatniczego, który
umożliwia mu wykonywanie transakcji, o których mowa w § 45
ust. 4, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Wypowiedzenie umowy podstawowego rachunku płatniczego z
przyczyn określonych w ust. 4 pkt 1,2 i 4 następuje ze skutkiem
natychmiastowym.
6. Po wypowiedzeniu umowy podstawowego rachunku płatniczego z
przyczyn określonych w ust. 4 posiadacz wskazuje Bankowi sposób,
w jaki chce uzyskać zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na
rachunku.
7. Wypowiedzenie umowy w części dotyczącej rachunku płatniczego
będzie uważane za wypowiedzenie ze względu na rażące naruszenie
jej postanowień przez posiadacza rachunku, gdy nastąpi z przyczyn, o
których mowa w ust. 2 pkt 2 lit a i b oraz ust. 4 pkt 1,2 i 4.
8. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy/umowy o kartę/umowy UBE
Bank przesyła posiadaczowi rachunku na podany przez niego adres
do korespondencji.
9. Wypowiadając umowę, /umowę o kartę/umowę UBE bank wzywa
posiadacza rachunku odpowiednio do:
1)
uregulowania należności wobec Banku, tzn. wszelkich
należności z tytułu transakcji przeprowadzonych przy użyciu
karty – jeśli były wydane do rachunku – wraz z należnymi
Bankowi odsetkami, opłatami i prowizjami;
2)
wskazania sposobu zadysponowania środkami pieniężnymi
zgromadzonymi na rachunku.
10. W przypadku nieuregulowania należności wobec Banku do końca
okresu wypowiedzenia, Bank może wszcząć postępowanie sądowe.
11. W przypadku rozwiązania umowy o kartę / umowy UBE, z powodu
jej nienależytego wykonania przez posiadacza rachunku będącego
posiadaczem karty lub użytkownikiem systemu, Bank ma prawo
przekazać informacje o nim w zakresie określonym w art. 12a ust. 2
pkt 1 ustawy o usługach płatniczych innym wydawcom instrumentów
płatniczych; powyższe informacje może udostępniać wydawcom
instrumentów płatniczych i gromadzić w tym celu instytucja
utworzona na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy – Prawo bankowe.

b) uzasadnione
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§ 128
W razie rozwiązania lub wygaśnięcia:
1) umowy w całości lub w części dotyczącej rachunku, do
którego
wydano
kartę/kartę
NFC
lub
karty/karty
NFC;
2) umowy o kartę,
Bank zastrzega wszystkie wydane do rachunku karty/karty NFC w
następnym dniu po rozwiązaniu lub wygaśnięciu danej umowy.
§ 134
Brak zapisu

§ 132
W razie rozwiązania lub wygaśnięcia:
1) umowy w całości lub w części dotyczącej rachunku, do
którego
wydano
kartę/kartę
mobilną
lub
karty
karty mobilne;
2) umowy o kartę,
Bank zastrzega wszystkie wydane do rachunku karty/karty mobilne w
następnym dniu po rozwiązaniu lub wygaśnięciu danej umowy.
§ 134
1. Przeniesienie rachunku płatniczego jest możliwe w odniesieniu do
rachunków płatniczych umożliwiających co najmniej:
1) dokonywanie wpłat środków pieniężnych na ten rachunek;
2) dokonywanie wypłat gotówki z rachunku;
3) zlecanie i odbieranie transakcji płatniczych.
2. W sytuacji, gdy Bank, jako dostawca przyjmujący, nie świadczy usług
świadczonych przez dostawcę przekazującego w ramach prowadzonego
rachunku płatniczego, nie jest on obowiązany do ich świadczenia
w ramach rachunku otwieranego przez niego dla klienta w ramach
przeniesienia rachunku.
§ 135
1. Po złożeniu przez klienta upoważnienia do przeniesienia rachunku
płatniczego i w zakresie w nim określonym Bank, jako dostawca
przyjmujący, podejmuje czynności zmierzające do przeniesienia
rachunku płatniczego klienta lub usług powiązanych z rachunkiem
płatniczym wskazanych przez klienta w zakresie, w jakim Bank
świadczy takie usługi; w przypadku gdy rachunek płatniczy jest
prowadzony dla dwóch lub więcej klientów, upoważnienia udzielają
wszyscy klienci.
2. Upoważnienie jest składane w postaci papierowej, w języku polskim.
3. W upoważnieniu klient może w szczególności:
1) określić szczegółowo przychodzące polecenia przelewu i zlecenia
stałe dotyczące poleceń przelewu oraz udzielić Bankowi, jako
dostawcy przyjmującemu zgód na realizację poleceń zapłaty, które
mają zostać przeniesione;
2) określić datę, od której zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu
oraz polecenia zapłaty mają być wykonywane z rachunku
płatniczego prowadzonego przez Bank, jako dostawcę
przyjmującego.
4. Datę, o której mowa w ust. 3 pkt 2, ustala się na co najmniej 6 dni
roboczych licząc od dnia otrzymania przez Bank, jako dostawcę
przyjmującego
dokumentów
przekazanych
przez
dostawcę
przekazującego
zgodnie
z
przepisami
ustawy
o usługach płatniczych; w przypadku określenia daty na dzień
wcześniejszy, zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia
zapłaty Bank wykonuje po upływie 6 dni roboczych od dnia otrzymania
ww. dokumentów.
§ 136
1. Bank, jako dostawca przyjmujący, w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania informacji od dostawcy przekazującego, o:
1) istniejących zleceniach stałych dotyczących poleceń przelewu oraz
o udzielonych zgodach na realizację poleceń zapłaty, które mają
zostać przeniesione, oraz
2) regularnie przychodzących poleceniach przelewu oraz zleconych
przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na rachunku
płatniczym konsumenta w ciągu 13 miesięcy poprzedzających
dzień zwrócenia się o te informacje, wykonuje następujące
czynności, o ile są objęte
upoważnieniem:
a) ustanawia i realizuje zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu,
o których ustanowienie wystąpił klient, ze skutkiem od dnia
wskazanego w upoważnieniu;
b) dokonuje niezbędnych przygotowań do akceptowania poleceń
zapłaty i akceptuje polecenia zapłaty ze skutkiem od dnia
wskazanego w upoważnieniu;
c) w stosownych przypadkach informuje klienta o prawach
przysługujących mu zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. d rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14
marca 2012 r. ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w
odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009;
d) informuje płatników wskazanych w upoważnieniu i
dokonujących regularnie przychodzących poleceń przelewu na
rachunek płatniczy klienta o danych identyfikujących rachunek
płatniczy klienta w Banku, jako dostawcy przyjmującego oraz
przekazuje płatnikom kopię upoważnienia;
e) informuje odbiorców określonych w upoważnieniu i stosujących
polecenie zapłaty do pobierania środków pieniężnych z rachunku
płatniczego klienta o danych identyfikujących rachunek
płatniczy klienta w Banku, jako dostawcy przyjmującego oraz o
dniu, od którego polecenia zapłaty mają być realizowane z tego
rachunku płatniczego, a także przekazuje tym odbiorcom kopię

§ 135
Brak zapisu

§ 136
Brak zapisu

14
Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni
62-300 Września, ul. Warszawska 36, tel. 61-437 09 80, fax 61-436 24 35
e-mail: wrzesnia@pbswrzesnia.com.pl, www.pbswrzesnia.com.pl

NIP 789-00-03-325, REGON 000506449, KRS 0000103927

upoważnienia.
2. Bank, jako dostawca przyjmujący wykonuje czynności, o których
mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim umożliwiają mu to informacje
przedstawione przez dostawcę przekazującego lub klienta, a w
przypadku braku takich informacji zwraca on się o ich przekazanie.
3. W przypadku gdy klient osobiście przekazuje informacje, o których
mowa w ust. 1 lit. d i e, płatnikom lub odbiorcom, Bank, jako dostawca
przyjmujący
przekazuje
klientowi,
w terminie, o którym mowa w ust. 1, dane identyfikujące rachunek
płatniczy oraz wskazuje datę, od której zlecenia stałe dotyczące
poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty będą wykonywane z rachunku
płatniczego prowadzonego przez Bank, jako dostawcę przyjmującego.
§ 137
§ 137
1.
Bank przekazuje posiadaczowi rachunku, nieodpłatnie co najmniej
Brak zapisu
raz w roku kalendarzowym, zestawienie opłat za usługi powiązane z
rachunkiem płatniczym pobranych w okresie objętym zestawieniem,
a w przypadku udzielenia kredytu w rachunku płatniczym – także
informację o stopie oprocentowania kredytu w tym rachunku oraz
całkowitej kwocie odsetek pobranych z tego tytułu w tym okresie, a
także informację o stopie oprocentowania środków pieniężnych na
rachunku płatniczym oraz całkowitej kwocie odsetek należnych za
dany okres.
2.
W przypadku rozwiązania umowy rachunku płatniczego Bank
przekazuje posiadaczowi, nie później niż w terminie 2 tygodni od
dnia rozwiązania umowy, zestawienie opłat za okres, za który nie
było sporządzane zestawienie opłat, do dnia rozwiązania umowy.
3.
Bank uzgadnia w umowie z klientem sposób przekazywania
zestawienia opłat; na żądanie klienta Bank przekazuje mu
zestawienie opłat w postaci papierowej.
4.
Zestawienie zawiera następujące informacje:
1) jednostkową opłatę pobieraną od posiadacza za daną usługę,
liczbę przypadków skorzystania przez posiadacza z danej usługi
w okresie objętym zestawieniem, a w przypadku gdy usługi są
połączone w pakiet usług – opłatę za cały pakiet, liczbę
przypadków pobrania opłaty za pakiet w okresie objętym
zestawieniem oraz dodatkową opłatę pobraną za każdą usługę,
która przekracza liczbę usług objętych opłatą za pakiet;
2) całkowitą kwotę opłat pobranych od posiadacza za daną usługę,
pakiet usług oraz za usługi, które przekroczyły liczbę usług
objętych opłatą za pakiet w okresie objętym zestawieniem;
3) w przypadku świadczenia usługi kredytu w rachunku płatniczym
– stopę oprocentowania tego kredytu oraz całkowitą kwotę
odsetek pobranych z tytułu kredytu w okresie objętym
zestawieniem;
4) w przypadku oprocentowania środków na rachunku – stopę ich
oprocentowania stosowaną dla danego rachunku płatniczego
oraz całkowitą kwotę odsetek należnych za okres objęty
zestawieniem;
5) całkowitą kwotę opłat pobranych za wszystkie usługi powiązane
z rachunkiem płatniczym świadczone w okresie objętym
zestawieniem.
§ 138
§ 138
Brak zapisu
Bank udostępnia na żądanie klienta, nieodpłatnie, informacje o
podstawowym rachunku płatniczym dostępnym w jego ofercie, warunkach
korzystania z rachunku, oraz opłatach z tym związanych.
Dodatkowo informujemy, że w „Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej i w walucie wymienialnej dla
Klientów PBS we Wrześni”, zmianie ulegają poniżej wymienione zapisy:
1) Dział II Rozdział 2. Rachunek oszczędnościowy ust. 5.2.BYŁO:
5.2

każda kolejna w miesiącu kalendarzowym

8,00 zł

PO ZMIANACH:
5.2

każda kolejna w miesiącu kalendarzowym

10,00 zł

1) Dział II Rozdział 2. Rachunek oszczędnościowy ust. 6.1.1.BYŁO:
6.1.1

każdy kolejny przelew w miesiącu kalendarzowym na rachunek prowadzony w PBS (z wyłączeniem przelewów na rachunki lokat
terminowych w PBS)

8,00 zł

PO ZMIANACH:
6.1.1

każdy kolejny przelew w miesiącu kalendarzowym na rachunek prowadzony w PBS (z wyłączeniem przelewów na rachunki lokat
terminowych w PBS)

10,00 zł

1) Dział II Rozdział 2. Rachunek oszczędnościowy ust. 6.2.1. BYŁO:
6.2.1

każdy kolejny przelew w miesiącu kalendarzowym na rachunek prowadzony w innym banku realizowany w systemie ELIXIR

8,00 zł

PO ZMIANACH:
6.2.1

każdy kolejny przelew w miesiącu kalendarzowym na rachunek prowadzony w innym banku realizowany w systemie ELIXIR

10,00 zł

1) Dział II Rozdział 2. Rachunek oszczędnościowy ust.8.1.1.BYŁO:
8.1.1

każdy kolejny przelew w miesiącu kalendarzowym na rachunek prowadzony w PBS (z wyłączeniem przelewów na rachunki lokat
terminowych w PBS)

8,00 zł

PO ZMIANACH:
8.1.1

każdy kolejny przelew w miesiącu kalendarzowym na rachunek prowadzony w PBS (z wyłączeniem przelewów na rachunki lokat
terminowych w PBS)

1) Dział II Rozdział 2. Rachunek oszczędnościowy ust. 8.2.1. BYŁO:
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10,00 zł

8.2.1

każdy kolejny przelew w miesiącu kalendarzowym na rachunek prowadzony w innym banku realizowany w systemie ELIXIR

8,00 zł

PO ZMIANACH:
8.2.1

każdy kolejny przelew w miesiącu kalendarzowym na rachunek prowadzony w innym banku realizowany w systemie ELIXIR

10,00 zł

2) Dział II Rozdział 5. Usługi bankowości elektronicznejust.1.4. BYŁO:
1.4

wydanie kolejnej listy haseł jednorazowych

od każdej listy

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

od każdej listy

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

od każdej dyspozycji

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

od każdej dyspozycji

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

PO ZMIANACH:
1.4

wydanie kolejnej listy haseł jednorazowych

2) Dział II Rozdział 5. Usługi bankowości elektronicznejust.1.10. BYŁO:
1.10

zmiana numeru telefonu komórkowego
akceptacji przelewów SMS-KODEM

klienta

do

PO ZMIANACH:
1.10

zmiana numeru lelefonu komórkowego klienta do akceptacji
przelewów SMS-KODEM

2) Dział II Rozdział 5. Usługi bankowości elektronicznejust.2.2; ust.2.3. BYŁO:
2.2

zmiana numeru telefonu komórkowego klienta, na który mają być
przesyłane informacje

od każdej dyspozycji

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

2.3

zmiana zakresu usługi SMS

od każdej dyspozycji

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

PO ZMIANACH:
2.2

zmiana numeru telefonu komórkowego klienta, na który mają być
przesyłane informacje

od każdej dyspozycji

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

2.3

zmiana zakresu usługi SMS

od każdej dyspozycji

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

3) Dział II Rozdział 7. Pozostałe opłaty za czynności i usługi bankowe ust.1.2; ust.1.3. BYŁO:
1.2

dokonywane na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach

od wpłaconej kwoty

0,50% (min. 3,70 zł max. 500,00 zł)

1.3

dokonywane na rachunki bankowe ZUS

od wpłaconej kwoty

0,50% (min. 5,00 zł max. 500,00 zł)

PO ZMIANACH:
1.2

dokonywane na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach

od wpłaconej kwoty

0,50% (min. 3,90 zł max. 500,00 zł)

1.3

dokonywane na rachunki bankowe ZUS

od wpłaconej kwoty

0,50% (min. 7,00 zł max. 500,00 zł)

3) Dział II Rozdział 7. Pozostałe opłaty za czynności i usługi bankowe ust.2. BYŁO:
2.

Wypłaty z rachunku technicznego (zlecenia do wypłaty)

od wpłaconej kwoty

0,50% (min. 5,00 zł max. 500,00 zł)

od wpłaconej kwoty

0,50% (min. 7,00 zł max. 500,00 zł)

PO ZMIANACH:
2.

Wypłaty z rachunku technicznego (zlecenia do wypłaty)

Pełna treść taryfy obowiązującej od 1 sierpnia 2017 roku dostępna jest również w oddziałach Banku.
W rachunku oszczędnościowym w złotych, zmianie ulega wysokość progu, z dotychczasowego: „ wysokość progu dla nadwyżki środków powyżej
100.000,00 zł” na aktualnie obowiązujący: „ wysokość progu dla nadwyżki środków powyżej 200.000,00 zł” z oprocentowaniem obecnie obowiązującym.
Zmiana jest obowiązująca od 01 sierpnia 2017 r.
Pełna treść aktualnego i nowego, obowiązującego od dnia 3 lipca 2017 roku Regulaminu dostępna jest również w oddziałach Banku.
Jeżeli przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu i zmian zapisów w Taryfie nie zostanie przez Państwa złożony sprzeciw wobec tych zmian,
zmiany obowiązują od daty ich obowiązywania. Przed datą wejścia w życie zmian mogą Państwo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez
ponoszenia opłat. W przypadku złożenia przez Państwa sprzeciwu i niewypowiedzenia umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w
życie zmian, bez ponoszenia opłat.
W razie rozwiązania w wyżej wskazany sposób umowy dotyczącej rachunku lokaty, do końca okresu umownego strony związane będą
postanowieniami w brzmieniu przed wprowadzeniem zmian.
Wszelkie informacje dotyczące oferty Banku znajdą Państwo na stronie internetowej www.pbswrzesnia.com.pl., a także w oddziałach Banku.
Zapraszamy do oddziałów naszego Banku. Adresy oraz dane kontaktowe placówek PBS we Wrześni zamieszczone są na stronie internetowej
www.pbswrzesnia.com.pl.
Z poważaniem
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