
 

1 

 

Parczew, 30.09.2019r.  

 

Informacja o zmianie Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków 

bankowych dla osób fizycznych 

 

Szanowni Państwo, 

Bank Spółdzielczy w Parczewie uprzejmie informuje, iż od dnia 15 grudnia 2019 r. ulega zmianie 

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych (dalej: Regulamin, 

stanowiący załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie Nr 5 z dnia 

10.07.2019r.). 

Główne zmiany wprowadzone do Regulaminu dotyczą przede wszystkim: 

1. wprowadzenia zmian w zakresie polecenia zapłaty – zmiany te są spowodowane zawarciem 

aneksu do „Porozumienia międzybankowego z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie stosowania 

polecenia zapłaty” i dotyczą m.in. wprowadzenia możliwości ustanowienia blokady w zakresie 

realizacji polecenia zapłaty; 

2. konieczności zrównania opłat za realizację płatności transgranicznych w walucie euro na 

terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego  z opłatami za płatności krajowe – zmiany te 

wynikają z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 

2019r. zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za 

płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty (dalej: Rozporządzenie CBP); 

3. zmian w produktach Banku,  

4. wprowadzenia zmian porządkowych. 

 

Szczegółowy wykaz zmian w Regulaminie, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej zmiany i 

okoliczności faktycznych zmian, przedstawiono w dalszej części niniejszej Informacji.   

W związku z powyższym jeśli nie akceptują Państwo wprowadzanych zmian, mają Państwo prawo 

przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu: 

1) wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat, 

2) zgłosić sprzeciw, nie wypowiadając Umowy, co skutkuje wygaśnięciem umowy z dniem 

poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. 

Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w pkt 2 do dnia poprzedzającego datę wejścia w życie 

proponowanych zmian jest równoznaczne z przyjęciem proponowanych zmian. 

Lokaty otwarte w ramach wypowiedzianej Umowy prowadzone są do końca okresu, na jaki zostały 

założone bez możliwości ich odnowienia na kolejny okres, o ile Posiadacz rachunku nie złoży 

dyspozycji odmiennej. 

             

Szczegółowy wykaz zmian w Regulaminie: 

 
Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

Brak postanowień § 2 ust.1 pkt 26  

Elixir – elektroniczny system  

rozliczania zleceń płatniczych w 

polskich złotych, którego 

operatorem jest Krajowa Izba 

Rozliczeniowa S.A. System 

umożliwia wymianę zleceń 

płatności w trybie sesyjnym; 

§143 ust.1 pkt 1 

Regulaminu: 

„Regulamin może zostać 

zmieniony z ważnych 

przyczyn: 1)zmiany w 

przepisach prawa 

powszechnie 

obowiązującego (…)” 

dostosowanie 

postanowień 

Regulaminu do 

Rozporządzenia CBP 

§ 2 ust.1 pkt 37 § 2 ust.1 pkt 38 §143 ust.1 pkt 4 usunięcie 
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Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

kod identyfikacyjny: 
1) kod PIN (Personal 

Identification Number) 
stanowiący poufny numer 
lub inne oznaczenie, które 
łącznie z danymi 
zawartymi na karcie służy 
do elektronicznej 
identyfikacji Użytkownika 
karty, przypisany do danej 
karty  
i znany tylko 
Użytkownikowi karty lub 

2) kod uwierzytelnienia – 
czterocyfrowy kod 
wykorzystywany w 
procesie silnego 
uwierzytelnienia w 
systemie bankowości 
elektronicznej, 
ustanawiany samodzielnie 
przez Użytkownika w 
systemie bankowości 
elektronicznej lub 
ustanawiany samodzielnie 
przez Użytkownika karty w 
portalu kartowym dla 
płatności kartą w Internecie 
lub 

3) kod SMS – jednorazowy 
kod, służący do autoryzacji 
dyspozycji oraz transakcji 
płatniczych składanych w 
usłudze bankowości 
elektronicznej oraz 
transakcji kartą w 
Internecie; 

kod identyfikacyjny: 
1) kod PIN (Personal 

Identification Number) 
stanowiący poufny numer 
lub inne oznaczenie, które 
łącznie z danymi zawartymi 
na karcie służy do 
elektronicznej identyfikacji 
Użytkownika karty, 
przypisany do danej karty  
i znany tylko Użytkownikowi 
karty lub 

2) kod SMS – jednorazowy kod, 
służący do logowania w 
usłudze bankowości 
elektronicznej oraz do 
autoryzacji dyspozycji oraz 
transakcji płatniczych 
składanych w usłudze 
bankowości elektronicznej 
oraz transakcji kartą w 
Internecie; 

 

Regulaminu: 

„Regulamin może zostać 

zmieniony z ważnych 

przyczyn: (…) 4) zmiany 

w produktach Banku” 

nadmiarowych 

postanowień oraz 

doprecyzowanie 

postanowień 

Regulaminu   

§ 2 ust.1 pkt 50 

nierezydent – osoba fizyczna 
nie mająca miejsca 
zamieszkania w kraju, w 
rozumieniu ustawy Prawo 
dewizowe (Dz.U. 2017 poz. 
679.); 

§ 2 ust.1 pkt 51 

nierezydent – osoba fizyczna nie 
mająca miejsca zamieszkania w 
kraju, w rozumieniu ustawy z dnia 
27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. 

zmiana porządkowa zmiana redakcyjna i 

usunięcie 

nadmiarowych 

postanowień  

§ 2 ust.1 pkt 52 

odwołanie polecenia zapłaty - 
dyspozycja Posiadacza 
rachunku wstrzymująca 
obciążenie rachunku 
wskazanym, przyszłym 
Poleceniem zapłaty, składana w 
Banku przed terminem 
realizacji; 

§ 2 ust.1 pkt 53 

odwołanie polecenia zapłaty - 
dyspozycja Posiadacza rachunku 
wstrzymująca obciążenie 
rachunku wskazanym, przyszłym 
Poleceniem zapłaty, składana w 
Banku przed terminem jej  
realizacji; 

zmiana porządkowa  zmiana redakcyjna 

§ 2 ust.1 pkt 53 

organizacja płatnicza – 
międzynarodowa organizacja 
zajmująca się rozliczaniem 
transakcji dokonywanych przy 
użyciu kart wydanych w ramach 
danej organizacji; Bank wydaje 
karty w ramach organizacji Visa 
i MasterCard;  

§ 2 ust.1 pkt 54 

organizacja płatnicza – 
międzynarodowa organizacja 
zajmująca się rozliczaniem 
transakcji dokonywanych przy 
użyciu kart płatniczych wydanych 
w ramach danej organizacji; Bank 
wydaje karty w ramach 
organizacji Visa i MasterCard;  

zmiana porządkowa  zmiana redakcyjna 

§ 2 ust.1 pkt 58 

polecenie przelewu – usługa, o 
której mowa w art. 3 ust. 4 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 
r. o usługach płatniczych (Dz. U. 
z 2017 r. poz 2003z późn. zm.) 
z wyłączeniem polecenia 
przelewu wewnętrznego, 
polecenia przelewu SEPA i 
polecenia przelewu w walucie 

§ 2 ust.1 pkt 59  

polecenie przelewu – usługa, o 
której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy 
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 
usługach płatniczych z 
wyłączeniem polecenia przelewu 
wewnętrznego, polecenia 
przelewu SEPA, polecenia 
przelewu TARGET i polecenia 
przelewu w walucie obcej; 

§143 ust.1 pkt 1 

Regulaminu: 

„Regulamin może zostać 

zmieniony z ważnych 

przyczyn: 1)zmiany w 

przepisach prawa 

powszechnie 

obowiązującego (…)” 

oraz zmiana porządkowa  

dostosowanie 

postanowień 

Regulaminu do 

Rozporządzenia CBP 

oraz usunięcie 

nadmiarowych 

postanowień 
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Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

obcej;  

§ 2 ust.1 pkt 60 

polecenie przelewu SEPA – 
usługa inicjowana przez płatnika 
(Posiadacza 
rachunku)polegająca na 
umożliwieniu przekazania 
środków pieniężnych w euro  z 
rachunku płatniczego płatnika 
(Posiadacza) na rachunek 
płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj 
dostawcy lub jeden z 
dostawców wykonują 
działalność na obszarze 
jednolitego obszaru płatności w 
euro (SEPA); 

§ 2 ust.1 pkt 61 

polecenie przelewu SEPA – 
usługa inicjowana przez płatnika 
(Posiadacza rachunku)polegająca 
na umożliwieniu przekazania 
środków pieniężnych w euro  z 
rachunku płatniczego płatnika 
(Posiadacza) na rachunek 
płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj 
dostawcy lub jeden z dostawców 
wykonują działalność na obszarze 
jednolitego obszaru płatności w 
euro (SEPA). Polecenie przelewu 
SEPA jest realizowane w trybie 
sesyjnym; 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 

postanowień  

Regulaminu  

Brak postanowień § 2 ust.1 pkt 62 

polecenie przelewu TARGET - 
usługa inicjowana przez płatnika  
polegająca na umożliwieniu 
przekazania środków pieniężnych 
w euro z rachunku płatniczego 
płatnika na rachunek płatniczy 
odbiorcy za pośrednictwem 
systemu TARGET2 do banku 
będącego uczestnikiem systemu 
TARGET2; 

§143 ust.1 pkt 1 

Regulaminu: 

„Regulamin może zostać 

zmieniony z ważnych 

przyczyn: 1)zmiany w 

przepisach prawa 

powszechnie 

obowiązującego (…)” 

oraz zmiana porządkowa  

dostosowanie 

postanowień 

Regulaminu do 

Rozporządzenia CBP  

§ 2 ust.1 pkt 63 

polecenie zapłaty - usługa  
płatnicza  polegająca  na 
obciążeniu określoną  kwotą  
rachunku  płatniczego  płatnika 
(Posiadacza rachunku)  na  
skutek  transakcji  płatniczej 
zainicjowanej  przez  odbiorcę,  
dokonywanej  na  podstawie  
zgody,  której  płatnik 
(Posiadacz rachunku) udzielił 
odbiorcy, dostawcy odbiorcy lub 
dostawcy płatnika (Posiadacza 
rachunku); 

§ 2 ust.1 pkt 65 

polecenie zapłaty - usługa  
płatnicza  polegająca  na 
obciążeniu określoną  kwotą  
rachunku  płatniczego  płatnika 
(Posiadacza rachunku)  na  
skutek  transakcji  płatniczej 
zainicjowanej  przez  odbiorcę,  
dokonywanej  na  podstawie  
zgody,  której  płatnik (Posiadacz 
rachunku) udzielił odbiorcy. 
 

§143 ust.1 pkt 2 
Regulaminu: 

„Regulamin może zostać 
zmieniony z ważnych 
przyczyn: (…) 
2)konieczność 
wprowadzenia nowej 
interpretacji przepisów 
regulujących działalność 
sektora bankowego bądź 
świadczenie przez Bank 
usług wynikających z 
orzeczeń sądów, w tym 
sądów UE” 

dostosowanie 

postanowień 

Regulaminu w związku 

ze zmianą 

Porozumienia 

międzybankowego w 

sprawie stosowania 

polecenia zapłaty 

§ 2 ust.1 pkt 68 

przekaz w obrocie dewizowym 
(Przekaz) – transakcja płatnicza 
obejmująca polecenie wypłaty i 
przelew SEPA; 
 

§ 2 ust.1 pkt 70 

przekaz w obrocie dewizowym 
(Przekaz) – transakcja płatnicza 
obejmująca polecenie wypłaty, 
polecenie przelewu TARGET, 
polecenie przelewu w walucie 
obcej  i przelew SEPA; 

§143 ust.1 pkt 1 

Regulaminu: 

„Regulamin może zostać 

zmieniony z ważnych 

przyczyn: 1)zmiany w 

przepisach prawa 

powszechnie 

obowiązującego (…)”  

dostosowanie 

postanowień 

Regulaminu do 

Rozporządzenia CBP  

§ 2 ust.1 pkt 72 

rachunek walutowy - rachunek 
oszczędnościowy w walucie 
obcej. Wykaz walut określony 
jest w Tabeli oprocentowania i 
podawany do wiadomości w 
placówkach Banku oraz na 
stronie internetowej Banku 
www.bs.com.pl; 

§ 2 ust.1 pkt 74 

rachunek walutowy - rachunek 
oszczędnościowy w walucie 
obcej. Wykaz walut dla  których 
Bank prowadzi rachunki walutowe 
określony jest w Tabeli 
oprocentowania i podawany do 
wiadomości w placówkach Banku 
oraz na stronie internetowej 
Banku www.bs.com.pl; 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 

postanowień  

Regulaminu  

§ 2 ust.1 pkt 73 

reklamacja – zgłoszenie 
zastrzeżenia dotyczącego usług 
świadczonych przez Bank 
skierowane do Banku przez 
Posiadacza 
rachunku/Użytkownika karty; 

§ 2 ust.1 pkt 75 

reklamacja – wystąpienie 
skierowane do Banku przez 
Posiadacza 
rachunku/Użytkownika karty, w 
którym Posiadacz 
rachunku/Użytkownik karty 
zgłasza  zastrzeżenia dotyczące 
usług świadczonych przez Bank; 

§143 ust.1 pkt 1 

Regulaminu: 

„Regulamin może zostać 

zmieniony z ważnych 

przyczyn: 1)zmiany w 

przepisach prawa 

powszechnie 

obowiązującego (…)”  

dostosowanie 

postanowień 

Regulaminu 

(uspójnienie definicji) do 

wymogów ustawy z dnia 

10 maja 2018r. o 

zmianie ustawy o 

usługach płatniczych 

oraz niektórych innych 

ustaw 

http://www.bs.com.pl/
http://www.bs.com.pl/
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Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

Brak postanowień   § 2 ust.1 pkt 79 

SORBNET - prowadzony przez 
Narodowy Bank Polski (NBP) 
system rozliczeniowy służący do 
przeprowadzania 
międzybankowych rozliczeń 
wysokokwotowych w czasie 
rzeczywistym; 

§143 ust.1 pkt 1 

Regulaminu: 

„Regulamin może zostać 

zmieniony z ważnych 

przyczyn: 1)zmiany w 

przepisach prawa 

powszechnie 

obowiązującego (…)”  

dostosowanie 

postanowień 

Regulaminu do 

Rozporządzenia CBP  

§ 2 ust.1 pkt 78 

środki dostępu do usługi 
bankowości elektronicznej – 
identyfikator Użytkownika, hasło 
aktywacyjne, hasło Użytkownika  
kod uwierzytelnienia i kod SMS 
umożliwiające uwierzytelnianie 
Użytkownika i autoryzacje 
transakcji płatniczych i innych 
dyspozycji w usłudze 
bankowości elektronicznej; 

§ 2 ust.1 pkt 81 

środki dostępu do usługi 
bankowości elektronicznej – 
identyfikator Użytkownika, hasło 
aktywacyjne, hasło Użytkownika  
i kod SMS umożliwiające 
uwierzytelnianie Użytkownika i 
autoryzacje transakcji płatniczych 
i innych dyspozycji w usłudze 
bankowości elektronicznej; 

§143 ust.1 pkt 4 

Regulaminu: 

„Regulamin może zostać 

zmieniony z ważnych 

przyczyn: (…) 4) zmiany 

w produktach Banku” 

usunięcie 

nadmiarowych 

postanowień  

Brak postanowień  § 2 ust.1 pkt 83 

SWIFT - międzynarodowa 

platforma wymiany danych 

pomiędzy różnymi instytucjami 

finansowymi. 

§143 ust.1 pkt 1 

Regulaminu: 

„Regulamin może zostać 

zmieniony z ważnych 

przyczyn: 1)zmiany w 

przepisach prawa 

powszechnie 

obowiązującego (…)”  

dostosowanie 

postanowień 

Regulaminu do 

Rozporządzenia CBP  

§ 2 ust.1 pkt 94 

ustawa o usługach płatniczych – 
ustawa z 19 sierpnia 2011 roku 
o usługach płatniczych ( Dz. U 
2017 poz. 2003 ze zm.); 

§ 2 ust.1 pkt 98 

ustawa o usługach płatniczych – 
ustawa z 19 sierpnia 2011 roku o 
usługach płatniczych; 

zmiana porządkowa  usunięcie 

nadmiarowych 

postanowień  

Brak postanowień   § 11 ust.4 

Bank powiadomi Posiadacza 
rachunku w trybie § 143 ust.2 i 4 
o proponowanej zmianie.  

zmiana porządkowa  doprecyzowanie i 

uspójnienie 

postanowień 

Regulaminu  

§ 11 ust.4 

W przypadku, gdy posiadacz 
ROR Junior i Pakietu 
Młodzieżowego po ukończeniu 
26 roku życia nie skorzysta z 
możliwości wyboru prowadzenia 
rachunku oszczędnościowo – 
rozliczeniowego w innym 
pakiecie prowizyjnym oraz nie 
zadysponuje w inny sposób 
środkami zgromadzonymi na 
rachunku, Bank z urzędu 
zmienia pakiet prowizyjny ROR 
Junior i Pakiet Młodzieżowy na 
ROR Standard. 

§ 11 ust. 5  

W przypadku, gdy posiadacz 
ROR Junior i Pakietu 
Młodzieżowego po ukończeniu 
odpowiednio 18 lub 26 roku życia 
nie skorzysta z możliwości 
wyboru prowadzenia rachunku 
oszczędnościowo – 
rozliczeniowego w innym pakiecie 
prowizyjnym oraz nie 
zadysponuje w inny sposób 
środkami zgromadzonymi na 
rachunku, Bank z urzędu zmienia 
pakiet prowizyjny ROR Junior na 
ROR Standard i Pakiet 
Młodzieżowy na Pakiet 
Standardowy. 

§143 ust.1 pkt 4 

Regulaminu: 

„Regulamin może zostać 

zmieniony z ważnych 

przyczyn: (…) 4) zmiany 

w produktach Banku” 

doprecyzowanie 

postanowień 

Regulaminu  

§ 16 ust.4 

Potwierdzenie otwarcia 
rachunku lokaty, dla lokat 
zawieranych w placówce 
Banku, podpisywane jest przez 
Posiadacza rachunku lub 
pełnomocnika. Potwierdzenie 
otwarcia rachunku lokaty dla 
lokat zawieranych w systemie 
bankowości elektronicznej 
podpisywane jest zgodnie ze 
sposobem autoryzacji 
dyspozycji Użytkownika w 
systemie bankowości 
elektronicznej. 

§ 16 ust. 4 

Potwierdzenie otwarcia rachunku 

lokaty, dla lokat zawieranych w 

placówce Banku, podpisywane 

jest przez Posiadacza rachunku 

lub pełnomocnika. Potwierdzenie 

otwarcia rachunku lokaty dla lokat 

zawieranych w systemie 

bankowości elektronicznej 

uwierzytelniane jest zgodnie ze 

sposobem autoryzacji dyspozycji 

Użytkownika w systemie 

bankowości elektronicznej. 

zmiana porządkowa  zmiana redakcyjna 
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Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

§ 17 ust.1 pkt 2 

Lokata może mieć charakter: 

(…): 

2) odnawialny, co oznacza, że 
po upływie okresu 
umownego, z 
zastrzeżeniem ust. 2, lokata 
jest automatycznie 
odnawiana na taki sam 
okres umowny, na 
warunkach przewidzianych 
dla tego rodzaju lokat, 
obowiązujących w dniu 
rozpoczęcia kolejnego 
okresu umownego, przy 
czym maksymalny okres 
odnowienia lokaty wynosi 
114 miesięcy.  

 

 

§ 17 ust.1 pkt 2   

Lokata może mieć charakter: (…): 

2) odnawialny, co oznacza, że 
po upływie okresu 
umownego, lokata jest 
automatycznie odnawiana 
na taki sam okres umowny 
chyba że Posiadacz 
rachunku/Użytkownik w 
Umowie/potwierdzeniu 
otwarcia lokaty/systemie 
bankowości elektronicznej 
określi inaczej, na 
warunkach przewidzianych 
dla tego rodzaju lokat, 
obowiązujących w dniu 
rozpoczęcia kolejnego 
okresu umownego, przy 
czym maksymalny okres 
odnowienia lokaty 
wynosi 120 miesięcy. Dla 
lokat automatycznie 
odnawialnych za początek 
kolejnego okresu umownego 
przyjmuje się dzień 
zapadalności poprzedniego 
okresu umownego. 

§143 ust.1 pkt 4 

Regulaminu: 

„Regulamin może zostać 

zmieniony z ważnych 

przyczyn: (…) 4) zmiany 

w produktach Banku” 

wprowadzenie zmian w 

zakresie maksymalnego 

okresu odnawialności 

lokat odnawialnych oraz 

momentu rozpoczęcia 

kolejnego okresu  

umownego w przypadku 

lokat odnawialnych 

Brak postanowień   § 17 ust.2  

W przypadku lokat 
nieodnawialnych dzień 
zapadalności lokaty jest dniem 
dostępności środków z lokaty. 

§143 ust.1 pkt 4 

Regulaminu: 

„Regulamin może zostać 

zmieniony z ważnych 

przyczyn: (…) 4) zmiany 

w produktach Banku” 

wprowadzenie zmian w 

zakresie określenia dnia 

dostępności środków z 

lokaty w przypadku 

lokat nieodnawialnych  

§ 17 ust. 3 i 4   

3. Za początek kolejnego okresu 
umownego przyjmuje się 
następny dzień kalendarzowy 
po upływie danego okresu 
umownego. 

4. Gdy dzień dostępności 
środków w przypadku wypłaty 
przypada w dniu niebędącym 
dniem roboczym, to dzień 
dostępności środków 
przesuwa się na pierwszy 
dzień roboczy przypadający 
po tym dniu, przy czym 
zasady tej nie stosuje się w 
przypadku lokat z możliwością 
odnawiania na kolejny taki 
sam okres umowny, o których 
mowa w ust.1 pkt.2. 

Brak postanowień   §143 ust.1 pkt 4 

Regulaminu: 

„Regulamin może zostać 

zmieniony z ważnych 

przyczyn: (…) 4) zmiany 

w produktach Banku” 

usunięcie 

nadmiarowych 

postanowień  

Regulaminu  

§21 ust.2 i 3  

2. W przypadku lokaty 
odnawialnej, jeżeli środki 
pieniężne nie zostaną podjęte 
do upływu maksymalnego 
okresu odnowienia tj. 114 
miesięcy oraz Posiadacz 
rachunku nie wskazał 
rachunku, na który przelać 
należy środki - kapitał oraz 
odsetki, po okresie 
zapadalności, środki 
przeksięgowane zostaną na 
rachunek nieoprocentowany. 

3. Bank na wniosek Posiadacza 
rachunku dokona przelewu 
środków, o których mowa w 
ust. 1 na wskazany przez 
Posiadacza rachunku 

§21 ust.2 i 3 

2. W przypadku lokaty 
odnawialnej, jeżeli środki 
pieniężne nie zostaną podjęte 
do upływu maksymalnego 
okresu odnowienia tj. 120 
miesięcy oraz Posiadacz 
rachunku nie wskazał 
rachunku, na który przelać 
należy środki - kapitał oraz 
odsetki, po okresie 
zapadalności, środki 
przeksięgowane zostaną na 
rachunek nieoprocentowany. 

3. Bank na wniosek Posiadacza 
rachunku dokona przelewu 
środków, o których mowa w 
ust. 1-2 na wskazany przez 
Posiadacza rachunku rachunek 

§143 ust.1 pkt 4 

Regulaminu: 

„Regulamin może zostać 

zmieniony z ważnych 

przyczyn: (…) 4) zmiany 

w produktach Banku” 

wprowadzenie zmian w 

zakresie maksymalnego 

okresu odnawialności 

lokat odnawialnych 
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Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

rachunek bankowy.   bankowy.   

§38 ust.1 pkt 1  

1. W ramach rachunku 
wspólnego każdy ze 
współposiadaczy może: 
1) dysponować samodzielnie 

środkami pieniężnymi 
zgromadzonymi na 
rachunkach, chyba że 
Umowa rachunku stanowi 
inaczej; 

§38 ust.1 pkt 1 

1. W ramach rachunku wspólnego 
każdy ze współposiadaczy 
może: 

1) dysponować samodzielnie 
całością środków 
pieniężnych zgromadzonych 
na rachunkach, chyba że 
Umowa rachunku stanowi 
inaczej; 

zmiana porządkowa  doprecyzowanie 

postanowień 

Regulaminu  

§40 pkt 7  

Z dniem złożenia dyspozycji 
bankowego zapisu na wypadek 
śmierci, Posiadacz rachunku 
ma obowiązek poinformowania 
osób wskazanych w dyspozycji. 

§40 pkt 7 

Z dniem złożenia dyspozycji 
bankowego zapisu na wypadek 
śmierci, Posiadacz rachunku ma 
obowiązek poinformowania o jej 
treści osób wskazanych w 
dyspozycji. 

zmiana porządkowa  zmiana redakcyjna 

§41 ust.2 

W przypadku otrzymania przez 
Bank wiarygodnej informacji o 
śmierci Posiadacza rachunku, o 
której mowa w ust.1, przed 
dniem 1.07.2016 r., Umowa 
wygasa w dniu otrzymania 
wiarygodnej informacji o śmierci 
Posiadacza rachunku. Bank 
wstrzymuje wykonywanie 
dyspozycji oraz zaprzestaje 
wysyłania wszelkiej 
korespondencji związanej z 
prowadzeniem rachunku. 

Brak postanowień  zmiana porządkowa usunięcie 

nadmiarowych 

postanowień  

§41 ust.3  

W przypadku otrzymania przez 
Bank wiarygodnej informacji o 
śmierci Posiadacza rachunku, 
po dniu 30.06.2016 r.: (…) 

§41 ust.2 

W przypadku otrzymania przez 
Bank wiarygodnej informacji o 
śmierci Posiadacza rachunku.: 
(…) 

zmiana porządkowa usunięcie 

nadmiarowych 

postanowień  

§41 ust.4 

Umowę rachunku bankowego, 
która uległa rozwiązaniu na 
podstawie ust. 3 pkt 2 uważa 
się za wiążącą do chwili wypłaty 
przez Bank środków 
pieniężnych osobie posiadającej 
do nich tytuł prawny. Oznacza 
to, że do chwili wypłaty środków 
pieniężnych osobie posiadającej 
do nich tytuł prawny, Bank 
realizuje umowę o prowadzenie 
tego rachunku z 
uwzględnieniem poniższych 
zasad: (…) 

§41 ust.3 

Umowę rachunku bankowego, 
która uległa rozwiązaniu na 
podstawie ust. 2 pkt 2 uważa się 
za wiążącą do chwili wypłaty 
przez Bank środków pieniężnych 
osobie posiadającej do nich tytuł 
prawny. Oznacza to, że do chwili 
wypłaty środków pieniężnych 
osobie posiadającej do nich tytuł 
prawny, Bank realizuje umowę o 
prowadzenie tego rachunku z 
uwzględnieniem poniższych 
zasad: (…) 

zmiana porządkowa zmiana zastosowanych 

odwołań 

§49 ust. 3  

Przedstawiciel ustawowy osoby 

ubezwłasnowolnionej lub 

Posiadacz rachunku 

zobowiązany jest zawiadomić 

Bank o fakcie uzyskania przez 

Posiadacza rachunku pełnej lub 

częściowej zdolności do 

czynności prawnych albo o 

utracie zdolności do czynności 

prawnych oraz przedłożyć 

prawomocne orzeczenie sądu 

potwierdzające tę zmianę 

§49 ust. 3 

Przedstawiciel ustawowy osoby 
ubezwłasnowolnionej lub 
Posiadacz rachunku zobowiązany 
jest zawiadomić Bank o fakcie 
uzyskania przez Posiadacza 
rachunku pełnej lub ograniczonej 
zdolności do czynności prawnych 
albo ubezwłasnowolnieniu oraz 
przedłożyć prawomocne 
orzeczenie sądu w zakresie 
ubezwłasnowolnienia. 
 

zmiana porządkowa  zmiana redakcyjna  

§50 ust.3 

Posiadacz rachunku po 
uzyskaniu pełnoletniości 
powinien niezwłocznie zgłosić 

§50 ust.3 

Posiadacz rachunku posiadający 
pełną zdolność do czynności 
prawnych po uzyskaniu 

zmiana porządkowa  doprecyzowanie 

postanowień 

Regulaminu  
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Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

się do Banku i przedłożyć 
dokument tożsamości. 
 

pełnoletniości powinien 
niezwłocznie zgłosić się do Banku 
i przedłożyć dokument 
tożsamości. 

§52  

Zmiana wysokości 

oprocentowania środków 

zgromadzonych na rachunkach 

bankowych oprocentowanych 

według zmiennej stopy 

procentowej w czasie trwania 

Umowy, następuje na zasadach 

w niej określonych.  

§52 

Zmiana wysokości 

oprocentowania środków 

zgromadzonych na rachunkach 

bankowych oprocentowanych 

według zmiennej stopy 

procentowej w czasie trwania 

Umowy, następuje na zasadach 

określonych w § 53.  

zmiana porządkowa  zmiana redakcyjna  

§70 ust.5  

Możliwe jest przyjmowanie 
przez Bank od Użytkownika 
dyspozycji za pomocą systemu 
bankowości elektronicznej. 

§70 ust.5 

Możliwe jest przyjmowanie przez 
Bank od Użytkownika dyspozycji 
za pomocą usługi bankowości 
elektronicznej. 

zmiana porządkowa  ujednolicenie 

stosowanego 

nazewnictwa   

§81 ust. 2  

Duplikat karty przesyłany jest 
listem zwykłym, za wyjątkiem 
podanym w ust. 3, w ciągu 14 
dni kalendarzowych od dnia 
złożenia wniosku o wydanie 
duplikatu karty na adres 
korespondencyjny, wskazany 
we wniosku.  

§81 ust. 2  

Duplikat karty przesyłany jest 
listem zwykłym, za wyjątkiem 
podanym w ust. 3, w ciągu 14 dni 
kalendarzowych od dnia złożenia 
wniosku o wydanie duplikatu karty 
na krajowy adres 
korespondencyjny, wskazany we 
wniosku.  

zmiana porządkowa  doprecyzowanie 

postanowień 

Regulaminu  

§82 ust.1  

Rezygnacja z użytkowania karty 
w okresie jej ważności możliwa 
jest w sytuacji, gdy Posiadacz 
rachunku: 

1) wypowie Umowę zgodnie 
z postanowieniami w niej 
zawartymi lub 

2) w przypadku, gdy na 
podstawie Umowy została 
wydana większa liczba 
kart, a rezygnacja nie 
dotyczy wszystkich kart i 
Posiadacz rachunku 
zgłosi ten fakt w placówce 
Banku prowadzącej 
rachunek. W przypadku 
niezgłoszenia do Banku 
rezygnacji z karty, 
ewentualne opłaty za 
kartę będą naliczane 
zgodnie z obowiązującą w 
Banku Taryfą opłat i 
prowizji. 

 

§82 ust.1 i 2  

1. Rezygnacja z użytkowania 
karty w okresie jej ważności 
możliwa jest w sytuacji, gdy 
Posiadacz rachunku wypowie 
Umowę zgodnie z 
postanowieniami w niej 
zawartymi. 

2. Posiadacz rachunku może 
zrezygnować z użytkowania 
karty dodatkowej w okresie jej 
ważności i nie wymaga to 
wypowiedzenia Umowy, a 
tylko poinformowania 
placówkę Banku prowadzącej 
rachunek karty. W przypadku 
niezgłoszenia do Banku 
rezygnacji z karty, ewentualne 
opłaty za kartę będą 
naliczane zgodnie z 
obowiązującą w Banku Taryfą 
opłat i prowizji. W przypadku 
rezygnacji z użytkowania 
karty w okresie jej ważności, 
Użytkownik karty powinien 
poinformować o tym fakcie 
Posiadacza rachunku. 
Posiadacz rachunku 
zobowiązany jest zgłosić w 
Banku rezygnację z tej karty. 

zmiana porządkowa  doprecyzowanie 

postanowień 

Regulaminu i zmiana 

redkacyjna 

§87 ust 6  

Transakcja zbliżeniowa 
przekraczająca kwotę 
ustalonego limitu, o którym 
mowa w ust. 2 zostanie 
zrealizowana, ale dodatkowo 
należy potwierdzić ją poprzez 
wprowadzenie kodu PIN lub 
złożenie na dowodzie 
dokonania transakcji podpisu 
Użytkownika karty.  

§87 ust 6  

Transakcja zbliżeniowa 
przekraczająca kwotę ustalonego 
limitu, o którym mowa w ust. 2 
zostanie zrealizowana, ale 
dodatkowo należy potwierdzić ją 
poprzez wprowadzenie kodu PIN.  
 

zmiana porządkowa usunięcie 

nadmiarowych 

postanowień  

§88 ust.1 

Wszelkie dyspozycje wykonania 

§88 ust.1  

Wszelkie dyspozycje wykonania 

§143 ust.1 pkt 4 

Regulaminu: 

usunięcie 

nadmiarowych 
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Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

transakcji z użyciem karty będą 
autoryzowane w ramach silnego 
uwierzytelniania przez 
Posiadacza karty/ Użytkownika 
karty poprzez: 

1) złożenie podpisu na 
dowodzie dokonania 
transakcji u niektórych 
akceptantów oraz w 
niektórych oddziałach lub 
placówkach banków; 

2) wprowadzenie kodu PIN – 

u akceptantów, w 

bankomatach oraz 

oddziałach banków; 

3) podanie numeru karty 

oraz daty jej ważności i 

opcjonalnie kodu 

CVV2/CVC2 – w 

przypadku transakcji na 

odległość, np. poprzez 

Internet, pocztę, telefon 

oraz zastosowanie 

zabezpieczenia 

zabezpieczenia 3D 

Secure;  

4) zbliżenie karty do czytnika 

zbliżeniowego, dla 

transakcji zbliżeniowych, 

jeśli akceptant nie 

wymaga potwierdzenia 

transakcji poprzez 

wprowadzenie kodu PIN 

lub złożenie na dowodzie 

dokonania transakcji 

podopisu, zgodnego z 

podpisem na karcie. 

transakcji z użyciem karty będą 
autoryzowane w ramach silnego 
uwierzytelniania przez 
Posiadacza karty/ Użytkownika 
karty poprzez: 

1) wprowadzenie kodu PIN – u 
akceptantów, w bankomatach 
oraz oddziałach banków; 

2) podanie numeru karty oraz 
daty jej ważności i 
opcjonalnie kodu 
CVV2/CVC2 – w przypadku 
transakcji na odległość, np. 
poprzez Internet, pocztę, 
telefon oraz zastosowanie 
zabezpieczenia 3D Secure;  

3) zbliżenie karty do czytnika 

zbliżeniowego, dla transakcji 

zbliżeniowych, jeśli akceptant 

nie wymaga potwierdzenia 

transakcji poprzez 

wprowadzenie kodu PIN lub 

złożenie na dowodzie 

dokonania transakcji 

podopisu, zgodnego z 

podpisem na karcie. 

 

„Regulamin może zostać 

zmieniony z ważnych 

przyczyn: (…) 4) zmiany 

w produktach Banku” 

postanowień  

§91 ust.11  

Jeżeli w ciągu 60 dni od dnia 
złożenia wniosku przez 
Posiadacza karty/ Użytkownika 
karty lub osobę trzecią o 
czasowe zablokowanie karty, 
Posiadacz rachunku/Użytkownik 
karty nie zgłosi żądania 
odblokowania karty, karta 
automatycznie przechodzi w 
stan blokady stałej, czyli 
zastrzeżenia karty. 

§91 ust.11 

Jeżeli w ciągu 60 dni od dnia 

złożenia wniosku przez 

Posiadacza rachunku/ 

Użytkownika karty lub osobę 

trzecią o czasowe zablokowanie 

karty, Posiadacz 

rachunku/Użytkownik karty nie 

zgłosi żądania odblokowania 

karty, karta automatycznie 

przechodzi w stan blokady stałej, 

czyli zastrzeżenia karty. 

zmiana porządkowa ujednolicenie 

stosowanego 

nazewnictwa   

§92 ust.7  

Nowa karta wydana w miejsce 
karty zastrzeżonej wysyłana jest 
pocztą listem zwykłym w ciągu 
14 dni kalendarzowych od dnia 
złożenia wniosku o wydanie 
nowej karty na adres 
korespondencyjny wskazany we 
Wniosku. 

§92 ust.7  

Nowa karta wydana w miejsce 
karty zastrzeżonej wysyłana jest 
pocztą listem zwykłym w ciągu 14 
dni kalendarzowych od dnia 
złożenia wniosku o wydanie 
nowej karty na krajowy adres 
korespondencyjny wskazany we 
Wniosku. 

zmiana porządkowa  doprecyzowanie 

postanowień 

Regulaminu  

Rozdział 20 System bankowości 

elektronicznej 

Rozdział 20 Usługa bankowości 

elektronicznej 

zmiana porządkowa ujednolicenie 

stosowanego 

nazewnictwa   

§94  

Bank w ramach systemu 

bankowości elektronicznej może 

udostępnić Użytkownikowi: 

§94  

Bank w ramach usługi 

bankowości elektronicznej może 

udostępnić Użytkownikowi: 

zmiana porządkowa ujednolicenie 

stosowanego 

nazewnictwa   
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Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

1) system bankowości  

elektronicznej Internet 

Banking; 

2) Usługę SMS.  

1) system bankowości  

internetowej Internet 

Banking; 

2) Usługę SMS.  

§95 ust.6  

W przypadku zmiany danych, 
takich jak zmiana Użytkowników 
lub zmiana rachunków 
bankowych dostępnych w 
systemie bankowości 
elektronicznej, lub zmiana 
uprawnień Użytkowników, 
Posiadacz rachunku składa w 
placówce Banku zaktualizowany 
wniosek o dostęp do systemu 
bankowości elektronicznej lub 
dyspozycję cofnięcia dostępu 
do systemu bankowości 
elektronicznej. 

§95 ust.6  

W przypadku zmiany danych, 
takich jak zmiana Użytkowników 
lub zmiana rachunków 
bankowych dostępnych w usłudze  
bankowości elektronicznej, lub 
zmiana uprawnień Użytkowników, 
Posiadacz rachunku składa w 
placówce Banku zaktualizowany 
wniosek o dostęp do usługi 
bankowości elektronicznej lub 
dyspozycję cofnięcia dostępu do 
usługi bankowości elektronicznej. 

zmiana porządkowa ujednolicenie 

stosowanego 

nazewnictwa   

§96 ust.4  

Oświadczenia woli i wnioski, o 
których mowa w ust. 1 
wymagają autoryzacji poprzez 
podanie  kodu SMS. 

§96 ust.4  

Oświadczenia woli i wnioski, o 
których mowa w ust. 1 wymagają 
silnego uwierzytelnienia 
Użytkownika.  

zmiana porządkowa  doprecyzowanie 

postanowień 

Regulaminu  

§97 ust. 3-5 

3. W celu poprawnego 
korzystania z systemu 
bankowości elektronicznej 
Użytkownicy powinni 
korzystać ze sprawnego 
sprzętu komputerowego z 
dostępem do sieci Internet 
oraz przeglądarki 
internetowej umożliwiającej 
stosowanie protokołu 
szyfrującego SSL. Sprzęt 
komputerowy Użytkowników 
powinien mieć 
zainstalowane i działające 
aktualne wersje systemu 
operacyjnego, przeglądarki 
internetowej oraz 
programów antywirusowych 
i programów typu „firewall”. 

4. Dla potrzeb silnego 
uwierzytelnienia w systemie 
bankowości elektronicznej 
Użytkownik musi posiadać 
urządzenie mobilne z 
krajowym numerem 
telefonu. 

5. Zasady postępowania 
podczas aktywacji dostępu 
do systemu bankowości 
elektronicznej i 
uwierzytelniania oraz 
wszelkich informacji 
dotyczących działania 
systemu bankowości 
elektronicznej udostępniane 
są na stronie internetowej 
Banku. 

§97 ust. 3-5 

3. W celu poprawnego 
korzystania z usługi 
bankowości elektronicznej 
Użytkownicy powinni 
korzystać ze sprawnego 
sprzętu komputerowego z 
dostępem do sieci Internet 
oraz przeglądarki 
internetowej umożliwiającej 
stosowanie protokołu 
szyfrującego SSL. Sprzęt 
komputerowy Użytkowników 
powinien mieć zainstalowane 
i działające aktualne wersje 
systemu operacyjnego, 
przeglądarki internetowej 
oraz programów 
antywirusowych i programów 
typu „firewall”. 

4. Dla potrzeb silnego 
uwierzytelnienia w usłudze 
bankowości elektronicznej 
Użytkownik musi posiadać 
urządzenie mobilne z 
krajowym numerem telefonu. 

5. Zasady postępowania 
podczas aktywacji dostępu do 
usługi bankowości 
elektronicznej i 
uwierzytelniania oraz 
wszelkich informacji 
dotyczących działania usługi 
bankowości elektronicznej 
udostępniane są na stronie 
internetowej Banku. 

 

zmiana porządkowa ujednolicenie 

stosowanego 

nazewnictwa   

Brak postanowień  §99 ust. 3-8 

3. Użytkownik dysponuje środkami 
do wysokości środków 
dostępnych na rachunkach. 

4. Transakcje wykonywane za 
pośrednictwem systemu 
bankowości elektronicznej mogą 
być realizowane, z 

uwzględnieniem limitów 
domyślnych określonych przez 

zmiana porządkowa  doprecyzowanie 

postanowień 

Regulaminu  
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Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

Bank. 
5. Ustalone przez Bank limity 

domyślne, o których mowa w ust. 
4 Użytkownik może zmienić, z 
zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Limity, o których mowa w ust.4-5 
są ograniczone limitami 
maksymalnymi ustalanymi przez 
Bank dla transakcji 
wykonywanych za pośrednictwem 
usługi bankowości elektronicznej 
tj.:  
a) limitem pojedynczej operacji 

wykonanej za pośrednictwem 
systemu bankowości 
elektronicznej,  

b) limitem pojedynczego 
zakupu w e-sklepie, 

c) limitem w aplikacji 
dostawców usług 
zewnętrznych PSD2-TPP, w 
tym jednorazowy limit 
pojedynczej operacji oraz 
dzienny limit wszystkich 
operacji, 

z zastrzeżeniem ust.9. 

7. Aktualna wysokość limitów 
maksymalnych określonych przez 
Bank udostępniana jest w formie 
komunikatu w placówkach Banku 
oraz na stronie internetowej 
Banku: www.bs.com.pl. 

8. W indywidualnie uzasadnionych 
przypadkach, Posiadacz rachunku 
może wystąpić do Banku  z 
wnioskiem o ustalenie 
indywidualnych limitów kwotowych 
w usłudze bankowości 
elektronicznej. 

§98 ust. 3  

Każdy Użytkownik może złożyć 
w placówce Banku we własnym 
imieniu wniosek o zmianę 
środków dostępu do systemu 
Internet Banking (zmiany 
sposobu dostarczania haseł 
jednorazowych z wydruku na 
formę elektroniczną) z 
zastrzeżeniem ust. 5. 

§98 ust. 3  

Każdy Użytkownik może złożyć w 
placówce Banku we własnym 
imieniu wniosek o zmianę 
środków dostępu do systemu 
Internet Banking z zastrzeżeniem 
ust. 4 
 

zmiana porządkowa usunięcie 

nadmiarowych 

postanowień  

§98 ust. 4 

Jeżeli Użytkownik korzysta z 
haseł jednorazowych w postaci 
wydruku na karcie haseł 
jednorazowych, to nowe karty 
może zamówić przed 
wykorzystaniem wszystkich 
haseł jednorazowych z 
dotychczasowej karty. 

Brak postanowień zmiana porządkowa usunięcie 

nadmiarowych 

postanowień  

§100 

Użytkownicy autoryzują 

dyspozycje z użyciem silnego 

uwierzytelnienia za pomocą 

wydanych im środków dostępu 

do usługi bankowości 

elektronicznej zgodnie z 

warunkami Umowy. Autoryzacja 

odbywa się poprzez: 

1) podanie kodu SMS wraz z 
kodem uwierzytelnienia w 
przypadku transakcji 
płatniczych i innych 
dyspozycji, które wymagają 
silnego uwierzytelnienia, 

2) podanie identyfikatora 
Użytkownika wraz z hasłem 
oraz kodu SMS w 

§100 

Użytkownicy autoryzują 

dyspozycje z użyciem silnego 

uwierzytelnienia za pomocą 

wydanych im środków dostępu do 

usługi bankowości elektronicznej 

poprzez: 

1) podanie kodu SMS w 
przypadku transakcji 
płatniczych i innych 
dyspozycji, które wymagają 
silnego uwierzytelnienia, 

2) podanie identyfikatora 
Użytkownika wraz z hasłem 
oraz kodu SMS w przypadku 
usługi określonej w § 2 ust. 1 
pkt. 95-97. 

 

zmiana porządkowa usunięcie 

nadmiarowych 

postanowień  

http://www.bs.com.pl/
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Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

przypadku usługi określonej 
w § 2 ust. 1 pkt. 91-93. 

§104 ust.1  

Bank może zablokować dostęp 

poszczególnych Użytkowników 

do kanałów bankowości 

elektronicznej w przypadku: (…) 

§104 ust.1  

Bank ma prawo zablokować 

dostęp poszczególnych 

Użytkowników do kanałów 

bankowości elektronicznej w 

przypadku: (…) 

zmiana porządkowa  zmiana redakcyjna 

§108 ust.2  

Przekazywanie informacji o 
stanie salda i/lub wolnych 
środkach na rachunku 
następuje na numer telefonu 
komórkowego wskazany przez 
posiadacza rachunku w 
dyspozycji.  

§108 ust.2  

Przekazywanie informacji o stanie 
salda i/lub wolnych środkach na 
rachunku następuje na krajowy 
numer telefonu komórkowego 
wskazany przez posiadacza 
rachunku w dyspozycji.  

zmiana porządkowa  doprecyzowanie 

postanowień 

Regulaminu  

§110 ust.1  

Bank stosuje silne 
uwierzytelnianie Użytkownika/ 
Użytkownika karty, w przypadku 
gdy płatnik:  
1) uzyskuje dostęp do swojego 

rachunku w trybie on-line;  
2) inicjuje elektroniczną 

transakcję płatniczą;  
3) przeprowadza za pomocą 

kanału zdalnego czynność, 
która może wiązać się z 
ryzykiem oszustwa 
związanego z 
wykonywanymi usługami 
płatniczymi lub innych 
nadużyć. 

 

§110 ust.1  

Bank stosuje silne 
uwierzytelnianie Użytkownika/ 
Użytkownika karty, w przypadku 
gdy płatnik:  
1) uzyskuje dostęp do swojego 

rachunku w trybie on-line;  
2) inicjuje elektroniczną 

transakcję płatniczą;  
3) przeprowadza za pomocą 

kanału zdalnego czynność, 
która może wiązać się z 
ryzykiem oszustwa 
związanego z wykonywanymi 
usługami płatniczymi lub 
innych nadużyć, 

z zastrzeżeniem postanowień § 

101 ust 2 

zmiana porządkowa  doprecyzowanie 

postanowień 

Regulaminu  

§110 ust. 4  

Zgoda Użytkownika, będącego 

Posiadaczem rachunku 

płatniczego na wykonanie 

transakcji płatniczej udzielana 

jest zgodnie z umową między 

dostawcą usług a tym 

Użytkownikiem, z wyjątkiem 

usługi określonej w §  2 ust. 1 

pkt. 93, na którą Użytkownik 

wyraża zgodę w systemie 

bankowości elektronicznej 

Banku. 

§110 ust. 4 

Zgoda Użytkownika na wykonanie 
transakcji płatniczej udzielana jest 
zgodnie z umową między 
dostawcą usług a tym 
Użytkownikiem, z wyjątkiem 
usługi określonej w §  2 ust. 1 pkt. 
97, na którą Użytkownik wyraża 
zgodę w systemie bankowości 
elektronicznej Banku. 
 

zmiana porządkowa usunięcie 

nadmiarowych 

postanowień  

§111 ust.2  

Bank wykonuje Przekazy na 
rzecz/z polecenia Posiadacza 
rachunku  
w formie: 
1) Przelewu SEPA, przy 

spełnieniu następujących 
warunków: 
a) Waluta transakcji EUR, 
b) zawiera prawidłowy 

numer rachunku 
bankowego w standardzie 
IBAN, prawidłowy kod 
BIC, 

c) koszty „SHA”, 
d) tryb realizacji 

standardowy, 
e) nie zawiera jakichkolwiek 

dodatkowych instrukcji 
płatniczych, 

2) Polecenia wypłaty. 
 

§111 ust.2  

Bank wykonuje Przekazy na 
rzecz/z polecenia Posiadacza 
rachunku  
lub osób przez niego 
upoważnionych w formie: 
1) Polecenia przelewu SEPA, 

przy spełnieniu 
następujących warunków: 
a) waluta transakcji EUR, 
b) zawiera prawidłowy 

numer rachunku 
bankowego w 
standardzie IBAN, 
prawidłowy kod BIC, 

c) koszty „SHA”, 
d) tryb realizacji 

standardowy, 
e) brak banków 

pośredniczących, 
f) rachunek odbiorcy 

prowadzony jest w 

§143 ust.1 pkt 1 

Regulaminu: 

„Regulamin może zostać 

zmieniony z ważnych 

przyczyn: 1)zmiany w 

przepisach prawa 

powszechnie 

obowiązującego (…)”  

dostosowanie 

postanowień 

Regulaminu do 

Rozporządzenia CBP  
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Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

bankach krajów Unii 
Europejskiej oraz Islandii, 
Liechtensteinu, 
Szwajcarii lub Norwegii, 

g) Bank Zleceniodawcy i 
Bank Beneficjenta 
przelewu są uczestnikami 
Polecenia Przelewu 
SEPA – SCT [SEPA 
Credit Transfer].  

2) Polecenia wypłaty; 
3) Polecenia przelewu 

TARGET; 
4) Polecenia przelewu w 

walucie obcej. 

§111 ust.3  

Bank Zleceniodawcy i Bank 
Beneficjenta przelewu są 
uczestnikami Polecenia 
Przelewu SEPA – SCT [SEPA 
Credit Transfer].  

§111 ust. 2 lit. g 

Bank Zleceniodawcy i Bank 
Beneficjenta przelewu są 
uczestnikami Polecenia Przelewu 
SEPA – SCT [SEPA Credit 
Transfer].  

zmiana porządkowa  przeniesienie zapisu z 

§111 ust.3 do §111 ust. 

2 lit. g. Regulaminu 

 

 

Brak postanowień  §111 ust.8  

Za realizację Przekazów 
transgranicznych w walucie euro 
Bank pobiera opłaty zgodne z 
opłatami za płatności krajowe, 
uwzględniając wykorzystywane w 
Banku systemy rozliczeniowe. 
Systemami korespondującymi w 
Banku są Elixir i SEPA oraz 
TARGET2 i SORBNET . 

§143 ust.1 pkt 1 

Regulaminu: 

„Regulamin może zostać 

zmieniony z ważnych 

przyczyn: 1)zmiany w 

przepisach prawa 

powszechnie 

obowiązującego (…)”  

dostosowanie 

postanowień 

Regulaminu do 

Rozporządzenia CBP  

§112  

Po złożeniu przez Posiadacza 

rachunku dyspozycji Przekazu 

systemy Banku, po 

automatycznym sprawdzeniu 

parametrów instrukcji płatniczej, 

zakwalifikują Przekaz do 

odpowiedniej kategorii: 

polecenie przelewu SEPA lub 

polecenie wypłaty.  

 

§112 

Po złożeniu przez Posiadacza 

rachunku dyspozycji Przekazu 

systemy Banku, po 

automatycznym sprawdzeniu 

parametrów instrukcji płatniczej, 

zakwalifikują Przekaz do 

odpowiedniej kategorii: polecenie 

przelewu SEPA polecenie 

przelewu w walucie obcej, 

polecenie przelewu TARGET lub 

polecenie wypłaty.  

§143 ust.1 pkt 1 

Regulaminu: 

„Regulamin może zostać 

zmieniony z ważnych 

przyczyn: 1)zmiany w 

przepisach prawa 

powszechnie 

obowiązującego (…)”  

dostosowanie 

postanowień 

Regulaminu do 

Rozporządzenia CBP  

§113 ust.13 

Zlecenie płatnicze złożone ze 

wskazaniem trybu pilnego, 

oznacza jego realizację z datą 

waluty D, czyli równą dacie 

złożenia dyspozycji,  

z zastrzeżeniem § 116 ust.1  

 

§113 ust.13 

Zlecenie płatnicze złożone ze 

wskazaniem trybu pilnego, 

oznacza jego realizację z datą 

waluty D, czyli równą dacie 

złożenia dyspozycji,  

z zastrzeżeniem § 116 ust.1. W 

przypadku trybu pilnego Bank 

zobowiązuję się do przekazania 

środków w wyznaczonym 

terminie na rachunek banku 

Beneficjenta. W przypadku 

realizacji zleceń poza obszar 

Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego czas realizacji 

może być dłuższy ze względu na 

różnice stref czasowych.  

zmiana porządkowa  doprecyzowanie 

postanowień 

Regulaminu  

§113 ust.14  

Przelew SEPA może być 

realizowany tylko w trybie 

standardowym. 

§113 ust.14  

Polecenie przelewu SEPA może 

być realizowane tylko w trybie 

standardowym. 

zmiana porządkowa ujednolicenie 

stosowanego 

nazewnictwa 

Brak postanowień §113 ust.20-21 

20. Przy wyznaczaniu daty waluty 
Bank uwzględnia dni wolne w 

§143 ust.1 pkt 4 

Regulaminu: 

„Regulamin może zostać 

doprecyzowanie 

postanowień 

Regulaminu  
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Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

krajach banku Odbiorcy. 
21. Bank nie realizuje zleceń 

płatniczych wychodzących z 
opcją kosztową BEN. 

zmieniony z ważnych 

przyczyn: (…) 4) zmiany 

w produktach Banku” 

oraz zmiana porządkowa  

§114  

Bank dokłada starań, aby 

instrukcja płatnicza została 

przekazana do banku 

Beneficjenta niezwłocznie i przy 

minimalizacji kosztów. Wybór 

systemu rozliczenia płatności i 

banku pośredniczącego 

pozostawiony jest do decyzji 

Banku. Bank pośredniczący ma 

prawo w razie potrzeby 

korzystać według swego 

uznania z pośrednictwa innych 

banków. 

 

 

§114  

1. Bank dokłada starań, aby 

instrukcja płatnicza została 

przekazana do banku 

Beneficjenta niezwłocznie i 

przy minimalizacji kosztów.  

2. Wybór systemu rozliczenia 

płatności i banku 

pośredniczącego 

pozostawiony jest do decyzji 

Banku, przy czym: 

1) przekazy spełniające 
wymogi SEPA są 
realizowane jako SEPA; 

2) przekazy niespełniające 
wymogów SEPA w 
walucie EUR np. 
wskazana data waluty 
pilna lub opcja kosztowa 
OUR są realizowane za 
pośrednictwem systemu 
TARGET2 (pod 
warunkiem uczestnictwa 
banku odbiorcy w 
systemie TARGET2); 

3) pozostałe Przekazy są 
realizowane za 
pośrednictwem sieci 
SWIFT. 

3. Bank pośredniczący ma 

prawo w razie potrzeby 

korzystać według swego 

uznania z pośrednictwa 

innych banków. 

§143 ust.1 pkt 1 

Regulaminu: 

„Regulamin może zostać 

zmieniony z ważnych 

przyczyn: 1)zmiany w 

przepisach prawa 

powszechnie 

obowiązującego (…)”  

dostosowanie 

postanowień 

Regulaminu do 

Rozporządzenia CBP  

§118  

W związku z dokonywaniem 

Przekazów za pośrednictwem 

SWIFT, dostęp do danych 

osobowych może mieć 

administracja rządowa Stanów 

Zjednoczonych. Władze 

amerykańskie zobowiązały się 

do wykorzystywania danych 

osobowych pozyskiwanych ze 

SWIFT, wyłącznie w celu walki 

z terroryzmem, z 

poszanowaniem gwarancji 

przewidzianych przez 

europejski system ochrony 

danych osobowych wyrażony w 

Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE.  

§118 

W związku z dokonywaniem 

Przekazów za pośrednictwem 

SWIFT, dostęp do danych 

osobowych może mieć 

administracja rządowa Stanów 

Zjednoczonych, na podstawie 

umowy między Unią Europejską a 

Stanami Zjednoczonymi Ameryki 

o przetwarzaniu i przekazywaniu 

z Unii Europejskiej do Stanów 

Zjednoczonych danych z 

komunikatów finansowych do 

celów Programu śledzenia 

środków finansowych należących 

do terrorystów. 

 

zmiana porządkowa  usunięcie 

nadmiarowych 

postanowień i 

doprecyzowanie 

postanowień 

Regulaminu 

§ 120 ust.1  § 120 ust.1 zmiana porządkowa  doprecyzowanie 
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Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

Bank ma prawo odmówić 
wykonania zlecenia płatniczego, 
jeżeli: 

1) występuje brak środków 
niezbędnych do 
wykonania zlecenia 
płatniczego lub na 
pokrycie należnej 
Bankowi prowizji; 

2) Posiadacz rachunku nie 
podał w zleceniu 
płatniczym niezbędnych 
danych do realizacji 
przelewu zagranicznego 
lub dane są sprzeczne 
bądź niepełne; 

3) bank Odbiorcy: 
a) znajduje się na terenie 

kraju objętego 
embargiem lub 
sankcjami nałożonymi 
przez organizacje 
międzynarodowe lub 
inne państwa, 

b) objęty jest sankcjami 
nałożonymi przez 
organizacje 
międzynarodowe; 

4) wykonanie zlecenia 
płatniczego będzie 
pozostawało  
w sprzeczności z 
przepisami prawa lub 
porozumieniami 
międzynarodowymi. 

Bank ma prawo odmówić 
wykonania zlecenia płatniczego, 
jeżeli: 
1) występuje brak środków 

niezbędnych do wykonania 
zlecenia płatniczego lub na 
pokrycie należnej Bankowi 
prowizji; 

2) Posiadacz rachunku nie 
podał w zleceniu płatniczym 
niezbędnych danych do 
realizacji przelewu 
zagranicznego lub dane są 
sprzeczne bądź niepełne; 

3) bank Odbiorcy: 
a) znajduje się na terenie 

kraju objętego embargiem 
lub sankcjami nałożonymi 
przez organizacje 
międzynarodowe lub inne 
państwa, 

b) objęty jest sankcjami 
nałożonymi przez 
organizacje 
międzynarodowe; 

4) w przypadku realizacji 
Przekazu w walucie PLN, gdy  
Bank nie ma możliwości 
ustalenia drogi rozliczenia. 

5) wykonanie zlecenia 
płatniczego będzie 
pozostawało  
w sprzeczności z przepisami 
prawa lub porozumieniami 
międzynarodowymi. 

postanowień 

Regulaminu  

§121 ust.21 

Bank nie przyjmuje dyspozycji 
zmian i korekt do zleconych 
przelewów SEPA. 

§121 ust.21 

Bank nie przyjmuje dyspozycji 
zmian i korekt do zleconych 
poleceń przelewów SEPA. 

zmiana porządkowa ujednolicenie 

stosowanego 

nazewnictwa 

§123 ust.3-4 

3. Bank dokonuje zwrotu 

Przelewu SEPA na 

podstawie pisemnej 

dyspozycji Posiadacza 

rachunku, pod warunkiem 

jej złożenia w terminie do 2 

dni roboczych od dnia 

uznania rachunku 

Posiadacza. Zwroty 

dokonywane w terminie 

późniejszym wymagają 

złożenia przez Posiadacza 

rachunku odrębnego 

zlecenia realizacji nowego 

Przekazu  

4. Bank dokonuje zwrotu 

zrealizowanego Przekazu 

innego niż Przelew SEPA 

do banku zlecającego na 

podstawie pisemnej 

dyspozycji, zgodnie z 

zapisami Oddziału 2. 

§123 ust.3-4 

3. Bank dokonuje zwrotu 

polecenia przelewu SEPA na 

podstawie pisemnej 

dyspozycji Posiadacza 

rachunku, pod warunkiem jej 

złożenia w terminie do 2 dni 

roboczych od dnia uznania 

rachunku Posiadacza. Zwroty 

dokonywane w terminie 

późniejszym wymagają 

złożenia przez Posiadacza 

rachunku odrębnego zlecenia 

realizacji nowego Przekazu  

4. Bank dokonuje zwrotu 

zrealizowanego Przekazu do 

banku zlecającego na 

podstawie pisemnej 

dyspozycji, zgodnie z 

zapisami Oddziału 2. 

 

zmiana porządkowa ujednolicenie 

stosowanego 

nazewnictwa i usuniecie 

nadmiarowych 

postanowień  

§125 ust.3  

W przypadku, gdy nie zostanie 

spełniony którykolwiek z 

warunków określonych w ust. 2, 

zlecenie płatnicze dotyczące 

Polecenia zapłaty uznaje się za 

§125 ust.3  

W przypadku, gdy nie zostanie 

spełniony którykolwiek z 

warunków określonych w ust. 2, 

zgoda na obciążenie rachunku 

jest nieskuteczna. 

§143 ust.1 pkt 2 
Regulaminu: 

„Regulamin może zostać 
zmieniony z ważnych 
przyczyn: (…) 
2)konieczność 
wprowadzenia nowej 

dostosowanie 

postanowień 

Regulaminu w związku 

ze zmianą 

Porozumienia 

międzybankowego w 
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Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

nieautoryzowane. interpretacji przepisów 
regulujących działalność 
sektora bankowego bądź 
świadczenie przez Bank 
usług wynikających z 
orzeczeń sądów, w tym 
sądów UE” 

sprawie stosowania 

polecenia zapłaty 

§ 125 ust.4  

Zgoda na obciążenie rachunku 

musi być: 

1) złożona przez Posiadacza 

rachunku w Banku i u 

Odbiorcy, lub 

2) dostarczona do Banku 

przez Odbiorcę lub bank 

odbiorcy. 

§ 125 ust.4  

Zgoda na obciążenie rachunku 

musi być: 

1) złożona przez Posiadacza 

rachunku w Banku  lub u 

Odbiorcy, lub 

2) dostarczona do Banku przez 

Odbiorcę lub bank odbiorcy. 

§143 ust.1 pkt 2 
Regulaminu: 

„Regulamin może zostać 
zmieniony z ważnych 
przyczyn: (…) 
2)konieczność 
wprowadzenia nowej 
interpretacji przepisów 
regulujących działalność 
sektora bankowego bądź 
świadczenie przez Bank 
usług wynikających z 
orzeczeń sądów, w tym 
sądów UE” 

dostosowanie 

postanowień 

Regulaminu w związku 

ze zmianą 

Porozumienia 

międzybankowego w 

sprawie stosowania 

polecenia zapłaty 

Brak postanowień  § 125 ust.7  

Weryfikacja posiadania zgody 
przed obciążeniem rachunku 
Posiadacza kwotą Polecenia 
zapłaty dokonywana jest przez 
bank Odbiorcy. 

§143 ust.1 pkt 2 
Regulaminu: 

„Regulamin może zostać 
zmieniony z ważnych 
przyczyn: (…) 
2)konieczność 
wprowadzenia nowej 
interpretacji przepisów 
regulujących działalność 
sektora bankowego bądź 
świadczenie przez Bank 
usług wynikających z 
orzeczeń sądów, w tym 
sądów UE” 

dostosowanie po 

Regulaminu w związku 

ze zmianą 

Porozumienia 

międzybankowego w 

sprawie stosowania 

polecenia zapłaty 

stanowień  

§ 125 ust.7  

Bank odmawia wykonania 

autoryzowanej transakcji 

płatniczej w formie Polecenia 

zapłaty w przypadku, gdy:  

1) nie odnotowano w Banku 

zgody Posiadacza rachunku 

na obciążanie jego 

rachunku kwotami 

określonymi przez 

Odbiorcę; 

2) występuje niezgodność 

danych podanych w zgodzie 

na obciążanie rachunku z 

danymi zamieszczonymi w 

zleceniu płatniczym 

złożonym przez Odbiorcę; 

3) Płatnik nie posiada w Banku 

rachunku, dla którego 

udostępniono tę usługę; 

4) Posiadacz rachunku nie 

zapewnił na wskazanym 

rachunku środków 

wystarczających na 

wykonanie transakcji 

płatniczej w ramach 

Polecenia zapłaty 

realizowanego w Banku na I 

sesji Elixir w dniu, w którym 

nastąpił moment otrzymania 

zlecenia; 

5) upłynął termin 

obowiązywania zgody 

§ 125 ust.8  

Bank odmawia wykonania 
autoryzowanej transakcji 
płatniczej w formie Polecenia 
zapłaty w przypadku, gdy:  
1) Płatnik nie posiada w Banku 

rachunku, dla którego 
udostępniono tę usługę; 

2) Posiadacz rachunku nie 
zapewnił na wskazanym 
rachunku środków 
wystarczających na 
wykonanie transakcji 
płatniczej w ramach 
Polecenia zapłaty 
realizowanego w Banku na I 
sesji Elixir w dniu, w którym 
nastąpił moment otrzymania 
zlecenia; 

3) upłynął termin 
obowiązywania zgody 
określony przez Posiadacza 
rachunku, o ile zgoda została 
złożona na czas określony; 

4) wystąpiły przypadki 
uzasadniające odmowę 
wykonania transakcji 
płatniczej, o których mowa w 
§ 57 ust. 1; 

5) złożono dyspozycję 
odwołania transakcji 
płatniczej w ramach 
Polecenia zapłaty, 

6) złożono dyspozycję 
ustanowienia blokady na 
wykonywanie Polecenia 
zapłaty. 

§143 ust.1 pkt 2 
Regulaminu: 

„Regulamin może zostać 
zmieniony z ważnych 
przyczyn: (…) 
2)konieczność 
wprowadzenia nowej 
interpretacji przepisów 
regulujących działalność 
sektora bankowego bądź 
świadczenie przez Bank 
usług wynikających z 
orzeczeń sądów, w tym 
sądów UE” 

dostosowanie 

postanowień 

Regulaminu w związku 

ze zmianą 

Porozumienia 

międzybankowego w 

sprawie stosowania 

polecenia zapłaty  



 

16 

 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

określony przez Posiadacza 

rachunku, o ile zgoda 

została złożona na czas 

określony; 

6) wystąpiły przypadki 

uzasadniające odmowę 

wykonania transakcji 

płatniczej, o których mowa 

w § 57 ust. 1; 

7) złożono dyspozycję 

odwołania transakcji 

płatniczej w ramach 

Polecenia zapłaty. 

 

§ 125 ust.8  

Posiadaczowi rachunku 

przysługuje prawo do: 

1) żądania zwrotu kwoty 

zrealizowanego Polecenia 

zapłaty w terminie 56 dni od 

dnia dokonania obciążenia 

rachunku, jeżeli: 

a) w momencie autoryzacji 

nie została określona 

dokładna kwota 

Polecenia zapłaty; 

b) kwota Polecenia zapłaty 

jest wyższa niż kwota, 

jakiej Posiadacz 

rachunku mógł się 

spodziewać 

uwzględniając rodzaj i 

wartość wcześniejszych 

transakcji Posiadacza 

rachunku, 

postanowienia Umowy i 

istotne dla sprawy 

okoliczności; 

2) odwołania Polecenia 

zapłaty wstrzymującego 

obciążenie rachunku 

przyszłym Poleceniem 

zapłaty. 

§ 125 ust.9  

Posiadaczowi rachunku 
przysługuje prawo do: 
1) żądania zwrotu kwoty 

zrealizowanego Polecenia 
zapłaty w terminie 56 dni od 
dnia dokonania obciążenia 
rachunku bez podania 
przyczyny; 

2) odwołania Polecenia zapłaty 
wstrzymującego obciążenie 
rachunku przyszłym 
Poleceniem zapłaty, 

3) żądania dokonania blokady 
indywidualnej lub globalnej 
na realizację Poleceniem 
zapłaty. 

 

§143 ust.1 pkt 2 
Regulaminu: 

„Regulamin może zostać 
zmieniony z ważnych 
przyczyn: (…) 
2)konieczność 
wprowadzenia nowej 
interpretacji przepisów 
regulujących działalność 
sektora bankowego bądź 
świadczenie przez Bank 
usług wynikających z 
orzeczeń sądów, w tym 
sądów UE” 

dostosowanie 

postanowień 

Regulaminu w związku 

ze zmianą 

Porozumienia 

międzybankowego w 

sprawie stosowania 

polecenia zapłaty 

§ 125 ust.11  

O odmowie wykonania 

autoryzowanej transakcji 

płatniczej w ramach Polecenia 

zapłaty Bank powiadamia 

Posiadacza rachunku w sposób 

z nim uzgodniony. 

Brak postanowień  zmiana  porządkowa usunięcie 

nadmiarowych 

postanowień  

§ 126 ust. 2  

Bank jest upoważniony do 

zmiany Taryfy prowizji i opłat 

polegającej na podwyższeniu 

stawek opłat i prowizji, która 

może nastąpić wyłącznie w 

przypadku zmiany przynajmniej 

jednej z niżej wymienionych 

przesłanek, w zakresie 

odpowiadającym skumulowanej 

wartości zmian poszczególnych 

wskaźników w okresie od dnia 

ostatniej zmiany Taryfy prowizji i 

opłat:  

§ 126 ust. 2  

Zmiana stawek opłat lub prowizji, 
o której mowa w ust. 1, może 
nastąpić w terminie maksymalnie 
do 12 miesięcy od dnia  
wystąpienia przynajmniej jednej z 
niżej wymienionych przesłanek:  
1) wzrostu inflacji na podstawie 

danych publikowanych przez 
Prezesa GUS, co najmniej o 
0,1%;  

2) zmiany wskaźnika cen dóbr 
inwestycyjnych 
publikowanych przez 
Prezesa GUS, co najmniej o 
0,1%;  

zmiana  porządkowa usunięcie 

nadmiarowych 

postanowień i zmiana 

redakcyjna  (przesłanki 

określone w pkt 3 

zostały wyodrębnione 

jako 2 osobne punkty: 

3) i 8) 
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Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

1) wzrostu inflacji na 

podstawie danych 

publikowanych przez 

Prezesa GUS, co najmniej o 

0,1%;  

2) zmiany wskaźnika cen dóbr 

inwestycyjnych 

publikowanych przez 

Prezesa GUS, co najmniej o 

0,1%;  

3) wzrostu rzeczywistych 

kosztów obsługi danej 

usługi na skutek 

niezależnych od Banku 

czynników zewnętrznych, w 

szczególności: wzrostu cen 

opłat pocztowych i 

telekomunikacyjnych, 

rozliczeń międzybankowych 

koniecznych do wykonania 

danej usługi, energii, 

wejście w życie nowych 

regulacji prawnych, zmian 

powszechnie 

obowiązujących przepisów 

prawa, wdrożenia 

rekomendacji KNF, 

zarządzeń Prezesa NBP, 

powodujących wzrost 

kosztów świadczonej usługi, 

co najmniej o 1%;  

4) zmiany wysokości stopy 

redyskonta weksli, stopy 

referencyjnej lub stopy 

lombardowej publikowanej 

przez Narodowy Bank 

Polski, co najmniej o 0,01%;  

5) zmiany poziomu rezerw 

obowiązkowych ustalonych 

przez Narodowy Bank 

Polski lub wysokości ich 

ewentualnego 

oprocentowania, co 

najmniej o 0,01%;  

6) zmiany stawek 

referencyjnych 

oprocentowania lokat i 

kredytów na rynku 

międzybankowy WIBOR 

oraz WIBID dla okresów 3- 

miesięcznych (wywołana 

czynnikami regulacyjnymi), 

co najmniej o 0,01%;  

7) zmiany wysokości 

obowiązkowych opłat 

wnoszonych przez banki na 

rzecz Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego, co najmniej 

o 0,01%.  

3) wzrostu rzeczywistych 
kosztów obsługi danej usługi 
na skutek niezależnych od 
Banku czynników 
zewnętrznych, w 
szczególności: wzrostu cen 
opłat pocztowych i 
telekomunikacyjnych, 
rozliczeń międzybankowych 
koniecznych do wykonania 
danej usługi, energii, 
powodujących wzrost 
kosztów świadczonej usługi, 
co najmniej o 1%; 

4) zmiany wysokości stopy 
redyskonta weksli, stopy 
referencyjnej lub stopy 
lombardowej publikowanej 
przez Narodowy Bank Polski, 
co najmniej o 0,01%;  

5) zmiany poziomu rezerw 
obowiązkowych ustalonych 
przez Narodowy Bank Polski 
lub wysokości ich 
ewentualnego 
oprocentowania, co najmniej 
o 0,01%;  

6) zmiany stawek 
referencyjnych 
oprocentowania lokat i 
kredytów na rynku 
międzybankowy WIBOR oraz 
WIBID dla okresów 3- 
miesięcznych (wywołana 
czynnikami regulacyjnymi), 
co najmniej o 0,01%;  

7) zmiany wysokości 
obowiązkowych opłat 
wnoszonych przez banki na 
rzecz Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego, co najmniej 
o 0,01%, 

8) zmiana lub wejście w życie 
powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, w zakresie 
w jakim powoduje to wzrost 
kosztów ponoszonych przez 
Bank w związku ze 
świadczeniem usług; 

 

Brak postanowień  § 126 ust.4  

Opłata lub prowizja nie może 
wzrosnąć o więcej niż 200% w 
stosunku do dotychczasowej 
wysokości. Ograniczenie to nie 

zmiana porządkowa  doprecyzowanie 

postanowień 

Regulaminu  
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ma zastosowania, jeśli zmiana 
Taryfy polega na tym, iż: 
1) Bank wprowadza nową 

opłatę lub prowizję 
2) Bank podwyższa opłatę lub 

prowizję która wynosiła 0 zł 
(lub zero w innej walucie niż 
zł) lub 0%. 

§126 ust.4  

Zmiana Taryfy polegająca na 
obniżeniu lub uchyleniu opłat 
lub prowizji w niej zawartych 
możliwa jest w każdym czasie i 
nie jest uzależniona od 
wystąpienia przesłanek, o 
których mowa w ust. 2. 
 

§ 126 ust.5  

Zmiana Taryfy polegająca na 
obniżeniu lub uchyleniu opłat lub 
prowizji w niej zawartych lub 
wprowadzeniu nowych opłat lub 
prowizji jak również  
wprowadzaniu zmian 
porządkowych nie wpływających 
na wysokość opłat i prowizji 
możliwa jest w każdym czasie i 
nie jest uzależniona od 
wystąpienia przesłanek, o których 
mowa w ust. 2. 

zmiana porządkowa  doprecyzowanie 

postanowień 

Regulaminu  

§ 126 ust.5  

Jeżeli wprowadzane zmiany 
opłat lub prowizji obejmują 
czynności, które są lub mogą 
być wykonywane w związku z 
Umową Bank informuje, na 
trwałym nośniku, w 
szczególności na piśmie lub 
drogą elektroniczną Posiadacza 
rachunku o zakresie 
wprowadzanych zmian w 
terminie nie później niż dwa 
miesiące przed datą ich wejścia 
w życie. 

§ 126 ust.6 

Jeżeli wprowadzane zmiany opłat 
lub prowizji obejmują czynności, 
które są lub mogą być 
wykonywane w związku z Umową 
Bank informuje, na trwałym 
nośniku, w szczególności na 
piśmie za pośrednictwem poczty, 
z zastrzeżeniem postanowień § 
144 ust 6 lub drogą elektroniczną 
Posiadacza rachunku o zakresie 
wprowadzanych zmian w terminie 
nie później niż dwa miesiące 
przed datą ich wejścia w życie. 

zmiana porządkowa  doprecyzowanie 

postanowień 

Regulaminu  

§ 127 ust.4  

Wyciągi bankowe mogą być: 

1) przekazywane przez Bank 
drogą pocztową na krajowy 
adres korespondencyjny 
wskazany przez 
Posiadacza rachunku; 

2) odbierane w Banku przez 
Posiadacza lub 
Współposiadacza 
rachunku; 

3) przekazywane drogą 
mailową; 

4) udostępniane za pomocą 
systemu bankowości 
internetowej. 

§ 127 ust.4  

Wyciągi bankowe mogą być: 

1) przekazywane przez Bank 
drogą pocztową na krajowy 
adres korespondencyjny 
wskazany przez Posiadacza 
rachunku, z zastrzeżeniem 
postanowień § 144 ust. 6; 

2) odbierane w Banku przez 
Posiadacza lub 
Współposiadacza rachunku; 

3) przekazywane drogą 
mailową; 

4) udostępniane za pomocą 
systemu bankowości 
internetowej. 

zmiana porządkowa  doprecyzowanie 

postanowień 

Regulaminu  

§ 128 ust. 8  

Po wyczerpaniu procedury 
reklamacyjnej w Banku, 
Posiadacz rachunku ma prawo 
złożyć wniosek o 
przeprowadzenie postępowania 
polubownego przy Rzeczniku 
Finansowym zgodnie z ustawą  
o pozasądowym rozwiązywaniu 
sporów konsumenckich  
z dnia 23 września 2016r.  (Dz. 
U. z 2016 r., poz. 1823).  

§ 128 ust.8  

Po wyczerpaniu procedury 
reklamacyjnej w Banku, 
Posiadacz rachunku ma prawo 
złożyć wniosek o 
przeprowadzenie postępowania 
polubownego przy Rzeczniku 
Finansowym zgodnie z ustawą  
z dnia 23 września 2016r.  o 
pozasądowym rozwiązywaniu 
sporów konsumenckich. 

zmiana porządkowa  zmiana redakcyjna i 

usuniecie 

nadmiarowych 

postanowień  

§ 128 ust.14  

Płatnik nie ma prawa do zwrotu 
autoryzowanej transakcji 
zainicjonowanej przez odbiorcę 
polecenia zapłaty, gdy płatnik 
udzielił Bankowi zgody na jej 
wykonanie  
 

§ 128 ust.14  

Płatnik nie ma prawa do zwrotu 
autoryzowanej transakcji 
zainicjonowanej przez odbiorcę 
polecenia zapłaty, gdy płatnik 
udzielił Bankowi zgody na jej 
wykonanie, z zastrzeżeniem 
postanowień §125 ust. 9 pkt 1. 

zmiana porządkowa  doprecyzowanie 

postanowień 

Regulaminu  
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§ 129 ust.1  

Spory powstałe pomiędzy 
Posiadaczem rachunku a 
Bankiem mogą być 
rozstrzygane według wyboru 
Posiadacza rachunku: 
1) w drodze polubownej w 

trybie pozasądowego 
rozwiązywania sporów 
konsumenckich przy 
Rzeczniku Finansowym 
zgodnie z ustawą o 
pozasądowym 
rozwiązywaniu sporów 
konsumenckich z dnia 23 
września 2016 r. (Dz. U. z 
2016 r., poz.1823); 

2) za pośrednictwem 
Bankowego Arbitra 
Konsumenckiego. 

§ 129 ust.1  

Spory powstałe pomiędzy 
Posiadaczem rachunku a 
Bankiem mogą być rozstrzygane 
według wyboru Posiadacza 
rachunku: 
1) w drodze polubownej w trybie 

pozasądowego 
rozwiązywania sporów 
konsumenckich przy 
Rzeczniku Finansowym 
zgodnie z ustawą z dnia 23 
września 2016 r. o 
pozasądowym rozwiązywaniu 
sporów konsumenckich. 

2) za pośrednictwem 

Bankowego Arbitra 

Konsumenckiego 

zmiana porządkowa  zmiana redakcyjna i 

usuniecie 

nadmiarowych 

postanowień  

Brak postanowień § 130 ust.2  

Bank może wypowiedzieć Umowę 
w następujących przypadkach: 
1) spowodowania 

niedozwolonego salda 
debetowego na rachunku 
oszczędnościowo-
rozliczeniowym i 
niezapewnienia uzupełnienia 
brakujących środków w ciągu 
7 dni od otrzymania 
wezwania do ich 
uzupełnienia; 

2) braku obrotów na rachunku 
oszczędnościowo-
rozliczeniowym, poza 
dopisywaniem odsetek lub 
pobieraniem prowizji za 
prowadzenie rachunku, 
utrzymujących się 
nieprzerwanie przez okres: 
a) 12 miesięcy, jeżeli stan 

środków na rachunku 
pozwala na bieżące 
pokrycie należnych 
Bankowi prowizji i opłat 
wynikających z Umowy, 

b) 6 miesięcy, jeżeli stan 
środków na rachunku nie 
wystarcza na bieżące 
pokrywanie należnych 
Bankowi prowizji i opłat 
wynikających z Umowy. 

3) wycofania produktu/ usługi z 
oferty Banku, 

4)  niedotrzymania przez 
Posiadacza rachunku 
warunków Umowy w zakresie 
systemu bankowości 
elektronicznej i karty 
debetowej, 

5) użytkowaniem rachunku 
bankowego, karty debetowej 
lub systemu bankowości 
elektronicznej niezgodnie z 
przeznaczeniem, 

6) wykorzystania rachunku 
bankowego, karty debetowej 
lub systemu bankowości 
elektronicznej do działalności 
niezgodnej z przepisami 
prawa.  

zmiana porządkowa doprecyzowanie 

postanowień 

Regulaminu 
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§130 ust.5  

Umowa prowadzona na rzecz 
jednego Posiadacza rachunku, 
zawarta: 
1) od 1.07.2016r., ulega 

rozwiązaniu z upływem 10 
lat od dnia wystąpienia 
ostatniej aktywności na 
rachunku a w przypadku, 
gdy Umowa przewiduje 
prowadzenie więcej niż 
jednego rachunku – tych 
rachunków. 

2) przed dniem 1.07.2016 r., a 
ostatnia aktywność na tym 
rachunku/rachunkach, 
wystąpiła przed dniem 
1.07.2006 r., umowa ta 
ulega rozwiązaniu w dniu 
01.07.2017 r., chyba, że 
przed upływem tego terminu 
Posiadacz rachunku 
wykona aktywności 
dotyczącą tego 
rachunku/rachunków. 

3) przed dniem 1.07.2016 r., a 
ostatnia aktywność na tym 
rachunku/ rachunkach, 
wystąpiła między 1.07.2006 
r. a 01.07.2011 r., Umowa 
ulega rozwiązaniu z 
upływem 10 lat od dnia 
ostatniej aktywności 
Posiadacza rachunku 
dotyczącej tego rachunku/ 
rachunków. 

§ 130 ust.5  

Umowa prowadzona na rzecz 
jednego Posiadacza rachunku, 
zawarta: 
1) od 1.07.2016r., ulega 

rozwiązaniu z upływem 10 lat 
od dnia wystąpienia ostatniej 
aktywności na rachunku, a w 
przypadku, gdy Umowa 
przewiduje prowadzenie 
więcej niż jednego rachunku 
– tych rachunków. 

2) przed dniem 1.07.2016 r., a 
ostatnia aktywność na tym 
rachunku/ rachunkach, 
wystąpiła po  1.07.2006r.,  
 Umowa ulega rozwiązaniu z 
upływem 10 lat od dnia 
ostatniej aktywności 
Posiadacza rachunku 
dotyczącej tego rachunku/ 
rachunków.  

 

zmiana porządkowa  usunięcie 

nadmiarowych 

postanowień  

§ 130 ust. 6  

Jeżeli w dniu 1.07.2016 r. do 
upływu okresu 10-letniego  
pozostało: 
1) więcej niż 6 miesięcy to 

Umowa ulega rozwiązaniu 
wraz z upływem 10 lat od 
ostatniej aktywności na 
rachunku a w przypadku, 
gdy Umowa przewiduje 
prowadzenie więcej niż 
jednego rachunku – tych 
rachunkach; 

2) mniej niż 6 miesięcy, to 
umowa ulega rozwiązaniu z 
dniem 1.07.2017 r., chyba 
że przed upływem tego 
terminu Posiadacz 
rachunku wyda dyspozycję 
dotyczącą tego 
rachunku/rachunków. 

Brak postanowień  

 

zmiana porządkowa  usunięcie 

nadmiarowych 

postanowień  

§ 130 ust. 9 

Postanowienia dotyczące 
rozwiązania umowy w związku 
ze śmiercią Klienta zawarte są 
w § 41 ust. 3-4. 

§ 130 ust. 7 

Postanowienia dotyczące 
rozwiązania umowy w związku ze 
śmiercią Posiadacza rachunku  
zawarte są w § 41 ust. 3-4. 

zmiana porządkowa ujednolicenie 

stosowanego 

nazewnictwa  

§ 131  

Rozwiązanie Umowy następuje: 

1) z dniem śmierci posiadacza 
rachunku 

2) z upływem 10 lat od dnia 
wydania przez posiadacza 
rachunku ostatniej 
dyspozycji dotyczącej tego 
rachunku, a w przypadku 
gdy umowa przewiduje 

§ 131 

Rozwiązanie Umowy następuje: 

1) z dniem śmierci posiadacza 
rachunku 

2) z upływem 10 lat od dnia 
wydania przez posiadacza 
rachunku ostatniej dyspozycji 
dotyczącej tego rachunku, a 
w przypadku gdy umowa 
przewiduje prowadzenie 

zmiana porządkowa doprecyzowanie 

postanowień 
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prowadzenie więcej niż 
jednego rachunku – tych 
rachunków, chyba że 
umowa rachunku 
oszczędnościowego lub 
rachunku terminowej lokaty 
oszczędnościowej była 
zawarta na czas oznaczony 
dłuższy niż 10 lat.  

3) jeżeli umowa rachunku 
bankowego nie stanowi 
inaczej, gdy w ciągu dwóch 
lat nie dokonano na 
rachunku żadnych obrotów, 
poza dopisywaniem 
odsetek, a stan środków 
pieniężnych na tym 
rachunku nie przekracza 
kwoty minimalnej określonej 
w tej umowie. 

4) z upływem okresu 
wypowiedzenia, bądź z 
upływem dnia 
uzgodnionego przez strony; 

5) z chwilą powiadomienia 
Banku o utracie przez 
jednego  
z Posiadaczy rachunku 
zdolności do czynności 
prawnych  
w przypadku rachunków 
wspólnych; 

6) z dniem zmiany statusu 
dewizowego jednego ze 
Współposiadaczy w 
przypadku rachunków 
wspólnych. 

więcej niż jednego rachunku 
– tych rachunków, chyba że 
umowa rachunku 
oszczędnościowego lub 
rachunku terminowej lokaty 
oszczędnościowej była 
zawarta na czas oznaczony 
dłuższy niż 10 lat.  

3) jeżeli umowa rachunku 
bankowego nie stanowi 
inaczej, gdy w ciągu dwóch 
lat nie dokonano na rachunku 
żadnych obrotów, poza 
dopisywaniem odsetek, a 
stan środków pieniężnych na 
tym rachunku nie przekracza 
kwoty minimalnej wynoszącej 
10 PLN.  

4) z upływem okresu 
wypowiedzenia, bądź z 
upływem dnia uzgodnionego 
przez strony; 

5) z chwilą powiadomienia 
Banku o utracie przez 
jednego  
z Posiadaczy rachunku 
zdolności do czynności 
prawnych  
w przypadku rachunków 
wspólnych; 

6) z dniem zmiany statusu 
dewizowego jednego ze 
Współposiadaczy w 
przypadku rachunków 
wspólnych. 

 

§ 142 ust.1  

Środki pieniężne znajdujące się 
na rachunkach 
oszczędnościowych, 
rachunkach oszczędnościowo-
rozliczeniowych oraz na 
rachunkach terminowych lokat 
oszczędnościowych jednej 
osoby, niezależnie od liczby 
zawartych umów, są wolne od 
zajęcia na podstawie sądowego 
lub administracyjnego tytułu 
wykonawczego, w każdym 
miesiącu kalendarzowym, w 
którym obowiązuje zajęcie, do 
wysokości 75% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, 
ustalanego na podstawie 
ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 
2017, poz. 847), 
przysługującego pracownikowi 
zatrudnionemu w pełnym 
miesięcznym wymiarze czasu 
pracy.  

§ 142 ust. 1  

Środki pieniężne znajdujące się 
na rachunkach 
oszczędnościowych, rachunkach 
oszczędnościowo-rozliczeniowych 
oraz na rachunkach terminowych 
lokat oszczędnościowych jednej 
osoby, niezależnie od liczby 
zawartych umów, są wolne od 
zajęcia na podstawie sądowego 
lub administracyjnego tytułu 
wykonawczego, w każdym 
miesiącu kalendarzowym, w 
którym obowiązuje zajęcie, do 
wysokości 75% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, 
ustalanego na podstawie ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę przysługującego 
pracownikowi zatrudnionemu w 
pełnym miesięcznym wymiarze 
czasu pracy.  
 

zmiana porządkowa  usunięcie 

nadmiarowych 

postanowień  

Brak postanowień § 144 ust.6  

W przypadku gdy do Banku 
dwukrotnie powróci wysłana do 
Posiadacza rachunku 
korespondencja, z adnotacją 
wskazującą, że Posiadacz 
rachunku nie mieszka już pod 
danym adresem, o czym  nie 
poinformował Banku, Bank ma 
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postanowień 
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prawo wstrzymać wysyłkę 
kolejnych korespondencji na 
adres, z którego wróciła 
korespondencja. Niniejsze 
postanowienie nie pozbawia 
Posiadacza rachunku prawa do 
otrzymania  korespondencji od 
Banku w związku z posiadanym 
rachunkiem  po podaniu Bankowi 
aktualnego adresu.   

§ 146 ust.2  

Depozyty gromadzone w Banku 

tak jak w pozostałych bankach 

krajowych, są objęte polskim 

systemem gwarantowania przez 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

(zwany dalej BFG), 

funkcjonujący na podstawie 

ustawy z dnia 10 czerwca 

2016r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji 

(Dz. U. z 2019 poz. 795),  

według następujących zasad: 

(…) 

§ 146 ust.2  

Depozyty gromadzone w Banku 
tak jak w pozostałych bankach 
krajowych, są objęte polskim 
systemem gwarantowania przez 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
(zwany dalej BFG), funkcjonujący 
na podstawie ustawy z dnia 10 
czerwca 2016r. o Bankowym 
Funduszu Gwarancyjnym, 
systemie gwarantowania 
depozytów oraz przymusowej 
restrukturyzacji według 
następujących zasad:(…) 
 

zmiana porządkowa  usunięcie 

nadmiarowych 

postanowień  

 

 

 

Poza zmianami zaprezentowanymi w powyższej tabeli, zmianie uległa numeracja niektórych ustępów, punktów i 

odwołań występujących w treści Regulaminu, 

 

 

 

Załączniki: 

1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w wersji obowiązującej 

od 15 grudnia 2019r. (stanowiący załącznik do Uchwały Nr 8 Zarządu Banku Spółdzielczego w 

Parczewie z dnia 30.09.2019r.) 

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego 

                                                                                                            w Parczewie 


