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Parczew, 15.04.2020r. 

 

Informacja o zmianie Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków 

bankowych dla osób fizycznych 

 

Szanowni Państwo, 

Bank Spółdzielczy w Parczewie uprzejmie informuje, iż od dnia 15.04.2020r. ulega zmianie Regulamin 

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

załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie Nr 8 z dnia 30.09.2019r.). 

Główne zmiany wprowadzone do Regulaminu dotyczą przede wszystkim: 

1. zmiany limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych na terenie 

Polski dokonywanych kartami płatniczymi – od 20.03.2020r. organizacje płatnicze Visa i 

MasterCard  podniosły limit płatności zbliżeniowych bez podawania kodu PIN do kwoty 100 

PLN. 

2. udostępnienia przez Bank dla Klientów systemu bankowości mobilnej (aplikacji mobilnej 

„Nasz Bank”) - Nasz Bank” to aplikacja mobilna systemu bankowości internetowej Internet 

Banking. Zapewnia ona swobodny, bezpieczny i skuteczny dostęp do rachunku bankowego za 

pomocą telefonu komórkowego (smartfona) lub tabletu. Korzystanie z aplikacji „Nasz Bank” jest 

bezpieczne – dostęp chroniony jest kodem e-PIN lub z wykorzystaniem cech biometrycznych. 

Aplikacja mobilna „Nasz Bank” umożliwia m.in.: 

• dostęp do rachunków, 

• przegląd sald i historii operacji na rachunkach, 

• wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US, 

• wykonywanie przelewów na podstawie kodu QR, 

• wykonywanie przelewów Split Payment, 

• wykonywanie przelewów predefiniowanych, 

• mobilną autoryzację – powiadomienia o nowym zleceniu autoryzacyjnym odbywają się 

systemowym powiadomieniem push, 

• odbieranie wiadomości – informacja o nowej wiadomości odbywa się systemowym 

powiadomieniem push, 

• logowanie poprzez kod e-PIN lub biometrycznie (odciskiem palca). 

Korzystanie z aplikacji mobilnej „Nasz Bank” jest bezpłatne. 

Aplikacja „Nasz Bank” dostępna jest dla posiadaczy telefonów komórkowych (smartfonów) lub 

tabletów z systemem Android (wkrótce aplikacja będzie dostępna również dla posiadaczy 

urządzeń z systemem IOS). 

Szczegółowe informacje dotyczące wymogów technicznych, instalacji i działania aplikacji 

dostępne są w Instrukcji użytkownika zamieszczonej na stronie internetowej Banku w zakładce 

Usługi.   

3. zmian w zakresie świadczenia Usługi SMS – m.in. wprowadzona została minimalna kwota, tj. 

100 PLN, od której wysyłane są informacje SMS dotyczące danego rachunku bankowego, dla 

którego usługa ta została aktywowana. Dodatkowo w Regulaminie doprecyzowano zapisy 

dotyczące rodzaju zdarzeń (operacji) na rachunku, w zakresie których Bank może wysyłać 

informację SMS, możliwość indywidualnego określenia przez Posiadacza rachunku rodzaju 

zdarzeń na rachunku oraz  kwoty od której wysyłana będzie informacja SMS. 

4. zmian porządkowych - polegających na doprecyzowaniu istniejących lub usunięciu niektórych 

nadmiarowych postanowień Regulaminu. 
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Szczegółowy wykaz zmian, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej zmiany i okoliczności faktycznych 

zmian, przedstawiono w dalszej części niniejszej Informacji.               

Szczegółowy wykaz zmian w Regulaminie: 

 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

§1 ust.1  
„Regulamin otwierania i 
prowadzenia rachunków 
bankowych dla osób 
fizycznych” zwany dalej 
Regulaminem obowiązuje w 
Banku Spółdzielczym w 
Parczewie z siedzibą w 
Parczewie, ul. Kościelna, 
27, 21-200 Parczew, e-mail: 
parczew@bs.com.pl, 
którego akta rejestrowe są 
przechowywane w Sądzie 
Rejonowym Lublin – 
Wschód w Lublinie z 
siedzibą w Świdniku, VI 
Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru 
Sądowego, wpisanym do 
rejestru przedsiębiorców 
pod numerem KRS 
0000162103, NIP 539 000 
25 63.  

§1 ust.1 
„Regulamin otwierania i 
prowadzenia rachunków 
bankowych dla osób 
fizycznych” zwany dalej 
Regulaminem obowiązuje w 
Banku Spółdzielczym w 
Parczewie z siedzibą w 
Parczewie, ul. Kościelna, 27, 
21-200 Parczew, e-
mail:sekretariat@bs.com.pl, 
którego akta rejestrowe są 
przechowywane w Sądzie 
Rejonowym Lublin – Wschód 
w Lublinie z siedzibą w 
Świdniku, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, 
wpisanym do rejestru 
przedsiębiorców pod 
numerem KRS 0000162103, 
NIP 539 000 25 63.  
 

zmiana porządkowa zaktualizowano adres e-

mail do kontaktu 

§2 ust.1 pkt  

akceptant – placówka 
handlowo – usługowa 
przyjmująca płatność kartami 
VISA/MasterCard; 

§2 ust.1 pkt 
akceptant – placówka 
handlowo – usługowa 
przyjmująca płatności kartami; 
 

Zmiana porządkowa Usunięcie nadmiarowych 

postanowień 

Regulaminu  

Brak postanowień   §2 ust.1 pkt 19 

dane biometryczne – dane 
będące zapisem 
indywidualnych cech 
Użytkownika/ Użytkownika 
karty, to jest odcisku palca, 
obrazu tęczówki, wizerunku 
twarzy, barwy głosu; 

§143 ust.1 pkt 4 

Regulaminu: 

1. Regulamin 
może zostać 
zmieniony z 
ważnych 
przyczyn: (…): 
4)  zmiany w 

produktach 

Banku;  

Zmiany związane z 

udostępnieniem przez 

Bank  aplikacji mobilnej 

„Nasz Bank” (systemu 

bankowości mobilnej). 

§2 ust.1 pkt 38 

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 

§2 ust.1 pkt 39 

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) e-PIN – kod zawierający od 
5 do 20 znaków, stanowiący 
poufny numer służący do 
uwierzytelnienia 
Użytkownika w aplikacji 
mobilnej, ustanawiany 

§143 ust.1 pkt 4 

Regulaminu: 

1. Regulamin 
może zostać 
zmieniony z 
ważnych 
przyczyn: (…): 
4)  zmiany w 

produktach 

Banku;  

 
 

Zmiany związane z 

udostępnieniem przez 

Bank  aplikacji mobilnej 

„Nasz Bank” (systemu 

bankowości mobilnej). 
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Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

składanych w usłudze 
bankowości elektronicznej 
oraz transakcji kartą w 
Internecie; 

 

samodzielnie przez 
Użytkownika lub 

3) 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; 

Brak postanowień   §2 ust.1 pkt 69 

Powiadomienia Push – 
element silnego 
uwierzytelnienia, polegający 
na przekazaniu 
Użytkownikowi notyfikacji na 
urządzenie mobilne przez 
aplikację mobilną; 

§143 ust.1 pkt 4 

Regulaminu: 

1. Regulamin 
może zostać 
zmieniony z 
ważnych 
przyczyn: (…): 
4)  zmiany w 

produktach 

Banku;  

Zmiany związane z 

udostępnieniem przez 

Bank  aplikacji mobilnej 

„Nasz Bank” (systemu 

bankowości mobilnej). 

§2 ust.1 pkt 68 

Powiadomienie sms – usługa 
polegająca na 
przekazywaniu komunikatów 
dotyczących rachunku 
płatniczego za 
pośrednictwem wiadomości 
sms (zwana dalej SMS 
kontakt); 

§2 ust.1 pkt 70 

Powiadomienie sms – usługa 

polegająca na przekazywaniu 

komunikatów dotyczących 

rachunku płatniczego za 

pośrednictwem wiadomości 

sms (zwana dalej Usługą 

SMS); 

Zmiana porządkowa  Zmiana redakcyjna  

§2 ust.1 pkt  

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; 

§2 ust.1 pkt 83 

środki dostępu do usługi 
bankowości elektronicznej – 
identyfikator Użytkownika, 
hasło aktywacyjne, hasło 
Użytkownika, kod e-PIN, i kod 
SMS oraz powiadomienia 
Push dostarczane w formie 
elektronicznej, umożliwiające 
uwierzytelnianie Użytkownika i 
autoryzacje transakcji 
płatniczych i innych dyspozycji 
w usłudze bankowości 
elektronicznej; 

§143 ust.1 pkt 4 

Regulaminu: 

1. Regulamin 
może zostać 
zmieniony z 
ważnych 
przyczyn: (…): 
4)  zmiany w 

produktach 

Banku;  

Zmiany związane z 

udostępnieniem przez 

Bank  aplikacji mobilnej 

„Nasz Bank” (systemu 

bankowości mobilnej). 

Brak postanowień   §2 ust.1 pkt 86 

system bankowości mobilnej – 
system umożliwiający 
samoobsługowy dostęp do 
rachunków bankowych 
Posiadacza rachunku oraz 
dostęp do innych produktów 
bankowych za pomocą sieci 
Internet i za pomocą aplikacji 
zainstalowanej na urządzeniu 
mobilnym działającym w sieci 
bezprzewodowej, oferowany 
w ramach usługi bankowości 
elektronicznej; 

§143 ust.1 pkt 4 

Regulaminu: 

1. Regulamin 
może zostać 
zmieniony z 
ważnych 
przyczyn: (…): 
4)  zmiany w 

produktach 

Banku;  

Zmiany związane z 

udostępnieniem przez 

Bank  aplikacji mobilnej 

„Nasz Bank” (systemu 

bankowości mobilnej). 

§11 ust.5 

W przypadku, gdy posiadacz 
ROR Junior i Pakietu 
Młodzieżowego po 

§11 ust.5  

W przypadku, gdy posiadacz 
ROR Junior lub Pakietu 
Młodzieżowego po 

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

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. 

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. 
 

§53 ust.2  

Pierwszy okres 
obowiązywania ustalonej 
stopy oprocentowania 
rozpoczyna się z dniem 
wpływu środków na 
rachunek bankowy, a kończy 
z ostatnim dniem miesiąca 
kończącego ten kwartał 
kalendarzowy, w którym 
nastąpił wpływ środków na 
rachunek bankowy. Kolejne 
okresy obowiązywania 
nowych stóp procentowych 
rozpoczynają się pierwszego 
dnia miesiąca kolejnego 
kwartału kalendarzowego i 
kończą w ostatnim dniu 
miesiąca kończącego kwartał 
kalendarzowy. 
 

§53 ust.2  

Okresy miesięczne, w których 
obowiązuje ustalona 
wysokość stopy procentowej, 
odpowiadają miesiącom 
kalendarzowym. Pierwszy 
okres obowiązywania 
ustalonej stopy 
oprocentowania rozpoczyna 
się z dniem wpływu środków 
na rachunek bankowy, a 
kończy z ostatnim dniem 
miesiąca kończącego ten 
kwartał kalendarzowy, w 
którym nastąpił wpływ 
środków na rachunek 
bankowy. Kolejne okresy 
obowiązywania nowych stóp 
procentowych rozpoczynają 
się pierwszego dnia miesiąca 
kolejnego kwartału 
kalendarzowego i kończą w 
ostatnim dniu miesiąca 
kończącego kwartał 
kalendarzowy. 

Zmiana porządkowa  Doprecyzowanie 

postanowień 

Regulaminu  

§77 ust.5  

Posiadacz karty/Użytkownik 
karty może posiadać jedną 
naklejkę zbliżeniową, 
niezależnie od liczby 
posiadanych już kart, za 
wyjątkiem Posiadacza 
Podstawowego Rachunku 
Płatniczego, który to nie 
może posiadać naklejki 
zbliżeniowej. 

§77 ust.5  

Posiadacz 
rachunku/Użytkownik karty 
może posiadać jedną naklejkę 
zbliżeniową, niezależnie od 
liczby posiadanych już kart, za 
wyjątkiem Posiadacza 
Podstawowego Rachunku 
Płatniczego, który to nie może 
posiadać naklejki 
zbliżeniowej. 

Zmiana porządkowa Zmiana redakcyjna  

§80 ust.2  

W przypadku, gdy Posiadacz 
karty/ Użytkownik karty 
stwierdzi uszkodzenie 
otrzymanego kodu PIN, w 
bezpiecznej kopercie z 
kodem PIN nie będzie kodu 
PIN lub będzie on niepełny 
lub gdy kod PIN będzie 
niemożliwy do odczytu, 
wówczas Bank wydaje nową 
kartę z nowym kodem PIN. 

§80 ust.2 
W przypadku, gdy Użytkownik 
karty stwierdzi uszkodzenie 
otrzymanego kodu PIN, w 
bezpiecznej kopercie z kodem 
PIN nie będzie kodu PIN lub 
będzie on niepełny lub gdy 
kod PIN będzie niemożliwy do 
odczytu, wówczas Bank 
wydaje nową kartę z nowym 
kodem PIN. Użytkownik karty 
może również samodzielnie 

Zmiana porządkowa  Usunięcie nadmiarowych 

postanowień 

Regulaminu  
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Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

Użytkownik karty może 
również samodzielnie 
ustanowić kod PIN w portalu 
kartowym.  

ustanowić kod PIN w portalu 
kartowym.  

§82 ust.3  

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. 

Brak postanowień  Zmiana porządkowa  Usunięcie nadmiarowych 

postanowień 

Regulaminu  

§83 ust.2 

Posiadacz karty/ Użytkownik 
karty są zobowiązani do: 
1) przechowywania 

karty i ochrony kodu PIN z 
zachowaniem należytej 
staranności, w sposób 
zabezpieczający przed ich 
utratą oraz 
nieprzechowywania karty 
razem z kodem PIN, ani w 
żadnej innej formie 
umożliwiającej 
skorzystanie z kodu PIN 
osobom nieuprawnionym; 

2) nieudostępnianie karty i 
kodu PIN osobom trzecim; 

3) używania numeru 
CVV2/CVC2 w sposób 
zabezpieczający przed 
jego przejęciem i 
poznaniem przez osoby 
nieuprawnione; 

4) korzystania z karty 
zgodnie z niniejszym 
Regulaminem. 

§82 ust.3 
Posiadacz rachunku/ 
Użytkownik karty jest 
zobowiązany do: 
1) przechowywania 

karty i ochrony kodu PIN z 
zachowaniem należytej 
staranności, w sposób 
zabezpieczający przed ich 
utratą oraz 
nieprzechowywania karty 
razem z kodem PIN, ani w 
żadnej innej formie 
umożliwiającej skorzystanie 
z kodu PIN osobom 
nieuprawnionym; 

2) nieudostępnianie 
karty i kodu PIN osobom 
trzecim; 

3) używania numeru 
CVV2/CVC2 w sposób 
zabezpieczający przed jego 
przejęciem i poznaniem 
przez osoby nieuprawnione; 

4) korzystania z karty 
zgodnie z niniejszym 
Regulaminem. 

Zmiana porządkowa  Zmiana redakcyjna  

§86 ust.1 

Posiadacz karty/ Użytkownik 
karty może dokonywać 
transakcji przy użyciu karty 
do wysokości dostępnych 
środków na rachunku, w 
ramach limitu, jeżeli taki 
został przez Użytkownika 
karty ustalony, w ramach 
maksymalnych limitów: 
1) dziennego limitu wypłat 

gotówki wynoszącego 
odpowiednio 10 000 PLN 
dla kart rozliczanych w 
walucie PLN oraz 10 000 
Euro dla kart 
rozliczanych w walucie 
Euro; 

2) dziennego limitu 
transakcji 
bezgotówkowych 
wynoszącego 
odpowiednio 50 000 PLN 

§86 ust.1 
Posiadacz karty/ Użytkownik 
karty może dokonywać 
transakcji przy użyciu karty do 
wysokości dostępnych 
środków na rachunku, w 
ramach limitu, jeżeli taki został 
przez Użytkownika karty 
ustalony, w ramach 
maksymalnych limitów: 
1) dziennego limitu wypłat 

gotówki wynoszącego 
odpowiednio 10 000 PLN 
dla kart rozliczanych w 
walucie PLN oraz 10 000 
Euro dla kart rozliczanych 
w walucie Euro; 

2) dziennego limitu transakcji 
bezgotówkowych 
wynoszącego odpowiednio 
50 000 PLN dla kart 
rozliczanych w walucie 
PLN oraz 15 000 Euro dla 

§143 ust.1 pkt 5 

Regulaminu: 

1. Regulamin 
może zostać 
zmieniony z 
ważnych 
przyczyn: (…): 
5) zmiany w 

limitach, o 

których 

mowa w § 

86 ust. 1.  

 
 

Podwyższenie limitu 

kwotowego dla transakcji 

zbliżeniowych 

przeprowadzanych na 

terenie Polski; 
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Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

dla kart rozliczanych w 
walucie PLN oraz 15 000 
Euro dla kart 
rozliczanych w walucie 
Euro, w tym również dla 
transakcji internetowych; 

3) limitu kwotowego dla 
transakcji zbliżeniowych 
przeprowadzanych na 
terenie Polski 
wynoszącego 30 PLN 
(karta Visa) lub 50 PLN 
(karta MasterCard oraz 
naklejka zbliżeniowa);  

4) limitu jednorazowej 
wypłaty gotówki w 
ramach usługi cash back 
do 300 PLN (karta Visa) 
lub 500 PLN (karta 
MasterCard), (z 
wyłączeniem naklejki 
zbliżeniowej oraz karty 
wydanej w walucie 
rozliczeniowej innej niż 
PLN); warunkiem wypłaty 
jest jednoczesne 
dokonanie transakcji 
bezgotówkowej 
dokonanej na terenie 
Polski – nie jest możliwa 
sama wypłata gotówki. 

kart rozliczanych w 
walucie Euro, w tym 
również dla transakcji 
internetowych; 

3) limitu kwotowego dla 
transakcji zbliżeniowych 
przeprowadzanych na 
terenie Polski jest ustalana 
przez organizacje 
płatnicze. Informacja o 
aktualnej wysokości tego 
limitu jest dostępna na 
stronie internetowej 
Banku; 

4) limitu jednorazowej 
wypłaty gotówki w ramach 
usługi cash back do 300 
PLN (karta Visa) lub 500 
PLN (karta MasterCard), 
(z wyłączeniem naklejki 
zbliżeniowej oraz karty 
wydanej w walucie 
rozliczeniowej innej niż 
PLN); warunkiem wypłaty 
jest jednoczesne 
dokonanie transakcji 
bezgotówkowej dokonanej 
na terenie Polski – nie jest 
możliwa sama wypłata 
gotówki. 

 

§87 ust.2 

Wysokość limitu kwotowego 

dla transakcji zbliżeniowych 

przeprowadzanych na 

terenie Polski wynosi 30 PLN 

(karta Visa) lub 50 PLN 

(karta MasterCard oraz 

naklejka zbliżeniowa), z 

zastrzeżeniem postanowień 

ust. 5.  

§87 ust.2  
Wysokość limitu kwotowego 
dla transakcji zbliżeniowych 
przeprowadzanych na terenie 
Polski jest ustalana przez 
organizacje płatnicze z 
zastrzeżeniem postanowień 
ust. 5.  
 

§143 ust.1 pkt 5 

Regulaminu: 

1. Regulamin 
może zostać 
zmieniony z 
ważnych 
przyczyn: (…): 
5) zmiany w 

limitach, o 

których mowa 

w § 86 ust. 1.  

Podwyższenie limitu 

kwotowego dla transakcji 

zbliżeniowych 

przeprowadzanych na 

terenie Polski; 

§94 

Bank w ramach usługi 

bankowości elektronicznej 

może udostępnić 

Użytkownikowi: 

1) system bankowości  
internetowej Internet 
Banking; 

2) Usługę SMS.  

§94 
Bank w ramach usługi 

bankowości elektronicznej 

może udostępnić 

Użytkownikowi: 

1) system bankowości  
internetowej Internet 
Banking; 

2) system bankowości 
mobilnej;  

3) Usługę SMS.  

§143 ust.1 pkt 4 

Regulaminu: 

1. Regulamin 
może zostać 
zmieniony z 
ważnych 
przyczyn: (…): 
4)  zmiany w 

produktach 

Banku;  

Zmiany związane z 

udostępnieniem przez 

Bank  aplikacji mobilnej 

„Nasz Bank” (systemu 

bankowości mobilnej). 

Brak postanowień  

 

§97 ust. 4  

W celu korzystania z systemu 

bankowości mobilnej 

Użytkownicy powinni 

korzystać z aplikacji 

wskazanej przez Bank i 

zainstalowanej na 

urządzeniach mobilnych 

Użytkowników. 

§143 ust.1 pkt 4 

Regulaminu: 

1. Regulamin 
może zostać 
zmieniony z 
ważnych 
przyczyn: (…): 
4)  zmiany w 

produktach 

Zmiany związane z 

udostępnieniem przez 

Bank  aplikacji mobilnej 

„Nasz Bank” (systemu 

bankowości mobilnej). 
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Banku;  

§97 ust. 5  

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

 

§97 ust. 5  
Dla potrzeb silnego 
uwierzytelnienia w usłudze 
bankowości elektronicznej i 
systemie bankowości mobilnej 
Użytkownik musi posiadać 
urządzenie mobilne z 
krajowym numerem telefonu. 

§143 ust.1 pkt 4 

Regulaminu: 

1. Regulamin 
może zostać 
zmieniony z 
ważnych 
przyczyn: (…): 
4)  zmiany w 

produktach 

Banku;  

Zmiany związane z 

udostępnieniem przez 

Bank  aplikacji mobilnej 

„Nasz Bank” (systemu 

bankowości mobilnej). 

Brak postanowień  §98 ust.2  
Korzystanie z systemu 
bankowości mobilnej po 
pierwszym zalogowaniu 
wymaga używania kodu e-
PIN, ustanowionego przez 
Użytkownika w systemie 
bankowości mobilnej. 
 

§143 ust.1 pkt 4 

Regulaminu: 

1. Regulamin 
może zostać 
zmieniony z 
ważnych 
przyczyn: (…): 
4)  zmiany w 

produktach 

Banku;  

Zmiany związane z 

udostępnieniem przez 

Bank  aplikacji mobilnej 

„Nasz Bank” (systemu 

bankowości mobilnej). 

§99 ust.4  
Transakcje wykonywane za 
pośrednictwem systemu 
bankowości elektronicznej 
mogą być realizowane, z 
uwzględnieniem limitów 
domyślnych określonych 
przez Bank. 
 

§99 ust.4 
Transakcje wykonywane za 
pośrednictwem systemu 
bankowości elektronicznej i 
mobilnej mogą być 
realizowane, z 
uwzględnieniem limitów 
domyślnych określonych 
przez Bank. 
 

§143 ust.1 pkt 4 

Regulaminu: 

1. Regulamin 
może zostać 
zmieniony z 
ważnych 
przyczyn: (…): 
4)  zmiany w 

produktach 

Banku;  

Zmiany związane z 

udostępnieniem przez 

Bank  aplikacji mobilnej 

„Nasz Bank” (systemu 

bankowości mobilnej). 

§99 ust.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. 

 

§99 ust.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, 

d) limitem maksymalnej 
kwoty pojedynczej operacji 
oraz dziennym limitem 
operacji w systemie 
bankowości mobilnej, 

z zastrzeżeniem ust.8. 

§143 ust.1 pkt 4 

Regulaminu: 

1. Regulamin 
może zostać 
zmieniony z 
ważnych 
przyczyn: (…): 
4)  zmiany w 

produktach 

Banku;  

Zmiany związane z 

udostępnieniem przez 

Bank  aplikacji mobilnej 

„Nasz Bank” (systemu 

bankowości mobilnej). 

§100 
Użytkownicy autoryzują 

§100 
Użytkownicy autoryzują 
dyspozycje z użyciem silnego 

§143 ust.1 pkt 4 

Regulaminu: 

Zmiany związane z 

udostępnieniem przez 
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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. 

 

uwierzytelnienia za pomocą 
wydanych im środków 
dostępu do usługi bankowości 
elektronicznej poprzez: 
1) podanie kodu SMS lub 

akceptację Powiadomienia 
Push lub danych 
biometrycznych z e-PINem, 
w ramach uwierzytelnienia 
transakcji realizowanych w 
systemie bankowości 
elektronicznej, 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. 98-100. 

1. Regulamin 
może zostać 
zmieniony z 
ważnych 
przyczyn: (…): 
4)  zmiany w 

produktach 

Banku;  

Bank  aplikacji mobilnej 

„Nasz Bank” (systemu 

bankowości mobilnej). 

§101 ust.2 
Po 90 dniach od ostatniej 
poprawnej zmiany hasła, 
Użytkownik zobowiązany jest 
do zmiany obecnie 
używanego hasła do 
logowania lub do 
uwierzytelnienia obecnie 
używanego hasła. Każde z 
podjętych przez Użytkownika 
działań wymaga autoryzacji 
zgodnie z metodami 
opisanymi w §100.  

§101 ust.2  
Po 90 dniach od ostatniej 
poprawnej zmiany hasła oraz 
e-PINu, Użytkownik 
zobowiązany jest do zmiany 
obecnie używanego hasła do 
logowania/e-PINu lub do 
uwierzytelnienia obecnie 
używanego hasła/e-PINu. 
Każde z podjętych przez 
Użytkownika działań wymaga 
autoryzacji zgodnie z 
metodami opisanymi w §100.  

§143 ust.1 pkt 4 

Regulaminu: 

1. Regulamin 
może zostać 
zmieniony z 
ważnych 
przyczyn: (…): 
4)  zmiany w 

produktach 

Banku;  

Zmiany związane z 

udostępnieniem przez 

Bank  aplikacji mobilnej 

„Nasz Bank” (systemu 

bankowości mobilnej). 

§107 
1. Usługa SMS polega na 

automatycznym 
przesyłaniu na telefon 
komórkowy posiadacza 
rachunku komunikatu 
(SMS) informującego o 
saldzie jego rachunku i/lub 
wolnych środkach na 
rachunku. 

2. Informacja jest 
przekazywana w sposób 
zapewniający zachowanie 
poufności. 

3. Obsługa SMS wykonywana 
jest wyłącznie w Oddziale 
Banku prowadzącym 
rachunek posiadacza 
rachunku.  

4. Warunkiem korzystania 
przez posiadacza rachunku 
z SMS jest złożenie w 
Oddziale Banku 
prowadzącym jego 
rachunek pisemnej 
dyspozycji uaktywnienia 
SMS, według wzoru 
obowiązującego w Banku. 

 

§107 
1. Usługa SMS polega na 

automatycznym przesyłaniu 
na telefon komórkowy 
Posiadacza rachunku 
komunikatu (SMS) 
informującego o 
zdarzeniach (operacjach) na 
rachunku, w tym o 
zrealizowaniu przelewu, 
założeniu blokady kartowej, 
zmianie salda na rachunku 
po obciążeniu, zmianie 
salda na rachunku po 
uznaniu, oraz dostępnych 
środkach na rachunku, z 
zastrzeżeniem ust.8 

2. Posiadacz rachunku może 
wskazać maksymalnie dwa 
numery telefonu do 
korzystania z Usługi SMS.  

3. Informacja SMS jest 
przekazywana w sposób 
zapewniający zachowanie 
poufności. 

4. Obsługa SMS wykonywana 
jest wyłącznie w Oddziale 
Banku prowadzącym 
rachunek Posiadacza 
rachunku.  

§143 ust.1 pkt 4  

1. Regulamin 
może zostać 
zmieniony z 
ważnych 
przyczyn: (…): 
4)  zmiany w 

produktach 

Banku; 

Zmiany w świadczeniu 

Usługi SMS - 

wprowadzenie kwoty 

minimalnej, od której 

wysyłana jest informacja 

SMS oraz 

doprecyzowanie 

postanowień i usunięcie 

nadmiarowych 

postanowień 

Regulaminu w zakresie 

Usługi SMS;   
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5. Warunkiem korzystania 
przez Posiadacza rachunku 
z SMS jest podpisanie 
Umowy, posiadanie telefonu 
komórkowego z numerem 
telefonu operatora 
krajowego oraz złożenie, w 
Oddziale Banku 
prowadzącym jego 
rachunek, pisemnej 
dyspozycji uaktywnienia 
Usługi SMS, według wzoru 
obowiązującego w Banku.  

6. Informacja SMS może być 
wysyłana po każdej operacji 
(zdarzeniu) obciążającej lub 
uznającej rachunek, tylko po 
operacji uznającej rachunek, 
tylko po operacji 
obciążającej rachunek lub 
tylko po założeniu blokady 
kartowej, zgodnie ze 
złożoną w tym zakresie 
dyspozycją Posiadacza 
rachunku, z zastrzeżeniem 
ust.8. 

7. Bank może wysyłać SMS 
informujący o saldzie i 
dostępnych środkach na 
rachunku na koniec dnia (tj.  
po godzinie 2000 ), w którym 
nastąpiła zmiana salda, o ile 
Posiadacz rachunku złoży w 
Oddziale Banku 
odpowiednią dyspozycję w 
tym zakresie.  

8. Kwotą minimalną, od której 
wysyłane są informacje 
SMS dotyczące operacji na 
rachunku, jest 100 PLN. 

9. Posiadacz rachunku 
poprzez złożenie w Oddziale 
Banku stosownej dyspozycji 
może indywidualnie określić 
kwotę, od której będą 
wysyłane informacje SMS 
dotyczące operacji na 
rachunku, z zastrzeżeniem, 
że kwota ta nie może być 
mniejsza niż kwota 
określona w ust.8. 

§108  
1. Jeżeli rachunek jest 

rachunkiem wspólnym, 
dyspozycję może złożyć 
każdy ze współposiadaczy 
(nie więcej niż dwóch).  

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

§108 
1. Jeżeli rachunek jest 

rachunkiem wspólnym, 
dyspozycję aktywacji lub 
zmiany Usługi SMS może 
złożyć każdy ze 
współposiadaczy (nie więcej 
niż dwóch).  

2. Przekazywanie 
informacji SMS o 
zdarzeniach na rachunku,  o 
których mowa w §107 ust. 1 
następuje na krajowy numer 
telefonu komórkowego 

§143 ust.1 pkt 4 

Regulaminu: 

1. Regulamin 
może zostać 
zmieniony z 
ważnych 
przyczyn: (…): 
4)  zmiany w 

produktach 

Banku; 

Wprowadzenie kwoty 

minimalnej, od której 

wysyłana jest informacja 

SMS oraz 

doprecyzowanie 

postanowień i usunięcie 

nadmiarowych 

postanowień 

Regulaminu w zakresie 

Usługi SMS;   
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3. Bank rozpocznie 
wysyłanie SMS nie później 
niż od drugiego dnia 
roboczego, licząc od daty 
złożenia dyspozycji, przy 
czym dnia złożenia 
dyspozycji nie wlicza się do 
tego okresu.  

4. Bank może wysyłać 
SMS informujący o saldzie 
i/lub o wolnych środkach 
na rachunku o godzinie 
2000  w dniu, w którym 
nastąpiła zmiana salda.  

5. Posiadacz rachunku 
może zrezygnować z SMS 
składając w Oddziale 
Banku pisemną 
rezygnację, na druku 
obowiązującym w Banku. 

6. Bank zaprzestaje 
wysyłać SMS o stanie 
salda i/lub wolnych 
środkach na rachunku w 
drugim dniu roboczym po 
dniu złożenia rezygnacji. 
Dnia złożenia rezygnacji 
nie wlicza się do tego dwu 
dniowego okresu. 

7. Posiadacz rachunku 
może zmienić dyspozycję 
SMS wyłącznie w zakresie 
zmiany numeru telefonu 
komórkowego. 

8. Zmiana numeru 
telefonu komórkowego 
wymaga złożenia 
pisemnego zgłoszenia na 
druku obowiązującym w 
Banku. 

9. Bank wysyła SMS 
na nowy numer telefonu, 
począwszy od drugiego 
dnia roboczego po dniu 
zgłoszenia zmiany, przy 
czym dnia zgłoszenia 
zmiany nie wlicza się do 
tego okresu. 

 

wskazany przez posiadacza 
rachunku w dyspozycji.  

3. Bank rozpocznie 
wysyłanie informacji SMS 
nie później niż od drugiego 
dnia roboczego, licząc od 
daty złożenia dyspozycji, 
przy czym dnia złożenia 
dyspozycji nie wlicza się do 
tego okresu.  

4. Posiadacz rachunku 

może zrezygnować z Usługi 

SMS składając w Oddziale 

Banku pisemną rezygnację, 

na druku obowiązującym w 

Banku. 

5. Bank zaprzestaje 

wysyłać informację SMS o 

zdarzeniach na rachunku,  o 

których mowa w §107 ust. 1 

w drugim dniu roboczym po 

dniu złożenia rezygnacji. 

Dnia złożenia rezygnacji nie 

wlicza się do tego dwu 

dniowego okresu. 

6. Posiadacz rachunku 

może zmienić dyspozycję 

Usługi SMS w zakresie 

zmiany numeru telefonu 

komórkowego oraz rodzaju 

zdarzeń na rachunku, o 

których mowa w §107 ust. 1, 

w zakresie których 

przesyłana będzie 

informacja SMS.  

7. Dokonanie zmian, o 

których mowa w ust.7 

wymaga złożenia przez 

Posiadacza rachunku 

pisemnego zgłoszenia na 

druku obowiązującym w 

Banku. 

8. Bank uwzględnia 

zmiany, o których mowa w 

ust.7, począwszy od 

drugiego dnia roboczego po 

dniu zgłoszenia zmiany, 

przy czym dnia zgłoszenia 

zmiany nie wlicza się do 

tego okresu. 

§113 ust.12 
Dla Zleceń w walutach USD, 
EUR, GBP istnieje 
możliwość realizacji 
Przekazu w trybie pilnym. 
Realizacja Przekazu w trybie 
pilnym wymaga wyraźnego 
wskazania w zleceniu 
płatniczym Posiadacza 

§113 ust.12 
Dla Zleceń w walutach USD, 
EUR, GBP, PLN  istnieje 
możliwość realizacji Przekazu 
w trybie pilnym. Realizacja 
Przekazu w trybie pilnym 
wymaga wyraźnego 
wskazania w zleceniu 
płatniczym Posiadacza 

Zmiana porządkowa  Doprecyzowanie 

postanowień 

Regulaminu  
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rachunku w tym zakresie i 
wiąże się z naliczeniem i 
pobraniem dodatkowych 
prowizji, zgodnie z Taryfą 
prowizji i opłat. 

rachunku w tym zakresie i 
wiąże się z naliczeniem i 
pobraniem dodatkowych 
prowizji, zgodnie z Taryfą 
prowizji i opłat. 

§146 ust.2 pkt 8  
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: (…):  
8) oprócz środków 

pieniężnych 
zgromadzonych na 
wszystkich imiennych 
rachunkach bankowych 
deponenta, wraz z 
należnymi odsetkami 
naliczonymi do dnia 
zawieszenia działalności 
banku, zgodnie z 
oprocentowaniem 
wskazanym w umowie 
niezależnie od terminu ich 
wymagalności, w ramach 
limitu gwarancji 
gwarantowane są także:  
a) należności 

wynikające z innych 
czynności bankowych, 
potwierdzone imiennymi 
dokumentami 
wystawionymi przez bank 
(m. in. Przeprowadzanie 
rozliczeń bankowych, 
udzielanie gwarancji 
bankowych) lub 
imiennymi świadectwami 
depozytowymi, o których 
mowa w art. 9 ust. 1 
ustawy z dnia 29 lipca 
2009r. o obrocie 
instrumentami 
finansowymi (Dz. U. z 
2016r. poz. 1636), 

b) należności z tytułu 

dyspozycji na wypadek 

śmierci oraz z tytułu kwot 

wydatkowanych na 

koszty pogrzebu 

Posiadacza rachunku, 

o ile należności te stały się 
wymagalne przed dniem 

§146 ust.2 pkt 8 
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: (…): 

8) oprócz środków 
pieniężnych zgromadzonych 
na wszystkich imiennych 
rachunkach bankowych 
deponenta, wraz z 
należnymi odsetkami 
naliczonymi do dnia 
zawieszenia działalności 
banku, zgodnie z 
oprocentowaniem 
wskazanym w umowie 
niezależnie od terminu ich 
wymagalności, w ramach 
limitu gwarancji 
gwarantowane są także:  
a) należności wynikające z 

innych czynności 
bankowych, 
potwierdzone imiennymi 
dokumentami 
wystawionymi przez 
bank (m. in. 
Przeprowadzanie 
rozliczeń bankowych, 
udzielanie gwarancji 
bankowych) lub 
imiennymi świadectwami 
depozytowymi, o których 
mowa w art. 9 ust. 1 
ustawy z dnia 29 lipca 
2009r. o obrocie 
instrumentami 
finansowymi; 

b) należności z tytułu 

dyspozycji na wypadek 

śmierci oraz z tytułu kwot 

wydatkowanych na 

koszty pogrzebu 

Posiadacza rachunku, 

o ile należności te stały się 

Zmiana porządkowa  Usunięcie nadmiarowych 

postanowień 

Regulaminu  
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Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

zawieszenia działalności 
banku; 

wymagalne przed dniem 

zawieszenia działalności 

banku; 

§146 ust.3 
Bank oświadcza, że treść 
ust. 2 jest zgodna z 
załącznikiem do 
Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 18 lipca 
2016r. w sprawie wzoru 
arkusza informacyjnego dla 
deponentów (Dz. U. z 2016r. 
poz. 1110) i wynika z art. 318 
ust. 3 ustawy z dnia 10 
czerwca 2016r. o Bankowy 
Funduszu Gwarancyjnym, 
systemie gwarantowania 
depozytów oraz 
przymusowej 
restrukturyzacji. 

§146 ust.3 
Bank oświadcza, że treść ust. 
2 jest zgodna z załącznikiem 
do Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 18 lipca 
2016r. w sprawie wzoru 
arkusza informacyjnego dla 
deponentów i wynika z art. 
318 ust. 3 ustawy z dnia 10 
czerwca 2016r. o Bankowy 
Funduszu Gwarancyjnym, 
systemie gwarantowania 
depozytów oraz przymusowej 
restrukturyzacji. 
 

Zmiana porządkowa  Usunięcie nadmiarowych 

postanowień 

Regulaminu  

 

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 15.04.2020r. (stanowiący załącznik do Uchwały Nr 1 Zarządu Banku 

Spółdzielczego w Parczewie z dnia 15.04.2020r.) 
 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego 

                                                                                                            w Parczewie 


