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Informacja dla Klientów Instytucjonalnych dotycząca zmiany Regulaminu otwierania i 

prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych 

Parczew, 15.04.2020r.  

Szanowni Państwo, 

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

otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych (stanowiący załącznik 

do Uchwały Nr 9 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 30 września 2019r; dalej: 

Regulamin).  

 

Główne zmiany w Regulaminie dotyczą: 

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

nadmiarowych postanowień Regulaminu. 

W związku z powyższym zmianie uległa dodatkowo numeracja niektórych ustępów, punktów i odwołań 

występujących w treści Regulaminu.  

 

Podstawą prawną dla wprowadzonych do Regulaminu zmian jest §121 ust. 1 pkt 2 i 3 Regulaminu tj. 

zmian w zakresie oferty Banku, w szczególności rozszerzenia, ulepszenia funkcjonalności istniejących 

usług lub produktów, rezygnacji z prowadzenia niektórych usług lub produktów dostępnych w jego 

ofercie i/lub zmiany formy realizacji określonych czynności i produktów oraz konieczność 

dostosowania do najlepszych praktyk na rynku bankowym. 

 

W załączeniu przekazujemy: 

1) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w 

wersji obowiązującej od 15.04.2020r., stanowiący załącznik do Uchwały Nr 2 Zarządu Banku 

Spółdzielczego w Parczewie z dnia 15.04.2020r. 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego 

     w Parczewie  


