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Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

A.  Definicje i postanowienia wstępne 
§ 1 

1. Niniejszy  „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia 

rachunków bankowy ch dla klientów insty tucjonalny ch”, zwany  w dalszej 

części regulaminem, określa prawa i obowiązki stron umowy  ramowej 
dla klientów insty tucjonalny ch w ty m:  

1) warunki otwierania, prowadzenia i zamy kania rachunków (w 

złoty ch lub w walutach wy mienialny ch); 
2) zakres i zasady  dy sponowania środkami zgromadzony mi na 

rachunkach; 

3) zasady  wy dawania przez Bank kart do rachunków i dokony wania 

operacji przy  ich uży ciu; 
4) zasady  świadczenia przez Bank usług bankowości elektronicznej; 

5) zasady  wy dawania i f unkcjonowania inny ch instrumentów 

płatniczy ch; 

6) zasady  świadczenia przez Bank pozostały ch usług w ramach 
prowadzonego rachunku. 

2. Zlecenia płatnicze w obrocie dewizowy m realizowane są zgodnie z 

obowiązujący m w Banku regulaminem realizacji poleceń wy płaty  w 
obrocie dewizowy m. 

3. Aktualna treść regulaminów, o który ch mowa w ust. 1 i 2, dostępna jest 

w placówkach Banku. 

4. W okresie obowiązy wania umowy  Bank, na wniosek posiadacza 
rachunku złożony  w każdy m czasie, zobowiązany  jest doudostępnienia: 

1) postanowień zawarty ch umów w sposób uzgodniony  z 

posiadaczem rachunku; 

2) aktualnej treść regulaminu, w sposób uzgodniony  z 
posiadaczem rachunku, poza try bem określony m w § 66 oraz 

3) inf ormacji doty czący ch rachunku i wy konany ch transakcji 

płatniczy ch, w sposób uzgodniony  z posiadaczem rachunku. 

§ 2 
Przez określenia uży te w niniejszy m regulaminie należy  rozumieć:  

1) adres elektroniczny  – oznaczenie sy stemu teleinf ormaty cznego, 

umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności adresu poczty  elektronicznej e-mail w 

sieci internet; 

2) agent rozliczeniowy  – bank lub innego dostawcę w rozumieniu 

przepisów ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczy ch;  
3) agent rozliczeniowy  Banku – agenta rozliczeniowego, za którego 

pośrednictwem Bank dokonuje rozliczeń transakcji dokonany ch przy  

uży ciu instrumentów płatniczy ch wy dany ch przez Bank; 

4) akceptant – odbiorcę innego niż konsument, na rzecz którego agent 
rozliczeniowy  świadczy  usługę płatniczą w ty m możliwość zapłaty  za 

usługę lub towar przy  wy korzy staniu usługi BLIK;  

5) akty wacja usługi BLIK – czy nności wy kony wane w Portf elu SGB, mające 

na celu zdef iniowanie parametrów niezbędny ch do realizacji transakcji w 
ramach usługi BLIK; 

6) autory zacja – zgodę na dokonanie transakcji płatniczej udzieloną 

odpowiednio przez posiadacza rachunku, pełnomocnika, uży tkownika 
karty  lub uży tkownika sy stemu w sposób określony  w regulaminie;  

7) Bank – Bank Spółdzielczy  w Starej Białej; 

8) bank benef icjenta (odbiorcy ) – bank prowadzący  rachunek benef icjenta, 

dokonujący  rozliczenia kwoty  zlecenia płatniczego z benef icjentem;  
9) bank płatnika – bank prowadzący  rachunek pos iadacza rachunku 

będącego płatnikiem, dokonujący  rozliczenia kwoty  zlecenia płatniczego 

z płatnikiem; 

10) bankomat – urządzenie samoobsługowe umożliwiające wy płatę gotówki 
lub dokony wanie inny ch operacji przy  uży ciu instrumentu płatniczego; 

11) CEIDG – Centralna Ewidencja i Inf ormacja o Działalności Gospodarczej;  

12) data waluty  (data księgowania) – moment w czasie, od którego lub do 

którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężny ch, który mi 
obciążono lub uznano rachunek;  

13) dodatkowy  dokument tożsamości – inny  niż określony  w pkt 15, ważny  

dokument, pozwalający  na dodatkową wery f ikację tożsamości osoby  
dokonującej z Bankiem czy nności prawnej lub f akty cznej, w 

szczególności: legity mację emery ta lub rencisty ; 

14) dokument tożsamości – ważny  dokument, pozwalający  na ustalenie 

tożsamości osoby , dokonującej z Bankiem czy nności prawnej lub 
f akty cznej; 

15) dostępne środki – saldo rachunku, powiększone o kwotę 

niewy korzy stanego kredy tu w rachunku bieżący m, pomniejszone o sumę 

środków zablokowany ch na rachunku w celu rozliczenia dy spozy cji 
doty czący ch ty ch środków;  

16) dostawca świadczący  usługę inicjowania transakcji płatniczej – dostawcę 

usług płatniczy ch prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie 

świadczenia usługi inicjowania transakcji płatniczej;  
17) dzień roboczy  – dzień, w który m Bank prowadzi obsługę klientów 

w zakresie uregulowany m regulaminem, inny  niż sobota lub dzień 

określony  odrębny mi przepisami, jako dzień wolny od pracy ;  
18) elektroniczny  kanał dostępu – sposób komunikacji posiadacza rachunku 

z Bankiem lub Banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem 

sieci teleinf ormaty cznej lub urządzeń elektroniczny ch;  

19) Express Elixir – sy stem przelewów naty chmiastowy ch realizowany ch w 
złoty ch polskich, umożliwiający  wy mianę zleceń płatności pomiędzy  

jednostkami uczestników tego sy stemu w godzinach określony ch przez 

każdego uczestnika;  

20) godzina graniczna – godzina podana w regulaminie, do której Bank 
przy jmuje określone zlecenia płatnicze, w celu ich wy konania w dany m 

dniu roboczy m; 

21)  IBAN/unikatowy  identy f ikator – unikalny  numer rachunku bankowego, 
zgodny  z między narodowy m standardem numeracji rachunków 

bankowy ch, ustanowiony m przez European Committee f or Bank 

Standardisation; 

22) indy widualne dane uwierzy telniające – indy widualne dane zapewniane 

uży tkownikowi przez dostawcę usług płatniczy ch do celów 
uwierzy telniania; 

23) instrument płatniczy  – zindy widualizowane urządzenie lub uzgodniony  

przez uży tkownika i Bank zbiór procedur, wy korzy sty wany ch przez 

uży tkownika do złożenia zlecenia płatniczego; 
24) integrator płatności internetowy ch - podmiot świadczący  usługi sklepom 

internetowy m lub inny m podmiotom prowadzący m sprzedaż towarów lub 

usług, polegające na udostępnieniu im możliwości przy jmowania 
płatności od ich klientów za pomocą przelewów ty pu pay  by  link;  

25) karta - (karta debetowa) instrument płatniczy  w rozumieniu ustawy  o 

usługach płatniczy ch;  identy f ikujący  jej wy dawcę licencjonowanego i 

uży tkownika karty  umożliwiającą dokony wanie operacji gotówkowy ch, 
operacji bezgotówkowy ch, w ty m transakcji zbliżeniowy ch; ;  

26) karta stokenizowana – kartę zbliżeniową, dla której został nadany  token 

(klucz transakcy jny ) w Portf elu SGB, umożliwiający  dokony wanie 

transakcji za pomocą urządzenia mobilnego;  
27) karta wzorów podpisów – ewidencję wzorów podpisów osób 

upoważniony ch przez posiadacza rachunku do dy sponowania 

rachunkiem/środkami będący mi na rachunku oraz wzoru pieczątki 
stosowanej przez posiadacza; 

28) karta zbliżeniowa – karta umożliwiająca dokony wanie transakcji 

zbliżeniowy ch; 

29) klient/klient insty tucjonalny  – osobę prawną lub jednostkę organizacy jną, 
nieposiadającą osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, 

osobę f izy czną prowadzącą działalność gospodarczą (w ty m wspólników 

spółki cy wilnej lub rolnika); 

30) kod BLIK – 6-cy f rowy  kod, niezbędny  do realizowania transakcji w 
ramach usługi BLIK, generowany  w Portf elu SGB; 

31) kursy  walut (ref erency jne kursy  walutowe) – ustalane przez SGB-Bank 

S.A. w złoty ch kursy  walut obcy ch, wartości dewizowy ch wy rażony ch w 

walutach obcy ch, stosowane w obrocie dewizowy m i rozrachunkach 
między  klientami i Bankiem,  

32) limit BLIK – odpowiednio dzienny  limit ilościowy  lub kwotowy  dla 

transakcji BLIK; 
33) limit operacji bezgotówkowy ch – ustaloną przez Bank maksy malną 

dzienną kwotę operacji bezgotówkowy ch, które mogą by ć dokony wane 

odpowiednio przy  uży ciu karty  w  placówkach handlowy ch-usługowy ch, 

akceptujący ch karty  płatnicze lub za pośrednictwem elektronicznego 
kanału dostępu, w ty m transakcje wy płaty  gotówki w ramach usługi cash 

back; 

34) limit transakcji zbliżeniowy ch – ustalony  przez Bank limit kwotowy  

pojedy nczej transakcji zbliżeniowej; wy sokość limitu kwotowego dla 
transakcji zbliżeniowy ch przeprowadzany ch poza granicami 

Rzeczy pospolitej Polskiej jest ustalana przez organizację płatniczą i 

może by ć różna od wy sokości limitu obowiązującego na terenie 

Rzeczy pospolitej Polskiej; 
35) limit wy płat gotówki – ustaloną przez Bank maksy malną, dzienną kwotę 

operacji wy płat gotówkowy ch, które mogą by ć dokony wane przy  uży ciu 

instrumentów płatniczy ch w bankomatach, inny ch urządzeniach 
samoobsługowy ch lub placówkach banków akceptujący ch instrumenty  

płatnicze; 

36) mechanizm podzielonej płatności  - sposób płatności szczegółowo 

opisany  w ustawie VAT polegający  na zapłacie w całości lub w części: 
wartości podatku VAT  na rachunek VAT, a wartości sprzedaży  netto na 

rachunek rozliczeniowy , na podstawie jednego zlecenia płatniczego przy  

zastosowaniu dedy kowanego komunikatu przelewu; 

37) Mastercard International (Mastercard) – organizację płatniczą 
obsługującą między narodowy  sy stem akceptacji i rozliczania operacji 

dokonany ch przy  uży ciu kart z logo Maestro/Cirrus/ Mastercard; 

38)  nierezy dent – posiadacza rachunku będącego nierezy dentem w 

rozumieniu przepisów Prawa dewizowego – niemającego miejsca 
zamieszkania/siedziby  na tery torium Rzeczy pospolitej Polskiej;  

39) NRB/unikatowy  identy f ikator – unikalny  26-cy f rowy  numer rachunku 

bankowego, zgodny  ze standardem obowiązujący m banki prowadzące 
działalność na tery torium Rzeczy pospolitej Polskiej;  

40) obciążenie rachunku – zmniejszenie salda rachunku o kwotę 

zrealizowanej przez Bank dy spozy cji;  

41)  odbiorca (benef icjent) – posiadacza rachunku wskazanego w zleceniu 
płatniczy m będącego odbiorcą środków pieniężny ch stanowiący ch 

przedmiot transakcji płatniczej;  

42) okres odsetkowy  – okres wskazany  w umowie lub potwierdzeniu, za jaki 

naliczane są odsetki; 
43) okres umowny  – okres, na jaki została zawarta umowa ramowa lub 

umowa rachunku (potwierdzenie); 

44) organizacja płatnicza – organizację kartową oraz podmiot, w ty m organ 

lub organizację, określający  zasady  f unkcjonowania schematu 
płatniczego oraz odpowiedzialny za podejmowanie decy zji doty czący ch 

f unkcjonowania schematu płatniczego (np. Visa, Mastercard lub Polski 

Standard Płatności); 
45) pakiet – zdef iniowane w tary f ie opłaty  i prowizje dla poszczególny ch 

grup klientów; 

46) pasy wny  uży tkownik sy stemu – osobę wskazaną przez posiadacza 

rachunku niebędącą pełnomocnikiem, posiadającą dostęp do sy stemu, 
bez prawa do autory zacji operacji, która otrzy mała od Banku środki 

identy f ikacji elektronicznej; 

47) pay  by  link – sy stem, który  automaty cznie generuje w bankowości 

elektronicznej gotową dy spozy cję przelewu, która po zatwierdzeniu 
przez klienta jest realizowana przez Bank; 

48) pełnomocnik – osobę lub osoby  upoważnione przez posiadacza 

rachunku – na zasadach określony ch w regulaminie – do dy sponowania 
rachunkiem w imieniu posiadacza 

49) PIN (kod identy f ikacyjny) – pouf ny, indy widualny  numer identy f ikacy jny  

przy pisany  uży tkownikowi karty , który  łącznie z dany mi zawarty mi na 

karcie służy  do elektronicznej identy f ikacji posiadacza 
rachunku/uży tkownika karty  lub uży tkownikowi sy stemu;  



 

 

50) placówka Banku – jednostkę organizacy jną Banku prowadzącą obsługę 

klientów; 
51) placówka Banku prowadząca rachunek – placówkę Banku, w której 

zawarta została przez klienta umowa ramowa;  

52) płatnik – posiadacza rachunku lub inną osobę upoważnioną przez 

posiadacza rachunku składającego zlecenie płatnicze;  
53) polecenie zapłaty  – inicjowane przez odbiorcę zlecenie płatnicze, 

polegające na obciążeniu określoną kwotą rachunku posiadacza 

rachunku i uznaniu tą kwotą rachunku odbiorcy , ; 

54) Portf el SGB – aplikację mobilną udostępnioną przez Bank, instalowaną na 
urządzeniu mobilny m, umożliwiającą korzy stanie z udostępniony ch usług; 

instalacja aplikacji następuje po zawarciu umowy  licency jnej doty czącej 

korzy stania z Portf ela SGB; wzór umowy  licency jnej na korzy stanie z 

Portf ela SGB znajduje się na stronie internetowej Banku;  
55) posiadacz/posiadacz rachunku - klienta insty tucjonalnego, z który m 

Bank zawarł umowę ramową; 

56) potwierdzenie –  umowa danego rodzaju  rachunku; 
57) Prawo bankowe – Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe; 

58) Prawo dewizowe – Ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe; 

59) przelew ty pu pay  by  link - przelew realizowany  przez klienta 

dokonującego zapłaty  z ty tułu zakupów w sklepach internetowy ch lub u 
inny ch podmiotów prowadzący ch sprzedaż towarów lub usług za 

pośrednictwem integratorów płatności internetowy ch; 

60) Przewodnik dla klienta – dokument, w ty m dokument w postaci 

elektronicznej, zawierający  opis poszczególny ch elektroniczny ch 
kanałów dostępu i instrukcje doty czące prawidłowego posługiwania się 

ty mi kanałami; 

61) Przewodnik po Portf elu SGB - instrukcję uży tkowania Portf ela SGB, 

zawierającą szczegółowy  opis akty wacji i f unkcjonalności dostępny ch w 
aplikacji Portf el SGB oraz instrukcję korzy stania z aplikacji; 

62) rachunek – każdego rodzaju rachunek otwierany  i prowadzony  przez 

Bank dla posiadacza rachunku na podstawie umowy , posiadający  
unikalny  26-cy f rowy  numer NRB; 

63) rachunek lokaty  lub lokata – rachunek terminowej lokaty  prowadzonej 

przez Bank dla posiadacza rachunku; 

64) rachunek lokacy jny  – rachunek służący  do przechowy wania środków 
pieniężny ch; 

65) rachunek rozliczeniowy  – rachunek bieżący  oraz pomocniczy , służący  

do gromadzenia środków pieniężny ch posiadacza rachunku oraz do 

przeprowadzania operacji związany ch z działalnością gospodarczą 
prowadzoną przez posiadacza rachunku, o który ch mowa w regulaminie;  

66) rachunek VAT – nieoprocentowany  rachunek prowadzony  dla rachunku 

rozliczeniowego, na zasadach określony ch w Prawie bankowy m  
67) reklamacja – każde wy stąpienie skierowane do Banku, zawierające 

zastrzeżenia doty czące usług świadczony ch przez Bank;  

68) rezy dent – posiadacza rachunku, będącego rezy dentem w rozumieniu 

ustawy  Prawo dewizowe mającego miejsce zamieszkania/siedzibę na 
tery torium Rzeczy pospolitej Polskiej;  

69) saldo rachunku – stan środków pieniężny ch zgromadzony ch na 

rachunku, zaksięgowany ch na koniec dnia operacy jnego, stanowiący  

różnicę między  sumą uznań a obciążeń rachunku na koniec dnia 
operacy jnego;  

70) SGB lub Spółdzielcza Grupa Bankowa – zrzeszenie, które tworzą Bank 

oraz banki spółdzielcze, które zawarły  z nim umowy  zrzeszenia;  

71) silne uwierzy telnianie
1
 – uwierzy telnianie zapewniające ochronę 

pouf ności dany ch w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch 

elementów należący ch do kategorii:  

a) wiedza o czy mś, o czy m wie wy łącznie uży tkownik,  
b) posiadanie czegoś, co posiada wy łącznie uży tkownik,  

c) cechy  charaktery sty czne uży tkownika 

będący ch integralną częścią tego uwierzy telniania oraz niezależny ch w 

taki sposób, że naruszenie jednego z ty ch elementów nie osłabia 
wiary godności pozostały ch; 

91) smart wy płata – wy płata z bankomatu własnego bez uży cia karty  na 

podstawie zlecenia wy konanego przez klienta przy  uży ciu elektroniczny ch 

kanałów dostępu lub w f ormie dy spozy cji w placówce banku;  
92) status dewizowy  – rezy dent lub nierezy dent w rozumieniu przepisów 

Prawa dewizowego; 

93) stawka bazowa – stopę procentową pochodzącą z publicznie 

dostępnego źródła, która może by ć zwery f ikowana przez obie strony  
umowy ; 

94) strona internetowa Banku –www.bsstarabiala.pl; 

95) sy stem – sy stem teleinf ormaty czny , służący  do przekazy wania 
posiadaczowi rachunku inf ormacji związany ch z obsługą jego rachunków 

oraz tworzenia i wy miany  elektroniczny ch komunikatów pozwalający ch 

posiadaczowi rachunku na przy gotowanie dy spozy cji  

oraz przesłanie ich do Banku; 
96) sy stem rozliczeń BLIK – między bankowy  sy stem służący  do rozliczeń 

transakcji płatniczy ch dokony wany ch za pomocą BLIK; inf ormacje o 

bankach, będący ch stronami sy stemu rozliczeń BLIK podane są na 

stronie internetowej prowadzonej przez Polski Standard Płatności 
Spółka z o.o., www.polskistandardplatnosci.pl; 

97) środki identy f ikacji elektronicznej – zabezpieczenia, przy  uży ciu który ch 

Bank uniemożliwia dostęp do sy stemu osobom nieuprawniony m (np. 

identy f ikatory , hasła, tokeny , itp.);  
98) tabela – obowiązującą w Banku tabelę kursów walut dla dewiz 

publikowaną na stronie internetowej Banku, pod adresem   

http://www.bsstarabiala.pl/index.php/kurs-walut; 

                                                 
1
 Funkcjonalność dostępna po wprowadzeniu przez Bank, tj. nie później niż od dnia 14 

września 2019 r. (dzień, do którego spełnione powinny zostać wymogi wynikające z ustawy 
o usługach płatniczych wprowadzone ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o 
usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2018 r. poz. 1075 ze zm. ) 

99) tary f a – tary f ę prowizji i opłat za czy nności i usługi bankowe 

obowiązującą w Banku; 
100)  terminal POS (terminal płatniczy ) – elektroniczne urządzenie służące do 

przeprowadzania transakcji gotówkowy ch i bezgotówkowy ch, w ty m do 

transakcji bezgotówkowy ch przy  wy korzy staniu usługi BLIK, którego 

integralną część może stanowić czy tnik zbliżeniowy , służący  do 
dokony wania transakcji zbliżeniowy ch; ; 

101)  transakcja BLIK – transakcja zainicjowana przez klienta i wy konana z 

wy korzy staniem usługi BLIK;  

102)  transakcja płatnicza (operacja/transakcja) – zainicjowaną przez 
posiadacza rachunku lub upoważnioną przez niego osobę wpłatę, 

wy płatę lub transf er środków pieniężny ch;  

103)  transakcja zbliżeniowa (transakcja bezsty kowa) – transakcję 

bezgotówkową dokonaną przy  uży ciu karty  w punkcie handlowo-
usługowy m zaopatrzony m w terminal z czy tnikiem zbliżeniowy m 

polegającą na realizacji płatności poprzez zbliżenie karty  do czy tnika 

zbliżeniowego; ; 
104)  try b on-line – try b dokony wania transakcji za pomocą instrumentu 

płatniczego, który  wy maga połączenia w czasie rzeczy wisty m 

urządzenia akceptującego instrument płatniczy  z sy stemem bankowy m;  

105)  umowa ramowa/umowa– umowę, na podstawie której Bank wy konuje 
indy widualne transakcje płatnicze i prowadzi rachunek lub rachunki, 

zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu; 

106)  urządzenie mobilne – telef on komórkowy  z bezprzewodowy m dostępem 

do internetu, umożliwiający  obsługę Portf ela SGB; w przy padku usług 
bankowości elektronicznej również tablet;  

107)  urządzenie samoobsługowe – urządzenie elektroniczne, za 

pośrednictwem którego posiadacz rachunku może samodzielnie lub 

poprzez pełnomocnika dokony wać czy nności określony ch w regulaminie 
w ciężar lub na dobro rachunku; 

108) usługa – usługi świadczone przez Bank na podstawie umowy  ramowej, 

w zakresie określony m w regulaminie;  usługa BLIK – usługa 
umożliwiająca dokony wanie transakcji przy  uży ciu kodów BLIK 

generowany ch w Portf elu SGB; 

109)  usługa 3D-Secure/3D-Secure – usługa dodatkowego potwierdzania 

transakcji dokony wany ch bez f izy cznego uży cia karty  za pośrednictwem 
sieci internet, w serwisach internetowy ch of erujący ch tego ty pu usługę,;  

110)  usługa cash back (cash back) – usługę umożliwiającą wy płatę gotówki z 

kasy  punktu handlowo-usługowego przy  jednoczesny m dokony waniu 

płatności kartą; maksy malna wy sokość wy płaty  w usłudze cash back jest 
określana przez organizację płatniczą, a inf ormacja o wy sokości kwoty  

podawana jest klientowi przez punkt handlowo-usługowy ; usługa jest 

dostępna w punktach oznaczony ch logo Mastercard/Maestro Płać i 
wy płacaj lub Visa cash back;  

111)  usługa chargeback  – usługę świadczoną przez Bank na wniosek  

uży tkownika karty , mającą na celu odzy skanie środków pieniężny ch z 

ty tułu transakcji kartowej kwestionowanej przez uży tkownika karty , w 
przy padkach wskazany ch w regulaminie; 

112)  usługa inicjowania transakcji płatniczej - usługę polegającą na 

zainicjowaniu zlecenia płatniczego przez dostawcę świadczącego usługę 

inicjowania transakcji płatniczej na wniosek uży tkownika z rachunku 
płatniczego uży tkownika prowadzonego przez innego dostawcę;   

113)  usługa dostępu do inf ormacji o rachunku - usługę on-line polegającą na 

dostarczaniu  skonsolidowany ch inf ormacji doty czący ch rachunków 

płatniczy ch  uży tkownika, a w przy padku, gdy  rachunki płatnicze 
prowadzone są przez różny ch dostawców – wszy stkich rachunków 

płatniczy ch uży tkownika, które są dostępne on-line; 

114)  ustawa o zarządzie sukcesy jny m – ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o 
zarządzie sukcesy jny m przedsiębiorstwem osoby  f izy cznej;  

115)  ustawa VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług ; 

116)  uwierzy telnianie – procedurę umożliwiającą Bankowi wery f ikację 
tożsamości uży tkownika lub ważności stosowania konkretnego 

instrumentu płatniczego, łącznie ze stosowaniem indy widualny ch dany ch 

uwierzy telniający ch; 

117)  uznanie rachunku – powiększenie salda rachunku o kwotę zrealizowanej 
przez Bank dy spozy cji; 

118)  uży tkownik – osobę f izy czną, osobę prawną oraz jednostkę 

organizacy jną niebędącą osobą prawną, której ustawa przy znaje 

zdolność prawną, korzy stającą z usług płatniczy ch w charakterze 
płatnika lub odbiorcy , w ty m uży tkownik BLIK, uży tkownik Portf ela SGB. 

119)  uży tkownik karty  – osobę f izy czną, której dane identy f ikacy jne są 

umieszczone na karcie, upoważnioną przez posiadacza rachunku do 
dokony wania operacji przy  uży ciu karty ;  

120)  uży tkownik sy stemu – odpowiednio posiadacza rachunku lub 

pełnomocnika, który  został przez posiadacza rachunku umocowany  do 

dy sponowania rachunkiem za pośrednictwem elektroniczny ch kanałów 
dostępu i który  otrzy mał od Banku środki identy f ikacji elektronicznej; 

uży tkownik sy stemu może mieć ograniczone uprawnienia pełniąc 

f unkcję pasy wnego uży tkownika sy stemu;  

121)  Visa (Visa International) – organizację obsługującą między narodowy  
sy stem akceptacji i rozliczania operacji dokonany ch przy  uży ciu kart z 

logo Visa; 

122)  waluta rachunku – walutę, w której Bank prowadzi rachunek dla 

posiadacza; 
123)  waluta rozliczeniowa – walutę, w której dokony wane jest rozliczanie 

transakcji krajowy ch lub zagraniczny ch przez organizację płatniczą;  

124)  waluty  wy mienialne – waluty  obce państw spełniający ch wy magania Art. 
VIII Statutu Między narodowego Funduszu Walutowego, w jakich Bank 

prowadzi rachunki; 

125)  wniosek – wniosek o otwarcie rachunku (część 1 wniosku), kartę wzorów 

podpisów (część 2 wniosku), dane osób reprezentujący ch 
posiadacza/pełnomocników (część 3 wniosku); w przy padku kart  i usług 

bankowości elektronicznej - odpowiednio wniosek o udostępnienie lub 

zmianę usług w zakresie rachunku, karty  i bankowości elektronicznej;  

http://www.bsstarabiala.pl/
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126)  wpłata- każdą dy spozy cję powodującą uznanie rachunku;  

127)  wpłatomat Banku – urządzenie działające on-line, umożliwiające 
wpłacanie gotówki na rachunek bankowy , do którego została wy dana 

karta; lista wpłatomatów Banku dostępna jest na stronie internetowej 

Banku; 

128)  wy dawca karty  – Bank; 
129)  wy dawca licencjonowany  – SGB-Bank S.A., na licencji którego 

wy dawana jest karta; 

130)  wy płata – każdą dy spozy cję powodującą obciążenie rachunku;  

131)  zablokowanie karty  – czy nność polegającą na czasowy m 
uniemożliwieniu dokony wania operacji przy  uży ciu karty ;  

132)  zarząd sukcesy jny  - f orma ty mczasowego zarządzania 

przedsiębiorstwem w spadku oraz konty nuowania działalności 

gospodarczej wy kony wanej z wy korzy staniem tego przedsiębiorstwa  na 
zasadach określony ch  w ustawie o zarządzie sukcesy jny m;  

133)  zarządca sukcesy jny  – osoba f izy czna wpisana do CEIDG jako zarządca 

sukcesy jny  danego przedsiębiorstwa w spadku, której zasady  
ustanawiania i działania określa ustawa o zarządzie sukcesy jny m;  

134)  zastrzeżenie karty  – czy nność, polegającą na nieodwołalny m 

uniemożliwieniu dokony wania operacji przy  uży ciu karty ;  

135)  zestawienie operacji – zestawienie operacji dokonany ch przy  uży ciu 
karty  oraz opłaty  i prowizje z ty tułu ty ch operacji, rozliczone w dany m 

okresie rozliczeniowy m; 

136)  zgoda na obciążanie rachunku - zgodę posiadacza rachunku na 

obciążanie przez odbiorcę jego rachunku kwotami wy nikający mi z jego 
zobowiązań wobec odbiorcy , na podstawie której odbiorca uprawniony  

jest do wy stawienia polecenia zapłaty  z ty tułu określony ch zobowiązań;  

137)  zlecenie płatnicze – dy spozy cję posiadacza   skierowaną do Banku, 

zawierającą polecenie wy konania transakcji płatniczej;  
138)  zleceniodawca – posiadacza rachunku lub inną osobę f izy czną, prawną 

lub jednostkę organizacy jną nieposiadającą osobowości prawnej, o ile 

posiada zdolność prawną, zlecającą Bankowi wy konanie zlecenia 
płatniczego. 

§ 3 

1. Bank jest podmiotem objęty m obowiązkowy m sy stemem gwarantowania 

środków pieniężny ch zgromadzony ch na rachunkach bankowy ch, 
zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowy m Funduszu 

Gwarancy jny m, sy stemie gwarantowania depozy tów  

oraz przy musowej restruktury zacji.  

2. Inf ormacje o uczestnictwie w obowiązkowy m sy stemie gwarantowania 
depozy tów i zasadach jego f unkcjonowania, w ty m o zakresie 

podmiotowy m i przedmiotowy m ochrony  przy sługującej ze strony  BFG, 

w ty m kwota określająca maksy malną wy sokość gwarancji  
oraz rodzaje osób i podmiotów, które mogą by ć uznane za deponenta 

określone są w arkuszu inf ormacy jny m – doręczany m posiadaczowi 

rachunku przed zawarciem umowy  a następnie co najmniej raz w roku 

w sposób określony  w § 66 ust. 2 i ust. 3. 
§ 4 

1. Bank zapewnia klientowi, posiadaczowi rachunku, osobom 

upoważniony m do reprezentowania posiadacza rachunku lub inny m 

osobom uprawniony m do rachunku, w przy padku śmierci osoby  f izy cznej 
zachowanie tajemnicy  bankowej oraz ochronę 

ich dany ch osobowy ch, zgodnie z obowiązujący mi w ty m zakresie 

przepisami ustawy  Prawo bankowe oraz przepisami o ochronie dany ch 

osobowy ch.  
2. Posiadacz rachunku jest zobowiązany  do:  

1) niezwłocznego pisemnego zawiadamiania Banku o wszelkich 

istotny ch z punktu widzenia Umowy  zmianach, a w szczególności o:  

a) zmianie adresu lub nazwy , 

b) zmianie przedmiotu prowadzonej działalności, 

c) zmianie statusu dewizowego posiadacza rachunku, 

d) zmianie osób reprezentujący ch posiadacza rachunku,  

e) ogłoszeniu upadłości posiadacza rachunku,  

f) likwidacji posiadacza rachunku; 

2) dostarczania do Banku aktualny ch dokumentów związany ch z 

prowadzoną działalnością - jeżeli w wy niku zmian w zakresie 

prowadzonej przez posiadacza rachunku działalności, dokumenty  

uprzednio złożone w Banku wy magają zmiany  lub uzupełnienia;  
3) udzielania - na każdą prośbę Banku – pisemny ch i ustnych wy jaśnień 

w sprawach związany ch z transakcjami dokonywany mi na rachunku.  

3. W przy padku zmiany  adresu siedziby  bez powiadomienia Banku, 

korespondencję wy słaną na ostatni znany  Bankowi adres i zwróconą, 
załącza się do akt rachunku ze skutkiem doręczenia od dnia adnotacji 

poczty  o zwrocie przesy łki. 

4. Bank nie ponosi odpowiedzialności z ty tułu szkód poniesiony ch przez 
posiadacza rachunku w przy padku niewy wiązania się przez niego z 

obowiązku, o który m mowa w ust. 1.  

5. Osoby : 

1) reprezentujące posiadacza rachunku;  
2) posiadające pełnomocnictwa do dy sponowania rachunkami 

posiadacza rachunku; 

3) dokonujące transakcji gotówkowy ch na zlecenie lub na rzecz 

posiadacza rachunku;  
4) składające w jednostce Banku w imieniu posiadacza rachunku 

dokumenty  zawierające dy spozy cje posiadacza rachunku;  

5) zarządca sukcesy jny ; 
6) właściciel przedsiębiorstwa w spadku.  

są zobowiązane do okazy wania dokumentu tożsamości.  

B. Otwarcie rachunku 
§ 5 

1. W zależności od charakteru operacji przeprowadzany ch za 

pośrednictwem rachunku, Bank może prowadzić dla klienta 

następujące rachunki: 

1) rachunek bieżący ; 

2) rachunek pomocniczy ;  

3) rachunek lokacy jny ; 
4) rachunki lokat; 

5) rachunek VAT.  

2. Rachunki, o który ch mowa w ust. 1 pkt 2-3 i 5, prowadzone są 

wy łącznie w złoty ch, pozostałe rachunki mogą by ć prowadzone w 
złoty ch lub w walucie wy mienialnej, określonej przez Bank; inf ormacja o 

rodzajach walut, w który ch Bank prowadzi rachunki podawana jest w 

f ormie komunikatów w placówkach Banku oraz na stronie internetowej 

Banku.  
3. Bank otwiera i prowadzi rachunki, o który ch mowa ust. 1, dla 

rezy dentów i nierezy dentów na podstawie zawartej umowy . 

4. Umowa zawierana jest w języ ku polskim, w f ormie pisemnej; języ kiem 

jakim strony  porozumiewają się w trakcie obowiązy wania umowy  jest 
języ k polski. 

5. Dokumenty  i oświadczenia przedkładane przez posiadacza winny  by ć:  

1) sporządzone w języ ku polskim;  
2) dokumenty  wy stawione w języ ku obcy m winny  by ć przetłumaczone 

przez tłumacza przy sięgłego na języ k polski; dokumenty  

wy stawione za granicą, w ty m również sporządzone za granicą ich 

tłumaczenia, winny  by ć potwierdzone w sposób określony  w ust. 6. 
6. Dokumenty  nierezy denta sporządzone w języ ku obcy m winny  by ć 

poświadczone za zgodność z prawem miejscowy m np. przez konsula 

Rzeczy pospolitej Polskiej (lub jego odpowiednika, zgodnie z 

obowiązujący mi przepisami) lub przez notariusza danego kraju i 
opatrzone pieczęcią „apostille”, przewidzianą postanowieniami 

Konwencji Haskiej znoszącej wy móg legalizacji zagraniczny ch 

dokumentów urzędowy ch.  

7. Rachunek bieżący  umożliwia w szczególności:  
1) przechowy wanie środków pieniężny ch;  

2) przeprowadzanie rozliczeń pieniężny ch związany ch z 

prowadzeniem działalności gospodarczej; 
3) uzy skanie kredy tu w rachunku bieżący m; 

4) korzy stanie z kart; 

5) korzy stanie z usług bankowości elektronicznej;  

6) korzy stanie z inny ch usług bankowy ch of erowany ch przez Bank w 
ramach rachunku zgodnie z odrębnie określony mi warunkami.  

8. Usługi, o który ch mowa w ust. 7, mogą zostać udostępnione d la 

rachunku bieżącego prowadzonego w walucie wy mienialnej, o ile of erta 

Banku na to pozwala. 
9. Rachunek pomocniczy  służy  do gromadzenia środków pieniężny ch 

posiadacza rachunku na wy odrębnione cele, np. f undusz socjalny  oraz 

przeprowadzania określony ch rozliczeń f inansowy ch.  
10. Rachunek lokacy jny  służy  do gromadzenia nadwy żek środków i nie jest 

rachunkiem przeznaczony m do przeprowadzania rozliczeń z ty tułu 

prowadzonej przez posiadacza działalności.  

11. Rachunek lokaty  służy  do przechowy wania wolny ch środków 
posiadacza przez czas określony  w umowie.  

12. Rachunek VAT nie wy maga zawarcia odrębnej umowy  i jest otwierany  

przez Bank automaty cznie dla rachunku rozliczeniowego 

prowadzonego w złoty ch. 
13. Rachunek VAT służy  do przechowy wania środków z ty tułu podatku 

VAT oraz do dokony wania płatności określony ch przez przepisy  prawa 

bankowego lub wy kony wania płatności przy  zastosowaniu mechanizmu 

podzielonej płatności.  
14. Dla tego samego posiadacza rachunku Bank prowadzi jeden rachunek 

VAT. W przy padku prowadzenia dla posiadacza rachunku więcej niż 

jednego rachunku rozliczeniowego, na wniosek klienta, Bank otwiera 
kolejne rachunki VAT. 

15. Bank z rachunku VAT i na rachunek VAT realizuje wy łącznie przelewy  

zlecone przy  zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności za 

pomocą dedy kowanego komunikatu przelewu, chy ba że przepisy  
stanowią inaczej. 

16. Bank może prowadzić inne rachunki, niż wy mienione w ust. 1, na 

indy widualny ch warunkach określony ch w umowie zawartej z klientem.  

C. Wniosek 
§ 6 

Klient wnioskujący  o otwarcie rachunku zobowiązany  jest do złożenia wniosku 

oraz dokumentów wy magany ch przez Bank, w szczególności określający ch 

status prawny  klienta insty tucjonalnego oraz wskazujący ch osoby  uprawnione 
do składania oświadczeń w jego imieniu w zakresie  

jego praw i obowiązków majątkowy ch. 

§ 7 
1. Wniosek stanowi integralną część umowy  i jest dokumentem służący m 

do ewidencji: 

1) dany ch doty czący ch posiadacza rachunku (część 1 wniosku); 

2) wzoru pieczątki uży wanej przez posiadacza rachunku oraz wzorów 
podpisów posiadacza rachunku i osób, który m posiadacz rachunku 

udzielił pełnomocnictwa (część 2 wniosku); 

3) dany ch osób reprezentujący ch posiadacza, w ty m pełnomocników 

(część 3 wniosku). 
2. Nazwa posiadacza rachunku we wzorze pieczątki, o której mowa w ust. 

1 pkt 2, winna by ć zgodna z treścią przedstawiony ch dokumentów 

określający ch status posiadacza rachunku.  

3. W przy padku osób f izy czny ch prowadzący ch działalność rolniczą 
(rolnicy  indy widualni) nie wy maga się złożenia na wniosku wzoru 

pieczątki, o której mowa w ust. 1 pkt 2. 

§ 8 
Na karcie wzorów podpisów, stanowiącej część 2 wniosku,  o której mowa w § 

7 ust. 1 pkt 2, posiadacz rachunku ustala sposób powiązań podpisów osób 

upoważniony ch do dy sponowania środkami będący mi na rachunku przez 

osoby  w niej wy mienione, zgodnie z wy mogami obowiązującego w Banku 
f ormularza karty  wzorów podpisów oraz określa zakres pełnomocnictwa 

udzielonego poszczególny m osobom upoważniony m do działania w jego 

imieniu. 



 

 

§ 9 

O ile umowa lub regulamin nie stanowi inaczej, dla ważności dy spozy cji 
wy stawiany ch z rachunku wy magane jest zamieszczenie na dokumencie, 

zawierający m taką dy spozy cję, odcisku pieczątki (o ile posiadacz posługuje 

się pieczątką) oraz podpisów zgodny ch z wzorami złożony mi w Banku na 

karcie wzorów podpisów, z wy jątkiem dy spozy cji realizowany ch przez 
elektroniczne kanały  dostępu. 

§ 10 

1. Zmiana dany ch zawarty ch we wniosku wy maga f ormy  pisemnej 

poprzez złożenie przez posiadacza rachunku odpowiedniej części 
wniosku oraz dokumentów stanowiący ch podstawę wprowadzany ch 

zmian, z zastrzeżeniem postanowień ust.  2 - ust. 4. 

2. W przy padku konieczności dokonania zmiany  dany ch zawarty ch w 

karcie wzorów podpisów posiadacz rachunku winien:  
1) złoży ć w placówce Banku prowadzącej rachunek nową kartę 

wzorów podpisów lub 

2) w razie utraty  uprawnień do dy sponowania rachunkiem przez 
pełnomocnika/ów dokonać odpowiednich zmian poprzez 

przekreślenie, na karcie wzorów podpisów złożonej w placówce 

Banku prowadzącej rachunek, właściwej rubry ki, zamieszczając 

obok przekreślonej rubry ki własnoręczny  podpis, datę oraz godzinę 
dokonania zmiany .  

3. Zapisy  ust. 2 pkt 2 mają zastosowanie w sy tuacji, gdy  utrata uprawnień 

do dy sponowania rachunkiem jednej lub kilku osób nie powoduje 

konieczności złożenia nowej karty  wzorów podpisów, jeżeli pozostałe 
osoby  – ze względu na wy maganą liczbę podpisów - mogą prawidłowo 

dy sponować środkami będący mi na rachunku.  

4. Złożenie nowej karty  wzorów podpisów nie jest konieczne w przy padku, 

o który m mowa w § 14 ust. 3. 

D. Umowa 
§ 11 

1. Warunkiem otwarcia rachunku jest zawarcie umowy , a jeżeli umowa lub 
regulamin określa kwotę minimalną dla danego rodzaju rachunku - 

wpłata w wy sokości nie mniejszej niż kwota minimalna.  

2. Na podstawie podpisanej umowy , Bank zobowiązuje się wobec 

posiadacza rachunku, na czas określony  lub nieokreślony , do 
gromadzenia jego środków pieniężny ch oraz w zależności  od rodzaju 

rachunku, do przeprowadzania na jego zlecenie czy nności związany ch 

z jego f unkcjonowaniem.  

3. Posiadacz rachunku zobowiązany  jest do przestrzegania postanowień 
umowy  oraz niniejszego regulaminu. 

4. Otwarcie rachunku następuje zgodnie z dy spozy cją posiadacza 

rachunku, na warunkach określony ch w of ercie Banku oraz poprzez 
wy danie przez Bank potwierdzenia, stanowiącego integralną część 

umowy . 

5. Potwierdzenie, o który m mowa w ust. 4, może mieć: 

1) f ormę pisemną – złożenie dy spozy cji następuje bezpośrednio w 
placówce Banku; Bank niezwłocznie po zrealizowaniu przy jętej 

dy spozy cji wy stawia potwierdzenie i wy daje je posiadaczowi 

rachunku; 

2) postać elektroniczną – złożenie dy spozy cji następuje za 
pośrednictwem któregokolwiek z elektroniczny ch kanałów dostępu; 

Bank po zrealizowaniu przy jętej dy spozy cji potwierdza 

posiadaczowi rachunku otwarcie rachunku i warunki jego 

prowadzenia za pośrednictwem tego samego kanału dostępu 
i w sposób dla niego właściwy ; w tak im przy padku posiadacz 

rachunku zobowiązany  jest pobrać potwierdzenie za 

pośrednictwem tego kanału i dokonać archiwizacji we własny m 
zakresie. 

6. Potwierdzenie, o który m mowa w ust. 4, zawiera:  

1) oznaczenie posiadacza rachunku i Banku; 

2) rodzaj rachunku; 
3) walutę rachunku; 

4) oznaczenie terminu, na jaki zawarto umowę;  

5) wy sokość i rodzaj oprocentowania rachunku;  

6) terminy  wy płaty , postawienia do dy spozy cji lub kapitalizacji 
odsetek. 

7. W sprawach nieokreślony ch w potwierdzeniu mają zastosowanie 

postanowienia umowy  oraz regulaminu. 

8. Na dowód zawarcia umowy  i otwarcia rachunku klient otrzy muje:  
1) jeden egzemplarz umowy ; 

2) regulamin; 

3) wniosek; 
4) potwierdzenie; 

5) tary f ę. 

9. Na dowód otwarcia rachunku VAT klient otrzy muje:  

1)  powierdzenie;  
2)  tary f ę. 

10. Bank ma prawo odmowy  otwarcia rachunku bez podania przy czy ny ; o 

odmowie otwarcia rachunku Bank inf ormuje klienta, w terminie 14 dni od 

dnia złożenia wniosku w sposób uzgodniony  z klientem.  

E. Pełnomocnictwo  
§ 12 

1. Pełnomocnik może reprezentować posiadacza rachunku na podstawie 

pełnomocnictwa stałego, rodzajowego lub szczególnego. 
2. Pełnomocnikiem posiadacza może by ć wy łącznie osoba mająca pełną 

zdolność do czy nności prawny ch. 

3. Pełnomocnictwo stałe, z zastrzeżeniem ust. 5, uprawnia pełnomocnika 
do działania w zakresie zastrzeżony m dla posiadacza i obejmuje swoim 

zakresem wszy stkie rachunki, w ty m również otwarte przed i po 

udzieleniu pełnomocnictwa, chy ba, że wprost z treści pełnomocnictwa  

lub innej, późniejszej dy spozy cji posiadacza wy nikać będzie inny  
zamiar posiadacza.  

4. Pełnomocnictwo rodzajowe uprawnia pełnomocnika do dy sponowania 

środkami pieniężny mi na dany m rachunku, do którego zostało 

udzielone, w ty m do składania zleceń lub dy spozy cji określonego 

rodzaju wskazany ch w treści pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem ust. 5.  
5. Na podstawie otrzy manego pełnomocnictwa stałego lub rodzajowego, 

pełnomocnik nie jest uprawniony  do:  

1) udzielania dalszy ch pełnomocnictw; 

2) zaciągania zobowiązań z ty tułu kredy tu w rachunku bieżący m;  
3) do wy powiedzenia umowy  ramowej. 

4) złożenia wniosku o kartę, instrument płatniczy  w ty m usługę BLIK 

oraz usługi bankowości elektronicznej;  

5) odbioru karty  wy danej na rzecz innego uży tkownika karty ; 
6) odbioru środków identy f ikacji elektronicznej przeznaczony ch przez 

Bank dla innego uży tkownika sy stemu 

7) złożenia wniosku o udostępnienie usługi Kantor SGB. 

6. Pełnomocnictwo szczególne uprawnia pełnomocnika do dokonania z 
Bankiem czy nności ściśle określonej w treści pełnomocnictwa.  

§ 13 

1. Pełnomocnictwo wy maga f ormy  pisemnej.  
2. Pełnomocnictwo musi zawierać dane osobowe pełnomocników 

wy magane przez Bank. 

3. Pełnomocnictwo może by ć: 

1) złożone bezpośrednio w placówce Banku prowadzącej rachunek, 
poprzez: 

a) wy pełnienie karty  wzorów podpisów, zgodnie z f ormularzem 

obowiązujący m w Banku,  

b) pisemne ustanowienie pełnomocnika do dokonania ściśle 
określony ch czy nności, podpisane przez posiadacza rachunku 

w obecności pracownika placówki Banku prowadzącej 

rachunek; 

2) doręczone drogą pocztową, poprzez przesłanie pełnomocnictwa 
opatrzonego pieczątką oraz podpisem posiadacza rachunku, 

zgodnie z wzorami znajdujący mi się w dokumentacji placówki 

Banku prowadzącej rachunek, a jego tożsamość i własnoręczność 
podpisu poświadczone: 

a) w kraju – przez notariusza, 

b) za granicą przez: 

-  konsula Rzeczy pospolitej Polskiej (lub jego 
odpowiednika, zgodnie z obowiązujący mi przepisami) lub 

-  notariusza danego kraju i opatrzone pieczęcią „apostille”, 

przewidzianą postanowieniami Konwencji Haskiej 

znoszącej wy móg legalizacji zagraniczny ch dokumentów 
urzędowy ch. 

4. Pełnomocnictwo wy wołuje skutki prawne wobec Banku od momentu 

określonego w treści dokumentu, nie wcześniej niż z chwilą złożenia karty  
wzorów podpisów bądź dokumentu pełnomocnictwa  w placówce Banku 

prowadzącej rachunek. 

§ 14 

1. Pełnomocnictwo może by ć w każdy m czasie zmienione lub odwołane 
przez posiadacza rachunku na podstawie pisemnej dy spozy cji.  

2. Zmiany  pełnomocnictwa dokonuje się na zasadach określony ch w § 13 

regulaminu. 

3. Odwołanie pełnomocnictwa lub pełnomocnictw niektóry ch osób nie 
powoduje konieczności sporządzenia nowej karty  wzorów podpisów, o 

ile pozostałe pełnomocnictwa pozwalają na skuteczne dy sponowanie 

rachunkiem. 

4. Odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne wobec Banku, od 
momentu określonego w treści dokumentu, nie wcześniej niż z chwilą 

otrzy mania przez placówkę Banku prowadzącą rachunek pisemnego 

oświadczenia posiadacza rachunku o odwołaniu pełnomocnictwa.  
5. Pełnomocnictwo wy gasa na skutek:  

1) śmierci posiadacza rachunku (będącego osobą f izy czną prowadzącą 

działalność gospodarczą) lub pełnomocnika; 

2) upły wu terminu, na jaki zostało udzielone; 
3) zaistnienia zdarzenia, dla którego zostało udzielone; 

4) odwołania pełnomocnictwa; 

5) rozwiązania lub wy gaśnięcia umowy  w całości lub w części 

doty czącej rachunku, do którego zostało udzielone 
6) utraty  lub ograniczenia zdolności do czy nności prawny ch 

pełnomocnika. 

6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za realizację dy spozy cji 

pełnomocnika z chwilą wy gaśnięcia pełnomocnictwa.  

Rozdział 2. Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku 

A. Sposoby dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku   

(wykonywanie transakcji płatniczych) 
§ 15 

1. Posiadacz rachunku może dy sponować środkami pieniężny mi 

składając zlecenia płatnicze do wy sokości dostępny ch środków, z 

uwzględnieniem należny ch Bankowi prowizji i opłat, a w przy padku 
operacji dokony wany ch przy  uży ciu instrumentów płatniczy ch lub za 

pośrednictwem elektroniczny ch kanałów dostępu dodatkowo z 

uwzględnieniem dzienny ch limitów wy płat gotówki i limitów operacji 

bezgotówkowy ch, limitów dla usługi BLIK określony ch odpowiednio 
przez posiadacza rachunku lub Bank. 

2. W przy padku braku dostępny ch środków na rachunku w wy sokości 

określonej w ust. 1 złożone zlecenie płatnicze nie zostanie 

zrealizowane. 
3. Rachunek nie może by ć wy korzy sty wany  przez posiadacza rachunku 

do dokony wania transakcji sprzeczny ch z prawem, w ty m transakcji w 

ramach uczestnictwa w grach hazardowy ch w sieci Internet, który ch 
organizator nie uzy skał zezwolenia wy maganego zgodnie z ustawą o 

grach hazardowy ch. 

4. Rachunek VAT może zostać obciążony  lub uznany  wartością 

odpowiadającą kwocie podatku VAT lub z innego ty tułu, na zasadach i 
w przy padkach określony ch w Prawie bankowy m i Ustawie VAT. 

§ 16 



 

 

1. Dy sponowanie środkami pieniężny mi na rachunku odby wa się poprzez 

składanie zleceń  : 
1) w f ormie bezgotówkowej – na podstawie złożonej dy spozy cji:  

a) przelewu, 

b) zlecenia stałego, 

c) polecenia zapłaty , 
d) przy  uży ciu instrumentu płatniczego i/lub urządzenia 

mobilnego w przy padku  stokenizowanej karty ,  

e) realizacji czeku rozrachunkowego, 

2) w f ormie gotówkowej – na podstawie złożonej dy spozy cji:  
a) wy płaty  środków, po okazaniu dokumentu tożsamości,  

b) przy  uży ciu instrumentu płatniczego i/lub urządzenia 

mobilnego w przy padku  stokenizowanej karty , 

c) realizacji czeku gotówkowego, po okazaniu dokumentu 
tożsamości, 

d) smart wy płaty . 

2. Aby  umożliwić Bankowi realizację dy spozy cji, o który ch mowa w ust. 1, 
posiadacz rachunku zobowiązany  jest udzielić Bankowi zgody  na 

realizację zlecenia płatniczego (autory zacja transakcji) w następujący  

sposób: 

1) w przy padku zlecenia płatniczego składanego w f ormie 
pisemnej - poprzez złożenie podpisów oraz odcisku pieczątki, 

zgodnie z wzorami  złożony mi w Banku albo 

2) w przy padku zlecenia płatniczego składanego w postaci 

elektronicznej - za pośrednictwem elektroniczny ch kanałów 
dostępu, w sposób określony  w załączniku nr 3 i 4 do niniejszego 

regulaminu z zastrzeżeniem, że autory zacja transakcji 

dokony wany ch 

instrumentam i płatniczy mi - dokony wana jest zgodnie 
z zasadami określony mi w załączniku nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 

3. Bank realizuje zlecenie płatnicze, o który m mowa w ust. 2 , pod 
warunkiem podania w zleceniu dany ch, o których mowa w § 19 ust. 1 oraz 

kwoty , z zastrzeżeniem postanowień § 22. 

4. Wszelkie opłaty  i prowizje należne Bankowi z ty tułu zleceń płatniczy ch 

określone są w tary f ie. 
§ 17 

1. Zlecenia płatnicze, o który ch mowa w § 16, realizowane są w złoty ch, a 

ponadto dy spozy cje, o który ch mowa w:  

1) § 16 ust. 1 pkt 1 lit. a i d- również w walutach wy mienialny ch 
znajdujący ch się w tabeli kursów walut Banku;  

2) § 16 ust. 1 pkt 2 lit. a i b - również w walutach wy mienialny ch, w 

który ch prowadzony  jest rachunek, - doty czy  wy łącznie rachunków 
prowadzony ch w walutach USD, GBP, EUR i CHF; 

z zastrzeżeniem, że zlecenie płatnicze, o który m mowa w § 16 ust. 1 

pkt 1 lit. d i pkt 2 lit. b realizowane są zgodnie z zasadami określony mi 

w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu  . 
2. W przy padku wpły wu na rachunek środków w innej walucie niż waluta 

rachunku, Bank dokonuje przewalutowania ty ch środków na walutę 

rachunku według zasad określony ch w § 18. 

3. W przy padku wy płaty  środków z rachunku w innej walucie niż waluta 
rachunku, Bank dokonuje wy płaty  w kwocie ustalonej zgodnie z 

zasadami określony mi w § 18. 

§ 18 

1. W przy padku dokonywania zleceń płatniczy ch w walutach wy mienialny ch 
związany ch z realizacją dy spozycji uznaniowych lub obciążeniowy ch, Bank 

stosuje kursy kupna albo sprzedaży walut obowiązujące przy  dokony waniu 

wpłaty  albo wy płaty, zgodnie z zasadami stosowania kursów walut w SGB-
Banku S.A., określony mi w ust. 2- ust. 6, z zastrzeżeniem postanowień 

regulaminu określających zasady rozliczania transakcji dokonywany ch przy  

uży ciu karty . 

2. W przy padku operacji polegających na uznaniu rachunku posiadacza, jako 
benef icjenta płatności: 

1) otrzy manej w walucie rachunku – Bank dokonuje księgowania 

otrzy many ch środków na rachunku, bez dokony wania 

przewalutowania; 
2) otrzy manej w walucie wy mienialnej znajdującej się w of ercie 

Banku, ale innej niż waluta rachunku: 

a) jeżeli wskazany  w zleceniu rachunek jest prowadzony  w 

złoty ch, Bank dokonuje przeliczenia otrzy many ch środków 
pieniężny ch w walucie wy mienialnej bezpośrednio na złote 

po aktualnie obowiązujący m w Banku kursie kupna tej 

waluty  i uznaje rachunek kwotą w złoty ch, albo 
b) jeżeli wskazany  w zleceniu rachunek jest prowadzony  w 

walucie znajdującej  się w of ercie Banku innej niż złoty , 

Bank wszczy na postępowanie wy jaśniające, mające na celu 

uzy skanie decy zji klienta co do sposobu rozliczenia 
otrzy manej płatności. 

3. W przy padku operacji polegający ch na obciążeniu rachunku w wy niku 

realizacji obciążeniowej dy spozy cji płatniczej posiadacza rachunku, 

Bank księguje w ciężar rachunku :  
1) kwotę wskazaną w dy spozy cji, jeżeli waluta wskazana w 

dy spozy cji płatniczej jest jednocześnie walutą rachunku; 

2) kwotę stanowiącą równowartość w złoty ch kwoty  wskazanej w 

dy spozy cji przeliczonej po aktualnie obowiązujący m w Banku 
kursie sprzedaży  tej waluty  wobec złoty ch, jeżeli waluta wskazana 

w dy spozy cji jest walutą wy mienialną znajdującą się w of ercie 

Banku;  
3) kwotę stanowiącą równowartość w złoty ch kwoty  w walucie 

wy mienialnej, po aktualnie obowiązujący m w Banku kursie 

sprzedaży  tej waluty  u korespondenta Banku – jeżeli waluta 

wskazana w dy spozy cji nie jest walutą rachunku i nie znajduje się 
w of ercie Banku. 

4. Przy  operacjach bezgotówkowy ch Bank stosuje kursy  kupna/sprzedaży  

walut dla dewiz, a przy  operacjach gotówkowy ch – kursy  
kupna/sprzedaży  dla pieniędzy . 

5. W przy padku, gdy  realizacja przez Bank złożonej dy spozy cji odby wa się 

za pośrednictwem korespondenta Banku lub innej pośredniczącej 

insty tucji f inansowej, Bank przy  dokony waniu przewalutowań, o który ch 
mowa w ust. 2 i ust. 3, stosuje kursy  walut obowiązujące odpowiednio 

u korespondenta Banku lub w insty tucji pośredniczącej.  

6. Ref erency jne kursy  walutowe ustalane są wg następujący ch zasad:  

1) ref erency jny  kurs walutowy  Banku ustalany  jest w oparciu o kursy  
poszczególny ch walut na ry nku między bankowy m obowiązujące w 

momencie tworzenia tabeli kursów walut - powiększany  lub 

pomniejszany  o marżę Banku obowiązującą w momencie 

tworzenia tabeli; 
2) Bank publikuje odrębne zestawienie kursów walut dla operacji 

bezgotówkowy ch i gotówkowy ch wraz z kursami średnimi NBP;  

3) tabela kursów walut zawiera inf ormację o minimalnej kwocie 
uprawniającej do negocjacji kursów, numer tabeli oraz dzień i 

godzinę, od której obowiązuje; 

4) kursy  walut Banku mogą ulegać zmianom w ciągu dnia roboczego i 

podawane są do wiadomości w bieżącej tabeli kursów walut 
Banku, dostępnej w placówkach Banku oraz na stronie 

internetowej Banku. 

§ 19 

1. Osoba dokonująca wpłaty  na rachunek zobowiązana jest podać na 
wy pełniony m przez siebie dokumencie lub wy generowany m przez 

pracownika placówki Banku numer rachunku w standardzie NRB lub w 

standardzie IBAN, nazwę posiadacza rachunku oraz ty tuł wpłaty ,  

z zastrzeżeniem ust. 2,  
2. Posiadacz rachunku/Uży tkownik karty  może dokonać wpłaty  gotówki na 

rachunek rozliczeniowy  do którego został wy dany  instrument płatniczy  

we wpłatomacie Banku; identy f ikacja rachunku oraz autory zacja 
transakcji przez uży tkownika karty  odby wa się poprzez numer 

uży tkowanego instrumentu płatniczego.  

3. W przy padku wpłaty  gotówki we wpłatomacie Banku uży tkownik karty  

otrzy muje potwierdzenie dokonania wpłaty  na wy druku z wpłatomatu. 
4. Dokument, o który m mowa w ust. 1, wy stawiony , przez osobę 

dokonującą wpłaty , nieczy telnie, ze śladami poprawek, bez podania 

nazwy  posiadacza rachunku oraz bez numeru NRB lub IBAN nie będzie 

przy jęty  przez Bank do realizacji.  
5. Wpłata gotówki w placówce Banku na rachunek posiadacza jest 

udostępniana na ty m rachunku niezwłocznie po otrzy maniu środków 

pieniężny ch, nie później niż w ty m samy m dniu roboczy m, oraz 
otrzy muje datę waluty  z chwilą wpłaty  z zastrzeżeniem ust. 6.  

6. Wpłata gotówki we wpłatomacie Banku jest udostępniana na rachunku, 

do którego została wy dana karta, niezwłocznie po otrzy maniu środków 

pieniężny ch, nie później niż w ty m samy m dniu roboczy m.  
7. W przy padku złożenia dy spozy cji, przekraczającej kwotę wskazaną w 

ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy  oraz f inansowaniu 

terrory zmu oraz w przy padku wskazujący m na postępowanie mające 

charakter wprowadzenia do obrotu f inansowego pieniędzy  
pochodzący ch z nielegalny ch lub nieujawniony ch źródeł f inansowania, 

Bank ma obowiązek, zgodnie z postanowieniami ustawy , rejestracji 

transakcji oraz pozy skania od klienta inf ormacji w zakresie źródeł 

pochodzenia środków f inansowy ch.  
8. W przy padku przelewów zlecany ch przy  zastosowaniu mechanizmu 

podzielonej płatności, posiadacz zobowiązany  jest podać dane 

wskazane w § 19 ust. 1, przy  czy m klient zobowiązany  jest podać NRB 
rachunku rozliczeniowego  odbiorcy  oraz dodatkowo:  

1) kwotę podatku VAT, która ma zostać zapłacona;  

2) kwotę sprzedaży  brutto albo kwotę przekazy wany ch środków w 

przy padku przelewu na inny  własny  rachunek VAT w Banku;  
3) numer f aktury , w związku z którą dokony wana jest płatność albo 

słowa „przekazanie własne” w przy padku przelewu na inny  własny  

rachunek VAT w Banku;  

4) numer identy f ikacy jny  na potrzeby  podatku VAT odbiorcy  
przelewu. 

9. Na rachunek VAT nie są realizowane  wpłaty  w f ormie gotówkowej.  

§ 20 

1. Bank doprowadza do uznania rachunku płatniczego banku benef icjenta 
(odbiorcy ) kwotą transakcji płatniczej nie później niż do końca 

następnego dnia roboczego po otrzy maniu zlecenia posiadacza 

rachunku; termin ten może zostać przedłużony  o jeden dzień roboczy  
w przy padku otrzy mania zlecenia płatniczego w postaci papierowej; 

możliwość przedłużenia terminu nie znajduje zastosowania do transakcji 

płatniczy ch w całości wy kony wany ch na tery torium Rzeczy pospolitej 

Polskiej w walucie polskiej doty czący ch należności, do który ch stosuje 
się przepisy : 

1) Ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordy nacja podatkowa; 

2) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) nr 

952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny  
kodeks celny ; 

3) Ustawy  z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery turach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społeczny ch. 

2. Obciążenie rachunku kwotą transakcji płatniczej następuje z datą waluty  
nie wcześniejszą niż moment, w który m rachunek ten został f akty cznie 

obciążony  kwotą transakcji płatniczej.  

3. W przy padkach określony ch w § 15 ust. 2 oraz w § 19 ust. 4, Bank 
inf ormuje posiadacza o odmowie wy konania zlecenia płatniczego i jeśli 

to jest możliwe o przy czy nie odmowy  oraz procedurze sprostowania 

błędów, które spowodowały  odmowę, chy ba że powiadomienie takie nie 

jest dopuszczalne z mocy  odrębny ch przepisów.  
4. Powiadomienie o odmowie może zostać dokonane przez Bank w 

następujący  sposób: 



 

 

1) bezpośrednio posiadaczowi bądź osobie składającej zlecenie 

płatnicze - w przy padku, kiedy  zlecenie składane jest w placówce 
Banku; 

2) w postaci komunikatu w sy stemie po złożeniu zlecenia 

płatniczego - w przy padku złożenia zlecenia płatniczego w postaci 

elektronicznej za pośrednictwem elektroniczny ch kanałów dostępu;  
3) w inny  sposób uzgodniony  pomiędzy  posiadaczem a Bankiem;  

4) w inny  sposób wskazany  przez dostawcę świadczącego usługę 

inicjowania płatności.  

5. Zlecenie płatnicze, którego wy konania odmówiono, dla celów 
związany ch z ustaleniem terminu wy konania zlecenia płatniczego lub 

odpowiedzialności Banku uznaje się za nieotrzy mane.  

§ 21 

1. Dokonanie z rachunku wy płaty  środków pieniężny ch w wy sokości 
przekraczającej 50.000 złoty ch (dla rachunków prowadzony ch w 

złoty ch) oraz 1.000 euro lub równowartość tej kwoty  w walucie 

wy mienialnej (dla rachunków prowadzony ch w walutach wy mienialny ch) 
w drodze realizacji dy spozy cji gotówkowej wy maga zaawizowania przez 

posiadacza rachunku zamiaru wy płaty , na co najmniej 2 dni robocze 

przed zamierzony m terminem podjęcia środków pieniężny ch 

z rachunku.  
2. Zaawizowanie operacji, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w f ormie 

pisemnej lub w postaci elektronicznej – za pośrednictwem elektroniczny ch 

kanałów dostępu, jeżeli czy nność ta mieści się w zakresie f unkcjonalności 

akty wowany ch elektroniczny ch kanałów dostępu. 
§ 22 

Podstawą identy f ikacji posiadacza rachunku i/lub odbiorcy  na zleceniu 

płatniczy m jest numer rachunku w standardzie NRB lub w standardzie IBAN, z 

wy jątkiem wpłat dokonany ch we wpłatomacie Banku, gdzie identy f ikacja 
rachunku oraz uży tkownika karty  odby wa się na podstawie numeru 

instrumentu płatniczego.  

§ 23 
1. Za dzień wpłaty  lub wy płaty  z rachunku uważa się dzień księgowania 

środków pieniężny ch na rachunku.  

2. Za dzień wpłaty  środków na rachunek uważa się dzień:  

1) dokonania wpłaty  gotówkowej na rachunek w placówce Banku; 
2) otrzy mania przez Bank dy spozy cji uznania rachunku, o ile spełnia 

ona wy magania określone w regulaminie, warunkujące jej 

realizację; 

3) dokonania wpłaty  we wpłatomacie Banku, zgodnie z § 19 ust. 6.  
3. Za dzień wy płaty  środków z rachunku uważa się dzień: 

1) dokonania wy płaty  gotówkowej z rachunku;  

2) otrzy mania przez Bank dy spozy cji obciążenia rachunku, o ile 
spełnia ona wy magania określone w regulaminie, warunkujące jej 

realizację; 

3) realizacji dy spozy cji obciążeniowej wskazany  przez 

zleceniodawcę, jeżeli termin realizacji dy spozy cji przy pada na 
dzień późniejszy  niż data otrzy mania dy spozy cji przez Bank;  

4) realizacji dy spozy cji obciążeniowej późniejszy  niż data otrzy mania 

dy spozy cji przez Bank ze względu na brak dostępny ch środków 

wy starczający ch do jej realizacji w terminie jej otrzy mania (doty czy  
dy spozy cji z odroczony m terminem realizacji).  

4. Bank realizuje zlecenia płatnicze niezwłocznie w dniu ich otrzy mania, 

jednak nie później niż w następny m dniu roboczy m następujący m po 

złożeniu dy spozy cji, z zastrzeżeniem ust. 5 - ust. 6 oraz § 20 ust. 1. 
Gdy  Bank otrzy muje zlecenie płatnicze w dniu nie będący m  

dla niego dniem roboczy m, uznaje się, że zlecenie zostało otrzy mane 

pierwszego dnia roboczego po ty m dniu.  
5. Zlecenia płatnicze w krajowy m obrocie płatniczy m są realizowane w 

oparciu o następujące godziny  graniczne:  

1) w ty m samy m dniu roboczy m, o ile zostaną złożone:  

a) w placówce Banku - do godziny  14:00
 
lub  

b) za pośrednictwem elektroniczny ch kanałów dostępu - do 

godziny  14:30; 

2) w następny m dniu roboczy m, jeżeli zostaną złożone: 

a) w placówce Banku - po godzinie 14:00
 
lub  

b) za pośrednictwem elektroniczny ch kanałów dostępu - po 

godzinie 14:30; 

3) w przy padku realizacji rozliczeń w f ormie polecenia zapłaty  - w 

oparciu o godziny  graniczne określone w odrębnej umowie 
zawartej z odbiorcą; 

4) w przy padku realizacji rozliczeń w f ormie przelewów 

naty chmiastowy ch – w oparciu o godziny  graniczne określone w 
załączniku nr 1 do regulaminu. 

6. Zlecenia płatnicze w obrocie dewizowy m realizowane są zgodnie z 

regulaminem, o który m mowa w § 1 ust. 2. 

7. Od momentu otrzy mania zlecenia przez Bank autory zowane zlecenie 
płatnicze realizowane w sy stemie płatności, nie może by ć odwołane, za 

wy jątkiem sy tuacji opisany ch w § 24 i § 35 ust. 3. Jeśli płatnik udzielił 

wcześniej zgody  na realizację kolejny ch transakcji płatniczy ch 

odwołanie doty czy  wszy stkich nie wy konany ch transakcji płatniczy ch 
chy ba że posiadacz rachunku zastrzegł inaczej.  

8. Przekazanie dy spozy cji przez Bank do rozrachunku oznacza:  

1) w przy padku dy spozy cji realizowanej w krajowy m obrocie 

płatniczy m - wy słanie przez Bank komunikatu elektronicznego, 
zawierającego dane realizowanej dy spozy cji, do sy stemu 

rozliczeń między bankowy ch, którego stroną są banki krajowe;  

2) w przy padku dy spozy cji realizowanej w obrocie dewizowy m - 
wy słanie przez Bank komunikatu elektronicznego, zawierającego 

dane realizowanej dy spozy cji, samodzielnie lub za pośrednictwem 

banku - korespondenta, do między narodowego sy stemu rozliczeń 

między bankowy ch, którego stroną jest Bank lub bank benef icjenta 
dy spozy cji. 

§ 24 

1. Posiadacz rachunku może zlecić dokony wanie przez Bank cy kliczny ch 

przelewów na wskazany  rachunek bankowy  (zlecenie stałe) lub 
jednorazowy ch przelewów z datą przy szłą (przelew z odroczony m 

terminem realizacji).  

2. Termin płatności ustala posiadacz rachunku; jeżeli termin wy konania 

zlecenia przy pada na dzień niebędący  dniem roboczy m Banku, Bank 
realizuje zlecenie w pierwszy m dniu roboczy m następujący m po ty m 

dniu. 

3. W celu realizacji przez Bank zleceń, o który ch mowa w ust. 1, posiadacz 

rachunku zobowiązany  jest do zapewnienia środków na rachunku w dniu 
poprzedzający m realizację zlecony ch dy spozy cji, w wy sokości, co 

najmniej równej kwocie złożony ch dy spozy cji oraz należny ch Bankowi 

prowizji i opłat za wy konanie zlecony ch czy nności.  

4. W przy padku braku dostępny ch środków na rachunku w wy sokości 
określonej w ust. 3, w dniu wy znaczony m na realizację operacji, zlecenie 

stałe lub przelew z odroczony m terminem realizacji nie podlega 

realizacji. 
5. Realizacja zaległego zlecenia, w sy tuacji o której mowa w ust. 4, nastąpi 

najpóźniej w dniu roboczy m następujący m po dniu wpły wu wy magany ch 

środków na rachunek, z zastrzeżeniem, iż zlecenie może oczekiwać na 

realizację, nie więcej niż 30 dni od dnia wskazanego  
jako data jego realizacji; w razie upły wu powy ższego terminu zlecenie 

zostanie anulowane. 

6. Złożona dy spozy cja przelewu z odroczoną datą realizacji oraz zlecenia 

stałego może zostać odwołana najpóźniej w dniu roboczy m 
poprzedzający m datę jej realizacji wskazaną w dy spozy cji i przed jej 

realizacją przez Bank. 

7. W celu odwołania dy spozy cji opisanej w ust. 6 posiadacz składa 

Bankowi stosowne oświadczenie z zachowaniem terminu, o który m 
mowa w ust. 6.  

8. Czy nność odwołania dy spozy cji opisanej w ust. 6 uważa się za 

dokonaną wobec Banku w dany m dniu roboczy m, jeżeli została 
dokonana w godzinach pracy  Banku; czy nność dokonana poza 

godzinami pracy  Banku uważa się za dokonaną w najbliższy m dniu 

roboczy m. 

9. Odwołanie dy spozy cji z odroczony m terminem płatności lub zlecenia 
stałego po terminie wskazany m w ust. 6 uważa się za niedokonane.  

10. Jeśli transakcja płatnicza jest inicjowana przez odbiorcę lub za jego 

pośrednictwem, posiadacz rachunku nie może odwołać zlecenia 

płatniczego po przekazaniu zlecenia płatniczego odbiorcy  lub po 
udzieleniu przez posiadacza rachunku zgody  odbiorcy  na wy konanie 

transakcji płatniczej, z zastrzeżeniem § 35 ust. 3.  

§ 25 
1. Uznanie rachunku następuje z datą waluty tego dnia roboczego, w który m 

nastąpił wpły w środków pieniężnych do Banku, z zastrzeżeniem ust. 2, pod 

warunkiem, iż dy spozycja będzie zawierała niezbędne dane umożliwiające 

zaksięgowanie środków pieniężny ch na odpowiednim rachunku.  
2. W przy padku transakcji uznaniowy ch realizowany ch w obrocie 

dewizowy m godziną graniczną jest godzina 15:00.  

3. Bank udostępnia posiadaczowi kwotę transakcji płatniczej naty chmiast 

po uznaniu tą kwotą rachunku, w przy padku gdy :  
1) nie następuje przeliczenie waluty  albo 

2) następuje przeliczenie waluty  między  euro a walutą państwa 

członkowskiego lub między  dwiema walutami państw członkowskich.  

 

B. Czeki 
§ 26 

Na wniosek posiadacza rachunku rozliczeniowego prowadzonego w złoty ch 
placówka Banku wy daje blankiety  czekowe. 

§ 27 

1. Posiadacz rachunku odbierając blankiety  czekowe zobowiązany  jest 

sprawdzić, w obecności pracownika placówki Banku, wydającego blankiety  
czekowe: ilość wy danych blankietów, ich numerację oraz prawidłowość ich 

oznaczenia (nazwy  placówki Banku oraz numeru rachunku).  

2. Ry zy ko związane z niesprawdzeniem blankietów czekowy ch w sposób, 

o który m mowa w ust. 1, obciąża posiadacza rachunku.  
§ 28 

1. Czek powinien by ć wy pełniony  w sposób staranny , czy telny  i trwały  

oraz opatrzony  podpisami i pieczątką f irmową, zgodny mi z wzorami 

złożony mi w placówce Banku; kwota napisana cy f rami powinna by ć 
zgodna z kwotą napisaną słownie; miejsce wolne  

przed i za kwotą napisaną cy f rami i słownie powinno by ć zakreślone. 

2. Na czeku nie dokonuje się żadny ch skreśleń ani przerobień.  
§ 29 

1. Czek jest płatny  za okazaniem i musi by ć przedstawiony  do zapłaty  w 

ciągu 10 dni kalendarzowy ch od daty  jego wy stawienia, przy  czy m dnia 

wy stawienia czeku nie wlicza się do okresu 10-cio dniowego.  
2. Jeżeli ostatni dzień terminu przedstawienia czeku do zapłaty  przy pada 

na dzień wolny  od pracy , czek może by ć przedłożony  do zapłaty  w 

najbliższy m dniu roboczy m przy padający m po dniu wolny m.  

3. Czeki, który ch termin przedstawienia do zapłaty  upły nął, nie zostaną 
realizowane. 

§ 30 

Czek rozrachunkowy  (czek, na którego pierwszej stronie umieszczono 

adnotację „do rozrachunku”, „przelać na rachunek”, bądź inne równoznaczne 
sf ormułowanie) służy  do przeprowadzania rozliczeń bezgotówkowy ch 

pomiędzy  posiadaczem rachunku i jego kontrahentami. 

§ 31 
1. Posiadacz rachunku ma obowiązek starannego przechowy wania 

blankietów czekowy ch i czeków, zapobiegając ich zagubieniu lub 

kradzieży . 

2. W przy padku zagubienia, kradzieży  blankietów czekowy ch lub czeków, 
posiadacz rachunku zobowiązany  jest niezwłocznie osobiście lub 

telef onicznie zawiadomić placówkę Banku, prowadzącą rachunek, 

podając liczbę i numery  zagubiony ch bądź skradziony ch blankietów 



 

 

czekowy ch lub czeków oraz ewentualne kwoty , na jakie zostały  one 

wy stawione. 
3. Zawiadomienie o zagubieniu, kradzieży  blankietów czekowy ch lub 

czeków jest skuteczne w Banku od momentu złożenia wniosku bądź 

zawiadomienia telef onicznego placówki Banku.  

4. Zawiadomienie telef oniczne musi by ć potwierdzone na piśmie podczas 
najbliższej wizy ty  posiadacza rachunku w placówce Banku, 

prowadzącej rachunek rozliczeniowy .  

5. Blankiety  czekowe lub czeki zgłoszone, jako zagubione lub skradzione, 

w przy padku ich odnalezienia winny  zostać zniszczone. 

C. Polecenie zapłaty 

Zasady funkcjonowania oraz realizacji polecenia zapłaty 
§ 32 

1. Bank realizuje rozliczenia w f ormie polecenia zapłaty , jako:  

1) bank płatnika - na zasadach określony ch w niniejszy m regulaminie;  

2) bank odbiorcy  - na zasadach określony ch niniejszy m regulaminie i 

w odrębnej umowie. 

2. Rozliczenia w f ormie polecenia zapłaty  realizowane są w złoty ch 

poprzez rachunki prowadzone w złoty ch.  
3. Podstawą realizacji poleceń zapłaty  dla posiadacza rachunku jest 

udzielenie przez niego ważnej zgody  na obciążanie jego rachunku.  

4. Posiadacz rachunku przekazuje zgodę w następujący  sposób:  

1) egzemplarz przeznaczony  dla odbiorcy  - w sposób wskazany  przez 

odbiorcę; 

2) egzemplarz przeznaczony  dla Banku: 

a) za pośrednictwem odbiorcy , wraz z egzemplarzem 

przeznaczony m dla odbiorcy  – w sposób określony  przez 

odbiorcę lub 

b) osobiście lub korespondency jnie do Banku lub 
c) z wy korzy staniem usług bankowości elektronicznej, o ile Bank 

udostępni taką usługę. 

5. Bank rejestruje otrzy maną zgodę w terminie do trzech dni roboczy ch od 
dnia jej otrzy mania, pod warunkiem, iż dokument zgody  będzie wy pełniony  

prawidłowo; w przy padku stwierdzenia błędów Bank zwraca dokument 

zgody  do nadawcy  w terminie do trzech dni roboczy ch od jego otrzy mania. 

6. Posiadacz rachunku może w każdy m czasie cof nąć zgodę, przekazując 
dokument cof nięcia zgody , zgodnie z zasadami opisany mi w ust. 4.  

7. Bank rejestruje cof nięcie zgody  w sposób określony  w ust. 5; cof nięcie 

zgody  jest skuteczne od momentu zarejestrowania w Banku– w 

przy padku wpły wu polecenia zapłaty  do Banku po zarejestrowaniu 
cof nięcia zgody , nie zostanie ono zrealizowane przez Bank.  

8. Posiadacz rachunku będący  płatnikiem polecenia zapłaty  może zlecić w 

Banku zablokowanie rachunku dla obciążeń w f ormie polecenia zapłaty , 
jeśli Bank udostępnił taką możliwość. 

9. Blokada ustanowiona przez posiadacza rachunku będącego płatnikiem, 

może mieć charakter: 

1)  ogólny  - mający  zastosowanie do wszy stkich 
odbiorców 

2) Szczególny  - wskazujący  na konkretny ch odbiorców.  

Realizacja polecenia zapłaty – odbiorca  
§ 32a 

1. Bank podpisuje z odbiorcami polecenia zapłaty  umowy  o realizację 

rozliczeń w f ormie polecenia zapłaty  i zobowiązuje się do realizowania 

dy spozy cji rozliczeniowy ch odbiorcy , doty czący ch płatników 

posiadający ch rachunki w placówkach Banku lub w inny ch bankach, 

które przy stąpiły  do „Porozumienia między bankowego w sprawie 
stosowania polecenia zapłaty ”.  

2. Bank realizuje dy spozy cję wy nikające z umów o który ch mowa w ust. 1 

na zasadach określony ch niniejszy m regulaminem lub odrębną umową.  

3. W celu realizacji przedmiotu umowy , o który m mowa w § 1, odbiorca 

zobowiązany  jest do uzy skania od płatnika, ważnej zgody  na obciążanie 
jego rachunku.  

4. Szczegółowe zasady  i try by  przy jmowania zgód przez odbiorcę określa 

odrębna umowa zawierana z odbiorcą lub regulamin. 

5. Celem wy kazania przed bankiem płatnika wy konania polecenia zapłaty  

na podstawie ważnej zgody , Odbiorca zobowiązany  jest udostępnić 

Bankowi w terminie 2 dni roboczy ch od otrzy mania żądania dokument 
zgody  płatnika w f ormie elektronicznej (w ty m  w f ormie skanu) lub w 

f ormie papierowej, pod ry gorem uznania transakcji przez Bank płatnika 

za nieautory zowaną.  

§ 33 
1. Bank realizuje otrzy mane z Banku odbiorcy  polecenie zapłaty  

obciążając rachunek posiadacza rachunku w dniu jego otrzy mania, z 

zastrzeżeniem § 34. 
2. Posiadacz rachunku jest zobowiązany  do zapewnienia na rachunku 

środków pieniężny ch umożliwiający ch wy konanie polecenia zapłaty  i 

pobranie należny ch prowizji i opłat – w terminie na koniec dnia roboczego 

poprzedzającego dzień realizacji polecenia zapłaty  przez Bank. 
3. Bank nie realizuje płatności częściowy ch z rachunku posiadacza z ty tułu 

otrzy manego polecenia zapłaty . 

4. W przy padku otrzy mania kilku poleceń zapłaty , doty czący ch rachunku 

tego samego posiadacza do realizacji w jedny m terminie, Bank obciąża 
rachunek posiadacza rachunku w kolejności wpły wu ty ch poleceń 

zapłaty ; polecenie przekraczające wy sokość dostępny ch środków  

nie zostanie zrealizowane i Bank zrealizuje wtedy  następne polecenie 

zapłaty  nieprzekraczające wy sokości dostępny ch środków, zgodnie z 
kolejnością wpły wu. 

Odmowa realizacji polecenia zapłaty, zwrot polecenia zapłaty 
§ 34 

1. Bank nie zrealizuje otrzy manego polecenia zapłaty  w następujący ch 

przy padkach: 

1) zgoda na realizację polecenia zapłaty  została cof nięta lub braku  

takiej zgody ; 

2) kwota dostępny ch środków na rachunku jest niewy starczająca na 

pokry cie kwoty  polecenia zapłaty  i należny ch Bankowi prowizji lub 
opłat; 

3) rachunek został zamknięty ; 

4) posiadacz rachunku złoży ł odwołanie niezrealizowanego polecenia 

zapłaty .   
5) posiadacz złoży ł dy spozy cję zablokowania rachunku dla obciążeń 

w f ormie poleceń zapłaty  

2. Posiadaczowi rachunku będącego konsumentem, przy sługuje prawo 

żądania zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty , bez podania 
przy czy ny , w terminie 8 ty godni od dnia obciążenia rachunku; w 

stosunku do płatników nie będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu 

Cy wilnego termin na złożenie żądania zwrotu polecenia zapłaty wy nosi 5 dni 

roboczy ch od dnia obciążenia rachunku. 
3. Zwrot kwoty  zrealizowanego polecenia zapłaty  na żądanie złożone po 

upły wie terminu, o który m mowa w ust. 2, nie jest możliwy .  

4. Dy spozy cję zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty  posiadacz może 
złoży ć w placówce Banku, podając następujące dane:  

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

2) NRB płatnika; 

3) unikatowy  identy f ikator płatności (IDP) (ty tuł płatności);  
4) unikatowy  identy f ikator odbiorcy  (NIP odbiorcy ), jeśli jest w jego 

posiadaniu lub NIW wraz z adnotacją „zwrot”; 

5) kwotę polecenia zapłaty . 

5. Bank w terminie niezwłocznie, a najpóźniej w następny m dniu roboczy m  
dni roboczy ch od dnia otrzy mania żądania zwrotu przy wraca rachunek 

do stanu jaki istniałby , gdy by  nie miała miejsca realizacja polecenia 

zapłaty ; Bank uznaje rachunek kwotą zwracanego polecenia zapłaty , 

powiększoną o odsetki należne posiadaczowi rachunku z ty tułu 
oprocentowania jego rachunku za okres od dnia obciążenia rachunku 

do dnia poprzedzającego dzień złożenia przez posiadacza rachunku 

żądania zwrotu. 
6. W sprawach sporny ch posiadacz rachunku kontaktuje się z odbiorcą.  

Odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty 
§ 35 

1. Przed otrzy maniem dy spozy cji polecenia zapłaty  przez Bank, posiadacz 
rachunku może w uzgodniony  z Bankiem sposób złoży ć w placówce 

Banku odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty , powodujące 

wstrzy manie obciążenia rachunku, wskazany m wcześniej, przy szły m 

poleceniem zapłaty . 
2. Składając odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty  posiadacz 

rachunku podaje: 

1) dane wy mienione w § 34 ust. 4 oraz 
2) termin realizacji polecenia zapłaty ;  

3) termin, do którego posiadacz rachunku  zleca wstrzy manie obciążania 

jego rachunku. 

3. Odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty  może by ć złożone w 
Banku najpóźniej do końca dnia roboczego poprzedzającego 

bezpośrednio dzień realizacji polecenia zapłaty  określonego na f akturze 

(rachunku) 

D. Wypłaty z rachunku po śmierci posiadacza rachunku  
§ 36 

1. Po śmierci posiadacza rachunku (będącego osobą f izy czną prowadzącą 

działalność gospodarczą, rolnikiem indy widualny m) środki pieniężne 

zgromadzone na rachunku przy sługują spadkobiercom, z zastrzeżeniem 
wy jątków wy nikający ch z powszechnie obowiązujący ch przepisów.  

2. Bank dokonuje wy płaty  środków pieniężny ch z rachunku po przedłożeniu 

przez uprawnionego spadkobiercę prawomocnego postanowienia o 
stwierdzeniu naby cia spadku po posiadaczu rachunku albo zarejestrowanego 

aktu poświadczenia dziedziczenia, a jeżeli dokonano działu spadku – 

prawomocnego postanowienia o dziale spadku lub umowy , w wy maganej 

prawem f ormie, określającej zasady  działu spadku pomiędzy  
spadkobiercami. 

3. W przy padku, gdy  uprawniony m do wy płaty  środków pieniężny ch z 

rachunku jest co najmniej dwóch spadkobierców, Bank dokonuje wy płaty  

ty ch środków każdemu z uprawniony ch spadkobierców – w kwocie lub 
proporcji przy padającej danemu spadkobiercy , określonej w 

postanowieniu o dziale spadku albo w umowie określającej zasady  

działu spadku pomiędzy  spadkobiercami. Jeżeli dział spadku nie został 

dokonany , Bank wy płaca środki pieniężne wszy stkim spadkobiercom 
łącznie albo osobie upoważnionej przez spadkobierców przez udzielenie 

jej pełnomocnictwa, do którego stosuje się zasady  określone w § 13 ust. 

1i ust. 3 pkt 1b i pkt 2. 

E. Przedsiębiorstwo w spadku    
§ 36a 

Niniejszy  rozdział ma zastosowanie wy łącznie do rachunków 

bankowy ch prowadzony ch dla osób f izy czny ch, które we własny m 
imieniu prowadziły  działalność gospodarczą na podstawie wpisu do 

CEIDG, a śmierć posiadacza rachunku nastąpiła w dniu 25 listopada 

2018 r. lub po ty m dniu.   

§36b 
1. W przy padku śmierci osoby  f izy cznej, o której mowa w §36a: 

1) Bank nadal prowadzi rachunek bankowy  związany  z 

działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem § 68 ust. 1 pkt 7). 

2) Bank powstrzy muje się od udostępnienia usług świadczony ch 
na podstawie umowy  ramowej  do czasu ustanowienia zarządcy  

sukcesy jnego. 

§36c 
1. W okresie od ustanowienia do dnia wy gaśnięcia zarządu 

sukcesy jnego dostęp do środków pieniężny ch zgromadzony ch na 

rachunku bankowy m oraz prawo do wy dawania dy spozy cji 

przy sługują wy łącznie zarządcy  sukcesy jnemu.  
2. Zarządca sukcesy jny  zobowiązany  jest przedłoży ć w Banku:   



 

 

1) dokumenty  potwierdzające ustanowienie zarządcy  

sukcesy jnego; 
2) wy pełniony  wniosek o zmianę dany ch, o który m mowa w § 

10 regulaminu;  

3) wzór podpisu na karcie wzorów podpisów;   

4) inf ormację o której mowa w ust. 3;  
5) inne dokumenty  wy magane przez Bank.  

3. Zarządca sukcesy jny  niezwłocznie inf ormuje Bank o:  

1) osobach, które go powołały ;  

2) osobach, które uzy skały  ty tuł prawny  do spadku po zmarły m 
posiadaczu rachunku.  

4. Zarządca sukcesy jny może ustanowić pełnomocnika, na zasadach 

określony ch w §12-14 regulaminu.  

5. Do zarządcy  sukcesy jnego mają odpowiednie zastosowanie 
postanowienia niniejszego regulaminu odnoszące się do 

posiadacza rachunku, chy ba że przepisy  prawa stanowią inaczej 

lub umowy  stanowią inaczej przy  czy m Bank nie wy daje kart 
płatniczy ch, instrumentów płatniczy ch oraz środków identy f ikacji 

elektronicznej.  

6. Od momentu zgłoszenia się zarządcy  sukcesy jnego do czasu 

wy gaśnięcia zarządu sukcesy jnego, Bank doręcza korespondencję 
zarządcy  sukcesy jnemu.  

§36d 

Bank jest obowiązany  udzielić osobie, która uzy skała ty tuł prawny  do spadku 

po posiadaczu rachunku, oraz zarządcy  sukcesy jnemu, zbiorczej inf ormacji o 
rachunkach i umowach rachunku bankowego przedsiębiorcy .  

Rozdział 3. Rachunki lokat 
§ 37 

1. W ramach zawartej umowy  Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat. 
2. Rachunek lokaty  służy  posiadaczowi do gromadzenia środków 

pieniężny ch, płatny ch przez Bank po upły wie okresu umownego wraz z 

należny mi odsetkami w terminach określony ch w potwierdzeniu. 
3. Bank określa i podaje do wiadomości posiadacza rachunku rodzaj i 

zasady  oprocentowania środków pieniężny ch na lokatach 

prowadzony ch na warunkach standardowy ch, w sposób określony  w 

§47; rodzaje walut oraz terminy , na jakie otwierane są poszczególne 
lokaty  podawane są na stronie internetowej Banku oraz w f ormie 

komunikatu w placówce Banku.  

4. Minimalna kwota warunkująca otwarcie i prowadzenie lokaty  dla:  

1) lokaty  w złoty ch wy nosi 1.000 złoty ch; 
2) lokaty  w walutach wy mienialny ch równowartość 25 euro lub 

równowartość tej kwoty  w walucie rachunku; 

3) lokaty  promocy jnej w złoty ch w wy sokości nie niższej niż kwota 
minimalna określona przez Bank w warunkach promocji. 

5. Bank może otwierać i prowadzić lokaty  na warunkach 

niestandardowy ch, określony ch w umowie. 

§ 38 
1. Okres umowny  lokaty  rozpoczy na się od dnia realizacji dy spozy cji 

przelewu/wpłaty  środków pieniężny ch na lokatę, a kończy  się 

ostatniego dnia trwania lokaty .  

2. Środki zgromadzone na lokacie oprocentowane są według stałej lub 
zmiennej stopy  procentowej. 

3. Wy sokość oprocentowania lokaty  zależy  od zadeklarowanego i 

dotrzy manego przez posiadacza rachunku okresu umownego.  

§ 39 
1. Po upły wie zadeklarowanego okresu umownego kwota lokaty  wraz z 

odsetkami: 

1) zostaje przeksięgowana na rachunek bankowy  wskazany  przez 
posiadacza rachunku bądź wy płacona w kasie placówki Banku lub 

2) zostaje przedłużona na taki sam okres umowny .  

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

terminowy ch promocyjnych (nieodnawiający ch się), w przy padku których, 
po okresie umowny m, środki wraz z odsetkami zostają przeksięgowane 

na wskazany  przez posiadacza rachunek  

lub wy płacone w kasie placówki Banku; w przy padku braku jakiejkolwiek 

dy spozy cji posiadacza rachunku, w dniu następujący m po upły wie okresu 
umownego, Bank przeksięguje środki wraz z należny mi odsetkami 

na nieoprocentowany  rachunek techniczny .  

§ 40 

1. Posiadacz rachunku może złoży ć dy spozy cję likwidacji lokaty  przed 
upły wem okresu umownego lokaty .  

2. Likwidacja lokat prowadzony ch w złoty ch przed upły wem okresu 

umownego spowoduje naliczenie odsetek w wy sokości oprocentowania 
rachunków bieżący ch w złoty ch.  

3. Likwidacja lokaty  w walucie wy mienialnej przed upły wem okresu 

umownego spowoduje naliczenie odsetek w wy sokości oprocentowania 

rachunków bieżący ch w danej walucie rachunku lokaty . 

Rozdział 4. Rachunek lokacyjny 
§ 41 

1. Rachunek lokacy jny  prowadzony  jest w złoty ch dla posiadaczy  

rachunków rozliczeniowy ch. 
2. Umowa w części doty czącej rachunku lokacy jnego  zawierana jest na 

czas nieokreślony , chy ba że co innego wy nika z potwierdzenia. 

3. Wpłaty  na rachunek lokacy jny  mogą by ć wnoszone w dowolnej 

wy sokości i z dowolną częstotliwością.  
4. Wy płaty  z rachunku lokacy jnego dokony wane są w Banku do 

wy sokości środków będący ch na rachunku lokacy jny m. 

Rozdział 5. Kredyt w rachunku bieżącym 
§ 42 

1. Posiadacz rachunku, po spełnieniu określony ch warunków, może 

ubiegać się o przy znanie kredy tu w rachunku bieżący m.  

2. Wy sokość kredy tu w rachunku bieżący m ustalana jest indy widualnie dla 
posiadacza rachunku i zależy  w szczególności od:  

1) zdolności kredy towej posiadacza rachunku; 

2) okresu posiadania rachunku bieżącego.  

3. Szczegółowe zasady  doty czące udzielania kredy tu w rachunku 

bieżący m określa obowiązujący  w Banku regulamin udzielania 
kredy tów dla klientów insty tucjonalny ch.  

Rozdział 6. Instrumenty płatnicze i usługi mobilne   

§ 43 

Zasady  wy dawania i f unkcjonowania instrumentów płatniczy ch i usług 
mobilny ch stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

Rozdział 7. Usługi bankowości elektronicznej  
§ 44 

Zasady  udostępniania i f unkcjonowania elektroniczny ch kanałów dostępu 
stanowią Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

Rozdział 8. Usługa płatności masowych  
§ 45 

1. Posiadacz rachunku może skorzy stać z usługi płatności masowy ch.  
2. Szczegółowe zasady  świadczenia usługi płatności masowy ch określa 

odrębna umowa.  

 

Rozdział 9. Oprocentowanie środków, zmiana oprocentowania,  

naliczanie odsetek 
§ 46 

1. Środki gromadzone na rachunku mogą podlegać oprocentowaniu 
według: 

1)  stałej albo zmiennej stopy  procentowej w wy sokości określonej 

decy zją Zarządu Banku; 

2) zmiennej stopy  procentowej, stanowiącej sumę stawki bazowej 
oraz marży  Banku, określony ch w umowie; w przy padku, gdy  

zmienna stopa procentowa przy jmuje wartość ujemną wy sokość 

oprocentowania rachunków ustala się na poziomie 0,00% stopy  

obowiązującej dla danego rodzaju rachunku.  
2. Rodzaj stopy  procentowej uznawanej przez Bank jako stawka bazowa 

oraz wy sokość marży  Banku dla danego rodzaju rachunku określa 

decy zja Zarządu Banku. 
3. Zmienna stopa procentowa oznacza, że oprocentowanie w trakcie 

trwania umowy  może ulec zmianie, przy  czy m:  

1)  zmiana stopy  określonej w ust. 1 pkt 1 następuje z dniem wejścia w 

ży cie odpowiedniej decy zji Zarządu Banku, o ile posiadacz rachunku 
nie odmówi przy jęcia zmiany ; 

2) zmiana stopy  określonej w ust. 1 pkt 2 następuje:  

a) automaty cznie z dniem zmiany  wy sokości stawki bazowej,  

b) z dniem wejścia w ży cie odpowiedniej decy zji Zarządu Banku 
zmieniającej rodzaj stawki bazowej lub wy sokość marży  

Banku dla danego rodzaju rachunku, o ile posiadacz 

rachunku nie odmówi przy jęcia zmiany .  
4. Wy sokość aktualnie obowiązującego oprocentowania podawana jest do 

publicznej wiadomości w f ormie komunikatu w placówkach Banku oraz na 

stronie internetowej Banku, a do wiadomości posiadacza – dodatkowo 

na wy ciągach z rachunku; w stosunku do określenia przesłanek i try bu 
zmiany  oprocentowania środków pieniężny ch zgromadzony ch na rachunku 

stosuje się zapisy , § 59 ust. 1 pkt 3, § 64 i § 66.  

5. Do obliczania odsetek od środków pieniężny ch zgromadzony ch na 

rachunku przy jmuje się, że rok liczy  365 dni, a miesiąc rzeczy wistą ilość 
dni, chy ba że umowa stanowi inaczej.  

6. Odsetki naliczane są od dnia dokonania wpłaty  środków pieniężny ch na 

rachunek do dnia poprzedzającego dzień ich wy płaty .  

7. Odsetki należne od środków pieniężny ch zgromadzony ch na rachunku 
kapitalizowane są na koniec okresu odsetkowego, a w razie likwidacji 

rachunku przed upły wem okresu odsetkowego  na dzień zamknięcia 
rachunku, chy ba że umowa lub regulamin stanowią inaczej.  

§ 47 

1. Bank może określić zróżnicowane oprocentowanie dla ty ch samy ch 

rodzajów rachunków bankowy ch, w zależności od wy sokości środków 
zgromadzony ch na rachunku, terminu ich deponowania lub zakresu usług 

powiązany ch z rachunkiem, z który ch korzy sta posiadacz.  

2. W ramach uprawnienia, o który m mowa w ust. 1, Bank może ustalać 

wy sokość oprocentowania środków zgromadzony ch na rachunku jako 
oprocentowanie podstawowe dla określonego pakietu usług świadczony ch 

łącznie z prowadzeniem rachunku danego rodzaju, w takim przy padku 

oprocentowanie środków pieniężny ch posiadacza zgromadzony ch 

na konkretny m rachunku może by ć wy ższe od oprocentowania 
podstawowego. 

 

Rozdział 10. Prowizje i opłaty bankowe 
§ 48 

1. Za czy nności związane z obsługą rachunków, wy dawaniem i obsługą 

instrumentów płatniczy ch, w ty m kart  oraz świadczeniem usług 

bankowości elektronicznej, o który ch mowa w umowie, Bank pobiera 
opłaty  i prowizje zgodnie z obowiązującą w Banku tary f ą, z której 

wy ciąg placówka Banku wy daje posiadaczowi rachunku przy  

zawieraniu stosownej umowy . 

2. Tary f a jest udostępniana posiadaczowi rachunku w placówkach Banku 
oraz w postaci elektronicznej na stronie internetowej Banku.  

3. Bank pobiera należne opłaty  i prowizje w ciężar rachunku bez odrębnej 

dy spozy cji posiadacza rachunku. 

Rozdział 11. Reklamacje, skargi, wnioski 
§ 49 

1. Posiadacz rachunku zobowiązany  jest na bieżąco sprawdzać 

prawidłowość wy konania przez Bank zlecony ch dy spozy cji, w ty m 
zlecony ch transakcji płatniczy ch.  

2. W przy padku stwierdzenia nieprawidłowości związany ch z realizacją 

przez Bank zlecony ch dy spozy cji, niewy konania lub nienależy tego 

wy konania zleceń, o który ch mowa w ust. 1, w ty m stwierdzenia 
nieautory zowany ch transakcji lub posiadania zastrzeżeń doty czący ch 

usług świadczony ch przez Bank w zakresie określony m regulaminem, 



 

 

posiadacz rachunku/uży tkownik sy stemu/uży tkownik karty  może złoży ć 

reklamację. 
3. Reklamacja winna by ć złożona niezwłocznie, bezpośrednio po 

stwierdzeniu niezgodności w obciążeniu lub uznaniu rachunku lub 

powzięciu wiadomości o inny m zdarzeniu dający m powód do złożenia 

reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 4.  
4. Jeżeli reklamacja nie zostanie złożona złożona w terminie 6 miesięcy  od 

dnia obciążenia rachunku albo od dnia w który m transakcja płatnicza 

miała zostać wy konana roszczenia posiadacza rachunku z ty tułu 

nieautory zowany ch, niewy konany ch lub nienależy cie wy konany ch 
transakcji płatniczy ch wy gasają.    

5. Reklamacja klienta insty tucjonalnego będącego osobą f izy czną 

prowadzącą działalność gospodarczą (w ty m wspólnikiem spółki 

cy wilnej lub rolnikiem) może by ć złożona:  
1) osobiście w siedzibie Banku lub w dowolnej placówce Banku w 

f ormie pisemnej lub ustnej do protokołu;  

2) telef onicznie w dowolnej placówce bankowej w f ormie ustnej od 
poniedziałku do piątku w godzinach pracy  placówki bankowej, 

który ch numery  podane są na stronie internetowej Banku;  

3) listownie w f ormie pisemnej na adres siedziby  Banku lub placówki 

Banku;  
4) z wy korzy staniem środków komunikacji elektronicznej wy sy łając e-

mail na adres podany  na stronie internetowej Banku; 

5) f aksem w f ormie pisemnej na numery  placówek Banku, podane na 

stronie internetowej Banku,  
przy  czy m w razie złożenia reklamacji doty czącej transakcji dokonanej 

kartą w f ormie ustnej Bank pisemnie wezwie składającego reklamację do 

jej uzupełnienia poprzez złożenie podpisu na f ormularzu. 

6. Reklamacje klientów insty tucjonalny ch nie będący ch osobami 
f izy czny mi prowadzący mi działalność gospodarczą (w ty m wspólnikiem 

spółki cy wilnej lub rolnikiem) – o ile nie doty czą transakcji dokonany ch 

kartami – mogą by ć składane w f ormie określonej w ust. 5; jeśli 
reklamacje ty ch klientów doty czą transakcji dokonany ch kartami, 

wówczas mogą by ć złożone: 

1) osobiście w siedzibie Banku lub w dowolnej placówce Banku w 

f ormie pisemnej; 

2) listownie w f ormie pisemnej na adres siedziby  Banku lub dowolnej 

placówki Banku; 

3) z wy korzy staniem środków komunikacji elektronicznej wy sy łając e-

mail na adres podany  na stronie internetowej Banku; 

4) f aksem w f ormie pisemnej na numery  placówek Banku, podane na 

stronie internetowej Banku. 

7. Adresy  siedziby  Banku  i placówek Banku zamieszczone są na stronie 
internetowej Banku.  

8. Treść reklamacji złożonej w f ormie pisemnej powinna zawierać:  

1) imię i nazwisko lub nazwę składającego reklamację;  

2) adres korespondency jny ; 

3) dokładny  opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta; 

4) oczekiwany  przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;  

5) własnoręczny  podpis składającego reklamację zgodny  z zasadami 

reprezentacji klienta. 

9. Reklamacja doty cząca transakcji dokonanej kartą, oprócz inf ormacji 
wskazany ch w ust. 8 powinna dodatkowo zawierać: 

1) imię i nazwisko uży tkownika karty ;  

2) numer karty ; 

3) numer rachunku, do którego wy dano kartę;  
4) datę reklamowanej transakcji;  

5) kwotę reklamowanej transakcji;  

6) miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazwę placówki, miasto, 
państwo). 

10. Reklamacje doty czące transakcji dokonany ch kartami winny  by ć 

składane na obowiązujący m w Banku f ormularzu, przy  czy m reklamację 

doty czącą każdej transakcji należy  złoży ć na oddzielny m f ormularzu; do 
reklamacji – o ile to możliwe – należy  dołączy ć dokumenty , dodatkowe 

inf ormacje/wy jaśnienia doty czące reklamowanej transakcji.  

11. W przy padku stwierdzenia przez Bank braku inf ormacji wy magany ch do 

rozpatrzenia reklamacji, Bank zwraca się do klienta o ich uzupełnienie w 
f ormie, w jakiej klient złoży ł reklamację.  

12. W sy tuacji odmowy  podania przez klienta wszy stkich dany ch 

niezbędny ch do rozpoczęcia procesu doty czącego rozpatrzenia 

reklamacji, a także w razie odmowy  złożenia podpisuna f ormularzu 
reklamacji doty czącej transakcji dokonanej kartą, Bank inf ormuje 

klienta, 

że rozparzenie reklamacji nie będzie możliwe ze względu na 
niekompletność oświadczenia klienta; niezależnie od powy ższego, Bank 

udziela odpowiedzi na reklamację w terminie wskazany m w ust. 14, a w 

szczególnie skomplikowany ch przy padkach w terminie określony m w 

ust. 15.  
13. Fakt przy jęcia reklamacji przez Bank potwierdzany  jest w f ormie 

pisemnej. 

14. Bank odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki nie później niż w 

terminie do 15 dni roboczy ch od dnia otrzy mania reklamacji.  
15. W szczególnie skomplikowany ch przy padkach uniemożliwiający ch 

rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o który m 

mowa w ust. 14, termin może ulec wy dłużeniu do 35 dni roboczy ch za 

szczególnie skomplikowane przy padki uznaje się reklamacje doty czące 
transakcji dokonany ch kartą poza granicami kraju lub wy magające 

uzy skania inf ormacji od organizacji zajmujący ch się rozliczeniem 

transakcji wy kony wany ch przy  uży ciu kart płatniczy ch lub od podmiotów 
trzecich współpracujący ch z Bankiem.  

16. W przy padku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną 

reklamację w terminie określony m w ust. 14, Bank w f ormie pisemnej w 

terminie 14 dni od dnia otrzy mania reklamacji:  
1) wy jaśnia przy czy nę opóźnienia; 

2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu 

rozpatrzenia sprawy ; 
3) wskazuje przewidy wany  termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia 

odpowiedzi na reklamację, który  nie może by ć dłuższy   niż 

wskazany  w ust.15. 

17. Do zachowania terminu, o który m mowa w ust. 14 i ust. 15 jest 
wy starczające wy słanie odpowiedzi przed ich upły wem, a w przy padku 

odpowiedzi udzielony ch na piśmie - nadanie w placówce pocztowej 

operatora wy znaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy  z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. 
18. Udzielając odpowiedzi na reklamację Bank bierze pod uwagę stan 

f akty czny  istniejący  w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi 

na reklamację określonego w ust. 14, a w szczególnie 

skomplikowany ch przy padkach terminu określonego w ust. 15, chy ba 
że inf ormacje ewentualne dokumenty , jakimi dy sponuje Bank, 

umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej. 

19. W przy padku, gdy  zmianie ulegnie stan f akty czny , w oparciu o który  
Bank udzielił odpowiedzi na reklamację, Bank ponownie rozpoznaje 

reklamację biorąc pod uwagę zmieniony  stan f akty czny , o ile zmiany  

nastąpiły  na korzy ść klienta. 

20. Wszelkie inf ormacje na temat prowadzonego procesu reklamacy jnego 
doty czącego transakcji dokonanej kartą klient uzy skuje w placówce 

Banku, do której wpły nęła reklamacja.  

21. Odpowiedź na reklamację udzielana jest:  

1) w f ormie pisemnej i wy sy łana listem poleconym na adres wskazany  
w reklamacji przez klienta, z zastrzeżeniem  pkt 2;  

2) wy łącznie na wniosek klienta z wy korzy staniem środków komunikacji 

elektronicznej na adres mailowy , z którego reklamacja została 

wy słana, chy ba że klient poda w reklamacji inny  adres mailowy  
poprzez załączenie skanu odpowiedzi. 

§ 50 

1. Klient może składać do Banku skargi – oświadczenia nie będące 
reklamacjami - w zakresie doty czący m usług świadczony ch przez Bank 

lub wy kony wanej przez Bank działalności.  

2. Klient może składać do Banku wnioski w zakresie doty czący m poprawy  

f unkcjonowania Banku, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów Banku, 
usprawnienia pracy  lub poszerzenia of erty . 

3. Do skarg i wniosków stosuje się odpowiednio postanowienia 

niniejszego rozdziału za wy jątkiem oraz § 51 ust. 2 pkt 4 i ust. 3. 

§ 51 
1. Bank jest podmiotem podlegający m nadzorowi Komisji Nadzoru 

Finansowego. 

2. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację posiadacz 
rachunku/uży tkownik/ uży tkowni karty  może:  

1) odwołać się do wy ższy ch szczebli decy zy jny ch Banku, w ty m do 

Rady  Nadzorczej Banku; 

2) złoży ć zapis na Sąd Polubowny  przy  Komisji Nadzoru 
Finansowego; 

3)  skierować sprawę do sądu powszechnego;  

4) w przy padku klientów będący ch osobami f izy czny mi prowadzącymi 

działalność gospodarczą, (w ty m wspólnikami spółki cy wilnej) lub 
rolnikiem złoży ć wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie 

rozwiązania sporu. 

3. Podmiotami uprawniony mi do prowadzenia postępowania w sprawie 

pozasądowego rozwiązy wania sporów zaistniały ch pomiędzy  Bankiem a 
klientami będący mi osobami f izy czny mi prowadzący mi działalność 

gospodarczą (w ty m wspólnikami spółki cy wilnej)  

lub rolnikiem jest: 
1) Rzecznik Finansowy , adres strony  internetowej:   www.rf .gov .pl; 

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

Rozdział 12. Zasady odpowiedzialności Banku  
§ 52 

Bank ponosi odpowiedzialność względem posiadacza rachunku za 

niewy konanie lub nienależy te wy konanie transakcji płatniczej, chy ba że 

udowodni, że rachunek banku odbiorcy  zlecenia płatniczego został uznany  

zgodnie z § 20 ust. 1 bądź udowodni, że wpłata gotówki na rachunek 
posiadacza została dokonana zgodnie z § 19 ust. 1.  

§ 53 

1. Bank nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane lub nieterminowo 

zrealizowane dy spozy cje w przy padku braku środków na rachunku w 
wy sokości równej, co najmniej kwocie złożonej dy spozy cji, powiększonej o 

należne Bankowi opłaty  lub prowizje z ty tułu realizacji dy spozy cji.  

2. W przy padku wy stąpienia transakcji płatniczej, której posiadacz 
rachunku/uży tkownik karty  uży tkownik nie autory zował, Bank jest 

zobowiązany  niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego 

następującego po dniu stwierdzenia wy stąpienia nieautory zowanej 

transakcji, którą został obciążony rachunek karty , lub po dniu otrzy mania 
stosownego zgłoszenia, przy wrócić rachunek karty do stanu, jaki istniałby , 

gdy by  transakcja nie miała miejsca; data waluty  w odniesieniu do uznania 

rachunku karty  nie może by ć późniejsza od daty  obciążenia kwotą 

nieautory zowanej transakcji płatniczej.  
3. W przy padku, gdy  transakcja płatnicza jest inicjowana za pośrednictwem 

dostawcy  świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej, Bank jest 

zobowiązany  niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego 

następującego po dniu stwierdzenia wy stąpienia nieautory zowanej 
transakcji, którą został obciążony rachunek karty , lub po dniu otrzy mania 

stosownego zgłoszenia, przy wrócić rachunek karty do stanu, jaki istniałby , 

gdy by  transakcja nie miała miejsca; data waluty  w odniesieniu do uznania 
rachunku karty  nie może by ć późniejsza od daty  obciążenia kwotą 

nieautory zowanej transakcji płatniczej.  

4. Obowiązek Banku, o który m mowa w ust. 2-3 nie doty czy : 

1) sy tuacji, o który ch mowa w § 55 i § 57; 
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2) sy tuacji, gdy  Bank ma uzasadnione i należy cie udokumentowane 

podstawy , aby podejrzewać oszustwo, i poinf ormuje o ty m w f ormie 
pisemnej organy  powołane do ścigania przestępstw.  

5. Bank nie ponosi odpowiedzialności za:  

1) termin, w jakim nastąpi uznanie rachunku bankowego odbiorcy  w 

inny m banku; 
2) złożenie przez posiadacza rachunku lub pełnomocnika dy spozy cji 

niezgodnej z intencją posiadacza. 

6. Jeżeli w zleceniu płatniczy m został wskazany  nieprawidłowy  unikatowy  

identy f ikator odbiorcy , o który m mowa w § 22, Bank nie ponosi 
odpowiedzialności 

za niewy konanie lub wadliwe wy konanie transakcji płatniczej.  

7. Na zgłoszenie posiadacza rachunku (płatnika), w przy padku o który m 

mowa w ust. 6, Bank podejmuje działania określone w ustawie z dnia 
19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczy ch, w celu odzy skania kwoty  

zrealizowanej transakcji płatniczej. 

8. Zgłoszenie, o który m mowa w ust. 7, powinno zostać złożone w sposób 
określony  w § 49 i zawierać:  

1) imię i nazwisko lub nazwę posiadacza rachunku (płatnika);  

2) adres korespondency jny ; 

3) dokładny  opis transakcji płatniczej, o której mowa w ust. 6 (datę, 
walutę i kwotę transakcji, dane odbiorcy  zlecenia,  nieprawidłowy  

numer rachunku)  

4) własnoręczny  podpis składającego zgłoszenie, jeżeli zostało 

złożone pisemnie lub za pomocą dokumentu.  
9. W terminie nie późniejszy m niż 3 dni robocze od otrzy mania 

zgłoszenia, o który m mowa w ust. 7 i 8, Bank: 

1) jeżeli jednocześnie prowadzi rachunek odbiorcy  transakcji 

płatniczej pisemnie zawiadamia odbiorcę o:  
a) zgłoszeniu przez płatnika inf ormacji o transakcji, o której 

mowa w ust. 6 i możliwości dokonania zwrotu kwoty  tej 

transakcji na rachunek zwrotu Banku bez pobierania od 
odbiorcy  opłat,  

b) obowiązku udostępnienia dany ch osobowy ch odbiorcy  w 

celu umożliwienia dochodzenia kwoty  zwrotu transakcji, o 

której mowa w ust. 6, jeżeli odbiorca nie dokona jej zwrotu w 
terminie, o który m mowa w ust. 10,  

c) dniu upły wu terminu do dokonania zwrotu, o który m mowa w 

ust.10,  

d) numerze rachunku zwrotu Banku;  
2) nie prowadzi rachunku płatniczego odbiorcy  – zwraca się do 

dostawcy  odbiorcy  o podjęcie działań w celu odzy skania kwoty  

transakcji płatniczej, o której mowa w ust. 6, przekazując 
jednocześnie posiadane inf ormacje niezbędne do ich podjęcia.  

10. Jeżeli w ciągu miesiąca od złożenia zgłoszenia, o który m mowa w ust. 

7 i 8, podjęte działania nie doprowadziły  do odzy skania kwoty  transakcji 

płatniczej, o której mowa w ust. 6, posiadacz rachunku (płatnik) może 
złoży ć do Banku pisemny  wniosek (listownie lub osobiście w Banku) o 

udostępnienie dany ch odbiorcy  tej transakcji płatniczej; wniosek 

powinien zawierać inf ormacje wskazane w ust. 8 oraz inf ormację o 

złożeniu zgłoszenia, o który m mowa w ust. 8.  
11. Jeżeli Bank jednocześnie prowadzi rachunek odbiorcy , w ciągu 3 dni 

roboczy ch, od otrzy mania wniosku o który m mowa w ust. 7, udostępnia 

posiadaczowi rachunku (płatnikowi):  

1) imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy ;  
2) miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres odbiorcy .  

12. Jeżeli Bank nie prowadzi rachunku odbiorcy  kieruje  żądanie o 

udostępnienie dany ch do dostawcy  odbiorcy  i przekazuje je 
posiadaczowi rachunku (płatnikowi) nie później niż w terminie 3 dni 

roboczy ch od dnia ich otrzy mania od dostawcy  odbiorcy .  

13. Po otrzy maniu dany ch posiadacz rachunku (płatnik) może dochodzić 

zwrotu kwoty  transakcji płatniczej, o której mowa w ust. 6 bezpośrednio 
od jej odbiorcy . 

14. Inf ormacje o sposobie załatwienia zgłoszenia, o który m mowa w ust. 7 i 

8 oraz wniosku, o który m mowa w  ust.10, Bank przesy ła pisemnie.  

15. Za odzy skanie środków pieniężny ch, o który ch mowa w ust. 7, Bank 
pobiera prowizję lub opłatę, zgodnie z tary f ą. 

§ 54 

1. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody  wy nikające z 

niewy konania lub nienależy tego wy konania przez posiadacza rachunku, 
pełnomocnika, uży tkownika karty , uży tkownika sy stemu/uży tkownika 

pasy wnego obowiązków określony ch odpowiednio 

w umowie lub regulaminie. 
2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za czy nności zarządcy  

sukcesy jnego lub właścicieli przedsiębiorstwa w spadku w rozumieniu 

ustawy  o zarządzie sukcesy jny m.  

3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wy nikające z:  
1) odmowy  akceptacji instrumentu płatniczego przez punkt 

akceptujący  lub odmowę wy płaty  gotówki z przy czy n 

niezależny ch od Banku; 

2) wadliwego f unkcjonowania bankomatu lub terminala POS 
nienależący ch do Banku; 

3) niewłaściwą obsługą bankomatu przez uży tkownika lub 

posługiwaniem się kartą, która utraciła ważność lub uszkodzoną; 

4) braku podpisu uży tkownika na karcie lub podpisania karty  
niezgodnie ze wzorem złożony m w umowie i/lub na wniosku o 

kartę; 

5) udostępnienia karty  lub ujawnienia PIN lub ujawnienia hasła 
uży wanego w usłudze 3D-Secure osobom  nieuprawniony m lub 

umożliwienia im wejścia w posiadanie karty  lub PIN lub hasła 

uży wanego w usłudze 3D-Secure lub dokonania przez te osoby  

operacji; 
6) operacji dokonany ch przy  uży ciu prawidłowego PIN po f akcie 

zgłoszenia utraty  karty , jeśli doszło do nich z winy  umy ślnej 

uży tkownika ; 

7) zastrzeżenia instrumentu płatniczego przez uży tkownika;  

8) operacji dokonany ch po zgłoszeniu zastrzeżenia, jeśli doszło do 
nich z winy  umy ślnej uży tkownika karty ;  

9) uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia instrumentu 

płatniczego; 

10) nieodebrania gotówki lub karty  z bankomatu; 
11) niezgłoszenia przez uży tkownika  zmiany  dany ch osobowy ch 

zawarty ch w umowie, w szczególności adresu do 

korespondencji; 

12) zmiany  przez uży tkownika karty  PIN na dowolnie wy brany  
numer; 

13) nieprawidłowego przeprowadzenia operacji przez placówkę 

handlowo-usługową; 

14) zaniechania przez uży tkownika  zastrzeżenia instrumentu 
płatniczego   

15) posługiwania się instrumentem płatniczy m z umową, niniejszy m 

regulaminem względnie odpowiednim, odrębny m regulaminem 
rachunku lub niezgodnie z obowiązujący mi przepisami prawa. 

§ 55 

1. Bank nie odpowiada za skutki udostępnienia przez uży tkownika 

sy stemu/uży tkownika pasy wnego wy dany ch mu środków identy f ikacji 
elektronicznej osobom trzecim, w szczególności nie odpowiada za szkody  

powstałe w wy niku uzy skania dostępu do sy stemu i skorzy stania 

z usługi przez osobę trzecią, jeżeli wskutek prawidłowej identy f ikacji 

sy stem zidenty f ikował tę osobę, jako uprawnionego uży tkownika 
sy stemu/uży tkownika pasy wnego.  

2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za wy konane operacje w przy padku: 

1) gdy  do operacji doszło wskutek ujawnienia przez uży tkownika 

sy stemu/pasy wnego uży tkownika sy stemu inf ormacji o działaniu 
sy stemu, w szczególności inf ormacji na temat instalacji i 

stosowany ch środków identy f ikacji elektronicznej, jeżeli ujawnienie  

ty ch inf ormacji mogło spowodować brak skuteczności 
mechanizmów zapewniający ch bezpieczeństwo zlecany ch 

operacji; 

2) gdy  wy konana zostanie operacja zlecona przez osobę 

nieuprawnioną, której uży tkownik sy stemu/pasy wny  uży tkownik 
sy stemu udostępnił dane lub środki identy f ikacji elektronicznej 

umożliwiające dostęp do sy stemu;  

3) gdy  do operacji doszło wskutek uży cia przez osobę nieuprawnioną 

utracony ch przez uży tkownika sy stemu/uży tkownika pasy wnego 
środków identy f ikacji elektronicznej wy dany ch mu przez Bank;  

gdy  do operacji doszło z winy  uży tkownika sy stemu/uży tkownika 

pasy wnego, w szczególności w wy niku zaniedbania przez niego 
obowiązków w zakresie przechowy wania wy dany ch mu środków 

identy f ikacji elektronicznej; 

4) gdy  do operacji doszło wskutek opóźnienia uży tkownika 

sy stemu/uży tkownika pasy wnego w wy konaniu obowiązku 
zastrzeżenia środka identy f ikacji elektronicznej opisany ch w 

załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu;  

5) gdy  uży tkownik sy stemu/ pasy wny  uży tkownik sy stemu 

doprowadził do operacji umy ślnie, pomimo zgłoszenia dy spozy cji 
zablokowania dostępu do sy stemu lub powiadomienia, o który m 

mowa w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu ; 

6) gdy  do operacji doszło wskutek postępowania uży tkownika 

sy stemu/uży tkownika pasy wnego w sposób sprzeczny  ze 
sposobem postępowania opisany m w Przewodniku dla klienta. 

3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wy nikłe:  

1)   z ty tułu niewy konania dy spozy cji, gdy  osoba trzecia będąca 
benef icjentem dy spozy cji złożonej w sy stemie odmówi przy jęcia 

w całości lub w części świadczenia stanowiącego przedmiot 

dy spozy cji; 

2) z ograniczenia lub zablokowania dostępu do sy stemu, jeżeli 
ograniczenie lub zablokowanie dostępu nastąpiło zgodnie 

z postanowieniami umowy  lub regulaminu. 

§ 56 

1. Bank nie odpowiada za szkody  powstałe z przy czy n niezależny ch od 
Banku, w ty m w szczególności spowodowane:  

1) działaniem siły  wy ższej – obejmujące m. in. strajki, katastrof y  

naturalne, rozruchy , działania wojenne lub 

2) decy zją organów władzy  publicznej lub przepisem prawa ogólnie 
obowiązujący m; 

3) opóźnieniem wy nikający m z awarii nienależący ch do Banku: 

sy stemów komputerowy ch, sy stemów zasilania, łączy  lub sieci 
telekomunikacy jny ch, w ty m opóźnieniem wy nikający m z działania 

podmiotów świadczący ch usługi telekomunikacy jne lub pocztowe; 

4) uży waniem przez uży tkownika sy stemu wadliwego sprzętu 

komputerowego lub oprogramowania, do uży wania którego nie 
posiadał on wy magany ch uprawnień (licencji);  

5) nieuprawniony m działaniem osób trzecich w zakresie mody f ikacji 

materiałów i inf ormacji zamieszczany ch na stronach internetowy ch 

Banku, w odniesieniu do który ch przy sługują Bankowi autorskie 
prawa majątkowe lub prawo do korzy stania.  

2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za:  

1) przerwy  w świadczeniu usługi spowodowane wy stąpieniem siły  

wy ższej; 
2) legalność oprogramowania uży tkowanego przez uży tkownika 

sy stemu/pasy wnego uży tkownika.  

§ 57 
1. Posiadacz rachunku nie ponosi odpowiedzialności za operacje dokonane 

instrumentem płatniczy m, za pośrednictwem elektroniczny ch kanałów 

dostępu, przy  uży ciu czeków, od momentu złożenia dy spozy cji 

zastrzeżenia środków identy f ikacji elektronicznej/czeków/instrumentu 
płatniczego,  

z  zastrzeżeniem ust. 5 i ust. 6.  



 

 

2. Posiadacza rachunku obciążają operacje dokonane przez 

uży tkowników: 
1) instrumentów płatniczy ch oraz osoby , który m uży tkownik 

udostępnił instrument płatniczy  lub ujawnił PIN lub ujawnił osobiste 

hasło uży wane w usłudze 3D-Secure lub hasło stałe; 

2) sy stemu/ pasy wny ch uży tkowników sy stemu oraz osoby , który m 
uży tkownik sy stemu/ pasy wny  uży tkownik sy stemu udostępnił 

środki identy f ikacji elektronicznej;  

3) osobę uprawnioną przy  uży ciu czeków.  

3. Posiadacza rachunku obciążają nieautory zowane transakcje płatnicze 
do wy sokości równowartości w walucie polskiej 50 euro (ustalonej przy  

zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP 

obowiązującego w dniu wy konania transakcji płatniczej), jeśli 

nieautory zowana transakcja jest skutkiem: 
1) posłużenia się utracony m lub skradziony m instrumentem 

płatniczy m lub  

2) przy właszczenia instrumentu płatniczego.  
4. Zasad odpowiedzialności posiadacza rachunku określony ch w ust. 3 

nie stosuje się w przy padku, gdy : 

1) posiadacz rachunku/ uży tkownik karty /uży tkownik sy stemu nie miał 

możliwości stwierdzenia utraty , kradzieży  lub przy właszczenia 

instrumentu płatniczego przed wy konaniem transakcji płatniczej, z 
wy jątkiem przy padku gdy  uży tkownik  działał umy ślnie, lub 

2) utrata instrumentu płatniczego przed wy konaniem transakcji 

płatniczej została spowodowana działaniem lub zaniechaniem ze 

strony  pracownika, agenta lub oddziału Banku lub dostawcy  usług 

techniczny ch świadczony ch na rzecz Banku w celu wspierania 
świadczenia usług płatniczy ch. 

5. Posiadacz rachunku odpowiada za nieautory zowane transakcje 

płatnicze w pełnej wy sokości, jeżeli uży tkownik karty /uży tkownik 
sy stemu/uży tkownik pasy wny  doprowadził do nich umy ślnie albo w 

wy niku umy ślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa 

naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o który ch mowa w 

załączniku nr 2 , i w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu  
6. Posiadacza rachunku obciążają nieautory zowane transakcje płatnicze 

dokonane po zastrzeżeniu instrumentu płatniczego/środków 

identy f ikacji elektronicznej, jeśli doszło do nich z winy  umy ślnej 

odpowiednio uży tkownika karty  /uży tkownika sy stemu/uży tkownika 
pasy wnego.  

7. Posiadacza rachunku obciążają operacje dokonane po zastrzeżeniu 

czeków, jeśli doszło do nich z winy  osoby  uprawnionej do realizacji 

czeku. 
8. Posiadacz karty  ponosi odpowiedzialność za dokonane przy  uży ciu 

karty /instrumentów płatniczy ch i autory zowane zgodnie z 

postanowieniami w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu:  
1) operacje gotówkowe; 

2) operacje bezgotówkowe; 

3) inne czy nności określone w umowie lub regulaminie.  

9. Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność z ty tułu jeszcze 
nierozliczony ch przez Bank transakcji dokonany ch wszy stkimi 

instrumentami płatniczy mi wy dany mi do jego rachunku w przy padku 

zamknięcia przez niego rachunku. 

§ 58 
1. Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub 

udostępnienie przez niego lub uży tkownika sy stemu/uży tkownika 

pasy wnego środków identy f ikacji elektronicznej osobom trzecim. 

2. Posiadacz rachunku ponosi wy łączną odpowiedzialność za:  
1) ujawnienie osobom nieuprawniony m inf ormacji o działaniu 

sy stemu, w szczególności inf ormacji na temat instalacji i 

stosowany ch środków identy f ikacji elektronicznej w sy stemie; 
2) utratę lub udostępnienie osobom nieuprawniony m wy dany ch mu 

środków identy f ikacji elektronicznej;  

3) niepowiadomienie Banku o utracie środków identy f ikacji 

elektronicznej. 
3. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność za szkodę, jaką Bank 

poniesie, jeżeli wskutek postępowania posiadacza rachunku lub 

uży tkownika sy stemu/uży tkownika pasy wnego sprzecznego z umową 

lub regulaminem: 

1) Bank zobowiązany  będzie do naprawienia szkody  poniesionej 

przez osobę trzecią;  

2) Bank zobowiązany  będzie - na mocy  orzeczenia lub decy zji sądu 

lub innego organu władzy  publicznej - do poniesienia kosztów lub 

wy datków, który ch nie musiałby  ponosić, gdy by  odpowiednio 
posiadacz rachunku lub uży tkownik sy stemu/  pasy wny  uży tkownik 

sy stemu postępował zgodnie z postanowieniami umowy  i 

regulaminu; 

3) na Bank nałożony  zostanie na mocy  orzeczenia lub decy zji sądu 

lub innego organu władzy  publicznej obowiązek określonego 
działania lub zaniechania, który  nie ciąży łby  na Banku, gdy by  

odpowiednio posiadacz rachunku lub uży tkownik sy stemu/  

pasy wny  uży tkownik sy stemu postępował zgodnie 

z postanowieniami umowy  i regulaminu. 

Rozdział 13. Zmiana umowy, regulaminu, taryfy  

lub Przewodnika dla klienta  
§ 59 

1. Wszelkie zmiany  umowy  wy magają f ormy  pisemnej w postaci aneksu, 
za wy jątkiem: 

1) zmiany  tary f y ;  

2) zmiany  pakietów związany ch z rachunkiem;  
3) zmiany  wy sokości oprocentowania środków pieniężny ch 

zgromadzony ch na rachunku;  

4) zmiany  regulaminu; 

dla skuteczności który ch umowa lub regulamin dopuszcza, złożenie 
oświadczeń w inny m try bie lub w innej f ormie. 

2. Nie wy magają aneksu:  

1) zmiany  dany ch posiadacza rachunku, uży tkownika karty  lub 
uży tkownika sy stemu podane przez te osoby  w odpowiedniej 

umowie lub wniosku;  

2) zmiany  wy sokości dziennego limitu wy płaty  gotówki i limitu operacji 

bezgotówkowy ch obowiązujące posiadacza rachunku/ uży tkownika 
karty ; 

3) zmiany  wy sokości limitów operacji w elektroniczny ch kanałach 

dostępu; 

4) zmiany  sposobu generowania i udostępniania zestawień operacji 
dokonany ch przy  uży ciu karty ; 

5) zmiany  f ormy  i częstotliwości otrzy my wania wy ciągów; 

6) zmiany  zakresu usług w ramach pakietu SMS;  

7) deklaracje przy stąpienia do ubezpieczenia, rezy gnacja z 
ubezpieczenia; 

8) zmiany  rodzajów i zakresu ubezpieczeń;  

9) inne zmiany  czy  dy spozy cje udostępnione za pośrednictwem 
elektroniczny ch kanałów dostępu wskazane w Przewodniku dla 

klienta. 

3. Zmiany  wprowadzone przez posiadacza rachunku/ uży tkownika 

karty /uży tkownika sy stemu, o który ch mowa w ust. 2, wy magają 
złożenia przez niego pisemnego oświadczenia, podpisanego zgodnie z 

wzorem podpisu zawarty m w karcie wzorów podpisów lub umowie 

i dostarczenie go do placówki Banku lub złożenia oświadczenia w 

postaci elektronicznej, za pośrednictwem elektroniczny ch kanałów 
dostępu, w przy padku udostępnienia przez Bank takiej możliwości.
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4. O dokonanej zmianie, o której mowa w us t. 2, Bank inf ormuje 

posiadacza rachunku w sposób odpowiedni dla f ormy  wniosku 

złożonego przez posiadacza rachunku, uży tkownika karty ,  lub 
uży tkownika sy stemu. 

§ 60 

1. Bank ma prawo do zmiany  czasu pracy  placówek Banku a także zmiany  
siedziby  lub dowolnej placówki Banku. 

2. O zmianie czasu pracy  Bank powiadamia posiadacza rachunku w 

f ormie komunikatu w placówce Banku oraz na stronie internetowej 

Banku. 
3. W przy padku zmiany  adresu siedziby  lub dowolnej palcówki Banku 

stosuje się postanowienia ust. 2.  

§ 61 

1. Bank ma prawo do zmiany , bez zgody  posiadacza rachunku, limitów 
i ograniczeń doty czący ch kwot dokony wany ch operacji instrumentami 

płatniczy mi, w ty m kartami płatniczy mi, w przy padku nieterminowej 

spłaty  należności przez posiadacza lub stwierdzenia zagrożenia ich 
terminowej spłaty . 

2. O dokonanej zmianie Bank zobowiązany  jest na piśmie powiadomić 

posiadacza rachunku, wskazując przy czy nę dokonania zmiany .  

§ 62 
1. Bank ma prawo do zmiany  terminów realizacji dy spozy cji płatniczy ch 

w następujący ch przy padkach: 

1) zmiany  czasu pracy  placówek Banku; 

2) zmiany  harmonogramu przebiegów realizacji zleceń płatniczy ch w 
sy stemie rozliczeń między bankowy ch;  

3) jeżeli konieczność zmiany  wy nika z inny ch okoliczności 

niezależny ch od Banku. 

2. Bank ma prawo do zmiany  numeracji rachunków z przy czy n 
techniczny ch oraz zmian przepisów prawa w zakresie numeracji 

rachunków bankowy ch zgodny ch ze standardami między narodowy mi.  

3. Zmiany , o który ch mowa w ust. 1 i ust. 2, podlegają ogólny m zasadom 
przewidziany m dla zmiany  regulaminu. 

§ 63 

1. Bank ma prawo zmiany  niniejszego regulaminu w przy padku:  

1)  wprowadzenia zmian w powszechnie obowiązujący ch przepisach 
prawa regulujący ch działalność sektora bankowego lub świadczenie 

przez banki usług, w ty m zmiany  obowiązujący ch Bank zasad 

dokony wania czy nności bankowy ch lub czy nności f akty czny ch 

związany ch z działalnością bankową, w zakresie doty czący m usług 
określony ch regulaminem; 

2)  wprowadzenia nowej interpretacji przepisów regulujący ch 

działalność sektora bankowego lub świadczenie przez banki usług 

wy nikającej z orzeczeń sądów, w ty m sądów Wspólnoty  
Europejskiej, decy zji, rekomendacji lub zaleceń Narodowego 

Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub inny ch 

właściwy ch w ty m zakresie organów lub urzędów kontrolny ch, w 
ty m organów i urzędów Unii Europejskiej, w zakresie doty czący m 

usług określony ch regulaminem; 

3)  zmiany  obowiązujący ch Bank zasad wy dawania instrumentów 

płatniczy ch i wy kony wania operacji przy  ich uży ciu, wskutek zmian 
wprowadzony ch przez którąkolwiek organizację płatniczą , w 

zakresie doty czący m usług określony ch regulaminem doty czący m  

instrumentów płatniczy ch;  

4)  dostosowania do konieczny ch zmian w sy stemach 
teleinf ormaty czny ch lub telekomunikacy jny ch Banku lub inny ch 

podmiotów, z usług który ch Bank korzysta lub będzie korzy stać przy  

wy kony waniu czy nności bankowy ch lub czy nności f akty czny ch 

związany ch z działalnością bankową, w zakresie doty czący m usług 
określony ch regulaminem; 

5)  zmiany  rozwiązań organizacy jno-techniczny ch doty czący ch 

wy kony wania przez Bank czy nności bankowy ch lub czy nności 
f akty czny ch związany ch z działalnością bankową, w szczególności 

mający ch na celu wzrost bezpieczeństwa dany ch objęty ch 
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tajemnicą bankową, w zakresie doty czący m usług określony ch 

regulaminem; 
6)  zmiany  zakresu lub f ormy  realizacji czy nności bankowy ch lub 

czy nności f akty czny ch związany ch z działalnością bankową, w 

zakresie doty czący m usług określony ch regulaminem;  

7)  zmiany  of erowany ch przez Bank usług, w ty m zmiany  doty czące 
świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowy ch, 

wy dawania wy dawania instrumentów płatniczy ch i wy kony wania 

operacji przy  ich uży ciu. 

2. Przewodnik dla klienta stanowi instrukcję uży tkowania i nie wy maga 
powiadamiania klientao wprowadzany ch zmianach w try bie 

przewidziany m dla regulaminu; aktualna treść Przewodnika dla klienta 

zamieszczona jest na stronie internetowej Banku. 

§ 64 
1. Bank ma prawo do zmiany  oprocentowania rachunków oprocentowany ch 

według zmiennej stopy  procentowej, w trakcie trwania umowy , w 

przy padku zmiany  którejkolwiek z wy mieniony ch przesłanek: 
1) zmiany  o co najmniej 0,10 punktu procentowego stopy  

ref erency jnej Narodowego Banku Polskiego ustalanej przez Radę 

Polity ki Pieniężnej; 

2) w przy padku rachunków prowadzony ch w walutach wy mienialny ch 
zmiany  o co najmniej 0,10 punktu procentowego stopy  ustalanej 

przez Bank Centralny  emitujący  daną walutę;  

3) zmiany  o co najmniej 0,10 punktu procentowego jednej ze stóp 

WIBID 3M, WIBID 6M,  
w zakresie wy nikający m z tej zmiany .  

2. Bank zmienia stawkę bazową, w trakcie trwania umowy , w razie:  

1) rezy gnacji właściwej insty tucji ze stosowania lub publikowania 

stawek bazowy ch będący ch częścią składową stopy  procentowej 
środków pieniężny ch zgromadzony ch na rachunku w Banku; 

2) zaprzestania publikowania przez powszechnie dostępne środki 

przekazu stawki bazowej stosowanej przez Bank. 
§ 65 

Bank ma prawo do zmiany  wy sokości stawek pobierany ch prowizji i opłat 

zawarty ch w tary f ie, w trakcie trwania umowy  w przy padku zaistnienia jednej 

z następujący ch okoliczności: 
1) zmiany  zakresu lub f ormy  realizacji określony ch czy nności w 

ramach wy kony wania obowiązków określony ch w umowie;  

2) zmiany  powszechnie obowiązujący ch przepisów prawa w zakresie 

doty czący m usług świadczony ch na podstawie umowy ;  
3) zmiany , o co najmniej 0,1% wskaźnika zmiany  cen i usług 

ogłaszanego przez Prezesa GUS; 

4) zmiany , o co najmniej 0,1% wy sokości opłat pobierany ch od Banku 
przez insty tucje, z usług który ch Bank korzy sta przy  wy kony waniu 

czy nności związany ch ze świadczeniem usług objęty ch umową;  

5) kosztów nowy ch usług rozszerzający ch zakres korzy stania z 

rachunku. 
§ 66 

1. Bank zawiadamia posiadacza rachunku o dokonanej, w trakcie trwania 

umowy , zmianie na co najmniej 1 miesiąc przed proponowaną datą jej 

wejścia w ży cie: 
1)  wy sokości oprocentowania, w wy niku której następuje obniżenie 

oprocentowania środków pieniężny ch zgromadzony ch na 

rachunku; 

2)  rodzaju stawki bazowej; 
3)  wy sokości marży  Banku; 

4)  tary f y ; 

5)  regulaminu, z zastrzeżeniem, iż wprowadzenie do of erty  Banku 
nowego produktu lub usługi nie wy maga powiadomienia 

posiadacza rachunku o zmianie regulaminu w ty m zakresie.  

2. Zawiadomienie o zmianach, o który ch mowa w ust. 1, Bank wy sy ła:  

1)  w f ormie pisemnej, na adres do korespondencji podany  przez 
posiadacza rachunku lub 

2)  w f ormie elektronicznej, na adres elektroniczny  wskazany  przez 

posiadacza rachunku. 

3. Zawiadomienie o zmianach, o który ch mowa w ust. 1, Bank wy sy ła w 
postaci elektronicznej, jeżeli posiadacz rachunku wy razi zgodę na 

otrzy my wanie od Banku w takiej postaci inf ormacji o dokonany ch przez 

Bank zmianach.  

4. Niezależnie od postanowień ust. 2, Bank może zamieścić 
zawiadomienie opisane w ust. 1, w postaci komunikatu wy wieszanego 

w placówkach Banku lub zamieszczanego na stronie internetowej 

Banku. 
5. Jeżeli przed proponowany m dniem wejścia w ży cie zmian posiadacz 

rachunku nie dokona wy powiedzenia umowy  lub nie zgłosi sprzeciwu, 

uznaje się, że zmiany  zostały  przy jęte i obowiązują strony  od dnia 

wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie. 
6. Bank zawiadamiając o zmianach, o który ch mowa w ust. 1, powiadamia 

jednocześnie posiadacza rachunku, że:  

1) jeżeli przed proponowaną datą wejścia w ży cie zmian posiadacz 

rachunku nie złoży  sprzeciwu wobec ty ch zmian, zmiany  
obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu 

o wprowadzonej zmianie; 

2) posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w ży cie zmian, 

wy powiedzieć umowę ze skutkiem naty chmiastowy m bez 
ponoszenia opłat; 

3) w przy padku, gdy  posiadacz rachunku złoży  sprzeciw, o który m 

mowa w pkt 1, i nie wy powie umowy , umowa ulega rozwiązaniu z 
dniem poprzedzający m dzień wejścia w ży cie proponowany ch 

zmian, bez ponoszenia opłat. 

7. Posiadacz może złoży ć oświadczenie o odmowie przy jęcia zmian, o 

który ch mowa w ust. 5, w postaci elektronicznej przy  uży ciu 
elektroniczny ch kanałów dostępu, pod warunkiem zapewnienia 

prawidłowej identy f ikacji posiadacza rachunku, jeżeli składanie takich 

oświadczeń mieści się w udostępniony m przez Bank zakresie 

f unkcjonalności usługi. 
8. Wy powiedzenie umowy  lub złożenie sprzeciwu oznacza jedy nie 

wy powiedzenie lub wy gaśnięcie jej w części doty czącej rachunku, 

którego doty czą zmiany  wskazane przez Bank w zawiadomieniu, chy ba 

że posiadacz rachunku wy raźnie zaznaczy  w swoim oświadczeniu, iż 
wy powiada umowę w całości. 

9. W razie sprzeciwu, o który m mowa w ust. 6 pkt 3, złożonego przez 

posiadacza rachunku w odniesieniu do rachunku lokaty , do końca 

okresu umownego strony  związane są postanowieniami w brzmieniu 
obowiązujący m przed wprowadzeniem zmian.  

10. Wy powiadając umowę lub składając sprzeciw posiadacz rachunku 

zobowiązany  jest do zady sponowania środkami pieniężny mi 

zgromadzony mi na rachunku.  
11. W przy padku niezady sponowania środkami pieniężny mi 

zgromadzony mi na rachunku lub nie złożenia dy spozy cji, o której mowa 

w ust. 10, środki pieniężne zgromadzone na rachunku są po 
rozwiązaniu lub wy gaśnięciu umowy  w całości lub w części doty czącej 

rachunku bankowego, przeksięgowane na nieoprocentowany  rachunek 

techniczny . 

12. Jeżeli, w terminie określony m w ust. 5, posiadacz rachunku nie odmówi 
przy jęcia wprowadzonej przez Bank zmiany , uznaje się, że zmiana 

została przez niego przy jęta i obowiązuje strony  od dnia wskazanego w 

zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie. 

13. Postanowień ust. 1-12 nie stosuje się do zmiany  oprocentowania 
rachunków oprocentowany ch według zmiennej stopy  procentowej 

stanowiącej sumę stawki bazowej oraz marży  Banku, jeżeli zgodnie z 

umową wy sokość oprocentowania rachunku zmienia się wraz ze 

zmianą wskazanej stawki bazowej a nie ulega zmianie wy sokość marży  
Banku. 

Rozdział 14. Wyciągi z rachunku  
§ 67 

1. Bank inf ormuje posiadacza o wy sokości salda i dokony wany ch na 

rachunku operacjach, sporządzając wy ciągi na koniec miesiąca lub w 

inny ch terminach i w sposób uzgodniony  z posiadaczem rachunku, nie 

rzadziej jednak niż raz w miesiącu. 
2. Wy ciąg zawiera następujące inf ormacje:  

1)  dane umożliwiające identy f ikację transakcji płatniczej oraz 

w określony ch przy padkach odbiorcę i w stosowny ch przy padkach 

płatnika; 
2) kwotę transakcji płatniczej w walucie, której obciążono/uznano 

rachunek lub walucie w której zostało złożone zlecenie płatnicze;  

3) kwotę opłat i prowizji;  
4) kwotę naliczony ch odsetek; 

5) kurs walutowy  zastosowany  w danej transakcji przez Bank oraz o 

kwocie transakcji  przed/po przeliczeniu walut jeśli transakcja 

wiązała się z przeliczeniem waluty ; 
6) datę transakcji oraz dacie waluty  zastosowanej przy  obciążaniu 

rachunku; 

7) czy  środki zgromadzone na rachunku chronione są przez 

obowiązkowy  sy stem gwarantowania depozy tów.  
3. W razie korzy stania z elektroniczny ch kanałów dostępu, Bank może  

udostępnić posiadaczowi wy ciągi z rachunku w f ormie i w sposób 

właściwy  dla danego rodzaju kanału dostępu; w takim przy padku 

posiadacz zobowiązany  jest pobrać wy ciąg za pośrednictwem tego 
kanału i dokonać jego archiwizacji we własny m zakresie.  

4. Bank może udostępnić wy ciągi z rachunku w postaci elektronicznej, 

przesy łając je na adres elektroniczny  wskazany  przez posiadacza 
rachunku; w takim przy padku posiadacz zobowiązany  jest pobrać 

wy ciąg za pośrednictwem tego kanału i dokonać jego archiwizacji 

we własny m zakresie. 

5. W przy padku, gdy  posiadacz zobowiązał się do odbierania wy ciągów 
bankowy ch w placówce Banku prowadzącej rachunek, nieodebrane 

wy ciągi przechowy wane są przez okres 3 miesięcy  od daty  ich 

sporządzenia; po upły wie tego okresu nieodebrane wy ciągi bankowe są 

niszczone. 
6. Posiadacz rachunku powinien sprawdzać na bieżąco prawidłowość, 

podany ch w wy ciągu, operacji i wy sokości salda rachunku.  

7. W przy padku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, w ty m 

nieautory zowany ch, niewy konany ch lub nienależy cie wy konany ch 
transakcji płatniczy ch posiadacz rachunku zobowiązany  jest złoży ć 

reklamację na zasadach określony ch w § 49.  

8. W razie ujawnienia my lnego księgowania, spowodowanego błędem 
techniczny m, placówka Banku prowadząca rachunek ma prawo 

dokonać sprostowania we własny m zakresie.  

9. Podjęcie my lnie zaksięgowany ch kwot spowoduje odpowiedzialność 

cy wilną posiadacza rachunku. 

Rozdział 15. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy  
§ 68 

1. Umowa ramowa ulega rozwiązaniu, w przy padku:  

1) wy powiedzenia jej przez którąkolwiek ze stron – z upły wem 
ostatniego dnia okresu wy powiedzenia; 

2) porozumienia stron – w terminie określony m przez strony ;  

3) jeżeli w ciągu 24 miesięcy  od dnia odpowiednio zawarcia umowy  lub 

likwidacji ostatniego rachunku posiadacz nie otworzy ł żadnego 
rachunku – z upły wem tego terminu; 

4) złożenia sprzeciwu, o który m mowa w § 66 ust. 6 pkt 3 i braku 

wy powiedzenia umowy  przez posiadacza rachunku - z dniem 
poprzedzający m dzień wejścia w ży cie proponowany ch zmian;  

5) w przy padku umowy  zawartej na czas określony  z upły wem okresu, 

na jaki została zawarta; 

6) śmierci posiadacza rachunku (osoby  f izy cznej prowadzącej 
działalność gospodarczą, nie wpisanego do CEIDG/rolnika) - z 

chwilą powzięcia przez Bank inf ormacji o śmierci posiadacza;  



 

 

7) śmierci posiadacza rachunku (osoby  f izy cznej prowadzącej 

działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG);  
a) w przy padku nie ustanowienia zarządu sukcesy jnego  - z 

upły wem dwóch miesięcy  od dnia śmierci posiadacza rachunku  

lub z chwilą powzięcia przez Bank inf ormacji o śmierci 

posiadacza rachunku, w zależności od tego, które ze zdarzeń 
będzie późniejsze; 

b) w przy padku ustanowienia zarządu sukcesy jnego – z chwilą 

powzięcia przez Bank inf ormacji o wy gaśnięciu zarządu 

sukcesy jnego. 
2. Zarówno Bank jak i posiadacz rachunku mogą wy powiedzieć/rozwiązać 

za porozumieniem umowę rachunku lub kilku rachunków prowadzony ch 

w ramach Umowy  ramowej bez wy powiadania/rozwiązania Umowy  

ramowej. 
3. Umowa rachunku lokaty   ulega rozwiązaniu nadto w przy padku:  

1) wy płaty  przez posiadacza rachunku środków zgromadzony ch na 

rachunku przed upły wem okresu umownego - z dniem podjęcia 
środków pieniężny ch z rachunku;  

2) z dniem upły wu pierwszego okresu umownego lokaty , który  

przy pada po upły wie okresu wy powiedzenia – w razie 

wy powiedzenia umowy  w tej części przez Bank.  
4. Umowa rachunku innego niż rachunek lokaty  ulega rozwiązaniu nadto 

jeżeli w ciągu 24 miesięcy  nie dokonano na rachunku żadny ch obrotów, 

poza dopisy waniem odsetek, a stan środków pieniężny ch na ty m 

rachunku nie przekracza kwoty  minimalnej określonej w umowie lub 
regulaminie – z upły wem ostatniego dnia drugiego roku. 

5. W przy padku wy powiedzenia umowy  ramowej lub umów rachunków 

otwarty ch na czas określony , rachunki te nie ulegają odnowieniu w 

okresie wy powiedzenia. 
6. Umowa rachunku otwartego na czas określony  wy gasa z upły wem 

okresu umownego. 

7. Zobowiązanie Banku do udostępnienia usług bankowości elektronicznej 
oraz usług związany ch z kartami płatniczy mi oraz inny mi instrumentami 

płatniczy mi wy gasa z dniem śmierci posiadacza rachunku.  

§ 69 

1. Posiadacz rachunku może wy powiedzieć umowę:  
1) rachunku lokaty  – w każdy m czasie, ze skutkiem  

naty chmiastowy m; 

2) ramową/rachunku innego niż rachunek lokaty  – z zachowaniem 1-

miesięcznego terminu wy powiedzenia.  
2. Wy powiedzenie umowy  rachunku rozliczeniowego obejmuje również 

prowadzony  dla danego rachunku rozliczeniowego rachunek VAT, jeżeli: 

1) jest to jedy ny  rachunek VAT, a Bank nie prowadzi dla posiadacza 
inny ch rachunków rozliczeniowy ch;  

2) wy łącznie do tego rachunku rozliczeniowego prowadzony  by ł 

odrębny  rachunek VAT.   

3. Posiadacz rachunku nie może złoży ć dy spozy cji zamknięcia jedy nego 
rachunku VAT bez wy powiedzenia umowy  rachunku rozliczeniowego.   

4. Rachunek VAT nie może zostać zamknięty  jeżeli jest prowadzony , 

oprócz zamy kanego rachunku rozliczeniowego także dla innego 

rachunku rozliczeniowego. 
5. Strony  odpowiednio w umowie ramowej mogą ustalić inny , niż określony  

w ust. 1 pkt 2, termin wy powiedzenia. 

6. Wy powiedzenie umowy  ramowej/umowy  rachunku wy maga f ormy  

pisemnej pod ry gorem nieważności. 
§ 70 

Po upły wie okresu wy powiedzenia, Bank zastrzega niewy korzy stane blankiety  

czekowe, czeki, instrumenty  płatnicze, środki identy f ikacji elektronicznej oraz 
blokuje dostęp dla wszy stkich uży tkowników sy stemu do elektroniczny ch 

kanałów dostępu. 

§ 71 

1. Bank może wy powiedzieć umowę wy łącznie z ważny ch powodów, 
z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wy powiedzenia, 

z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Za ważne powody  uprawniające Bank do wy powiedzenia umowy  uważa 

się: 
1) podanie przez posiadacza nieprawdziwy ch inf ormacji przy  

zawieraniu umowy ; 

2) naruszenia przez posiadacza postanowień umowy , postanowień 

niniejszego regulaminu lub niedokonania spłat należny ch Bankowi 
prowizji, opłat czy  inny ch należności;  

3) gdy  zachodzi uzasadnione podejrzenie, że posiadacz wy korzy stuje 

lub ma zamiar wy korzy stać działalność Banku w celu ukry cia 
działań przestępczy ch lub dla celów mający ch związek z 

przestępstwem o charakterze skarbowy m, ekonomiczny m, 

gospodarczy m lub terrory sty czny m; 

4) niedostarczenie przez posiadacza/pełnomocnika inf ormacji lub 
dokumentów umożliwiający ch Bankowi zastosowanie środków 

bezpieczeństwa f inansowego zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy  oraz f inansowaniu terrory zmu;  

5) wy korzy stanie rachunku przez posiadacza/pełnomocnika do 
wprowadzania do obrotu wartości majątkowy ch pochodzący ch z 

nielegalny ch lub nieujawniony ch źródeł oraz f inansowania 

terrory zmu;  

6) objęcie posiadacza/pełnomocnika bądź strony  transakcji 
realizowanej na rachunku krajowy mi bądź między narodowy mi 

sankcjami, lub embargami ustanowiony mi przez Unię Europejską 

lub Organizację Narodów Zjednoczony ch;  
7) udostępniania założony ch rachunków osobom trzecim, bez zgody  i 

wiedzy  Banku; 

8) uzasadnione podejrzenie lub stwierdzenie f ałszerstwa instrumentu 

płatniczego, umy ślnego doprowadzenia do nieautory zowanej 
transakcji płatniczej lub naruszenie zasad jej uży tkowania;  

9) udostępnianie instrumentu płatniczego i PIN osobom 

nieuprawniony m; 

10)  udostępnianie środków identy f ikacji elektronicznej osobom 

nieuprawniony m; 
11)  brak obrotów przez nieprzerwany  okres 6 miesięcy , poza 

okresowy m dopisy waniem odsetek oraz pobieraniem prowizji (np. 

za prowadzenie rachunku); 

12)  dy sponowanie rachunkiem przez posiadacza niezgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

3. W przy padku określony m w ust. 2 pkt 1 i pkt 3 – 6 Bank może 

wy powiedzieć umowę w terminie naty chmiastowy m. 

4. W przy padku, gdy  na podstawie umowy  ramowej prowadzony  jest 
więcej niż jeden rachunek, wówczas Bank może wy powiedzieć ty lko 

umowę rachunku, nie wy powiadając umowy  ramowej,  z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wy powiedzenia, w przy padku:  

1) określony m w ust. 2 pkt 7-12; 

2) niespłacenia przez posiadacza rachunku powstałej na ty m 
rachunku należności przeterminowanej wraz z należny mi 

odsetkami w wy znaczony m przez Bank terminie.  

5. O powstaniu wy magalnej należności i obowiązku jej spłaty  Bank 

inf ormuje posiadacza pisemnie listem zwy kły m nie wcześniej niż w 7 
dniu braku spłaty . W przy padku dalszego utrzy my wania się 

niespłaconej należności, nie wcześniej niż w 30 dniu braku spłaty , Bank 

wy sy ła posiadaczowi wezwanie do zapłaty  w terminie 7 dni listem 

polecony m za zwrotny m potwierdzeniem odbioru. Brak spłaty  
należności w terminie 7 dni od otrzy mania wezwania przez posiadacza 

uprawnia Bank do wy powiedzenia umowy  rachunku. 

6. Wy powiedzenie umowy  Bank przesy ła posiadaczowi rachunku 

na podany  przez niego adres do korespondencji.  
7. Wy powiadając umowę Bank wzy wa posiadacza rachunku odpowiednio 

do: 

1) uregulowania należności wobec Banku, w tym wszelkich należności z 
ty tułu transakcji przeprowadzony ch przy  uży ciu karty  – jeśli by ły  

wy dane do rachunku – wraz z należny mi Bankowi odsetkami, opłatami 

i prowizjami; 

2) wskazania sposobu zady sponowania środkami pieniężny mi 
zgromadzony mi na rachunku. 

8. W przy padku nieuregulowania należności wobec Banku do końca 

okresu wy powiedzenia, Bank może wszcząć postępowanie sądowe.  

9. W przy padku rozwiązania umowy  z powodu jej nienależy tego 
wy konania przez posiadacza rachunku będącego posiadaczem karty  

lub uży tkownikiem sy stemu, Bank ma prawo przekazać inf ormacje o 

nim w zakresie określony m w art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy  o usługach 

płatniczy ch inny m wy dawcom instrumentów płatniczy ch; powy ższe 
inf ormacje może udostępniać wy dawcom instrumentów płatniczy ch 

i gromadzić w ty m celu insty tucja utworzona na podstawie art.  105 ust. 

4 ustawy  – Prawo bankowe. 
§ 72 

1. Posiadacz rachunku zobowiązany  jest wskazać Bankowi sposób 

zady sponowania saldem rachunku, jeżeli doszło do wy powiedzenia 

umowy  w całości lub w części doty czącej tego rachunku. 
2. Po rozwiązaniu lub wy gaśnięciu umowy  środki pieniężne, co do który ch 

posiadacz nie złoży ł dy spozy cji, o której mowa w ust. 1, podlegają 

przeksięgowaniu przez Bank na nieoprocentowany  rachunek 

techniczny . 
3. Przed zamknięciem rachunku rozliczeniowego, wy płata salda z 

rachunku VAT może nastąpić na:  

1) inny  rachunek VAT prowadzony  przez Bank dla posiadacza 

rachunku i przez niego wskazany ;  
2) rachunek rozliczeniowy , dla którego prowadzony  jest dany  rachunek 

VAT, na podstawie postanowienia właściwego organu wy danego 

zgodnie z ustawą VAT.  
4. Rachunek rozliczeniowy  i prowadzony  dla niego rachunek VAT zostają 

zamknięte, a środki z rachunku VAT Bank przekazuje zgodnie z 

dy spozy cją posiadacza rachunku, z zastrzeżeniem obowiązujący ch 

przepisów prawa na: rachunek rozliczeniowy  lub inny  rachunek VAT 
albo rachunek techniczny

3
. Przy  czy m rachunek rozliczeniowy  i 

prowadzony  dla niego rachunek VAT nie mogą zostać zamknięte, do 

momentu aż saldo na rachunku VAT nie będzie równe zeru.       

§ 73 
W razie rozwiązania lub wy gaśnięcia umowy  ramowej lub umowy  rachunku do 

którego wy dano kartę lub karty , Bank zastrzega wszy stkie wy dane do 

rachunku karty .  

§ 74 
Bank blokuje dostęp uży tkowników sy stemu do elektroniczny ch kanałów 

dostępu oraz zastrzega ich środki identy f ikacji elektronicznej w przy padku:  

1) rozwiązania lub wy gaśnięcia umowy /umowy  rachunku; 

2) śmierci posiadacza rachunku  (osoby  f izy cznej prowadzącej 

działalność gospodarczą/rolnika) z chwilą powzięcia przez Bank 

inf ormacji o śmierci posiadacza. 

Rozdział 16. Postanowienia końcowe 
§ 75 

1. O ile umowa nie stanowi inaczej, wszelką korespondencję skierowaną przez 

Bank uważa się za doręczoną w dniu jej otrzy mania przez posiadacza 
rachunku. 

2. Jeżeli pisma wy słane przez Bank na ostatni wskazany  przez 

posiadacza rachunku adres nie zostaną podjęte przez posiadacza 
rachunku niezwłocznie, uznaje się je za doręczone z dniem awizowania 

na ten adres.  

3. Posiadacz rachunku zobowiązany  jest do niezwłocznego inf ormowania 

na piśmie o każdej zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby , 
pod ry gorem skutków doręczenia określony ch w ust. 2.  

4. Wszelką korespondencję skierowaną przez posiadacza rachunku do 

Banku uważa się za doręczoną w chwili jej otrzy mania przez Bank.  

                                                 
3
 Opcja dostępna po wejściu w życie stosownych przepisów ustawowych w tym zakresie.  



 

 

5. Posiadacz rachunku zobowiązuje się do:  

1) niezwłocznego zawiadomienia Banku o zmianach dany ch 
mający ch wpły w na wy konanie umowy  oraz niniejszego 

regulaminu, w szczególności o zmianach doty czący ch statusu 

klienta insty tucjonalnego; 

2) udzielania na prośbę Banku wy jaśnień w sprawach związany ch z 
operacjami na rachunku. 

§76 

Nie mają zastosowania postanowienia Działu II i Działu III w zakresie 

wskazany m w art. 33 ustawy  o usługach płatniczy ch, o ile umowa  
lub regulamin nie stanowią inaczej. 

§ 77 

Niniejszy  regulamin na podstawie art. 109 ust. 2 Prawa bankowego jest 

wiążący  dla stron. 

 

Załącznik nr 1 

 

Zasady realizacji przelewów natychmiastowych w 

systemie Express Elixir 

§ 1 

1. Przelew naty chmiastowy  jest usługą polegającą na przekazaniu w 

czasie rzeczy wisty m środków pieniężny ch z rachunku prowadzonego w 

Banku na rachunek odbiorcy  przelewu, realizowaną w ramach sy stemu 
Express Elixir of erowanego przez KIR S.A. (Krajowa Izba 

Rozliczeniowa S.A.). 

2. Przelewy  naty chmiastowe realizowane są wy łącznie w złoty ch.  

3. Dy spozy cja przelewu naty chmiastowego może zostać złożona wy łącznie 
z datą bieżącą. 

§ 2 

1. Maksy malna kwota pojedy nczej transakcji przelewu naty chmiastowego 

ustalona jest na poziomie 50 000 złoty ch. 
2. Lista banków realizujący ch przelewy  naty chmiastowe dostępna jest na 

stronie internetowej KIR S.A. (www.expresselixir.pl). 

§ 3 
1. Dy spozy cja przelewu naty chmiastowego może zostać złożona 24 

godziny  na dobę, 7 dni w ty godniu .  

2. Dy spozy cja, o której mowa w ust. 1 zostanie przy jęta do realizacji, o ile:  

1) wartość jednej dy spozy cji przelewu naty chmiastowego nie 
przekracza limitu kwotowego dla pojedy nczej transakcji;  

2) w chwili złożenia przez zleceniodawcę dy spozy cji przelewu 

naty chmiastowego do realizacji, bank odbiorcy  przelewu dostępny  

będzie w sy stemie. 
3. W przy padku, gdy : 

1) bank odbiorcy  będzie niedostępny  w sy stemie;  

2) prawidłowa obsługa rozliczenia w sy stemie będzie niemożliwa z 
przy czy n techniczny ch, Bank niezwłocznie przekaże 

zleceniodawcy  komunikat o braku możliwości przy jęcia do 

realizacji dy spozy cji przelewu naty chmiastowego. 

4. Bank zastrzega sobie prawo do czasowego wy łączenia dostępności 
sy stemu, wy nikającej z przy czy n techniczny ch, uniemożliwiający ch 

prawidłową obsługę rozliczeń w sy stemie; komunikat o planowany ch 

przerwach w dostępności sy stemu zamieszczony  będzie na stronie 

internetowej Banku. 

 

Załącznik nr 2 

Instrumenty płatnicze i usługi mobilne  

 

Rozdział 1. Karty  
 
Wy dawanie i wznawianie kart i inny ch instrumentów płatniczy ch 

§ 1 

1. Bank wy daje karty  z f unkcją zbliżeniową.  

2. Karty  mogą by ć wy dawane do: 
1) rachunków rozliczeniowy ch w złoty ch;  

2) rachunków rozliczeniowy ch w walutach wy mienialny ch: EUR, GBP, USD 

lub  
inny ch rachunków wskazany ch przez Bank, z wy łączeniem rachunku VAT.  

3. Bank wy daje nie więcej niż jedną kartę tego samego ty pu dla 

jednego uży tkownika karty  do tego samego rachunku.  

4. Posiadacz rachunku może zwrócić się o wy danie karty  dla jednego 
lub wielu uży tkowników karty , który m udziela stosownego pełnomocnictwa do 

dy sponowania środkami na rachunku przy  uży ciu karty .  

5. Posiadacz rachunku/uży tkownik karty  ma możliwość wy łączenia 

f unkcji zbliżeniowej na karcie; warunkiem wy łączenia f unkcji zbliżeniowej jest 
dokonanie przez uży tkownika karty  transakcji sty kowej w terminalu POS lub 

bankomacie z uży ciem PIN. 

6. Po wy łączeniu f unkcji zbliżeniowej nie ma możliwości dokony wania 

kartą transakcji zbliżeniowy ch. 
7. W przy padku zmiany  decy zji, o której mowa w ust. 5, posiadacz 

rachunku ma możliwość włączenia f unkcji zbliżeniowej na karcie i 

dokony wania transakcji zbliżeniowy ch.  
8. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność za operacje 

dokonane przy  pomocy  wszy stkich kart wy dany ch do jego rachunku, na 

zasadach określony ch w regulaminie i umowie.  

9. Posiadacz rachunku/uży tkownik karty  ma prawo zablokowania  i 
ponownego odblokowania na karcie możliwości dokony wania transakcji w 

walutach inny ch niż PLN; warunkiem zablokowania /odblokowania jest 

wy łączenie/włączenie w Portf elu SGB tej f unkcjonalności .  

§ 2 

1. Dla każdej karty  ustalane są limity  dzienne wy płat gotówki i 

operacji bezgotówkowy ch; standardowe wartości ww. limitów obowiązujące w 
Banku podane są w Rozdziale 3  niniejszego załącznika.  

2. Posiadacz rachunku może określić inną wy sokość limitów, o 

który ch mowa w ust. 1 oraz ustalić indy widualną wy sokość limitu dla transakcji 

internetowy ch. 
3. Posiadacz rachunku, może wnioskować o indy widualne ustalenie 

limitów, o który ch mowa w ust. 1, z wy łączeniem limitu transakcji 

zbliżeniowy ch. 

§ 3 
1. Decy zję o wy daniu karty  oraz przy znaniu limitów dzienny ch karty  

podejmuje Bank. 

2. Bank może odmówić wy dania lub wznowienia karty  bez podania 

przy czy ny .  
3. O odmowie wy dania karty  Bank powiadamia posiadacza rachunku 

w ciągu 14 dni od daty  złożenia wniosku o kartę. 

§ 4 
1. Wznowienie karty  następuje automaty cznie, jeżeli na co najmniej 

45 dni przed upły wem terminu ważności karty , posiadacz rachunku/uży tkownik 

karty  nie złoży  oświadczenia o rezy gnacji ze wznowienia karty , z 

zastrzeżeniem ust. 4. 
2. Bank może zmienić numer karty  i numer PIN dla wznowionej karty ; 

w razie skorzy stania z tego uprawnienia, Bank powiadomi uży tkownika karty  o 

dokonanej zmianie. 

3. Wznowione karty  są wy posażone w f unkcję zbliżeniową; w 
przy padku wznowienia karty  w miejsce karty  bez f unkcji zbliżeniowej, Bank 

powiadomi posiadacza rachunku/uży tkownika karty  o dokonanej zmianie, a 

posiadacz rachunku/uży tkownik karty  ma możliwość wy łączenia f unkcji 

zbliżeniowej na karcie. 
4. W przy padku rezy gnacji ze wznowienia karty , uży tkownik karty  

niszczy  kartę, której termin ważności upły nął, przecinając kartę tak, aby  

uszkodzić pasek magnety czny  lub mikroprocesor oraz numer karty . 
§ 5 

1. W przy padku rezy gnacji z uży tkowania karty  w okresie jej 

ważności, posiadacz rachunku/uży tkownik karty  zgłasza powy ższy  f akt w 

f ormie pisemnej do Banku, który  po otrzy maniu zgłoszenia dokonuje 
zastrzeżenia karty . 

2. W przy padku, o który m mowa w ust. 1 kartę należy  zniszczy ć. 

§ 6 

Bank może wy dawać do rachunków rozliczeniowy ch inne karty  niż określone 
w niniejszy m regulaminie w oparciu o odrębne regulacje.  

 

Wysyłka PIN i karty 
§ 7 

1. PIN jest wy sy łany  posiadaczowi rachunku/uży tkownikowi karty  

SMS-em na wskazany  przez niego numer telef onu  

lub na adres podany  we wniosku o kartę; PIN jest generowany  i 
dy stry buowany  w taki sposób, że znany  on jest ty lko osobie, której imię i 

nazwisko znajduje się na karcie.  

2. PIN jest niezbędny  przy  korzy staniu z bankomatów oraz podczas 

dokony wania płatności w punktach handlowo-usługowy ch, w który ch 
wy magane jest potwierdzenie operacji przy  uży ciu PIN.  

3. Kolejne trzy  próby  wprowadzenia błędnego PIN  powodują 

zatrzy manie karty ; w przy padku zatrzy mania karty  posiadacz 

rachunku/uży tkownik karty  dokonuje zastrzeżenia karty  i może wy stąpić z 
wnioskiem do Banku o wy danie nowej karty .  

4. PIN wy maga szczególnej ochrony , nie może by ć zapisy wany  na 

karcie, przechowy wany  wraz z kartą lub podawany  do wiadomości inny ch 
osób. 

5. Bank nie ma możliwości odtworzenia PIN w przy padku jego 

zagubienia, zapomnienia lub nieotrzy mania PIN przez uży tkownika karty .  

6. W przy padku, o który m mowa w ust. 5, posiadacz 
rachunku/uży tkownik karty  może wy stąpić z wnioskiem o wy danie nowego 

PIN. 

7. Uży tkownik karty  może dokonać zmiany  PIN w bankomatach 

umożliwiający ch dokonanie takiej operacji.  
§ 8 

1. Karta (w ty m karta wznowiona) jest wy sy łana przesy łką pocztową 

na adres korespondency jny  posiadacza rachunku/uży tkownika karty ; istnieje 

możliwość odbioru karty  w placówce Banku w przy padku złożenia takiej 
dy spozy cji przez posiadacza rachunku. 

2. Posiadacz rachunku/Uży tkownik karty , odbierając kartę, 

zobowiązany  jest ją podpisać. 
3. Wy słana/wy dana karta jest nieakty wna – inf ormacja o sposobie 

akty wacji karty  przekazy wana jest przez Bank wraz z kartą; akty wacja karty  

może by ć dokonana, za pośrednictwem elektroniczny ch kanałów dostępu.  

4. Karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca wskazanego na 
karcie. 

§ 9 

W przy padku uszkodzenia karty  posiadacz rachunku może wy stąpić z 

wnioskiem o wy danie duplikatu karty  z doty chczasowy m PIN lub z nowy m PIN; 
uszkodzoną kartę należy  zniszczy ć.  

 

Zasady użytkowania kart 
§ 10 

Posiadacz rachunku/Uży tkownik karty  jest zobowiązany  do:  

1) przechowy wania i ochrony  karty , hasła uży wanego w usłudze 3D -

Secure oraz PIN, z zachowaniem należy tej staranności;  
2) ochrony  karty  i PIN przed kradzieżą, zgubieniem, zniszczeniem lub 

uszkodzeniem; 

3) nieprzechowy wania karty  razem z PIN oraz karty  razem z hasłem 

osobisty m uży wany m w usłudze 3D-Secure; 
4) nieudostępniania karty /urządzenia mobilnego, PIN i hasła 

uży wanego w usłudze 3D-Secure osobom nieuprawniony m; 

5) niezwłocznego zgłoszenia zniszczenia karty ;  



 

 

6) niezwłocznego zgłoszenia utraty , kradzieży , przy właszczenia albo 

nieuprawnionego uży cia karty /urządzenia mobilnego lub nieuprawnionego 
dostępu do karty , zgodnie z zasadami określony mi w § 25;  

7) przestrzegania postanowień umowy  oraz regulaminu;  

8) bieżącego monitorowania obciążeń rachunku w zakresie transakcji 

dokonany ch przy  uży ciu karty  i zgłaszania w Banku wszelkich stwierdzony ch 
niezgodności lub nieprawidłowości; 

9) nieudostępniania urządzenia mobilnego z zainstalowany m 

Portf elem SGB osobom nieupoważniony m; 

10) aktualizowania aplikacji mobilnej na urządzeniu mobilny m, na 
który m został zainstalowany  Portf el SGB,  

11) aktualizowania oprogramowania anty wirusowego na urządzeniu 

mobilny m. 

§ 11 
Operacje przy  uży ciu karty  mogą by ć dokony wane w okresie jej ważności 

wy łącznie przez osobę, której imię i nazwisko znajduje się na karcie.  

 
Dokony wanie operacji 

§ 12 

1. Karta umożliwia dy sponowanie środkami na rachunku poprzez 

wy kony wanie operacji gotówkowy ch i bezgotówkowy ch w kraju i za granicą, 
wy magający ch autory zacji z zastosowaniem wy magany ch przez Bank metod 

uwierzy telniania. 

2. Dy sponowanie środkami na rachunku może odby wać się w drodze 

dokony wania operacji gotówkowy ch lub bezgotówkowy ch, w ty m transakcji 
zbliżeniowy ch lub inny ch czy nności określony ch w umowie lub w regulaminie 

w punktach akceptujący ch kartę oznaczony ch logo tożsamy m z 

umieszczony m na awersie i/lub rewersie karty , o który ch mowa w ust. 4-7.  

3. Operacji gotówkowy ch dokonuje się w:  
1) kasach banków, bankomatach lub terminalach POS;  

2) inny ch urządzeniach akceptujący ch kartę i umożliwiający ch 

wy płatę środków pieniężny ch;  
3) punktach handlowo-usługowy ch umożliwiający ch skorzy stanie z 

usługi cash back, jeżeli usługa ta została udostępniona przez Bank;  

pod warunkiem, że dane urządzenie umożliwia dokonanie operacji 

gotówkowej kartą. 
4. Operacje gotówkowe polegające na wpłacie środków pieniężny ch 

przy  uży ciu karty  dokonuje się we wpłatomatach Banku pod warunkiem, że 

dane urządzenie umożliwia dokonanie takiej wpłaty  gotówkowej kartą.  

5. Operacji bezgotówkowy ch dokonuje się w: 
1) terminalach POS; 

2) bankomatach; 

3) inny ch urządzeniach akceptujący ch kartę i umożliwiający ch 
dokony wanie płatności bezgotówkowy ch;  

4) w internecie.  

6. Operacji bezgotówkowy ch, polegający ch na dokonaniu przelewu 

na dowolny  rachunek, dokonuje się w bankomatach lub elektroniczny ch 
terminalach samoobsługowy ch, akceptujący ch karty  i umożliwiający ch 

dokony wanie przelewu. 

7.  Kartą można realizować:  

1) operacje z uży ciem karty  w celu dokonania:  
a) płatności za towary  i usługi w f ormie bezgotówkowej w punktach 

handlowo- usługowy ch akceptujący ch karty , wy posażony ch w terminale POS,  

b) wy płaty  gotówki w kasach banków i bankomatach,  

c) korzy stania z usługi cash back w punktach handlowo-usługowy ch 
akceptujący ch karty , wy posażony ch w terminale POS, 

z zastrzeżeniem postanowień ust.  15 

2)  operacje na odległość, tj. bez f izy cznego przedstawienia karty , w 
szczególności przy  zakupach za pośrednictwem telef onu, dokonany ch drogą 

pocztową lub poprzez internet, chy ba że regulamin stanowi inaczej. 

8. W przy padku dokony wania kartą operacji z uży ciem karty , o 

który ch mowa w ust. 7 pkt 1, autory zacja dokony wana jest poprzez:  
1) złożenie własnoręcznego podpisu na potwierdzeniu dokonania 

transakcji, albo 

2) poprzez  wprowadzenie prawidłowego PINu, 

 z zastrzeżeniem ust. 12. 
9. W przy padku dokony wania kartą operacji na odległość, o który ch 

mowa w ust. 7 pkt 2, następujący ch operacji:  

1) zapłaty  kartą za zamówione telef onicznie lub korespondency jnie 

towary  (operacje ty pu mail order/telephone order – MOTO); 
2) zapłaty  za zakupiony  towar za pośrednictwem internetu,  

autory zacja dokony wana jest poprzez podanie prawidłowego numeru karty , 

daty  jej ważności oraz  trzy cy f rowego kodu CVC2/CVV2, znajdującego się na 
rewersie karty  (trzy  cy f ry  nadrukowane na pasku do podpisu) 

10. Autory zacja dokonana jest odpowiednio z chwilą złożenia przez 

posiadacza rachunku/uży tkownika karty  własnoręcznego podpisu na 

dokumencie obciążeniowy m zgodnego z wzorem podpisu  na karcie, 
wprowadzenia PIN-u albo podania wy magany ch przez Bank inf ormacji; 

zatwierdzenie PIN-em lub podpisem nie jest wy magane w przy padku operacji 

określony ch w ust. 7 pkt 2 i ust. 1 

11. Bank stosuje silne uwierzy telnianie posiadacza 
rachunku/uży tkownika karty , w przy padku gdy  :  

1) uzy skuje dostęp do swojego rachunku w try bie on-line; 

2)  inicjuje transakcję płatniczą; 

3) przeprowadza za pomocą kanału zdalnego czy nność, która może 
wiązać się z ry zy kiem oszustwa związanego z wy kony wany mi usługami 

płatniczy mi lub inny ch naduży ć 

z zastrzeżeniem ust. 12. 
12. Bank może nie stosować silnego uwierzy telniania posiadacza 

rachunku/uży tkownika karty  w przy padku transakcji dokony wany ch poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczy m (EOG). 

13. W przy padku dokony wania karty  transakcji internetowy ch:  
1) zaleca się korzy stanie z zauf any ch komputerów posiadający ch 

aktualne oprogramowanie anty wirusowe; 

2) należy  sprawdzić czy  transmisja jest szy f rowana protokołem SSL 

(ang. Secure Socket Lay er), który  zapewnia pouf ność i integralność transmisji 
dany ch; 

3) nie należy  korzy stać z otwarty ch i niezabezpieczony ch sieci. 

14. W przy padku dokony wania transakcji na odległość: zapłaty  za zamówienia 

pocztowe, telef oniczne lub poprzez internet zaleca się korzy stanie z usług 
sprawdzony ch f irm dokonujący ch sprzedaży  na odległość i przy jmujący ch 

płatności kartami oraz zachowania szczególnej ostrożności.  

15. W przy padku dokony wania transakcji zbliżeniowy ch kartą zbliżeniową 

autory zacja polega na zbliżeniu karty  do czy tnika, w który m można dokonać 
transakcji zbliżeniowej, przy  czy m do kwoty  limitu pojedy nczej transakcji 

zbliżeniowej, określonej w załączniku nr 3 do  niniejszego regulaminu, nie jest 

wy magany  podpis ani PIN. 

16. Posiadacz rachunku/Uży tkownik karty  ma prawo do zablokowania i 
ponownego odblokowania na karcie transakcji dokony wany ch w walutach 

inny ch niż PLN; warunkiem zablokowania/odblokowania jest 

wy łączenie/włączenie w Portf elu SGB tej f unkcjonalności  .  
17. Karta nie może by ć wy korzy sty wana przez posiadacza 

rachunku/uży tkownika karty  do dokony wania transakcji sprzeczny ch z 

prawem, w ty m transakcji w ramach uczestnictwa w grach hazardowy ch w 

sieci internet, który ch organizator nie uzy skał zezwolenia wy maganego 
zgodnie z ustawą o grach hazardowy ch.  

18. Karta jest własnością wy dawcy  licencjonowanego. 

§ 13 

1. W dany m dniu posiadacz rachunku/uży tkownik karty  może 
dokonać kartą operacji do wy sokości dostępny ch środków, z uwzględnieniem 

limitów dzienny ch wy płat gotówki i transakcji bezgotówkowy ch, a w przy padku 

karty  umożliwiającej dokony wanie transakcji zbliżeniowy ch w oparciu o limity  

transakcji zbliżeniowy ch.  
2. Transakcje zbliżeniowe mogą by ć transakcjami dokony wany mi bez 

wery f ikacji salda, niepowodujący mi obniżenia dostępny ch środków.  

3. Transakcja może zostać zrealizowana zbliżeniowo powy żej kwoty  
limitu transakcji zbliżeniowej; w takim przy padku wy maga ona potwierdzenia 

podpisem lub PIN i powoduje blokadę dostępny ch środków w wy sokości 

autory zowanej kwoty , z zastrzeżeniem ust. 5.  

4. Korzy stanie z f unkcji zbliżeniowej karty , określonej w umowie, jest 
możliwe pod warunkiem dokonania pierwszej transakcji z uży ciem PIN.  

5. Niezależnie od wy sokości kwoty  transakcji zbliżeniowej może 

zaistnieć konieczność zrealizowania tej transakcji jako ty powej transakcji 

bezgotówkowej wy magającej potwierdzenia mimo, że zostały  spełnione 
wszelkie warunki do zrealizowania transakcji zbliżeniowej. 

6. W przy padku kilku kart wy dany ch do tego samego rachunku, 

f unkcjonują one w ramach dostępny ch środków.  
7. Każdorazowe dokonanie autory zacji w celu przeprowadzenia 

transakcji płatniczej powoduje, z zastrzeżeniem ust. 2, blokadę dostępny ch 

środków w wy sokości odpowiadającej kwocie autory zowanej transakcji na 

okres do 7 dni, bez względu na to, czy  transakcja doszła do skutku, przy  czy m 
blokada dostępny ch środków nie jest warunkiem konieczny m do zrealizowania 

przez Bank zleconej transakcji płatniczej. 

8. W przy padku, gdy  transakcja jest realizowana w oparciu o kartę 

płatniczą, a jej dokładna kwota nie jest znana w momencie, w który m 
posiadacz rachunku/uży tkownik karty  wy raża zgodę na wy konanie transakcji 

płatniczej. Bank może dokonać blokady  środków pieniężny ch na rachunku, 

jeżeli uży tkownik karty  wy raził zgodę na blokadę określonej kwoty  środków 

pieniężny ch. 
9. Posiadacz powinien zwracać uwagę na rzeczy wisty  poziom 

dostępny ch środków na rachunku tak, aby  dokony wać transakcji kartą ty lko do 

wy sokości salda.  
10. Bank obciąża rachunek do którego wy dano kartę, kwotą dokonanej 

transakcji w dniu otrzy mania transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego 

Banku. 

11. Jeżeli w ciągu 7 dni od daty  dokonania transakcji kartą Bank nie 
otrzy mał od agenta rozliczeniowego Banku transakcji płatniczej, blokada 

zostaje zniesiona; w takim przy padku obciążenie rachunku kwotą transakcji 

oraz odpowiednimi prowizjami nastąpi po upły wie 7-dniowego terminu, o 

który m mowa w zdaniu poprzedzający m, w dniu f akty cznego otrzy mania przez 
Bank transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego Banku. 

§ 14 

Podczas dokony wania płatności kartą, akceptant może żądać okazania 

dokumentu tożsamości, a posiadacz rachunku/uży tkownik karty  zobowiązany  
jest okazać taki dokument.  

§ 15 

1. W przy padku dokony wania transakcji bezgotówkowy ch lub 
gotówkowy ch przy  uży ciu kart wy dawany ch w sy stemie Visa i Mastercard, 

akceptant może pobrać od posiadacza rachunku dodatkową opłatę lub 

prowizję (tzw. surcharge); warunkiem jej pobrania jest poinf ormowanie płatnika 

przez akceptanta o wy sokości pobieranej opłaty  lub prowizji przed 
rozpoczęciem transakcji płatniczej; pobieranie opłaty  lub prowizji oraz jej 

wy sokość są niezależne od Banku. 

2. Posiadacz rachunku/Uży tkownik karty  wy danej w ramach 

organizacji płatniczej Mastercard może odebrać środki przekazane na kartę w 
ramach usługi Money Send, która polega na transf erze środków pomiędzy  

kartami; identy f ikacja rachunku oraz posiadacza rachunku/uży tkownika karty  

odby wa się na podstawie numeru karty .  

3. Posiadacz rachunku/Uży tkownik karty  wy danej w ramach 
organizacji płatniczej Visa może odebrać środki przekazane na kartę w 

ramach usługi Visa Direct, która polega na transf erze środków pomiędzy  

kartami; identy f ikacja rachunku oraz uży tkownika karty  odby wa się na 
podstawie numeru karty .  

§ 16 

1. Bank ma prawo kontaktować się z posiadaczem 

rachunku/uży tkownikiem karty  w celu potwierdzenia wy konania  
przez niego transakcji przy  uży ciu karty .  

2. Posiadacz rachunku/Uży tkownik karty  jest niezwłocznie 

inf ormowany  o odmowie realizacji transakcji poprzez wy świetlenie komunikatu 



 

 

przez urządzenia (bankomat, terminal POS) lub internetowy  sy stem 

transakcy jny , za pomocą którego dokonuje transakcji, lub przez akceptanta,  
o ile to możliwe, o przy czy nie odmowy  i procedurze sprostowania błędów, 

które spowodowały  odmowę, chy ba że powiadomienie takie jest 

niedopuszczalne z mocy  odrębny ch przepisów.  

 

Zasady rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart 
§ 17 

1. Bank obciąża rachunek, do którego wy dano kartę, kwotą transakcji 

dokonany ch przy  uży ciu wszy stkich kart wy dany ch na podstawie umowy  - w 
dniu otrzy mania inf ormacji od agenta rozliczeniowego Banku oraz 

wy nikający ch z tego ty tułu opłat i prowizji.  

2. Obciążenie rachunku z ty tułu rozliczania operacji dokonany ch w 

kraju i za granicą, opłat, prowizji lub należności związany ch z uży waniem 
karty , dokony wane jest w złoty ch.  

3. W dniu rozliczenia transakcji (obciążenia rachunku kwotami 

zrealizowany ch transakcji) posiadacz rachunku zobowiązany  jest zapewnić na 
rachunku środki w wy sokości zapewniającej pokry cie zrealizowany ch 

transakcji dokonany ch przy  uży ciu wszy stkich kart wy dany ch do jego 

rachunku, a także pokry cie wszelkich opłat i prowizji należny ch Bankowi z 

ty tułu uży tkowania kart. 
4. W przy padku przekroczenia dostępny ch środków na rachunku, 

posiadacz zobowiązany  jest niezwłocznie dokonać spłaty  zadłużenia.  

5. Bank wzy wa posiadacza do spłaty  zadłużenia, o który m mowa w 

ust. 4 utrzy mującego się powy żej 7 dni.  
6. Bank wy konuje transakcje w pełnej kwocie bez pomniejszania ich 

o należne prowizje i opłaty . 

7. Po otrzy maniu zlecenia płatniczego Bank wy konuje transakcję 

poprzez uznanie rachunku dostawcy  usług płatniczy ch akceptanta w terminie 
uzgodniony m między  Bankiem a dostawcą usług płatniczy ch akceptanta, a w 

przy padku wy płaty  gotówki w bankomatach –udostępnia środki niezwłocznie 

po otrzy maniu zlecenia wy płaty  środków.  
§ 18 

1. Rozliczanie operacji dokonany ch kartami wy dany mi do rachunków 

rozliczeniowy ch w PLN w walucie innej niż złoty , odby wa się po ich 

przeliczeniu na złote według następujący ch zasad:  
1) dla kart wy dany ch w ramach organizacji płatniczej Mastercard 

operacje w: 

a) euro przeliczane są na złote w dniu przetworzenia przez agenta 

rozliczeniowego Banku operacji otrzy manej od innego agenta rozliczeniowego 
według obowiązującego w poprzednim dniu roboczy m w SGB-Banku S.A. 

kursu sprzedaży  dewiz dla euro, 

b) walucie innej niż euro, przeliczane są na euro według kursów 
odpowiedniej organizacji płatniczej, następnie z euro na złote w dniu 

przetworzenia przez agenta rozliczeniowego Banku operacji otrzy manej od 

innego agenta rozliczeniowego, według obowiązującego w poprzednim dniu 

roboczy m w SGB-Banku S.A. kursu sprzedaży  dewiz dla euro,  
według tabeli kursów walut aktualnej na godzinę 15:00; 

2) dla kart wy dany ch w ramach organizacji płatniczej Visa operacje 

dokonane w walucie innej niż złoty , są przeliczane na złote przez i według 

kursów Visa; inf ormacja o zastosowany m kursie jest dostępna na stronie 
www.v isaeurope.com. 

2. Rozliczanie operacji dokonany ch kartami wy dany mi do rachunków 

bieżący ch prowadzony ch w walutach wy mienialny ch, dokonany ch w walucie:  

1) rachunku – obciążenie rachunku dokony wane jest w walucie 
rachunku; 

2) innej niż waluta rachunku – kwota transakcji przeliczana jest na 

walutę rachunku przez i według kursów organizacji płatniczej Mastercard; 
inf ormacja o zastosowany m kursie jest dostępna na stronie 

www.mastercard.com. 

3. W przy padku akceptanta, u którego możliwe jest dokonanie 

wy boru waluty  transakcji, uży tkownik karty  zostanie poproszony  przez 
akceptanta o wy bór waluty  transakcji z dostępnej listy  walut.  

4. W przy padku skorzy stania przez posiadacza 

rachunku/uży tkownika karty  z wy boru waluty , o który m mowa w ust. 3, 

transakcja dokonana w walucie innej niż waluta rachunku, do którego wy dana 
została karta, zostanie przeliczona po kursie stosowany m przez sieć 

akceptanta obsługującego punkt handlowo-usługowy  lub bankomat, a 

następnie na walutę rachunku według zasady  zgodnej odpowiednio z ust. 1 i 

ust. 2. 
5. Przed autory zacją transakcji, o której mowa w ust. 3, akceptant 

zaprezentuje posiadaczowi rachunku/uży tkownikowi karty  kwotę transakcji w 

walucie przez niego wy branej, a także zastosowany  kurs oraz prowizje 
związane ze skorzy staniem z wy boru waluty  transakcji. 

6. W przy padku, gdy  posiadacz rachunku/uży tkownik karty  skorzy sta 

z wy boru waluty  transakcji, jednocześnie wy raża zgodę na zastosowanie 

prezentowanego kursu walutowego i prowizji, o który ch mowa w ust. 5; Bank 
nie dy sponuje inf ormacją o prowizjach i kursie walutowy m, zastosowany ch 

przez akceptanta. 

§ 19 

Bank udostępnia  miesięczne zestawienia operacji, dokonany ch przy  uży ciu 
kart: 

1) na wy ciągu z rachunku – posiadaczowi rachunku; 

2) jako odrębne zestawienie – posiadaczowi rachunku/uży tkownikowi 

karty . 
§ 20 

1. Bank świadczy  usługę chargeback na wniosek posiadacza 

rachunku /uży tkownika karty  w przy padku, gdy :  
1) zakupiony  towar nie został dostarczony  zgodnie z umową;  

2) zakupiony  towar jest niezgodny  z opisem (umową) bądź uszkodzony ;  

3) zakupiona usługa nie została wy konana albo jest niezgodna z opisem 

(umową); 
4) dokonany  został zwrot towaru, ale nie nastąpił zwrot zapłacony ch środków 

pieniężny ch, 

5) rachunek karty  został obciążony  kwotą stanowiącą należność za usługę lub 

towar, które  
nie by ły  zamawiane lub naby wane przez posiadacza rachunku/uży tkownika 

karty .  

2. Bank przeprowadza usługę chargeback po podjęciu przez 

posiadacza rachunku/uży tkownika karty  działań w stosunku do akceptanta, 
mający ch na celu odzy skanie kwoty  transakcji lub dostarczenie towaru/usługi 

zgodnie z umową albo inny ch wy mogów, od który ch spełnienia uzależnione 

będzie uruchomienie usługi chargeback, jak zastrzeżenie karty .  

3. Posiadacz rachunku/uży tkownik karty  składa wniosek o usługę 
chargeback niezwłocznie po stwierdzeniu sy tuacji określonej w ust. 1 i 

podjęciu działań, o który ch mowa w ust. 2, zgodnie z zasadami określony mi w 

rozdziale 12 Regulaminu . 

4. Do wniosku o usługę chargeback należy  dołączy ć następujące 
dokumenty :  

1) potwierdzenie zawarcia umowy , zakupu towaru lub usługi; 

2) pisemne wy jaśnienie zawierające inf ormacje wskazane w rozdziale 
12 Regulaminu  

3) szczegółowy  opis zdarzenia oraz wy kaz niezgodności;  

4) inf ormację na temat działań podjęty ch wobec akceptanta (tj. co 

najmniej wskazanie: daty  i f ormy  kontaktu posiadacza rachunku/uży tkownika 
karty  z akceptantem, dany ch akceptanta, treści zgłoszonego żądania oraz 

odpowiedzi udzielonej przez akceptanta); 

5) inf ormację, czy  towar został zwrócony , a jeśli nie – jaka jest tego 

przy czy na, potwierdzenie odesłania otrzy manego towaru lub opis podjęty ch 
prób zwrotu towaru;,  

6) inf ormację o rezy gnacji z usługi bądź inny ch żądaniach 

skierowany ch do usługodawcy  oraz potwierdzenie rezerwacji, anulacji 

otrzy manej od usługodawcy  lub paragonu z inf ormacją o zwrocie środków 
pieniężny ch.  

5. Bank przeprowadza usługę chargeback zgodnie z 

między narodowy mi regulacjami organizacji płatniczej, której logo znajduje się 
na karcie wy korzy stanej do transakcji (Visa lub Mastercard), tj. na zasadach i 

w terminach wskazany ch przez te organizacje płatnicze.  

6. .Decy zja w sprawie zwrotu kwoty  transakcji posiadaczowi 

rachunku/uży tkownikowi karty  jest niezależna  
od Banku.Bank inf ormuje posiadacza rachunku/uży tkownika karty  o decy zji 

akceptanta, w terminie 5 dni roboczy ch  

od dnia jej otrzy mania; w przy padku stwierdzenia bezzasadności żądania 

zgłoszonego we wniosku o chargeback, kwota kwestionowanej transakcji nie 
jest zwracana. 

7. W przy padku świadczenia przez Bank usługi chargeback nie 

stosuje się postanowień  zawarty ch  
w § 52 ust.2-3 Regulaminu  

 

Usługa 3D Secure 
§ 21 

1. Usługa 3D-Secure jest usługą dodatkowego potwierdzania 

transakcji dokony wany ch kartą w serwisach internetowy ch, które wdroży ły  

usługę, poprzez wprowadzenie osobistego hasła, zdef iniowanego podczas 

akty wacji usługi. 
2. Usługa 3D-Secure f unkcjonuje pod nazwą Mastercard Secure 

Code lub Verif ied by  Visa i dostępna jest w serwisach internetowy ch 

certy f ikowany ch przez Visa i Mastercard. 

3. Warunkiem korzy stania z usługi 3D-Secure przy  dokony waniu 
transakcji w internecie jest jej dostępność w dany m serwisie internetowy m.  

4. W przy padku udostępnienia przez Bank możliwości dokony wania 

kartą operacji na odległość, tj. bez f izy cznego przedstawienia karty , przy  
operacjach zapłaty  za towar zakupiony  za pośrednictwem internetu, 

autory zacja polega na podaniu, w zależności od wy magań odbiorcy  w 

przy padku sklepów internetowy ch: 

1) of erujący ch usługę 3D-Secure – prawidłowego numeru karty , daty  
ważności i  cy f r nadrukowany ch na pasku do podpisu (tzw. CVV2 / CVC2) 

oraz dodatkowego hasła, o który m mowa w § 22 ust. 4; 

2) które nie udostępniły  usługi 3D-Secure –  prawidłowego numeru 

karty , daty  ważności i cy f r nadrukowany ch na pasku do podpisu (tzw. CVV2 / 
CVC2) albo prawidłowego numeru karty  i daty  ważności.  

§ 22 

1. Korzy stanie z usługi 3D-Secure jest dostępne po akty wacji usługi. 

2. Osoba posługująca się kartą akty wuje usługę przed dokonaniem 
pierwszej transakcji w internecie. 

3. Akty wacja usługi 3D-Secure dokony wana jest ty lko raz i wy maga 

od osoby , która posługuje się kartą potwierdzenia swojej tożsamości poprzez 
podanie dany ch osobowy ch, który mi dy sponuje Bank, z zastrzeżeniem ust. 5.  

4. W trakcie akty wacji usługi 3D-Secure osoba posługująca się kartą, 

zobowiązana jest do ustalenia osobistego hasła, wy korzy sty wanego do 

autory zowania transakcji dokony wany ch w internecie. 
5. Dla wskazany ch na stronie internetowej Banku kart akty wacja 

usługi 3D-Secure i autory zacja transakcji następuje za pomocą hasła SMS 

przesłanego  na numer telef onu wskazany  w Banku.  

6. Bank może zastosować inne metody  autory zacji transakcji 
dokonany ch w internecie, o czy m poinf ormuje osobę posługującą się kartą.  

7. Dla karty  Maestro, Visa Electron lub Visa Business Electron 

podczas akty wacji usługi 3D-Secure wy magane jest podanie dodatkowego 

hasła ty mczasowego. 
§ 23 

1. W trakcie akty wacji usługi 3D-Secure, poza ustaleniem hasła, o 

który m mowa w § 22 ust.4, konieczne jest również określenie wiadomości 
PAM (Personal Assurance Message).  

2. PAM jest komunikatem, wy świetlany m przy  dokony waniu transakcji 

w internecie, jako potwierdzenie autenty czności strony , na której dokony wana 

jest autory zacja przeprowadzanej transakcji.  
 

Zastrzeganie i blokowanie kart 
§ 24 



 

 

1. Karta może zostać zastrzeżona przez:  

1) Bank – zgodnie z postanowieniami § 27 ;  
2) posiadacza rachunku lub uży tkownika karty .  

2. Na wniosek posiadacza rachunku Bank może zastrzec wszy stkie 

karty  wy dane do rachunku. 

§ 25 
1. W przy padku utraty  karty , kradzieży , przy właszczenia albo 

nieuprawnionego uży cia karty  lub nieuprawnionego dostępu do karty , 

posiadacz rachunku/uży tkownik karty  powinien niezwłocznie telef onicznie 

zastrzec kartę, podając swoje dane personalne.   
2. Zastrzeżenia można dokonać przez całą dobę, przez siedem dni w 

ty godniu: 

1) u agenta rozliczeniowego Banku pod numerami telef onów:  

a)  z kraju – tel. (22) 515-31-50;  
b)  z zagranicy  – tel. 00 48 22 515-31-50 

wszy stkie rozmowy  są nagry wane. 

2) w aplikacji Portf el SGB oraz poprzez serwis internetowy .  
3. Numery  telef onów, o który ch mowa w ust. 2 pkt 1, dostępne są 

także w f ormie komunikatu w placówkach Banku, materiałach inf ormacy jny ch 

Banku lub na stronie internetowej Banku. 

4. Zastrzeżenie, o który m mowa w ust. 1, dokonane jest do końca 
terminu ważności karty , powodując brak możliwości dalszego posługiwania się 

kartą.  

5. Zastrzeżenie karty  nie może by ć odwołane.  

6. W przy padku zastrzeżenia utraconej karty , posiadacz rachunku 
może wy stąpić o wy danie nowej karty , bez konieczności podpisy wania nowej 

umowy . 

§ 26 

Posiadacz rachunku/Uży tkownik karty  nie może posługiwać się kartą 
zastrzeżoną, o której utraceniu/zniszczeniu powiadomił placówkę Banku, a 

odzy skaną kartę, która została zastrzeżona  winien zniszczy ć. 

§ 27 
1. Bank ma prawo zastrzec kartę w przy padku:  

1) wy gaśnięcia lub wy powiedzenia umowy ;  

2) uzasadniony ch przy czy n związany ch z bezpieczeństwem karty , 

tzn. podejrzenia, że inf ormacje zawarte na karcie zostały  lub mogły  zostać 
pozy skane przez osoby  nieuprawnione; 

3) podejrzenia nieuprawnionego uży cia karty  lub umy ślnego 

doprowadzenia do nieautory zowanej transakcji płatniczej.  

2. Bank inf ormuje posiadacza o zamiarze zastrzeżenia karty  z 
powodów określony ch w ust. 1 

pkt 2 i pkt 3, przed jej zastrzeżeniem, a jeżeli nie jest to możliwe – 

niezwłocznie po jej zastrzeżeniu, telef onicznie lub f aksem.  
3. Bank nie przekazuje inf ormacji o zastrzeżeniu, jeżeli przekazanie 

tej inf ormacji by łoby  nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub 

zabronione na mocy  odrębny ch przepisów.  

4. W sy tuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3, na wniosek 
posiadacza rachunku Bank wy daje nową kartę.  

5. Bank ma prawo zablokować kartę z przy czy n związany ch z 

bezpieczeństwem karty  w przy padku podejrzenia, że dane karty  zostały  lub 

mogły  zostać pozy skane przez osoby  nieuprawnione lub że kartą posługuje 
się osoba nieuprawniona, w związku z podejrzeniem nieuprawnionego uży cia 

karty  lub umy ślnego doprowadzenia do nieautory zowanej transakcji płatniczej.  

6. Bank inf ormuje posiadacza rachunku/uży tkownika karty  o zamiarze 

zablokowania karty  przed jej zablokowaniem,  
a jeżeli nie jest to możliwe ze względów bezpieczeństwa – niezwłocznie po jej 

zablokowaniu, telef onicznie lub f aksem. 

7. W przy padku potwierdzenia transakcji przez klienta Bank 
odblokowuje kartę, o czy m inf ormuje niezwłocznie posiadacza 

rachunku/uży tkownika karty  telef onicznie lub pisemnie; oświadczenie klienta, 

że nie potwierdza transakcji powoduje przekształcenie blokady  w zastrzeżenie 

karty . 

Rozdział 2. Instrumenty płatnicze – usługa BLIK  
§ 28 

1. Bank umożliwia korzy stanie z usługi BLIK na zasadach 

określony ch w niniejszy m załączniku do Regulaminu.  
2. Bank udostępnia usługę BLIK na podstawie wniosku złożonego 

przez posiadacza rachunku. 

3. Z usługi BLIK mogą korzy stać wy łącznie uży tkownicy , którzy  

posiadają ważną kartę oraz dokonali akty wacji usługi BLIK w Portf elu SGB, 
zgodnie z przewodnikiem po aplikacji udostępniony m na stronie internetowej 

Banku.  

4. W celu korzy stania z usługi BLIK uży tkownik powinien łącznie 
spełnić następujące wy magania:  

1) posiadać odpowiednio wy posażone urządzenie mobilne powiązane 

z numerem telef onu operatora sieci telef onii komórkowej, prowadzącego 

działalność na tery torium Rzeczy pospolitej Polskiej,  
2) posiadać rachunek w Banku, w ciężar którego będą realizowane 

transakcje BLIK,  

3) posiadać na urządzeniu mobilny m zainstalowaną aplikację Portf el 

SGB,  
4) akty wować usługę BLIK w Portf elu SGB,  

5) zaakceptować zasady  f unkcjonowania usługi.  

5. Uży tkownik jest zobowiązany  do korzy stania z usługi BLIK w 

sposób zgodny  z obowiązujący m prawem, niniejszy m regulaminem i 
przewodnikiem po Portf elu SGB. 

§ 29 

1. W ramach usługi BLIK mogą by ć realizowane następujące rodzaje 
transakcji:  

1) wy płata gotówki w bankomatach oznaczony ch znakiem BLIK,  

2) wy płata gotówki w ramach usługi cash back w punktach handlowo 

– usługowy ch akceptujący ch BLIK,  
3) płatność za towary  i usługi w polskich złoty ch:  

a) w terminalach POS u akceptantów oznaczony ch znakiem BLIK,  

b) przez internet u akceptantów oznaczony ch znakiem BLIK,  

4) przelew BLIK .  

2. Uży tkownik może realizować transakcje w ramach usługi BLIK do 
wy sokości salda dostępnego na rachunku i w ramach limitów określony ch dla 

transakcji BLIK.  

3. Bank udostępnia inf ormacje o aktualnie obowiązujący ch limitach 

BLIK w niniejszy m załączniku do  regulaminu, aplikacji Portf el SGB i na stronie 
internetowej Banku.  

Realizacja transakcji dokony wany ch w usłudze BLIK 

§ 30 

1. Transakcje w usłudze BLIK: 
1) mogą by ć dokony wane w polskich złoty ch,  

2) są rozliczane na rachunkach prowadzony ch w polskich złoty ch.  

2. Dokonując transakcji w usłudze BLIK, uży tkownik zobowiązany  jest 

do jej autory zacji na zasadach opisany ch w ust. 4.  
3. Za moment otrzy mania przez Bank zlecenia płatniczego 

doty czącego transakcji BLIK uznaje się moment dokonania autory zacji 

transakcji BLIK przez uży tkownika.  
4. Uży tkownik dokonuje autory zacji transakcji BLIK – u akceptantów:  

1) wy posażony ch w terminal POS, wy konując następujące czy nności:   

a) uruchamia Portf el SGB z uży ciem kodu PIN dla aplikacji lub 

logowania biometry cznego,  
b) generuje kod BLIK w Portf elu SGB,  

c) wprowadza kod BLIK na terminalu POS,  

d) potwierdza transakcję BLIK w Portf elu SGB,  

2) umożliwiający ch dokonanie transakcji BLIK w internecie, wy konując 
następujące czy nności:  

a) uruchomia Portf el SGB z uży ciem kodu PIN dla aplikacji lub logowania 

biometry cznego,  

b) generuje kod BLIK w Portf elu SGB,  
c) wprowadza kod BLIK na stronie internetowej,  

d) potwierdza transakcję BLIK w Portf elu SGB.  

5.  Bank realizuje transakcje BLIK: 
1)  przez całą dobę, 

2)  w dniu jej otrzy mania.  

6. Bank odmawia przy jęcia realizacji transakcji BLIK w przy padku, gdy :  

1) rachunek wskazany  do usługi BLIK został zamknięty ,  
2) uży tkownik podał nieprawidłowe dane podczas autory zacji 

transakcji BLIK,  

3) uży tkownik przekroczy ł czas wskazany  w Portf elu SGB, w który m 

powinien dokonać zatwierdzenia transakcji,  
4) przekroczony  został czas ważności kodu BLIK,  

5) kwota transakcji jest wy ższa od limitu BLIK,  

6) kwota transakcji jest wy ższa od  środków dostępny ch na rachunku.  
7. Akceptant ma prawo odmówić przy jęcia transakcji BLIK w przy padku, gdy :  

1) uży tkownik podał nieprawidłowe dane podczas autory zacji transakcji,  

2) nie można uzy skać zgody  Banku na realizację transakcji BLIK.  

8. Anulowanie transakcji BLIK możliwe jest do momentu dokonania przez 
uży tkownika autory zacji transakcji BLIK; po dokonaniu autory zacji transakcji 

BLIK uży tkownik może anulować transakcję BLIK wy łącznie u akceptanta, o 

ile akceptant of eruje taką możliwość.  

§ 31 
Wy korzy sty wany  podczas autory zacji kod BLIK:  

1) jest kodem jednorazowy m ważny m maksy malnie 120 sekund od 

momentu jego wy generowania, a inf ormacja o zbliżający m się upły wie czasu 

jego ważności jest podawana w Portf elu SGB,  
2) wy gasa z upły wem czasu jego ważności lub z chwilą autory zacji 

transakcji BLIK, do której został wy generowany .  

§ 32 
1. Przelew BLIK : 

1) jest poleceniem przelewu wy kony wany m na podstawie dy spozy cji 

składanej w Portf elu SGB, 

2) polega na przekazaniu środków pieniężny ch na konto odbiorcy  
zarejestrowane w bazie powiązań sy stemu BLIK,  

3) jest realizowany  w czasie rzeczy wisty m w dniu złożenia dy spozy cji 

przelewu. 

2. Realizacja przelewów BLIK odby wa się wg następujący ch zasad: 
1) w sy stemie BLIK z jedny m numerem telef onu komórkowego może 

by ć powiązany  ty lko jeden rachunek płatniczy  odbiorcy  przelewu BLIK,  

2) otrzy my wanie przelewów BLIK na rachunek, o który m mowa w ust. 

1 wy maga wy rażenia przez uży tkownika w Portf elu SGB zgody  na powiązanie 
w sy stemie BLIK numeru telef onu komórkowego przy pisanego do BLIK z ty m 

rachunkiem; inf ormacja o ty m powiązaniu zostanie przekazana bankom 

uczestniczący m w sy stemie BLIK w celu realizacji przelewów BLIK;  
3) Bank uznaje kwotą otrzy manego przelewu BLIK rachunek 

uży tkownika prowadzony  w Banku, powiązany  w sy stemie BLIK z numerem 

telef onu, który  został wskazany  w dy spozy cji przelewu BLIK, jako jego 

unikatowy  identy f ikator.  
3. W przy padku zmiany  numeru telef onu komórkowego uży tkownik 

powinien dokonać aktualizacji numeru telef onu komórkowego przy pisanego do 

BLIK w Banku.  

4. Bezpośrednio po wy konaniu czy nności, o który ch mowa w ust. 3 
uży tkownik otrzy muje w Portf elu SGB inf ormację o powiązaniu nowego 

numeru telef onu komórkowego z rachunkiem przy pisany m dla przelewów 

BLIK.  

5. Uży tkownik może w każdy m czasie odwołać zgodę na powiązanie 
w sy stemie BLIK numeru telef onu komórkowego przy pisanego do BLIK z 

rachunkiem prowadzony m przez Bank.  

6. Jeżeli uży tkownik wy raził zgodę na otrzy my wanie przelewów BLIK 
a następnie odwołał tę zgodę to na rachunek przy pisany  do Portf ela SGB nie 

może otrzy my wać przelewów, który ch unikatowy m identy fikatorem jest numer 

telef onu.  

Zasady  bezpieczeństwa 
§ 33 

1. Uży tkownik jest zobowiązany  do:  



 

 

1) niezwłocznego zgłoszenia utraty , kradzieży , przy właszczenia albo 

nieuprawnionego uży cia urządzenia mobilnego, na który m znajduje się 
aplikacja Portf el SGB z usługą BLIK,  

2) niezwłocznego zgłoszenia nieuprawnionego uży cia Portf ela SGB z 

usługą BLIK, 

3) nieudostępniania Portf ela SGB z usługą BLIK i kodu BLIK osobom 
nieuprawniony m,  

4) przechowy wania urządzenia mobilnego, na który m został 

zainstalowany  Portf el SGB z usługą BLIK z zachowaniem należy tej 

staranności. 
2. Zgłoszenie utraty , kradzieży , przy właszczenia albo 

nieuprawnionego uży cia urządzenia mobilnego z zainstalowany m Portf elem 

SGB z usługą BLIK następuje: 

1) w oddziale Banku lub  
2) telef onicznie pod numerami telef onów:  

a) z kraju – tel. 61 647 28 46. lub 800 888 888;  

b) z zagranicy  – tel. 00 48 61 647 28 46 lub 48 800 888 888; 
wszy stkie rozmowy  są nagry wane.  

3. Numery  telef onów, o który ch mowa w ust. 2, dostępne są także w 

komunikacie zamieszczony m w placówkach Banku, materiałach 

inf ormacy jny ch Banku  oraz na stronie internetowej Banku.  
4. Na podstawie zgłoszenia, o który m mowa ust. 2, Bank zastrzega 

usługę BLIK.  

5. Zastrzeżenie dokonane jest bezterminowo, powodując brak 

możliwości dalszego korzy stania z doty chczasowej usługi BLIK.  
6. Zastrzeżenie usługi BLIK nie może by ć odwołane.  

7. Po dokonaniu zastrzeżenia uży tkownik  może wy stąpić o dodanie 

nowej usługi BLIK. 

§ 34 
1. Ze względów bezpieczeństwa wy kony wania transakcji, Bank ma 

prawo wprowadzić kwotowe ograniczenia wy sokości limitów transakcji 

wy kony wany ch w ramach usługi BLIK.  
2. Wy sokość limitów transakcy jny ch wskazana jest w Rozdziale 3. 

§ 35 

1. Bank uprawniony  jest do czasowego zablokowania usługi BLIK w 

przy padku: 
1) uzasadniony ch przy czy n związany ch z bezpieczeństwem usługi 

BLIK,  

2) stwierdzenia dokonania lub próby  dokonania transakcji BLIK przez 

osobę nieuprawnioną, 
3) uży tkowania usługi BLIK w sposób niezgodny  z prawem,  

4) umy ślnego doprowadzenia do nieautory zowany ch transakcji BLIK.  

2. Uży tkownik  powinien dbać o należy te zabezpieczenie urządzenia 
mobilnego, na który m znajduje się Portf el SGB z usługą BLIK poprzez 

zainstalowanie aktualny ch legalny ch programów anty wirusowy ch.  

3. Nie należy  instalować na urządzeniu mobilny m nielegalny ch, 

nieznany ch programów, otrzy my wany ch pocztą e-mail lub pobrany ch ze stron 
internetowy ch.  

4. Bank nigdy  nie wy maga ujawnienia haseł oraz zainstalowania 

dodatkowego oprogramowania lub certy f ikatów.  

5. Uży tkownik nie powinien korzy stać z Portf ela SGB z usługą BLIK 
na urządzeniu mobilny m z usunięty mi f abry czny mi ograniczeniami 

sy stemowy mi. 

 

Rozdział 3. Portfel SGB  
 

Zasady  udostępniania, akty wacji i korzy stania z usług  

§  1 
1. Portf el SGB jest udostępniany  przez wy dawcę licencjonowanego.  

2. Uży tkownik  jest uprawniony  do korzy stania z Portf ela SGB 

zgodnie z zasadami określony mi w Przewodniku po Portf elu SGB.   

3. W celu umożliwienia f unkcjonowania Portf ela SGB uży tkownik  
powinien spełnić wy magania techniczne określone przez Bank w Przewodniku 

po Portf elu SGB, z uwzględnieniem zapewnienia dostępu do internetu, co 

może mieć wpły w na wy korzy sty wanie limitu transf eru dany ch i ewentualne 

ponoszenie niezależny ch od Banku opłat na rzecz dostawców internetu.  
4. Koszty  transmisji dany ch wy magany ch do pobrania, instalacji, 

uruchomienia i korzy stania z aplikacji są pokry wane przez uży tkownika  na 

podstawie umów zawarty ch przez niego z dostawcą internetu. 

5. Bank udostępnia inf ormacje o wy mogach techniczny ch, jak i o 
sposobie instalacji i obsługi Portf ela SGB w placówkach oraz na stronie 

internetowej Banku.  

6. Uży tkownik  jest zobowiązany  do korzy stania z Portf ela SGB w 
sposób zgodny  z obowiązujący m prawem, niniejszy m regulaminem i 

Przewodnikiem po Portf elu SGB. 

§  2 

1. Bank udostępnia  Portf el SGB w celu:  
1) dodania każdej karty  zbliżeniowej posiadacza 

rachunku/uży tkownika karty  do Portf ela SGB w celu umożliwienia 

dokony wania płatności kartą zainstalowaną na urządzeniu mobilny m  (karta 

stokenizowana); 
2) korzy stania z usługi BLIK; 

3) korzy stania z usług dodatkowy ch dla posiadaczy  

rachunków/uży tkowników kart.  

2. Warunkiem zainstalowania Portf ela SGB jest posiadanie 
urządzenia mobilnego pozwalającego na jego instalację oraz włączonego 

dostępu do bezprzewodowego internetu.  

3. Wy magania techniczne określone przez Bank i operatora, w ty m 
uwzględnienie dostępu do bezprzewodowego internetu, co może mieć wpły w 

na wy korzy stanie limitu transf eru dany ch i ewentualne ponoszenie 

niezależny ch od Banku opłat na rzecz dostawców internetu, warunkują 

prawidłową instalację i f unkcjonowanie Portf ela SGB.  
4. Zaleca się instalację na urządzeniu mobilny m aktualnego 

oprogramowania anty wirusowego. 

§  3 

1. W Portf elu SGB posiadacz rachunku/uży tkownik karty  może  

stokenizować zbliżeniową kartę debetową wy daną w postaci karty  plastikowej.  
2. Karta stokenizowana dodana do Portf ela SGB jest instrumentem 

płatniczy m umożliwiający m  dokony wanie transakcji:  

1) bezgotówkowy ch w kraju za granicą – autory zowany ch poprzez zbliżenie 

urządzenia mobilnego do terminala POS;  
2) gotówkowy ch w kraju i za granicą – autory zowany ch poprzez zbliżenie 

urządzenia mobilnego do bankomatu.  

3. Odstąpienie od umowy  o wy danie karty  lub umowy  ramowej, 

wy powiedzenie, rozwiązanie lub wy gaśnięcie którejkolwiek z powy ższy ch 
umów, skutkuje zastrzeżeniem karty  i powiązany ch z nią tokenów oraz 

usunięciem karty  z Portf ela SGB przez Bank.  

4. Numer karty , PIN i limity  transakcji, w przy padku karty  

stokenizowanej są takie same jak w przy padku karty  wy danej w postaci 
plastiku; zmiana PIN-u lub limitów karty  plastikowej skutkuje taką samą 

zmianą w stosunku do karty  stokenizowanej.  

5. Transakcje dokonane kartą stokenizowaną obciążają ten sam 
rachunek, do którego została wy dana karta w postaci plastikowej.  

6. W przy padku stokenizowania w Portf elu SGB więcej niż jednej 

karty  zbliżeniowej, uży tkownik, powinien wy brać w aplikacji mobilnej kartę, 

którą będzie dokony wać  transakcji za pomocą urządzenia mobilnego; w 
przy padku niedokonania wy boru realizacja transakcji nastąpi kartą 

stokenizowaną dodaną do Portf ela SGB i ustawioną jako domy ślna do 

dokony wania transakcji.  

7. Bank ma prawo zablokować możliwość dokony wania transakcji 
zbliżeniowy ch za pomocą karty  stokenizowanej w Portf elu SGB ze względu 

na:  

1) uzasadnione przy czy ny  związane z bezpieczeństwem karty  dodanej do 

Portf ela SGB lub urządzenia mobilnego, na który m została dodana karta 
stokenizowana,  

2) podejrzenie nieuprawnionego uży cia karty  stokenizowanej dodanej do 

Portf ela SGB lub umy ślnego doprowadzenia do nieautory zowanej transakcji 
zbliżeniowej.  

8. Bank odblokuje niezwłocznie możliwość dokony wania transakcji 

zbliżeniowy ch kartą stokenizowaną w Portf elu SGB, jeżeli przestaną istnieć 

podstawy  do utrzy my wania blokady , wy mienione w ust. 7.  
9. Posiadacz rachunku /uży tkownik karty  stokenizowanej w Portf elu 

jest zobowiązany  zgłosić Policji f akt nieuprawnionego uży cia lub dostępu do 

karty  stokenizowanej w Portf elu SGB lub utraty , kradzieży  lub przy właszczenia 

urządzenia mobilnego ze stokenizowaną kartą; zdarzenie, o który m mowa w 
zdaniu poprzedzający m powinno zostać niezwłocznie zgłoszone w Banku, jak 

również niezwłocznie powinna zostać zastrzeżona przez uży tkownika karty  - 

karta lub token.  
10. Zastrzeżenia karty  lub tokena, o który ch mowa w ust. 9, można 

dokonać u agenta rozliczeniowego Banku, przez całą dobę, przez siedem dni 

w ty godniu, pod numerami telef onów:  

1) z kraju – tel. (22) 515-31-50;  
2) z zagranicy  – tel. 00 48 22 515-31-50; 

wszy stkie rozmowy  są nagry wane.  

Usługi  dodatkowe dostępne w Portf elu SGB 

1. Portf el SGB stanowi dodatkowy  elektroniczny  kanał dostępu, za 
pośrednictwem którego posiadacz rachunku/uży tkownik karty  może 

akty wować dostęp do inf ormacji w zakresie posiadany ch kart,  m.in. o 

dostępny ch środkach i historii operacji dokonany ch kartą,  

2. Bank może udostępnić dodatkowe usługi w Portf elu SGB 
wy magające autory zacji klienta kodem SMS wy słany m na numer telef onu 

komórkowego wskazany  przez posiadacza rachunku/uży tkownika karty   Bank 

może udostępnić inne środki autory zacji opisane w Przewodniku po Portf elu 
SGB. 

3. Szczegółowy  zakres usług dostępny ch w aplikacji mobilnej określa 

Przewodnik po Portf elu SGB. 

4. Przewodnik, o który m mowa w ust. 3 stanowi instrukcję 
uży tkowania Portf ela SGB i zmiany  w nim wprowadzone nie wy magają 

powiadamiania klienta w try bie przewidziany m dla regulaminu; aktualna treść 

Przewodnika po Portf elu SGB zamieszczona jest na stronie internetowej 

Banku oraz jest dostępna w placówkach Banku.  
5. Inf ormacja o możliwości rozszerzenia zakresu usług dostępny ch w 

Portf elu SGB przekazy wana jest w Portf elu SGB. 

6. Posiadacz rachunku/Uży tkownik karty  wnioskuje o usługi poprzez 

wprowadzenie do Portf ela SGB wy magany ch dany ch doty czący ch karty : nr 
karty , data ważności, kod CVC/CVV  

7. Celem akty wacji usług w Portf elu SGB Bank wy sy ła kod SMS na 

numer telef onu komórkowego klienta, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2, który  klient 
wprowadza do Portf ela SGB. 

8. Jeżeli klient nie wskazał w Banku numeru telef onu, o który m mowa 

w ust. 2, Bank w Portf elu SGB wskazuje numer, pod który m można dokonać 

telef onicznej akty wacji Portf ela SGB. 
9. Podczas akty wacji Portf ela SGB uży tkownik  nadaje kod dostępu 

do Portf ela SGB, który  może zostać przez niego zmieniony .  

10. Dostęp do Portf ela SGB może by ć czasowo zablokowany  przez 

uży tkownika w sposób analogiczny  dla zastrzeżeń kart opisany  w § 
25niniejszego załącznika.  

11. W przy padku zablokowania Portf ela SGB przez uży tkownika  

inf ormacje o sposobie postępowania w takiej sy tuacji zawarte są w 

Przewodniku, o który m mowa w § 1 ust. 2 niniejszego rozdziału.  
Rozdział 4. 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

Standardowe limity dzienne wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych 

dokonywanych  
przy użyciu kart debetowych  

 

 

Rodzaj karty  Dzienny limit  

wypłat 
gotówki 

Dzienny limit  

transakcji 
bezgotówkowyc

h 

Karty do rachunków  w  złotych 

 

Karty z funkcją 

zbliżeniow ą  

 

2.000 złotych 

 

5.000 złotych 

Karty do rachunków  rozliczeniow ych w  w alutach 

w ymienialnych 

Karty z funkcja 
zbliżeniow ą 

450EUR/400G
BP/550USD 

1100EUR/1000G
BP/1400USD 

Instrumenty płatnicze – usługa BLIK 

BLIK   - dzienny limit globalny 

 10.000 złotych 

2.000 złotych  5.000 złotych 

2.Limit kwotowy  pojedy nczej i łącznej kwoty  transakcji zbliżeniowej wy nosi 50 
złoty ch. Za granicą obowiązuje limit ilościowy  i wy nosi 3 transakcje.  

3.Limit kwotowy  pojedy nczej transakcji w usłudze BLIK bez potwierdzania 

PIN-em do aplikacji Portf el SGB wy nosi 50 złoty ch lub 3 transakcje.  

Załącznik nr 3 
do „Regulaminu świadczenia usług  

w zakresie prowadzenia rachunków  

bankowych dla klientów instytucjonalnych” 
 
 

Zasady  udostępniania i f unkcjonowania elektroniczny ch kanałów dostępu 

  
Rozdział 1. Udostępnienie i warunki korzy stania z usług bankowości 

elektronicznej 

 

§ 1 
1. Bank może świadczy ć usługi w zakresie obsługi produktów i usług 

za pośrednictwem następujący ch elektroniczny ch kanałów dostępu:  

1) bankowość elektroniczna (serwis internetowy ) - dostęp do 

rachunku poprzez sieć internet;  
2) serwis SMS uzy skiwanie krótkich inf ormacji tekstowy ch 

związany ch z operacjami 

na rachunku w f ormie wiadomości SMS.  
2. Bank umożliwia dostęp do inf ormacji o produktach i usługach oraz 

kontakt z konsultantami Banku przez Call Center.  

3. Wy kaz produktów i usług dostępny ch za pośrednictwem 

bankowości elektronicznej  
oraz warunki korzy stania z usług określa Przewodnik dla klienta publikowany  

na stronie internetowej Banku.  

4. Kanał www, o który m mowa w ust. 1 pkt 1, jest dostępny  w dwóch 

wariantach: 
1) wariant I - z jednoosobową lub wieloosobową autory zacją 

dy spozy cji; z zastrzeżeniem,  

że realizacja przelewu ty pu pay  by  link, zakładanie i zry wanie lokat, oraz 

złożenie dy spozy cji doładowania telef onu komórkowego wy magają 
każdorazowo jednoosobowej autory zacji złożonej dy spozy cji, z 

zastosowaniem wy magany ch przez Bank metod uwierzy telniania ;  

2) wariant II - z jedno lub wieloosobową autory zacją dy spozy cji dla 
wszy stkich rodzajów dy spozy cji z zastosowaniem wy magany ch przez Bank 

metod uwierzy telniania.  

 

§ 2 
1. Usługi bankowości elektronicznej mogą by ć udostępniane 

wy łącznie w przy padku posiadania przez posiadacza rachunku bieżącego 

prowadzonego w złoty ch; Bank może udostępnić elektroniczne kanały  dostępu 

dla posiadaczy  inny ch rachunków bez wy mogu posiadania wy żej 
wy mieniony ch produktów, o czy m poinf ormuje na stronie internetowej Banku.  

2. Zakres usługi może ulec zmianie na wniosek posiadacza 

rachunku. 

3. Posiadacz rachunku może wnioskować o udostępnienie kolejny ch 
usług i zawierać umowy  

za pośrednictwem elektroniczny ch kanałów dostępu o ile taki sposób został 

udostępniony   
przez Bank; inf ormacje o of ercie oraz dostępny ch sposobach zawierania 

umów określa Przewodnik dla klienta.  

4. Bank może udostępnić Kantor SGB dla uży tkownika sy stemu dla 

uży tkownika sy stemu korzy stającego z Wariantu I ; zasady  świadczenia usługi 
Kantor SGB w ramach usługi bankowości elektronicznej stanowią załącznik nr 

4 do regulaminu. 

5. Zakres usługi udostępniany  przez Bank uży tkownikowi sy stemu 

określa posiadacz rachunku  we wniosku.  
6. Bank może udostępnić uży tkownikowi sy stemu węższy  zakres 

usługi niż wy nikałby  

on z  wniosku, jeżeli decy zja Zarządu Banku o ograniczeniu zakresu usługi 

uzasadniona  
jest względami bezpieczeństwa Banku lub oceną doty chczasowej współpracy  

z posiadaczem rachunku. 

 

 
§ 3 

1. Bank może umożliwić korzy stanie z usługi przy  uży ciu ty ch samych 

środków identy f ikacji elektronicznej posiadaczowi rachunku, będącemu 

równocześnie posiadaczem/pełnomocnikiem do innego rachunku .  
2. Określone przez Bank standardowe limity  pojedy nczej operacji 

oraz limity  wszy stkich operacji dokony wany ch w ciągu dnia za pośrednictwem 

elektroniczny ch kanałów dostępu podane są w Rozdziale 7 niniejszy ch zasad.  

3. Posiadacz rachunku może wnioskować o indy widualne ustalenie 
limitów, o który ch mowa w ust. 2 

4. Bank może określić inną wy sokość limitów, o który ch mowa w ust. 

2. 
 

§ 4 

1.   

2. Zmiana zakresu usługi przez Bank wy maga zachowania warunków 
i try bu przewidzianego 

dla zmiany  regulaminu. 

 

§ 5 
Wszelkie oświadczenia woli składane wobec Banku przez uży tkownika 

sy stemu w postaci elektronicznej będą ważne i wiążące pod względem 

prawny m dla posiadacza rachunku, jeżeli przy  uży ciu środków identy f ikacji 

elektronicznej dokonana została poprawna identy f ikacja uży tkownika sy stemu 
składającego oświadczenie woli, z zastosowaniem wy magany ch przez Bank 

metod uwierzy telniania, przy  uwzględnieniu wy mogów silnego 

uwierzy telniania,  
o który m mowa w § 9 ust. 3 i ust. 5.  

§ 6 

1. Bank uruchamia usługi i akty wuje odpowiedni elektroniczny  kanał 

dostępu w terminie określony m w umowie.  
2. Korzy stanie z usługi możliwe jest po akty wowaniu elektroniczny ch 

kanałów dostępu 

po spełnieniu wy magań techniczny ch, określony ch dla każdego z kanałów w 

Przewodniku 
dla klienta, udostępniony m na stronie internetowej Banku oraz wy dawany m na 

ży czenie klienta przy  zawarciu umowy .  

3. W przy padku dokony wania transakcji przez  uży tkownika sy stemu:  
1) zaleca się korzy stanie z zauf any ch komputerów posiadający ch 

aktualne oprogramowanie anty wirusowe; 

2) należy  sprawdzić czy  transmisja jest szy f rowana protokołem SSL 

(ang. Secure Socket Lay er), który  zapewnia pouf ność i integralność transmisji 
dany ch; 

3) nie należy  korzy stać z otwarty ch i niezabezpieczony ch sieci.  

4. Uży tkownikiem sy stemu, niebędący m posiadaczem rachunku 

może by ć wy łącznie osoba, której posiadacz rachunku udzielił 
pełnomocnictwa stałego, chy ba że z treści umowy  wy nika inaczej; 

uży tkownikiem sy stemu może by ć również inna osoba wskazana przez 

posiadacza rachunku, niebędąca pełnomocnikiem stały m, którą posiadacz 

rachunku wskazał jako pasy wnego uży tkownika sy stemu.  
5. Warunkiem korzy stania z usługi jest obsługa plików cookies w 

przeglądarce internetowej; szczegółowe inf ormacje doty czące rodzaju 

stosowany ch plików cookies oraz celu 
ich wy korzy sty wania dostępne są na stronie internetowej Banku.  

 

§ 7 

1. Uży tkownik sy stemu/pasy wny  uży tkownik sy stemu ma obowiązek 
korzy stać  

z elektroniczny ch kanałów dostępu zgodnie z umową i regulaminem oraz 

zabezpieczy ć otrzy mane środki identy f ikacji elektronicznej przed dostępem 

osób trzecich i zapewnić pouf ność ty ch środków lub dany ch w nich zawarty ch.  
2. Z chwilą otrzy mania środków identy f ikacji elektronicznej, 

uży tkownik sy stemu/pasy wny  uży tkownik sy stemu przy jmuje do wiadomości, 

iż ze względów bezpieczeństwa poszczególny ch środków identy f ikacji 

elektronicznej nie wolno przetrzy my wać razem  
ze sobą. 

3. Bank zapewnia uży tkownikowi sy stemu należy tą ochronę 

indy widualny ch dany ch uwierzy telniający ch, o który ch mowa w § 9 ust. 6. 
Indy widualne dane uwierzy telniające  

są dostępne wy łącznie dla uży tkownika sy stemu uprawnionego do korzy stania 

z nich.  

4. Uży tkownik sy stemu/pasy wny  uży tkownik sy stemu uzy skuje 
dostęp do rachunku on-line  

za pomocą udostępniony ch środków identy f ikacji elektronicznej.  

 

Rozdział 2. Dy spozy cje składane za pośrednictwem elektroniczny ch kanałów 
dostępu 

 

§ 8 

1. Uży tkownik sy stemu może składać w sy stemie dy spozy cje z 
rachunków. 

2. Do dy sponowania rachunkami za pośrednictwem elektroniczny ch 

kanałów dostępu mają zastosowanie ogólne zasady  doty czące dy sponowania 
rachunkami określone w Rozdziale 2 regulaminu oraz postanowienia odrębne, 

doty czące poszczególny ch rodzajów rachunków z zastrzeżeniem postanowień 

§ 9 - § 13 niniejszy ch zasad oraz sposobu posługiwania się dany m 

elektroniczny m kanałem dostępu opisany m w Przewodniku dla klienta.  
3. Bank świadczy  usługę of erowaną przez integratorów płatności 

internetowy ch, którzy  inicjują płatności w f ormie przelewów ty pu pay  by  link we 

współpracy  z Bankiem w ramach  Wariantu I, o który m mowa w §1 ust. 4 pkt 1; 



 

 

ww. usługa może by ć świadczona w ramach Wariantu II po udostępnieniu 

usługi przez Bank, o czy m poinf ormuje na stronie internetowej Banku.  
4. Bank realizuje zlecenie płatnicze inicjowane przez dostawców 

świadczący ch usługę inicjowania transakcji płatniczej zgodnie z zapisami 

przy pisu nr 12 . 

5. Zgody  na wy konanie transakcji płatniczej uży tkownik sy stemu 
może udzielić również  

za pośrednictwem dostawcy  świadczącego usługę inicjowania transakcji 

płatniczej. 

6. W przy padku inicjowania transakcji przez dostawcę świadczącego 
usługę inicjowania transakcji lub przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem, 

posiadacz rachunku nie może odwołać zlecenia płatniczego po udzieleniu 

dostawcy  świadczącemu usługę inicjowania transakcji zgody  na zainicjowanie 

transakcji albo po udzieleniu odbiorcy  zgody  na wy konanie transakcji.  
7. Pasy wny  uży tkownik sy stemu nie może  autory zować dy spozy cji.  

8. Bank umożliwia składanie w serwisie internetowy m:  

1) wy mianę walut w Kantorze SGB uży tkownikom sy stemu, który m Bank 
udostępnił usługę 

2) wniosków o zainstalowanie terminala POS; Bank może udostępnić w 

serwisie internetowy m inne wnioski. 

 
 

 

§ 9 

1. Wszelkie dy spozy cje i zlecenia płatnicze w sy stemie, uży tkownik 
sy stemu składa Bankowi 

w postaci elektronicznej, po jego uwierzy telnieniu, w sposób umożliwiający  

Bankowi  

jego identy f ikację i zapoznanie się z treścią dy spozy cji; wy żej wy mienione 
dy spozy cje spełniają wy magania f ormy  pisemnej w zakresie, w jakim mają 

związek z czy nnościami bankowy mi.  

2. Po złożeniu dy spozy cji lub zlecenia płatniczego w sy stemie, 
uży tkownik sy stemu dokonuje ich autory zacji przy  uży ciu środków identy f ikacji 

elektronicznej,  

z zastosowaniem wy magany ch przez bank metod uwierzy telniania, z 

zastrzeżeniem ust. 3.  
3. Bank stosuje silne uwierzy telnianie , w przy padku gdy  uży tkownik 

sy stemu: 

1) uzy skuje dostęp do swojego rachunku w try bie on-line; 

2)  inicjuje transakcję płatniczą; 
3) przeprowadza za pomocą kanału zdalnego czy nność, która może 

wiązać się z ry zy kiem oszustwa związanego z wy kony wany mi usługami 

płatniczy mi lub inny ch naduży ć,  
za wy jątkiem sy tuacji nie wy magający ch silnego uwierzy telniania wskazany ch 

w ust 4.  

4. Bank może nie stosować silnego uwierzy telniania w następujący ch 

przy padkach: 
1) dostępu uży tkownika sy stemu do jednej z wy mieniony ch niżej 

pozy cji w try bie online  

lub do obu ty ch pozy cji bez ujawniania szczególnie chroniony ch dany ch 

doty czący ch płatności: 
a) salda rachunku, 

b) transakcji płatniczy ch przeprowadzony ch w ciągu ostatnich 90 dni  

za pośrednictwem rachunku, z zastrzeżeniem ust. 5;  

2) inicjowania transakcji, której odbiorca znajduje się na liście 
zauf any ch odbiorców utworzonej uprzednio przez uży tkownika sy stemu;  

3)  inicjowania kolejny ch transakcji należący ch do serii transakcji 

cy kliczny ch, opiewający ch 
na tę samą kwotę na rzecz tego samego odbiorcy ;  

4) jeżeli uży tkownik sy stemu inicjuje transakcję płatniczą w sy tuacji, 

gdy  płatnik  

i odbiorca są tą samą osobą f izy czną lub prawną i oba rachunki płatnicze są 
prowadzone  

przez tego samego dostawcę usług płatniczy ch prowadzącego rachunek;  

5) inicjowania zdalnej transakcji, którą Bank uzna za 

charaktery zującą się nikim poziomem ry zy ka zgodnie z mechanizmami 
monitorowania transakcji . 

5. Bank stosuje silne uwierzy telnianie uży tkownika sy stemu, jeżeli 

spełniony  jest który kolwiek  

z następujący ch warunków: 
1) uży tkownik sy stemu uzy skuje dostęp do inf ormacji określony ch w 

ust. 4 pkt 1 lit. a)  

w try bie online po raz pierwszy ; 
2) minęło więcej niż 90 dni odkąd uży tkownik sy stemu po raz ostatni 

uzy skał dostęp  

do inf ormacji określony ch w ust. 4 pkt 1 lit. b) w try bie online oraz odkąd 

ostatni raz zastosowano silne uwierzy telnianie uży tkownika sy stemu.  
6. Autory zacja dy spozy cji składany ch za pośrednictwem bankowości 

elektronicznej (serwisu internetowego) odby wa się poprzez podanie 

następujący ch dany ch uwierzy telniający ch:  

1) dla wariantu I, o który m mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 poprzez:  
a) hasła do tokena i aktualnego wskazania tokena lub  

b) uży cie aplikacji mobilnej Token SGB (Token SGB) i PINu do 

Tokena SGB; (wy mogi doty czące instalacji Tokena SGB na urządzeniu 

mobilny m opisane są w Przewodniku dla klienta)  lub 
c) kodem SMS i hasłem ; 

2) dla wariantu II, o który m mowa w § 1 ust. 4 pkt 2 poprzez uży cie: 

a) karty  chipowej oraz numeru PIN  lub 
b) aplikacji mobilnej Token SGB (Token SGB) i PIN do Tokena SGB, 

chy ba że Bank udostępni inne środki identy f ikacji elektronicznej, które są 

opisane 

w Przewodniku dla klienta. 
7. Autory zacja dokonana przez uży tkownika jest równoznaczna z 

poleceniem Bankowi dokonania określonej czy nności i stanowi podstawę jej 

dokonania. 

8. Bank przesy ła kody  autory zacy jne wy korzy sty wane przy  

stosowany ch metodach uwierzy telniania na numer telef onu komórkowego, 
który  uży tkownik sy stemu wskazał  

w umowie, karcie inf ormacy jnej lub  druku pełnomocnictwa.  

9. Bank może wprowadzić, wy cof ać oraz zmienić rodzaj stosowanego 

środka identy f ikacji elektronicznej poprzez udostępnienie ich uży tkownikowi 
sy stemu oraz zawiadomienie uży tkownika sy stemu o dokonanej zmianie; 

inf ormacja o stosowany ch środkach identy f ikacji elektronicznej jest 

zamieszczona w Przewodniku dla klienta oraz na stronie internetowej Banku.  

10. Uży tkownik sy stemu może zmienić metodę autory zacji na metodę 
za pomocą Tokena SGB  

za pośrednictwem CallCenter, jeśli wskazał w Banku nr telef onu 

komórkowego, o który m mowa w ust 8.  

 
§ 10 

Jeżeli z postanowień umowy , regulaminu lub obowiązujący ch przepisów 

prawa nie wy nika  
nic innego, chwilą złożenia przez uży tkownika sy stemu oświadczenia w 

postaci elektronicznej, 

w szczególności złożenia dy spozy cji lub dokonania jakiejkolwiek czy nności 

f akty cznej,  
jest moment zarejestrowania odpowiednich dany ch w sy stemie i przy jęcia tego 

oświadczenia  

przez serwer Banku. 

 
§ 11 

1. Realizacja dy spozy cji składany ch za pośrednictwem 

elektroniczny ch kanałów dostępu odby wa się na drodze elektronicznej, przy  

czy m uży tkownik sy stemu zobowiązuje się do stosowania zasad autory zacji 
obowiązujący ch dla danego elektronicznego kanału dostępu.  

2. Autory zowane zlecenie płatnicze nie może zostać odwołane, za 

wy jątkiem sy tuacji określony ch w § 24 ust. 6-9 regulaminu. 
 

§ 12 

1. Przy jęcie do realizacji dy spozy cji złożonej za pośrednictwem 

elektroniczny ch kanałów dostępu Bank potwierdza w f ormie inf ormacji 
wy sy łanej za pośrednictwem tego kanału.  

2. W przy padku nieprzy jęcia przez Bank dy spozy cji złożonej za 

pośrednictwem elektroniczny ch kanałów dostępu z powodu:  

1) jej niekompletności;  
2) złożenia dy spozy cji sprzeczny ch ze sobą;  

3) podania nieprawidłowego numeru rachunku odbiorcy ;  

4) braku środków pieniężny ch dla realizacji dy spozy cji;  
5) lub inny ch okoliczności uniemożliwiający ch jej przy jęcie przez 

Bank,  

uży tkownik sy stemu/ pasy wny  uży tkownik sy stemu otrzy ma za pośrednictwem 

elektronicznego kanału dostępu inf ormację o f akcie i przy czy nie 
niezrealizowania dy spozy cji w f ormie właściwej dla danego elektronicznego 

kanału dostępu lub od pracownika placówki Banku.  

 

§ 13 
1. Bank ma prawo odmowy  wy konania dy spozy cji złożonej i 

uwierzy telnionej w sy stemie w przy padku: 

1) gdy  zaistniałe okoliczności uzasadniają wątpliwości, co do:  

a) złożenia lub uwierzy telnienia dy spozy cji przez uży tkownika 
sy stemu, 

b) zgodności dy spozy cji z obowiązujący mi przepisami prawa;  

2) gdy  kwota lub kwoty  dy spozy cji oraz należne Bankowi prowizje i 
opłaty  przekraczają dostępne środki.  

2. Bank ma prawo odmowy  wy konania lub wprowadzenia 

dodatkowy ch ograniczeń 

i zabezpieczeń w stosunku do dy spozy cji składany ch za pośrednictwem 
elektroniczny ch kanałów dostępu, w przy padku wy stąpienia ważny ch 

okoliczności uniemożliwiający ch wy konanie ty ch dy spozy cji, tj. przeszkód 

natury  technologicznej, względów bezpieczeństwa lub sprzeczności treści 

dy spozy cji z wiążący mi uży tkownika sy stemu postanowieniami umów 
zawarty ch z Bankiem lub regulacjami obowiązujący mi w Banku. 

 

 

Rozdział 3. Korzy stanie z usług bankowości elektronicznej 
 

§ 14 

1. W celu korzy stania z usługi w ramach danego elektronicznego 
kanału dostępu, uży tkownik sy stemu/pasy wny  uży tkownik sy stemu 

zobowiązany  jest postępować zgodnie  

z Przewodnikiem dla klienta. 

2. W przy padku korzy stania przez uży tkownika sy stemu ze 
spersonalizowanego kanału telef onicznego Call Center wszy stkie rozmowy  są 

nagry wane. 

 

§ 15 
1. Za pośrednictwem elektroniczny ch kanałów dostępu uży tkownik 

sy stemu/ pasy wny  uży tkownik sy stemu uzy skuje dostęp do wszy stkich 

rachunków otwarty ch przed dniem akty wowania usługi oraz do rachunków 

otwarty ch w terminie późniejszy m,  
po akty wowaniu usługi i otrzy maniu kompletu środków identy f ikacji 

elektronicznej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.  

2. Bank, na wniosek posiadacza rachunku, może ograniczy ć dostęp 
do rachunków, za pośrednictwem elektroniczny ch kanałów dostępu.  

 

 

Rozdział 4. Ograniczenia w korzy staniu z usług bankowości elektronicznej 
 

§ 16 



 

 

1. Bank jest zobowiązany  zablokować dostęp do sy stemu w jedny m z 

następujący ch przy padków: 
1) złożenia przez uży tkownika sy stemu/pasy wnego uży tkownika 

sy stemu dy spozy cji zablokowania dostępu do sy stemu;  

2) zastrzeżenia środka identy f ikacji elektronicznej;  

3) kolejnego trzy krotnego wpisania nieprawidłowego hasła dostępu,. 
2. Bank ma prawo częściowo ograniczy ć lub zablokować dostęp do 

sy stemu i/lub czasowo zablokować wy konanie dy spozy cji w następujący ch 

przy padkach: 

1) uzasadniony ch przy czy n związany ch z bezpieczeństwem środka 
identy f ikacji elektronicznej tzn. uzy skania inf ormacji, iż dy spozy cje w sy stemie 

składane są przez osoby  nieuprawnione, z wy korzy staniem  środków 

identy f ikacji elektronicznej wy dany ch uży tkownikowi sy stemu;  

2) podejrzenia nieuprawnionego uży cia środka identy f ikacji 
elektronicznej lub umy ślnego doprowadzenia do nieautory zowanej transakcji 

płatniczej; 

3) powzięcia inf ormacji o zagrożeniu bezpieczeństwa dy spozy cji;  
4) dokony wania czy nności konserwacy jny ch sy stemu lub inny ch 

sy stemów teleinf ormaty czny ch związany ch z wy konaniem umowy , o czy m 

Bank z wy przedzeniem poinf ormuje klienta na stronie internetowej Banku;  

5) dokony wania czy nności mający ch na celu usunięcie awarii, usterek 
lub nieprawidłowości działania sy stemu lub inny ch sy stemów 

teleinf ormaty czny ch, związany ch z wy konaniem umowy ; 

6) wy miany  stosowany ch środków identy f ikacji elektronicznej, o czy m 

Bank  
z wy przedzeniem poinf ormuje klienta pisemnie lub na stronie internetowej 

Banku. 

3. Bank może uchy lić ograniczenie albo blokadę dostępu do sy stemu 

w przy padku, o który m mowa w ust. 2 pkt 1, jeżeli na wniosek złożony  przez 
posiadacza rachunku, Bank wy da uży tkownikowi sy stemu nowe środki 

identy f ikacji elektronicznej umożliwiające bezpieczne korzy stanie z usługi.  

4. W przy padkach, o który ch mowa w ust. 2 pkt 2-6, ograniczenie lub 
blokada dostępu  

do sy stemu i/lub czasowa blokada dy spozy cji następuje przez możliwie krótki 

okres niezbędny  

do usunięcia przy czy ny  ograniczenia lub blokady .  
5. W przy padkach, o który ch mowa w ust. 2 pkt 2-3 uchy lenie: 

1) ograniczenia lub blokady  dostępu do sy stemu następuje na 

podstawie telef onicznej 

lub złożonej w siedzibie lub dowolnej placówce Banku dy spozy cji klienta;  
2) czasowej blokady  dy spozy cji następuje po telef oniczny m lub 

pisemny m kontakcie pracownika Banku z klientem i po potwierdzeniu przez 

klienta złożonej dy spozy cji. 
 

Rozdział 5. Zastrzeganie środków identy f ikacji elektronicznej 

 

§ 17 
1. Środek identy f ikacji elektronicznej może zostać zastrzeżony  przez:  

1) Bank - zgodnie z postanowieniami § 18; 

2) uży tkownika sy stemu/ pasy wnego uży tkownika sy stemu.  

2. Na wniosek posiadacza rachunku Bank może zastrzec wszy stkie 
środki identy f ikacji elektronicznej wy dane do rachunku.  

 

§ 18 

1. W przy padku utraty , kradzieży , przy właszczenia albo 
nieuprawnionego uży cia środka identy f ikacji elektronicznej lub 

nieuprawnionego dostępu do środka identy f ikacji elektronicznej uży tkownik 

sy stemu/pasy wny  uży tkownik sy stemu powinien niezwłocznie telef onicznie 
powiadomić o ty m f akcie Bank, podając swoje dane personalne; 

powiadomienie jest jednoznaczne z zastrzeżeniem tego środka. 

2. Zastrzeżenia, o który m mowa w ust. 1, można dokony wać 

osobiście w placówce Banku 
oraz za pośrednictwem Call Center lub pod inny mi numerami telef onów 

wskazany mi i aktualizowany mi przez Bank w f ormie komunikatu w placówkach 

Banku lub na stronie internetowej Banku. 

3. Bank ma prawo zmiany  numerów telef onów, pod który mi 
dokony wane są zastrzeżenia środków identy f ikacji elektronicznej; w razie 

skorzy stania z tego uprawnienia, Bank powiadomi uży tkownika 

sy stemu/pasy wnego uży tkownika sy stemu o dokonanej zmianie drogą 

elektroniczną na adres elektroniczny  wskazany  przez posiadacza rachunku 
lub  

w f ormie komunikatu przekazanego za pośrednictwem właściwego 

elektronicznego kanału dostępu. 
4. Zastrzeżenie, o który m mowa w ust. 1, nie może by ć odwołane i 

powoduje niemożność dalszego posługiwania się środkiem identy f ikacji 

elektronicznej.  

5. W przy padku zastrzeżenia środka identy f ikacji elektronicznej, 
posiadacz rachunku może wy stąpić z wnioskiem o wy danie nowego środka 

identy f ikacji elektronicznej. 

6. Do chwili otrzy mania powiadomienia, o który m mowa w ust. 1, 

Bank nie ponosi odpowiedzialności za inf ormacje uzy skane przez osoby  
trzecie lub operacje wy konane  

przez Bank na podstawie dy spozy cji złożony ch przez te osoby , jeżeli w wy niku 

nieuprawnionego uży cia przez te osoby  środków identy f ikacji elektronicznej, 

sy stem zidenty f ikował podmiot składający  oświadczenie woli, jako uprawniony  
do złożenia takiego oświadczenia woli zgodnie z umową.  

7. Uży tkownik sy stemu/pasy wny  uży tkownik sy stemu ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie skutki będące następstwem uży cia przez osoby  
nieuprawnione środków identy f ikacji elektronicznej lub niedopełnienia przez 

uży tkownika sy stemu obowiązków, o który ch mowa w niniejszy m paragraf ie.  

 

§ 19 
1. Bank ma prawo zastrzec środek identy f ikacji elektronicznej w 

przy padku: 

1)  wy gaśnięcia lub rozwiązania umowy ; 

2)  uzasadniony ch przy czy n związany ch z bezpieczeństwem środka 

identy f ikacji elektronicznej  
tzn. powzięcia inf ormacji o wejściu w posiadanie środków identy f ikacji 

elektronicznej osób nieuprawniony ch; 

3)  podejrzenia nieuprawnionego uży cia środka identy f ikacji 

elektronicznej lub umy ślnego doprowadzenia do nieautory zowanej transakcji 
płatniczej. 

2. Bank inf ormuje posiadacza o zamiarze zastrzeżenia środka 

identy f ikacji elektronicznej 

w przy padkach określony ch w ust. 1 pkt 2 i 3, przed jego zastrzeżeniem, a 
jeżeli  

nie jest to możliwe – niezwłocznie po jego zastrzeżeniu, telef onicznie lub 

f aksem. 

3. Bank nie przekazuje inf ormacji o zastrzeżeniu, jeżeli przekazanie 
tej inf ormacji by łoby  nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub 

zabronione na mocy  odrębny ch przepisów.  

  
 

 

 

 
 

Rozdział 6.  Udostępnianie inf ormacji na potrzeby  świadczenia usług 

inicjowania transakcji płatniczy ch i usług dostępu do inf ormacji o rachunku. 

Potwierdzanie dostępności środków na rachunku . 
 

§ 20 

1. Bank może udostępnić dostawcy  świadczącemu usługi dostępu do 

inf ormacji o rachunku,  
na podstawie wy rażonej przez uży tkownika sy stemu korzy stającego z serwisu 

internetowego, zgody  na dostęp do inf ormacji o rachunku oraz transakcjach 

na ty m rachunku w zakresie nie mniejszy m niż przez serwis internetowy .  
2. Dostęp do inf ormacji na rachunku, o który m mowa w ust 1. jest 

również możliwy   

w przy padku dostawców inicjujący ch transakcję płatniczą dla uży tkowników 

sy stemu korzy stający ch z serwisu internetowego.  
3. Bank na wniosek dostawcy  wy dającego instrumenty  płatnicze 

oparte na karcie płatniczej, niezwłocznie potwierdza dostępność na rachunku 

płatniczy m płatnika kwoty  niezbędnej  

do wy konania transakcji płatniczej realizowanej w oparciu o tę kartę jeżeli: 
1)  rachunek płatniczy  płatnika (uży tkownika sy stemu) jest dostępny  

on-line w momencie wy stępowania z wnioskiem oraz 

2) płatnik (uży tkownik sy stemu) udzielił Bankowi zgody  na udzielanie 
odpowiedzi  

na wnioski dostawcy  wy dającego instrumenty  płatnicze oparte na karcie 

płatniczej doty czące potwierdzenia, że kwota odpowiadająca kwocie 

określonej w transakcji płatniczej realizowanej w oparciu o tę kartę jest 
dostępna na rachunku płatniczy m płatnika (uży tkownika sy stemu), oraz 

3)  zgoda, o której mowa w pkt 2, została udzielona przed 

wy stąpieniem z pierwszy m wnioskiem doty czący m potwierdzenia.  

4. Dostawca wy dający  instrumenty  płatnicze oparte na karcie 
płatniczej może wy stąpić 

z wnioskiem, o który m mowa w ust. 3, jeżeli:  

1) płatnik (uży tkownik sy stemu) udzielił temu dostawcy  zgody  na 

wy stępowanie  
z wnioskiem, o który m mowa w ust. 3, oraz 

2) płatnik (uży tkownik sy stemu) zainicjował transakcję płatniczą 

realizowaną w oparciu  
o kartę płatniczą na daną kwotę przy  uży ciu instrumentu płatniczego opartego 

na tej karcie wy danego przez danego dostawcę, oraz 

3) dostawca uwierzy telni siebie wobec Banku przed złożeniem 

wniosku, o który m mowa  
w ust. 3, oraz w sposób bezpieczny  porozumiewa się z Bankiem.  

5. Potwierdzenie, o który m mowa w ust. 3, polega na udzieleniu 

odpowiedzi „tak” albo „nie”  

i nie obejmuje podania salda rachunku. Odpowiedzi nie przechowuje się ani 
nie wy korzy stuje  

do celów inny ch niż wy konanie transakcji płatniczej realizowanej w oparciu o 

kartę płatniczą. 

6. Potwierdzenie, o który m mowa w ust. 3, nie umożliwia Bankowi 
dokonania blokady  środków pieniężny ch na rachunku płatniczy m płatnika.  

7. Płatnik (uży tkownik sy stemu) może zwrócić się do Banku o 

przekazanie mu dany ch identy f ikujący ch dostawcę, o który m mowa w ust. 4, 
oraz udzielonej odpowiedzi, o której mowa w ust. 5.  

8. Bank może odmówić dostawcy  świadczącemu usługę dostępu do 

inf ormacji o rachunku  

lub dostawcy  świadczącemu usługę inicjowania transakcji płatniczej dostępu 
do danego rachunku płatniczego z obiekty wnie uzasadniony ch i należy cie 

udokumentowany ch przy czy n związany ch z nieuprawniony m lub nielegalny m 

dostępem do rachunku przez takiego dostawcę, w ty m nieuprawniony m 

zainicjowaniem transakcji płatniczej. W takim przy padku Bank w uzgodniony  
sposób inf ormuje płatnika o odmowie dostępu do rachunku i jej przy czy nach. 

Inf ormacja ta, o ile jest to możliwe, jest przekazy wana płatnikowi przed 

odmową dostępu, a najpóźniej bezzwłocznie po takiej odmowie, nie później 

jednak niż w dniu roboczy m następujący m po dniu takiej odmowy , chy ba że jej 
przekazanie nie by łoby  wskazane z obiekty wnie uzasadniony ch względów 

bezpieczeństwa lub jest sprzeczne  

z odrębny mi przepisami. Dostawca prowadzący  rachunek umożliwia dostawcy  
świadczącemu usługę dostępu do inf ormacji o rachunku oraz dostawcy  

świadczącemu usługę inicjowania transakcji płatniczej dostęp do rachunku 

płatniczego niezwłocznie  

po ustaniu przy czy n uzasadniający ch odmowę. 
 

 

 



 

 

” 

 
Rozdział 7. Standardowe limity  pojedy nczej operacji oraz limity   

wszy stkich operacji w ciągu dnia  dokony wany ch  

za pośrednictwem elektroniczny ch kanałów dostępu 

 
Limit pojedy nczej operacji 

 200.000 złoty ch 

Limit wszy stkich operacji w ciągu dnia 

 300.000 złoty ch 
 

 

Limity  doty czą operacji na rachunku. W przy padku operacji dokony wany ch z 

rachunków  
w walucie obcej, innej niż PLN, kwota limitu przeliczana jest wg kursu 

średniego z dnia wy konania operacji.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


