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POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 . 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich Bank 
Spółdzielczy w Olsztynku oferuje usługę bankowości 
elektronicznej dla Posiadaczy rachunków bankowych. 

2. Dostawcą usługi bankowości elektronicznej dla klientów w 
BS Olsztynek jest Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie, 
al. Armii Krajowej 80. 

§ 2 . 
1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) autoryzacja - wyrażenie zgody na wykonanie transakcji 
płatniczej lub innej dyspozycji przez Posiadacza rachunku 
lub osobę przez niego upoważnioną do dysponowania 
środkami na rachunku; 

2) Bank - Bank Spółdzielczy w Olsztynku; 
3) dostawca usług – dostawca usług określonych w § 2 ust 

1 pkt 21 i 22 oraz dostawca świadczący wyłącznie usługę 
określoną w § 2 ust 1 pkt 21 , spełniający wymagania 
ustawy o usługach płatniczych; 

4) dzień roboczy – każdy dzień z wyjątkiem sobót i dni 
ustawowo wolnych od pracy; 

5) Godzina graniczna – godzina złożenia zlecenia 
płatniczego gwarantująca realizację tego zlecenia przez 
Bank zgodnie z terminami określonymi w wykazie Godzin 
granicznych realizacji przelewów; 

6) indywidualne dane uwierzytelniające- indywidualne 
dane zapewniane Użytkownikowi przez Bank do celów 
uwierzytelnienia; 

7) Kod identyfikacyjny: 
a) kod PIN (Personal Identification Number) stanowiący 

poufny numer lub inne oznaczenie, niezbędny do 
logowania oraz autoryzacji transakcji w aplikacji 
mobilnej mToken Asseco MAA,  

b) kod SMS – jednorazowy kod, służący do logowania w 
systemie bankowości internetowej lub do autoryzacji 
dyspozycji oraz transakcji płatniczych składanych w 
systemie bankowości internetowej w procesie 
silnego uwierzytelnienia; 

8) płatnik – osoba fizyczna składająca zlecenie płatnicze, w 
tym Posiadacz rachunku, Użytkownik; 

9) Posiadacz rachunku – osoba fizyczna, która zawarła z 
Bankiem Umowę, przy czym w przypadku rachunku 
wspólnego przez Posiadacza rachunku należy rozumieć 
każdego ze współposiadaczy rachunku; 

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

11) rachunek płatniczy – rachunek służący do wykonywania 
transakcji płatniczych oferowany i prowadzony przez 
Bank dla osób fizycznych; 

12) reklamacja – zgłoszenie zastrzeżenia dotyczącego usług 
świadczonych przez Bank skierowane do Banku przez 
Posiadacza rachunku; 

13) silne uwierzytelnienie - uwierzytelnianie zapewniające 
ochronę poufności danych w oparciu o zastosowanie co 
najmniej dwóch elementów należących do kategorii:  
a) wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie Użytkownik,  
b) posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie Użytkownik,  
c) cechy charakterystyczne Użytkownika,  

będących integralną częścią tego uwierzytelniania oraz 
niezależnych w taki sposób, że naruszenie jednego z tych 
elementów nie osłabia wiarygodności pozostałych; 

14) strona internetowa Banku – www.bsolsztynek.pl,  
15) system bankowości internetowej – system 

umożliwiający samoobsługowy dostęp do rachunków 
bankowych Posiadacza rachunku oraz dostęp do innych 
produktów bankowych za pomocą sieci Internet i 
przeglądarki internetowej,  

16) szczególnie chronione dane dotyczące płatności – dane, 
w tym indywidualne dane uwierzytelniające, które mogą 
być wykorzystywane do dokonywania oszustw, z 
wyłączeniem imienia i nazwiska oraz numery rachunku 
Posiadacza rachunku; 

17) środki dostępu do systemu bankowości internetowej – 
identyfikator Użytkownika, hasło aktywacyjne, hasło 
maskowalne, kod PIN i  kod SMS oraz Powiadomienia 
Push dostarczane w formie elektronicznej, umożliwiające 
uwierzytelnianie Użytkownika i autoryzacje transakcji 
płatniczych i innych dyspozycji w systemie bankowości 
internetowej; 

18) Tabela oprocentowania – obowiązująca w Banku Tabela 
oprocentowania produktów bankowych w Banku 
Spółdzielczym w Olsztynku, dostępna w placówce Banku 
lub na stronie internetowej Banku; 

19) Taryfa opłat i prowizji – obowiązująca w Banku Taryfa 
opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w 
Olsztynku dla klientów indywidualnych, dostępna w 
placówce Banku lub na stronie internetowej Banku; 

20) Umowa – Umowa rachunku bankowego, Umowa 
korzystania z Systemu Bankowości Internetowej: 

21) usługa dostępu do informacji o rachunku -  usługa on-
line polegająca na dostarczaniu skonsolidowanych 
informacji dotyczących:  
a) rachunku płatniczego Użytkownika prowadzonego u 

innego dostawcy, albo  
b) rachunków płatniczych Użytkownika prowadzonych 

u innego dostawcy albo u więcej niż jednego 
dostawcy; 

22) usługa inicjowania transakcji płatniczej - usługa 
polegająca na zainicjowaniu zlecenia płatniczego przez 
dostawcę świadczącego usługę inicjowania transakcji 
płatniczej na wniosek Użytkownika z rachunku 
płatniczego Użytkownika prowadzonego przez innego 
dostawcę; 

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

24) uwierzytelnienie – procedura umożliwiająca Bankowi 
weryfikację tożsamości Posiadacza 
rachunku/Użytkownika lub ważności stosowania danego 
instrumentu płatniczego, łącznie ze stosowaniem 
indywidualnych danych uwierzytelniających, 

25) Użytkownik – Posiadacz rachunku lub osoba fizyczna 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
która jest uprawniona do dysponowania rachunkiem w 
systemie bankowości elektronicznej w imieniu i na rzecz 
Posiadacza rachunku; 
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DOSTAWCY USŁUG 
§ 3 . 

1. Skorzystanie z usług określonych w § 2 ust. 1 pkt. 21-22 
oferowanych przez dostawców usług nie wymaga zgody 
Banku. 

2. Z usług, wskazanych w § 2 ust. 1 pkt. 21-22 może korzystać 
wyłącznie Użytkownik, o ile posiada dostęp on-line do 
danego rachunku płatniczego. 

3. Bank za zgodą Użytkownika może  przekazywać: 
1) informacje inne niż wymagane na podstawie niniejszego 

Regulaminu i wynikające z ustawy o usługach 
płatniczych, 

2) informacje z większą częstotliwością, niż jest wymagana 
na podstawie ustawy o usługach płatniczych, 

3) informacje wymagane na podstawie przepisów ustawy o 
usługach płatniczych za pomocą środków 
porozumiewania się innych niż określonych w umowie. 

Bank może pobierać opłaty za przekazywanie informacji 
określonych w niniejszym punkcie zgodnie z Taryfą opłat i 
prowizji. 

4. Użytkownik, niebędący Posiadaczem rachunku, może 
korzystać z usług określonych w § 2 ust. 1 pkt. 21-22 
oferowanych przez dostawców usług, zgodnie z nadanymi 
uprawnieniami do systemu bankowości internetowej. 

 
 

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 
§ 4 . 

1. Użytkownicy posiadający pełną zdolność do czynności 
prawnych otrzymują dostęp do systemu bankowości 
internetowej po złożeniu wniosku i podpisaniu Umowy   
o świadczenie usługi SBI. 

2. Umowę i wniosek o dostęp do systemu bankowości 
internetowej określający zakres uprawnień Użytkowników  
i opcjonalnie limity zleceń płatniczych podpisuje Posiadacz 
rachunku, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3. Posiadacz rachunku może w każdym czasie zmienić wysokość 
limitów określonych we wniosku, jak również wyzerować 
limity ze względów bezpieczeństwa. 

4. Wniosek o usługę bankowości elektronicznej dla Posiadacza 
rachunku, który ukończył 13. rok życia/jest osobą częściowo 
ubezwłasnowolnioną podpisuje  Posiadacz rachunku.  

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

6. Niezłożenie przez Posiadacza rachunku wniosku lub 
dyspozycji, o których mowa w ust. 5, niezwłocznie po 
zaistnieniu zmiany powoduje, że Posiadacz rachunku ponosi 
pełną odpowiedzialność za dalsze korzystanie z systemu 
bankowości internetowej przez Użytkowników. 

§ 5 . 
1. Bank za pomocą systemu bankowości internetowej 

udostępnia: 
1) informacje o stanie środków pieniężnych zgromadzonych 

na rachunkach bankowych; 
2) wykonywanie transakcji płatniczych; 
3) otwieranie i zarządzanie lokatami terminowymi,  

z oferty dostępnej w SBI. 
§ 6 . 

1. System bankowości internetowej dostępny jest dla 
Użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,  
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Bank zastrzega sobie możliwość wprowadzenia, za 
uprzednim powiadomieniem Posiadacza rachunku oraz 
Użytkowników, przerw w funkcjonowaniu systemu 
bankowości internetowej niezbędnych do wykonania 
czynności związanych z prawidłowym jego 
funkcjonowaniem, w tym konserwacją, ulepszeniem lub 
zabezpieczeniem. Bank zobowiązuje się opublikować 
powiadomienie na stronie internetowej Banku oraz na 
stronie logowania do systemu bankowości internetowej, co 
najmniej dzień przed planowaną przerwą. 

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

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

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

 
REALIZACJA DYSPOZYCJI KLIENTA 

§ 7 .   
1. Bank realizuje zlecenia płatnicze Klienta zgodnie z 

postanowieniami umowy rachunku bankowego. 
2. Jeżeli Użytkownik nie wskaże daty realizacji przelewu, 

dyspozycje przelewów realizowane są w następujących 
terminach: 
1) przelewy na rachunki bankowe prowadzone w Banku  

złożone w dni robocze do godz. 16:00 realizowane są w 
bieżącym dniu roboczym, a złożone po godz. 16:00 lub w 
dni wolne od pracy realizowane są w najbliższym dniu 
roboczym, 

2) przelewy na rachunki bankowe prowadzone w innych 
bankach krajowych złożone do godz. 14:30 realizowane 
są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po godz. 14:30 
lub w dni wolne od pracy realizowane są w najbliższym 
dniu roboczym. 

3. Dyspozycje zakładania lokat terminowych złożone w dni 
robocze do godz. 16:00 realizowane są w bieżącym dniu 
roboczym, a złożone po godz. 16:00 lub w dni wolne od 
pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym. 

4. Jeżeli podane przez Użytkownika parametry dyspozycji 
powodują, że nie może być ona zrealizowana, dyspozycja ta 
zostanie odrzucona, a Użytkownik będzie o tym niezwłocznie 
powiadomiony za pośrednictwem Systemu Bankowości 
Internetowej. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy: 
1) kwota zlecenia przelewu lub zakładanej lokaty 

terminowej przekracza środki dostępne na rachunku 
bankowym Klienta w chwili realizacji zlecenia, 

2) podany został nieprawidłowy numer rachunku. 
5. Bank identyfikuje odbiorcę przelewu wyłącznie na podstawie 

numeru rachunku bankowego wskazanego przez 
Użytkownika.  

6. Wszystkie dyspozycje złożone przez Użytkowników 
dokonywane są w imieniu i na rzecz Klienta. 

7. Za wszelkie szkody i straty spowodowane przez dyspozycje 
złożone przez Użytkownika w sposób niewłaściwy, a w 
szczególności opatrzone nieprawidłowymi numerami 
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rachunków bankowych lub błędnymi kwotami, 
odpowiedzialność ponosi Klient. 

8. Złożona dyspozycja przelewu nie może być odwołana. 
9. Wszystkie dyspozycje złożone przez Klienta są zabezpieczone 

przez Bank w sposób trwały i stanowią dowody w przypadku 
sytuacji spornych. 

 
 

ZASADY KORZYSTANIA I BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU 
BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 

§ 8 .   
1. W celu korzystania z systemu bankowości internetowej Bank 

wydaje Użytkownikom następujące środki dostępu: 
1) identyfikator Użytkownika; 
2) hasło aktywacyjne umożliwiające aktywację dostępu do 

systemu; 
3) hasło maskowalne 

2. Środki dostępu mogą stanowić uwierzytelnienie lub element 
silnego uwierzytelnienia  Użytkownika oraz element 
autoryzacji transakcji płatniczych i innych dyspozycji  
w systemie bankowości elektronicznej. 

3. Od dnia 14 września 2019 r. Bank nie stosuje tokena RSA. 
§ 9 . 

1. Wszystkie dyspozycje dotyczące dysponowania rachunkiem 
bankowym składane przez Użytkowników dokonywane są  
w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku. 

2. Informacje o wszystkich czynnościach wykonywanych przez 
Użytkowników są zabezpieczone przez Bank w sposób trwały 
i mogą stanowić dowód w przypadku spraw spornych 
dotyczących wykonania usług za pośrednictwem systemu 
bankowości internetowej. 

§ 10 . 
Użytkownicy autoryzują dyspozycje z użyciem silnego 
uwierzytelnienia za pomocą wydanych im środków dostępu do 
systemu bankowości internetowej poprzez: 
1) podanie  hasła wykorzystywanego w procesie logowania 
 wraz z kodem SMS lub 
2) akceptacji Powiadomienia Push wraz z kodem PIN w ramach 

uwierzytelnienia transakcji realizowanych w systemie 
bankowości internetowej , 

w przypadku transakcji płatniczych i innych dyspozycji, które 
wymagają silnego uwierzytelnienia. 
3) podanie identyfikatora Użytkownika wraz z hasłem 

maskowalnym oraz kodu SMS lub powiadomienia PUSH wraz 
z PIN-em w przypadku usługi określonej w § 2 ust. 1 pkt. 21-
22. 

§ 11 . 
1. Po aktywacji dostępu do systemu bankowości internetowej, 

każdy Użytkownik ustala własne hasło Użytkownika, które 
wraz z identyfikatorem Użytkownika umożliwia jego 
uwierzytelnianie. 

2. Po 90 dniach od ostatniej poprawnej zmiany hasła, 
Użytkownik zobowiązany jest do zmiany obecnie używanego 
hasła do logowania lub do uwierzytelnienia obecnie 
używanego hasła.  Każde z podjętych przez Użytkownika 
działań wymaga autoryzacji zgodnie z metodami opisanymi 
w §9 od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu lub od 
pierwszego skorzystania z systemu bankowości 
internetowej. 

3. Użytkownicy przechowują i skutecznie chronią środki 
dostępu do systemu bankowości internetowej 
z zachowaniem należytej staranności – w tym także należycie 
chronią komputery, z których korzystają z systemu 
bankowości internetowej. 

4. Użytkownicy zobowiązani są do nieudostępniania środków 
dostępu osobom nieuprawnionym. 

5. Identyfikator Użytkownika może być podany pracownikowi 
Banku w przypadku, kiedy Użytkownik składa w Banku 
dyspozycję, reklamację lub inne zgłoszenie. 

§ 12 . 
1. W przypadku utraty, kradzieży, wejścia w posiadanie lub 

podejrzenia wejścia w posiadanie środków dostępu do 
systemu bankowości internetowej przez osobę 
nieuprawnioną Użytkownik składa dyspozycję zablokowania 
dostępu do systemu bankowości internetowej.  
W imieniu osoby małoletniej dyspozycję składa 
przedstawiciel ustawowy. 

2. Dyspozycja może być złożona telefonicznie lub pisemnie  
w placówce Banku. 

3. Pracownik Banku potwierdza Użytkownikowi przyjęcie 
dyspozycji zablokowania, podając datę, godzinę, imię i 
nazwisko pracownika przyjmującego dyspozycję (w 
przypadku dyspozycji telefonicznych) lub wydając kopię 
dyspozycji (w przypadku dyspozycji pisemnej). 

4. Jeżeli dyspozycja zablokowania składana jest telefonicznie, 
warunkiem przyjęcia dyspozycji jest telefoniczna weryfikacja 
Użytkownika. Dyspozycję uważa się za przyjętą przez Bank  
w momencie pozytywnego dokonania takiej weryfikacji. 
Pracownik Banku może oddzwonić do Użytkownika pod 
znany Bankowi numer telefonu w celu potwierdzenia 
dyspozycji. 

5. Dyspozycja zablokowania wykonywana jest przez 
pracownika Banku niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji od 
Użytkownika, z zastrzeżeniem ust. 4. 

6. Dyspozycję zablokowania, o której mowa w ust. 1, każdy 
Użytkownik składa w odniesieniu do własnego dostępu. 

§ 13 . 
1. Dyspozycję odblokowania dostępu do systemu bankowości 

elektronicznej każdy Użytkownik składa w odniesieniu do 
własnego dostępu. Dyspozycja odblokowania składana jest 
przez Użytkownika pisemnie w placówce Banku.  

2. W przypadku zablokowania dostępu do systemu bankowości 
internetowej z powodu utraty, kradzieży, wejścia w 
posiadanie lub podejrzenia wejścia w posiadanie przez osobę 
nieuprawnioną, każdy Użytkownik składa w odniesieniu do 
własnego dostępu, pisemnie w placówce Banku, dyspozycję 
wydania nowych środków dostępu. 

§ 14 . 
1. Bank ma prawo zablokować dostęp poszczególnych 

Użytkowników do systemu bankowości internetowej  
w przypadku: 
1) naruszenia przez Użytkownika zasad określonych  

w Regulaminie lub Umowie; 
2) celowego wprowadzenia w błąd Banku przez Posiadacza 

rachunku przy zawieraniu Umowy; 
3) podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia 

przez Użytkownika lub osobę trzecią w związku  
z używaniem systemu bankowości internetowej. 

2. Bank informuje Posiadacza rachunku telefonicznie o 
zablokowaniu sytemu bankowości internetowej przed ich 
zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie 
po ich zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy 
przekazanie informacji o zablokowaniu systemu bankowości 
internetowej byłoby nieuzasadnione ze względów 
bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych 
przepisów. 

§ 15 . 
1. Użytkownicy systemu bankowości internetowej zobowiązani 

są na bieżąco sprawdzać prawidłowość składanych 
dyspozycji, w szczególności prawidłowość numerów 
uznawanych i obciążanych rachunków bankowych, a także 
statusy dyspozycji, a w przypadku wystąpienia 
nieprawidłowości powinni skontaktować się z Bankiem. 
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2. Reklamacje związane z funkcjonowaniem systemu 
bankowości elektronicznej, Użytkownik zgłasza niezwłocznie 
w sposób określony w Regulaminie otwierania i prowadzenia 
rachunków bankowych dla osób fizycznych. 

 
 
 
 

SILNE UWIERZYTELNIENIE 
§ 16  

1. Bank stosuje silne uwierzytelnianie Użytkownika                      
w przypadku gdy płatnik:  
1) uzyskuje dostęp do swojego rachunku w trybie on-line;  
2) inicjuje elektroniczną transakcję płatniczą;  
3) przeprowadza za pomocą kanału zdalnego czynność, 

która może wiązać się z ryzykiem oszustwa związanego z 
wykonywanymi usługami płatniczymi lub innych nadużyć 

2. Bank stosuje silne uwierzytelnianie Użytkownika obejmujące 
elementy, które dynamicznie łączą transakcję płatniczą           
z określoną kwotą transakcji oraz określonym odbiorcą. 

3. Bank stosuje silne uwierzytelnienie dla usług określonych           
w § 2 ust. 1 pkt. 22-22, zgodnie z zasadami określonymi            
w niniejszym paragrafie. 

4. Zgoda Użytkownika, będącego Posiadaczem rachunku 
płatniczego na wykonanie transakcji płatniczej udzielana jest 
zgodnie z umową między dostawcą usług a tym 
Użytkownikiem. 

5. Wycofanie zgody, o której mowa w ust. 4 dotyczy wszystkich 
niewykonanych transakcji płatniczych na moment 
otrzymania przez Bank uwierzytelnienia wycofanej zgody. 

6. W przypadku braku realizacji usług, określonych w § 2 ust. 1 
pkt. 21-22 Bank poinformuje Użytkownika o odmowie 
realizacji usługi wraz z podaniem przyczyny odmowy.  

7. W przypadku kiedy Bank, pomimo istnienia takiego 
obowiązku nie wymaga silnego uwierzytelnienia 
Użytkownika, Posiadacz rachunku nie ponosi 
odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje płatnicze, 
chyba że Użytkownik działał umyślnie. 

8. Użytkownik korzystający z urządzenia mobilnego 
wykorzystywanego do logowania do usługi bankowości 
elektronicznej oraz korzystający z tego urządzenia w ramach 
silnego uwierzytelnienia jest zobowiązany do 
przechowywania tego urządzenia z zachowaniem należytej 
staranności, w sposób zabezpieczający przed jego utratą 
oraz dostępem osób nieuprawnionych oraz w sposób 
zabezpieczający przed jego przejęciem przez osoby 
nieuprawnione. 

9. Bank, zgodnie z ustawą o usługach płatniczych,  nie stosuje 
silnego uwierzytelnienia w następujących przypadkach: 

1) usług świadczonych przez dostawców usług 

technicznych, wspierających świadczenie usług 

płatniczych, jeżeli nie wchodzą oni w posiadanie środków 

pieniężnych będących przedmiotem transakcji płatniczej; 

2) transakcji płatniczych przeprowadzanych przez 

przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, dokonywanych 

obok usług telekomunikacyjnych na rzecz użytkownika 

końcowego, doliczanych do należności za usługi 

telekomunikacyjne, zgodnie z wymaganiami ustawą o 

usługach płatniczych; 

3) inicjowania transakcji płatniczej dla zaufanych odbiorców 

w usłudze bankowości elektronicznej, o ile Użytkownik 

uzyskał dostęp do swojego rachunku w trybie on-line z 

użyciem silnego uwierzytelnienia Użytkownika;  

4) realizacji zautoryzowanych zleceń stałych; 

5) realizacji przelewów między rachunkami własnymi 

Użytkownika w Banku; 

 

ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 

§ 17 .  
1. Za czynności związane z korzystaniem z systemu bankowości 

internetowej, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z 
obowiązującą w dniu dokonania czynności Taryfą opłat i 
prowizji. 

2. Bank jest upoważniony do  zmiany Taryfy opłat i prowizji 
polegającej na podwyższeniu stawek opłat i prowizji, która 
może nastąpić wyłącznie w przypadku zmiany przynajmniej 
jednej z niżej wymienionych przesłanek, w zakresie 
odpowiadającym skumulowanej wartości zmian 
poszczególnych wskaźników w okresie od dnia ostatniej 
zmiany Taryfy opłat i prowizji:  
1) wzrostu inflacji na podstawie danych publikowanych 

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

publikowanych przez Prezesa GUS, co najmniej o 0,1%; 
3) wzrostu rzeczywistych kosztów obsługi danej usługi na 

skutek niezależnych od Banku czynników zewnętrznych, 
w szczególności: wzrostu cen opłat pocztowych  
i telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych 
koniecznych do wykonania danej usługi, energii, wejście 
w życie nowych regulacji prawnych, zmian powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, wdrożenia 
rekomendacji KNF, zarządzeń Prezesa NBP, 
powodujących wzrost kosztów świadczonej usługi, co 
najmniej o 1%; 

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

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

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

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

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, dokonywane będą nie 
częściej niż cztery razy w roku.  

4. Zmiana Taryfy opłat i prowizji polegająca na obniżeniu lub 
uchyleniu opłat lub prowizji w niej zawartych możliwa jest w 
każdym czasie i nie jest uzależniona od przesłanek 
określonych  w ust. 2.  

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

6. Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą 
wejścia w życie zmian:  
1) wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym; 
2) zgłosić sprzeciw nie wypowiadając Umowy, co skutkuje 

jej wygaśnięciem z dniem poprzedzającym dzień wejścia 
w życie proponowanych zmian; 

3) brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest 
równoznaczny z ich akceptacją. 

7. Aktualna Taryfa opłat i prowizji dostępna jest w placówkach 
Banku oraz na stronie internetowej Banku. 

   
  

ROZWIĄZANIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY 
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§ 18 . 
1. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy 

zgodnie z postanowieniami w niej zawartymi. 
2. Posiadacz rachunku może w okresie wypowiedzenia cofnąć 

dyspozycję wypowiedzenia Umowy.  
3. Rozwiązanie Umowy skutkuje zablokowaniem dostępu 

Klienta do SBI. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 19 . 

1. Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn:  
1) zmiany w przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego; 
2) konieczność wprowadzenia nowej interpretacji 

przepisów regulujących działalność sektora bankowego 
bądź świadczenie przez Bank usług wynikających  
z orzeczeń sądów, w tym sądów UE; 

3) zarządzenia Prezesa NBP, uchwały i rekomendacje KNF, 
decyzje UOKiK lub innych właściwych w tym zakresie 
organów lub urzędów kontrolnych, w tym organów  
i urzędów UE; 

4) zmiany w produktach Banku;  
5) podwyższenie poziomu świadczenia przez Bank usług, 

bądź czynności bankowych. 
2. O zakresie wprowadzanych zmian, Bank zawiadamia 

Posiadacza rachunku w sposób określony w Umowie,  
w terminie nie później niż dwa miesiące przed proponowaną 
datą ich wejścia w życie. 

3. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 4-6, 
Posiadacz rachunku jest informowany o zmianach,  
z pominięciem trybu, o którym mowa w ust. 2, poprzez 
umieszczenie informacji na stronie internetowej Banku lub 
na wyciągu bankowym, gdy zmiany te nie wpływają na 
zakres Umowy. 

4. Bank może powiadomić o zmianach, o których mowa w ust. 
1 pkt. 1-3: 
1) poprzez zamieszczenie zmian na wyciągu bankowym  

z rachunku doręczanym Posiadaczowi rachunku  
w sposób ustalony w Umowie, lub 

2) poprzez przesłanie wiadomości w formie elektronicznej 
na adres e-mail Posiadacza rachunku – w przypadku 
uprzedniej zgody Posiadacza rachunku na przesyłanie 
przez Bank korespondencji w formie elektronicznej oraz 
podania przez Posiadacza rachunku adresu e-mail do 
komunikacji z Bankiem, lub 

3) listownie na wskazany przez Posiadacza rachunku 
krajowy adres do korespondencji, lub 

4) na adres Posiadacza rachunku znajdujący się  
w dokumentacji rachunku w przypadku gdy Posiadacz 
rachunku złożył dyspozycję o niewysyłaniu mu 
korespondencji. 

5. Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą 
wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem 
natychmiastowym. 

6. Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw, ale nie dokona 
wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem 
poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych 
zmian. 

7. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest 
równoznaczny z ich akceptacją. 
 

§ 20 . 
1. Bank zapewnia Posiadaczowi rachunku zachowanie 

tajemnicy bankowej w zakresie określonym w ustawie Prawo 
bankowe. 

2. Bank zapewnia ochronę danych osobowych Posiadacza 
rachunku i pełnomocnika zgodnie z przepisami ustawy  
o ochronie danych osobowych. 

§ 21 . 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają 
zastosowanie przepisy prawa, ustawy o usługach płatniczych, 
Kodeksu cywilnego i Prawa bankowego oraz zapisy Regulaminu 
otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób 
fizycznych. 

Regulamin obowiązuje od 14 września 2019 r  
 

 


