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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.

3.

§1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich Beskidzki Bank Spółdzielczy oferuje
usługę dostępu do rachunku za pośrednictwem systemu bankowości internetowej eBO.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
postanowienia umów i regulaminów określających zasady funkcjonowania
poszczególnych rodzajów rachunków oraz zawierających katalog informacji
dostarczanych Użytkownikowi na podstawie art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r.
o usługach płatniczych.
Szczegółowy opis funkcjonalny dostępu do rachunku za pośrednictwem systemu
bankowości internetowej eBO znajduje się w „Instrukcji obsługi systemu eBO”,
w instrukcji „eBO Mobile” oraz w „Instrukcji obsługi aplikacji eBO Token Online”,
dostępnych na stronie logowania do systemu bankowości internetowej
https://online.bankbbs.pl/.

§2
Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć:
1) autoryzacja – wyrażenie przez Posiadacza rachunku zgody na wykonanie transakcji
płatniczej w sposób przewidziany w Umowie i Regulaminie,
2) Bank – Beskidzki Bank Spółdzielczy z siedzibą 43-346 Bielsko-Biała,
ul. Komorowicka 272, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym
w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do
rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000093686, REGON 000496314, e-mail:
bs@bankbbs.pl lub sekretariat@bankbbs.pl wykonujący działalność w Oddziałach:
w Bielsku-Białej ul. Komorowicka 272, 43-346 Bielsko-Biała i w Wadowicach
ul. Lwowska 72a, 34-100 Wadowice oraz w placówkach Banku wskazanych na stronie
internetowej Banku www.bankbbs.pl,
3) dostępne środki – środki pieniężne płatne na każde żądanie, przechowywane na
rachunku, powiększone o środki dopuszczalnego salda debetowego,
4) eBO Mobile – dostęp do rachunków poprzez sieć Internet za pośrednictwem smartfona
oraz tabletu, po wcześniejszym uruchomieniu aplikacji mobilnej,
5) hasło – ciąg od 8 do 20 znaków, zawierający co najmniej 1 dużą literę, 1 małą literę oraz
1 cyfrę, który łącznie z loginem umożliwia dostęp do Systemu eBO, z wyjątkiem eBO
Mobile i służy do zabezpieczenia dostępu,
6) hasło pierwszego logowania – ośmiocyfrowe (przekazywane w formie wiadomości
SMS) lub dziesięciocyfrowe (przekazywane w formie papierowej) hasło ustalone przez
Bank dla potrzeb pierwszego logowania Klienta lub w przypadku odblokowania konta
użytkownika w Systemie eBO, z wyjątkiem eBO Mobile,
7) hasło telefoniczne – hasło ustalone w Umowie przez Posiadacza rachunku dla potrzeb
telefonicznego kontaktu z Bankiem, w tym do zawiadomienia Banku o konieczności
zablokowania i odblokowania obsługi rachunków Posiadacza rachunku za
pośrednictwem bankowości internetowej,
8) kod PIN – kod dostępu i kod autoryzujący zlecenia w eBO Mobile, zawierający od 6 do
16 cyfr,
9) kod jednorazowy – sześcioznakowy (przekazywany przez Bank w formie wiadomości

4

10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)

17)

18)
19)
20)
21)
22)

23)

24)

25)
27)

SMS) lub ośmioznakowy (przekazywany przez Bank za pomocą tokena) kod numeryczny
umożliwiający autoryzację transakcji płatniczych i innych dyspozycji oraz logowanie
dwuetapowe w Systemie eBO,
kod QR – alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy kod kreskowy, pozwalający na
wypełnienie danych przelewu (rachunek odbiorcy, tytuł i kwota przelewu) i zapisanie ich
w postaci przyjaznego dla urządzeń mobilnych kodu QR, który można w prosty sposób
udostępnić innemu użytkownikowi przez wiadomość MMS oraz media społecznościowe.
Odbiorca musi jedynie zeskanować kod QR przy pomocy czytnika kodów QR, a dane
przelewu zostaną automatycznie uzupełnione,
Klient – Posiadacz lub Współposiadacz rachunku, który zawarł z Bankiem Umowę, lub
osoba przez niego wskazana, upoważniona do dysponowania rachunkiem
w określonym zakresie za pośrednictwem Systemu eBO,
limit jednorazowy – ustalona na żądanie Posiadacza rachunku maksymalna kwota
zlecenia, jaką można jednorazowo skierować do realizacji,
limit dzienny – ustalona na żądanie Posiadacza rachunku maksymalna kwota, jaka może
zostać przelana z rachunku w ciągu jednego dnia,
limit miesięczny – ustalona na żądanie Posiadacza rachunku maksymalna kwota, jaka
może zostać przelana z rachunku w ciągu jednego miesiąca,
login – ciąg znaków generowany losowo przez Bank, unikalny dla każdego Klienta,
odbiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków
pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej,
Posiadacz rachunku – właściciel lub współwłaściciel rachunku oszczędnościoworozliczeniowego lub/i rachunku oszczędnościowego, obsługiwanego za pośrednictwem
Systemu eBO,
przeglądarka internetowa – program komputerowy umożliwiający przeglądanie
dokumentów w standardzie HTML,
polecenie przelewu – transakcja płatnicza inicjowana przez Klienta polegająca na
obciążeniu jego rachunku określoną kwotą i uznaniu tą kwotą rachunku odbiorcy,
rachunek – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek oszczędnościowy
obsługiwany za pośrednictwem Systemu eBO,
Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług bankowości internetowej za
pośrednictwem Systemu eBO dla osób fizycznych w Beskidzkim Banku Spółdzielczym”,
Regulamin rachunku bankowego – regulamin dla rachunku oszczędnościoworozliczeniowego lub/i rachunku oszczędnościowego, obsługiwanego za pośrednictwem
Systemu eBO, należącego do Posiadacza rachunku,
stałe zlecenie zapłaty – zlecenie płatnicze, które polega na obciążaniu rachunku
określoną kwotą i uznawaniu tą samą kwotą rachunku odbiorcy w określonych przez
Posiadacza rachunku cyklach, przynajmniej dwukrotnie,
System eBO (system bankowości internetowej eBO) – usługa polegająca na
zapewnieniu dostępu do informacji i składaniu zleceń płatniczych i innych dyspozycji
z rachunków bankowych Posiadacza rachunku oraz dostępu do innych produktów
bankowych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej oraz łącza internetowego lub
urządzenia mobilnego z zainstalowaną aplikacją eBO Mobile,
środki dostępu – login wraz z hasłem, stanowiące jednocześnie zabezpieczenie dostępu
do Systemu eBO, kody jednorazowe lub kod PIN w eBO Mobile,
Taryfa – wspólne określenie obowiązującego w Banku „Trybu pobierania prowizji
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28)
29)
30)
31)

32)
33)

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

i opłat za czynności bankowe przez Beskidzki Bank Spółdzielczy” wraz z Załącznikiem,
tj. „Taryfą prowizji i opłat pobieranych przez Beskidzki Bank Spółdzielczy za czynności
bankowe dla osób fizycznych”,
token – aplikacja pozwalająca na autoryzację transakcji w systemie bankowości
internetowej eBO generująca kody jednorazowe; definicja nie obejmuje eBO Mobile,
transakcja płatnicza – zainicjowany przez Klienta transfer środków pieniężnych,
Umowa – Umowa o świadczenie usług za pośrednictwem systemu bankowości
internetowej eBO dla osób fizycznych,
Umowa rachunku bankowego – umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
lub/i umowa rachunku oszczędnościowego, obsługiwanego za pośrednictwem Systemu
eBO, podpisana z Bankiem przez Posiadacza rachunku,
wyciąg elektroniczny – wyciąg z rachunku sporządzany w Systemie eBO,
zlecenie płatnicze – oświadczenie Klienta skierowane do Banku zawierające polecenie
wykonania transakcji płatniczej.
§3
Bank udostępnia Posiadaczowi rachunku System eBO.
Posiadacz rachunku może wskazać osobę uprawnioną do dysponowania rachunkiem
w określonym zakresie za pośrednictwem Systemu eBO. W przypadku rachunku
wspólnego upoważnienie, o którym mowa wyżej, dokonywane jest wspólnie przez
współposiadaczy rachunku. Upoważnienie do dysponowania środkami na rachunku
wspólnym za pośrednictwem Systemu eBO może być zmienione wyłącznie na podstawie
dyspozycji obu współposiadaczy, natomiast odwołane na podstawie dyspozycji jednego
ze współposiadaczy.
Wymagania techniczne do prawidłowego działania Systemu eBO, aplikacji token
w smartfonie/tablecie, aplikacji token na komputer stacjonarny lub laptop, eBO Mobile
Bank publikuje na swojej stronie internetowej www.bankbbs.pl.
Bank nie odpowiada za środowisko komputerowe, w którym użytkowany jest System
eBO.
Bank zobowiązuje się do umożliwienia realizacji za pośrednictwem Systemu eBO
w szczególności następujących rodzajów usług:
1) przeglądanie sald oraz zmian stanu rachunku dokonanych na rachunku,
2) składanie poleceń przelewu w złotych,
3) składanie stałych zleceń zapłaty,
4) składanie dyspozycji dotyczących lokat terminowych (dotyczy wyłącznie Posiadaczy
rachunku, którzy zawarli z Bankiem stosowną umowę o prowadzenie rachunków
terminowych lokat oszczędnościowych),
5) doładowanie GSM,
6) sprawdzanie, drukowanie lub zapisywanie wyciągów elektronicznych,
7) wykonywanie dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym.
W ramach dyspozycji składanych za pośrednictwem eBO Mobile, Posiadacz rachunku
może:
1) zlecać operacje przelewów krajowych,
2) zlecać doładowania telefonów komórkowych,
3) zlecać operacje przelewów krajowych z wykorzystaniem kodu QR.
Bank może zmienić funkcjonalności Systemu eBO bez konieczności zachowania trybu
określonego w § 24 w przypadku, gdy nie wpłynie to na wzrost płatności za
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udostępnienie Systemu eBO.
8. Przy pomocy jednego loginu w Systemie eBO istnieje możliwość obsługi więcej niż
jednego rachunku, w tym również rachunków innego Posiadacza rachunku na podstawie
upoważnienia do dysponowania rachunkiem.
9. Nie można być jednocześnie zalogowanym do Systemu eBO z wykorzystaniem
przeglądarki internetowej oraz do eBO Mobile.

ROZDZIAŁ II
UDOSTĘPNIENIE SYSTEMU eBO
§4
Udostępnienie Systemu eBO jest możliwe po złożeniu przez Posiadacza rachunku
w Banku ustnej dyspozycji o umożliwienie dostępu do Systemu eBO oraz po podpisaniu
Umowy.
2. Warunkiem podpisania Umowy jest posiadanie w Banku rachunku.
3. Jeżeli rachunek prowadzony jest dla kilku osób, Umowa zawarta jest ze wszystkimi
współposiadaczami rachunku.
4. W przypadku Posiadacza rachunku, który nie ukończył 13 roku życia, oraz osoby
ubezwłasnowolnionej całkowicie Bank może udostępnić System eBO jedynie
przedstawicielowi ustawowemu tej osoby.
5. Osoba małoletnia do czasu ukończenia 13 roku życia oraz osoba ubezwłasnowolniona
całkowicie nie może dokonywać wpłat, samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi
zgromadzonymi na rachunku, ani też dokonywać żadnych czynności prawnych
związanych z posiadanym rachunkiem. W takim przypadku zlecenia płatnicze oraz
czynności prawne związane z posiadanym rachunkiem dokonywane mogą być wyłącznie
przez przedstawiciela ustawowego, z zastrzeżeniem ust. 8.
6. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku ukończył 13 rok życia, ale nie ukończył 18 roku
życia, albo jest osobą ubezwłasnowolnioną częściowo, Bank może udostępnić System
eBO Posiadaczowi rachunku oraz przedstawicielowi ustawowemu Posiadacza rachunku.
7. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku ukończył 13 rok życia, ale nie ukończył 18 roku
życia, albo jest osobą ubezwłasnowolnioną częściowo, zlecenia płatnicze mogą być
składane przez Posiadacza rachunku w ramach zwykłego zarządu, za pisemną zgodą
przedstawiciela ustawowego. Zgoda udzielona przez przedstawiciela ustawowego jest
warunkiem prawidłowej realizacji zleceń płatniczych.
8. Przedstawiciel ustawowy dokonuje czynności w ramach zwykłego zarządu.
9. Za czynności dokonywane w ramach zwykłego zarządu uważa się dyspozycje wypłat
z rachunku nie przekraczające w miesiącu kalendarzowym równowartości przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za
poprzedni rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, chyba że
orzeczenie sądu opiekuńczego stanowi inaczej – za wyjątkiem środków pochodzących
z zarobków małoletniego Posiadacza rachunku, chyba że zostało wydane postanowienie
sądu opiekuńczego zakazujące małoletniemu Posiadaczowi rachunku samodzielnego
dysponowania własnymi zarobkami.
10. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o czynnościach dokonywanych przez lub względem
Posiadacza rachunku lub jego obowiązkach i uprawnieniach, należy przez to rozumieć
również czynności dokonywane przez lub względem przedstawiciela ustawowego lub
1.
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jego obowiązki i uprawnienia, w przypadku rachunków prowadzonych dla osób
małoletnich lub ubezwłasnowolnionych.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

1.

2.
3.

4.

§5
Udostępnienie Systemu eBO następuje w dniu złożenia ustnej dyspozycji przez
Posiadacza rachunku, po podpisaniu Umowy.
Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
Umowa zawierana jest w języku polskim.
Strony Umowy, w okresie jej obowiązywania, porozumiewają się w języku polskim.
Strony Umowy komunikują się oraz dokonują zgłoszeń w formie pisemnej, elektronicznej
lub ustnej – w drodze osobistego kontaktu z placówkach Banku, poczty elektronicznej,
listownie, telefonicznie lub telefaksowo – za wyjątkiem sytuacji, gdzie wymagana jest
szczególna
forma
komunikowania
się/dokonywania
zgłoszeń
określona
w niniejszym Regulaminie.
Posiadacz rachunku ma prawo do otrzymywania Regulaminu oraz postanowień Umowy
w każdym czasie podczas obowiązywania Umowy w postaci papierowej lub na innym
trwałym nośniku informacji. Za zgodą Posiadacza rachunku informacje te mogą być
dostarczone pocztą elektroniczną, pod wskazany przez niego adres e-mail.
Posiadacz rachunku ma wgląd do postanowień Regulaminu w Systemie eBO w każdym
czasie podczas obowiązywania Umowy.
Po zawarciu Umowy Bank udostępnia Klientowi w trybie poufnym hasło pierwszego
logowania na wskazany numer telefonu lub przekazuje je za pokwitowaniem
w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie.
Dane niezbędne do korzystania z Systemu eBO zapisane w dokumentacji rachunku,
mogą być zmieniane przez Posiadacza rachunku w placówce Banku.
§6
Warunkiem udostępnienia Posiadaczowi rachunku eBO Mobile jest posiadanie przez
Posiadacza rachunku aktywnej usługi dostępu do Systemu eBO z wykorzystaniem
przeglądarki internetowej oraz łącza internetowego.
Uruchomienie eBO Mobile wymaga aktywacji tej usługi przez Posiadacza rachunku
w Systemie eBO przy użyciu właściwych środków dostępu.
Podczas aktywacji eBO Mobile Posiadacz rachunku rejestruje urządzenie, za pomocą
którego będzie korzystał z eBO Mobile, oraz wskazuje rachunki udostępniane w eBO
Mobile.
Podczas aktywacji eBO Mobile Posiadacz rachunku wskazuje kod PIN dla aplikacji
mobilnej niezbędny do weryfikacji tożsamości Posiadacza rachunku.

ROZDZIAŁ III
ROZLICZENIA PIENIĘŻNE
§7
Zasady, warunki, terminy oraz inne istotne informacje w zakresie wykonywania
i otrzymywania przekazów w obrocie dewizowym przez Bank określają regulaminy właściwe
dla danego typu rachunku, obsługiwanego za pośrednictwem bankowości internetowej.
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Autoryzacja transakcji płatniczych
§8
1. Zlecenia płatnicze dotyczące transakcji płatniczych składane w Systemie eBO
autoryzowane są poprzez użycie kodu jednorazowego, a w eBO Mobile poprzez użycie
kodu PIN, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Istnieje możliwość składania zleceń płatniczych z wykorzystaniem szablonów zaufanych
i ulubionych. W przypadku szablonów zaufanych autoryzacja transakcji płatniczych
dokonywana jest na etapie tworzenia lub modyfikacji szablonu poprzez użycie kodu
jednorazowego. W przypadku szablonów ulubionych autoryzacja transakcji płatniczych
dokonywana jest w trakcie wykonywania przelewu z tego szablonu.
3. Istnieje możliwość składania zleceń płatniczych pomiędzy rachunkami jednego Klienta,
zakładania oraz zrywania lokat bez konieczności użycia kodu jednorazowego.
W przypadku dokonywania zleceń płatniczych bez użycia kodu jednorazowego
autoryzacja dokonywana jest na etapie przekazywania ich do realizacji.
4. Autoryzacja transakcji płatniczych dokonywanych w formie zlecenia stałego zapłaty
dotyczy wszystkich transakcji płatniczych realizowanych w ramach stałego zlecenia
zapłaty aż do momentu cofnięcia tej zgody (autoryzacji) albo upływu terminu jej
obowiązywania, o ile autoryzacja została dokonana na czas określony.
Moment otrzymania zlecenia płatniczego
§9
1. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank jest moment, w którym zlecenie
przekazane bezpośrednio przez Posiadacza rachunku zostało otrzymane przez Bank,
z zastrzeżeniem kolejnych ustępów niniejszego paragrafu.
2. Za moment otrzymania zlecenia płatniczego w formie polecenia przelewu z datą przyszłą
oraz stałego zlecenia zapłaty uznaje się dzień określony przez Posiadacza rachunku jako
dzień obciążenia rachunku. Jeżeli dzień określony przez Posiadacza rachunku jako dzień
obciążenia rachunku jest dniem wolnym dla Banku, zlecenia płatnicze, o których mowa
w niniejszym ustępie, uznaje się za otrzymane w kolejnym dniu roboczym.
3. Za moment otrzymania przez Bank zlecenia płatniczego w postaci polecenia przelewu
z datą bieżącą uznaje się moment wpływu zlecenia płatniczego do Banku. Zlecenia
płatnicze w postaci polecenia przelewu lub stałego zlecenia zapłaty, otrzymane przez
Bank po godz. 1900 lub w dzień wolny dla Banku uznaje się za otrzymane w kolejnym
dniu roboczym.
Odwołanie zlecenia płatniczego
1.
2.
3.

4.

§ 10
Posiadacz rachunku jest uprawniony do wycofania zgody (autoryzacji) na wykonanie
zlecenia płatniczego, chyba że zlecenie płatnicze stało się nieodwołalne.
Zlecenie płatnicze staje się nieodwołalne z chwilą jego otrzymania przez Bank.
W sytuacji, gdy Posiadacz rachunku i Bank uzgodnią, że wykonanie zlecenia płatniczego
rozpoczyna się określonego dnia (data wykonania jest późniejsza niż data złożenia
zlecenia płatniczego), Posiadacz rachunku jest uprawniony do odwołania zlecenia
płatniczego do końca dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia
rachunku. Odwołanie dokonywane jest poprzez System eBO.
Posiadacz rachunku może wycofać zgodę na realizację:
1) indywidualnej transakcji płatniczej w ramach stałego zlecenia zapłaty, lub
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2) wszystkich niewykonanych transakcji płatniczych w ramach stałego zlecenia zapłaty.
Maksymalny czas wykonania transakcji płatniczych
§ 11
Bank doprowadza do uznania rachunku banku odbiorcy w terminie do jednego dnia
roboczego od dnia, w którym zlecenie płatnicze zostało otrzymane przez Bank.
Wypłaty bezgotówkowe – polecenie przelewu
§ 12
1. Posiadacz rachunku może dokonywać przelewu dowolnych kwot ze swojego rachunku
na inny rachunek docelowy, z zastrzeżeniem § 14, dokonując czynności zgodnych
z pojawiającymi się w Systemie eBO komunikatami.
2. Zlecenie płatnicze w postaci polecenia przelewu może być prawidłowo wykonane, jeżeli
zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
1) stan dostępnych środków oraz środków w ramach uzgodnionych limitów, o których
mowa w § 14, pozwalają na jego realizację oraz pokrycie wszelkich opłat/prowizji,
wynikających z tego zlecenia płatniczego w danym dniu,
2) autoryzacja została dokonana prawidłowo,
3) elektroniczny formularz polecenia przelewu w Systemie eBO został prawidłowo
i kompletnie wypełniony,
4) prokurator, sąd lub upoważniony organ egzekucyjny nie zakaże dokonywania
wypłat z rachunku a zlecenie płatnicze nie narusza przepisów obowiązującego
prawa.
Wypłaty bezgotówkowe – stałe zlecenie zapłaty
§ 13
1. Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi wykonywanie płatności własnych lub osób
trzecich, w drodze stałych zleceń zapłaty, regulowanych w podanych terminach
i w określonej wysokości, np.: z tytułu najmu lokali, energii elektrycznej, gazu, radia
i telewizji, telefonu, ubezpieczenia, spłaty kredytów, zobowiązań podatkowych i innych,
dokonując czynności zgodnych z pojawiającymi się w Systemie eBO komunikatami.
2. Stałe zlecenie zapłaty nie może być złożone z wykorzystaniem eBO Mobile.
3. Stałe zlecenie zapłaty może być złożone na okres wskazany w dyspozycji.
4. Zlecenie płatnicze w postaci stałego zlecenia zapłaty może być prawidłowo wykonane,
jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
1) stan dostępnych środków oraz środków w ramach uzgodnionych limitów, o których
mowa w § 14, w dniu realizacji zlecenia płatniczego pozwalają na jego realizację
oraz pokrycie wszelkich opłat/prowizji, wynikających z tego zlecenia płatniczego,
2) autoryzacja została dokonana prawidłowo,
3) elektroniczny formularz stałego zlecenia zapłaty w Systemie eBO został prawidłowo
i kompletnie wypełniony,
4) prokurator, sąd lub upoważniony organ egzekucyjny nie zakaże dokonywania
wypłat z rachunku a zlecenie płatnicze nie narusza przepisów obowiązującego
prawa.
5. Odbiorcą stałych zleceń zapłaty nie może być Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd
Skarbowy.

10

ROZDZIAŁ IV
LIMITY
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

§ 14
Dla Systemu eBO Standardowo Bank nie ustanawia limitów, z wyjątkiem:
1) gdy Posiadacz rachunku wyrazi wolę ustanowienia limitów jednorazowych,
dziennych lub miesięcznych,
2) ograniczenie wynika z udzielonego pełnomocnictwa do rachunku,
3) rachunku Bis-Konto Young lub rachunku osoby ubezwłasnowolnionej – określenie
limitu miesięcznego jest obowiązkowe i nie może on być większy od maksymalnej
wysokości wypłat z rachunków osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych
w miesiącu kalendarzowym w ramach zwykłego zarządu,
4) eBO Mobile – określenie limitów miesięcznego, dziennego i jednorazowego jest
obowiązkowe.
Dla osoby uprawnionej do dysponowania rachunkiem za pośrednictwem Systemu eBO
limity zostają dostosowane do limitów określonych w pełnomocnictwie do rachunku.
W przypadku ustanowienia limitów, zlecenie płatnicze jest realizowane w granicach
limitu jednorazowego, dziennego i miesięcznego.
Limit jednorazowy nie może być większy niż limit dzienny.
Limit dzienny i limit miesięczny może być określony w dowolnej kwocie,
z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3 i ust. 4. Limit dzienny nie może być wyższy od miesięcznego.
Posiadacz rachunku może w dowolnym momencie dokonać zmiany wysokości limitów
poprzez złożenie pisemnego wniosku o zmianę limitu w placówce Banku. W przypadku
zmian limitów dla osoby upoważnionej Posiadacz rachunku dodatkowo zmienia zakres
udzielonego pełnomocnictwa do rachunku.
Dla eBO Mobile Bank standardowo ustanawia następujące limity: jednorazowy – 200 zł,
dzienny – 500 zł i miesięczny – 5000 zł.
Limity ustanowione dla eBO Mobile mogą być inne, ale nie wyższe niż limity,
ustanowione dla Systemu eBO obsługiwanego poprzez przeglądarkę internetową.

ROZDZIAŁ V
OBSŁUGA LOKAT
§ 15
1. System eBO, z wyłączeniem eBO Mobile, umożliwia otwieranie dostępnych w nim,
zgodnie z ofertą Banku, lokat terminowych na rzecz Posiadacza rachunku.
2. Złożenie dyspozycji otwarcia rachunku lokaty terminowej jest równoznaczne
z akceptacją ustalonych przez Bank stawek oprocentowania obowiązujących w dniu
otwarcia lokaty terminowej.
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ROZDZIAŁ VI
ZASADY KORZYSTANIA I BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU eBO
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.

§ 16
Podstawowe zasady bezpieczeństwa określone są na stronie logowania do Systemu
eBO, pod hasłem „Bezpieczeństwo”.
Przy rozpoczęciu korzystania z Systemu eBO, po wprowadzeniu loginu
i hasła pierwszego logowania, otrzymanego z Banku, wymagane jest wprowadzenie
nowego, własnego hasła. Nowe hasło pozostaje obowiązującym do czasu kolejnej jego
zmiany. Hasło ma charakter poufny i nie może być udostępniane osobom trzecim.
W przypadku trzykrotnego błędnego wprowadzenia hasła następuje blokada dostępu
do Systemu eBO, z wyłączeniem eBO Mobile. O zablokowaniu Bank przekaże Klientowi
informację w formie wiadomości SMS.
W celu odblokowania dostępu do Systemu eBO niezbędny jest kontakt telefoniczny
lub osobisty z Bankiem, z zachowaniem przez Bank zasad weryfikacji zgłaszającego.
Po zdjęciu blokady logowanie odbywa się na zasadach określonych dla pierwszego
logowania klienta w Systemie eBO.
W celu podwyższenia bezpieczeństwa w Systemie eBO, z wyłączeniem eBO Mobile,
funkcjonuje możliwość logowania dwuetapowego. Logowanie dwuetapowe ogranicza
ryzyko zalogowania się do systemu przez osoby niepowołane. Uaktywnienie logowania
dwuetapowego dokonywane jest w Ustawieniach, gdzie należy zaznaczyć przycisk
wyboru przy polu logowanie dwuetapowe i użyć przycisk zapisz. W celu wyłączenia
logowania dwuetapowego wymagane jest uwierzytelnienie kodem jednorazowym.
Klient może ustawić alias logowania (alternatywny identyfikator logowania).
Zlecenia płatnicze otrzymywane przez Bank za pośrednictwem Systemu eBO uważane są
za składane przez osoby uprawnione do dysponowania rachunkiem.
Kod jednorazowy przekazany w formie SMS może być użyty do autoryzacji tylko tego
zlecenia płatniczego lub tej dyspozycji, na potrzeby której został wygenerowany przez
System eBO.
Po trzykrotnym podaniu błędnego kodu jednorazowego następuje automatyczne
wylogowanie z Systemu eBO i blokada dostępu do Systemu eBO, z wyłączeniem eBO
Mobile. O zablokowaniu Bank poinformuje Klienta za pośrednictwem komunikatu
w Systemie eBO. Odblokowanie następuje na zasadach określonych w ust. 4.
Po pięciokrotnym podaniu błędnego kodu PIN przy logowaniu oraz autoryzacji zleceń
następuje automatyczne wylogowanie z eBO Mobile i blokada dostępu do eBO Mobile
na danym urządzeniu. Klient w takim przypadku w celu dalszego korzystania z eBO
Mobile powinien dokonać ponownej konfiguracji eBO Mobile na danym urządzeniu.
Blokada dostępu do eBO Mobile na jednym urządzeniu mobilnym nie blokuje dostępu
na innym. O zablokowaniu Bank poinformuje Klienta za pośrednictwem komunikatu
w eBO Mobile.
Kody jednorazowe są wysyłane przez Bank na wskazany numer telefonu lub są
generowane przez token.
Kod jednorazowy wygenerowany przez token autoryzuje tylko jedną czynność.
Bank nigdy nie wysyła wiadomości e-mail sugerujących, że jest ich nadawcą,
zawierających żądanie ujawnienia loginu, hasła, kodów jednorazowych, kodów SMS, lub
wiadomości zawierających linki do Systemu eBO. Otrzymanie wiadomości z żądaniem
ujawnienia poufnych danych należy traktować jako próbę wyłudzenia poufnych danych
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i niezwłocznie zgłosić do Banku.
14. System eBO posiada mechanizm automatycznie wylogowujący po okresie bezczynności
trwającym powyżej 10 minut. Posiadacz rachunku ma możliwość jego wydłużenia do
maksimum 30 minut.
15. Klient ma możliwość samodzielnego zablokowania dostępu do Systemu eBO,
z wyłączeniem eBO Mobile, poprzez wprowadzenie w Systemie eBO w odpowiednim
miejscu hasła do logowania. O zablokowaniu Bank poinformuje Klienta za
pośrednictwem komunikatu w Systemie eBO. Odblokowanie następuje na zasadach
określonych w ust. 4.
16. W przypadku zidentyfikowania w Systemie eBO zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa
elektronicznych kanałów dostępu, Klient powinien zgłosić niezwłocznie do Banku
zdarzenie
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej,
na
adres
bezpieczenstwo@bankbbs.pl lub telefonicznie pod nr 33 815-79-34 wew. 20 lub 34.
Zgłoszenie powinno zawierać dane określone w § 19 ust. 1 oraz opis zdarzenia.

1.

2.

3.

§ 17
Posiadacz rachunku oraz osoby, którym na jego wniosek udostępniono System eBO,
zobowiązane są prawidłowo zabezpieczyć, przechowywać i używać środki dostępu oraz
nie udostępniać ich w żaden sposób osobom nieuprawnionym.
Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za ustalenie zakresu uprawnień
poszczególnych osób, przez niego wskazanych i uprawnionych w ramach udzielonego
pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za pośrednictwem Systemu eBO, oraz za
wszelkie czynności dokonywane przez nich za pośrednictwem Systemu eBO.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania Systemu eBO należy się
skontaktować z placówką Banku.
§ 18

1.

2.

W przypadku:
1) naruszenia przez Użytkownika Systemu eBO zasad określonych w Regulaminie;
2) podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia w związku z używaniem
bankowości internetowej lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej
transakcji płatniczej,
3) podejrzenia nieuprawnionego użycia Systemu eBO lub umyślnego doprowadzenia
do nieautoryzowanej transakcji płatniczej,
Bank może zablokować dostęp do Systemu eBO. Przed zablokowaniem dostępu do
Systemu eBO, a jeśli to nie jest możliwe, niezwłocznie po zablokowaniu dostępu Bank
informuje Posiadacza rachunku o zablokowaniu dostępu telefonicznie, pod nr telefonu
wskazany przez Posiadacza rachunku lub w inny sposób.
Bank nie ma obowiązku poinformowania o zablokowaniu dostępu do Systemu eBO
w przypadkach, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu dostępu byłoby
nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych
przepisów.

§ 19
1. W przypadku utraty środków dostępu, ich kradzieży, przywłaszczenia lub
nieuprawnionego użycia lub wejścia w posiadanie środków dostępu przez osobę
nieuprawnioną, w celu zablokowania obsługi rachunków w Systemie eBO osoba
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uprawniona do dysponowania Systemem eBO zobowiązana jest niezwłocznie
zawiadomić Bank w jeden z poniższych sposobów:
1) telefonicznie, po prawidłowym podaniu hasła telefonicznego, dzwoniąc pod
nr 33 815-79-34 wew. 20 lub 34,
2) pisemnie – pismo powinno zawierać imię i nazwisko, adres, PESEL, nr rachunku,
login w Systemie eBO i podpis zgodny ze wzorem podpisu złożonym na Karcie
wzorów podpisów do rachunku w placówce Banku,
3) bezpośrednio w placówce Banku okazując dokument tożsamości,
4) za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) – poprzez wysłanie wiadomości
z tytułem „Zablokowanie rachunków w Systemie eBO” na adres ebo@bankbbs.pl
zawierającej imię, nazwisko, adres, PESEL, nr rachunku, numer telefonu
kontaktowego; zgłoszenie dokonane w ten sposób będzie weryfikowane
telefonicznie pod wskazanym numerem telefonu, a weryfikacja polegać będzie
m.in. na podaniu przez zgłaszającego prawidłowego hasła telefonicznego oraz
wybranych elementów danych osobowych.
2. W przypadku nie odnalezienia środków dostępu odblokowanie dostępu do Systemu
eBO może zostać dokonane wyłącznie osobiście przez Posiadacza rachunku
w placówce Banku, która wydaje na jego wniosek nowe środki dostępu.

ROZDZIAŁ VII
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BANKU ORAZ SKŁADANIE SKARG I REKLAMACJI
1.

2.

§ 20
Odpowiedzialność Banku, zasady składania, rozpatrywania skarg i reklamacji, tryb
postępowania w przypadku nieuwzględnienia roszczeń określone są w regulaminie dla
danego typu rachunku, obsługiwanego za pośrednictwem Systemu eBO.
Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, do której Posiadacz rachunku
może wnieść skargę na działanie Banku, jeżeli działanie to narusza przepisy prawa.

ROZDZIAŁ VIII
WYCIĄGI
§ 21
Bank potwierdza realizację zleceń płatniczych oraz informuje Posiadacza rachunku
o zmianach stanu rachunku i wysokości salda, zgodnie z postanowieniami umowy rachunku.

ROZDZIAŁ IX
ROZWIĄZANIE UMOWY
1.
2.

§ 22
Umowa może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron w drodze pisemnego
wypowiedzenia.
Okres wypowiedzenia Umowy wynosi:
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3.
4.
5.
6.

7.
8.

1.
2.
3.

4.

1) w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza rachunku – 1 miesiąc,
2) w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank – 2 miesiące.
Posiadacz rachunku może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie.
W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza rachunku okres wypowiedzenia,
o którym mowa w ust. 2, liczony jest od dnia doręczenia wypowiedzenia do Banku.
Rozwiązanie Umowy może nastąpić w dowolnym terminie w drodze pisemnego
porozumienia stron.
Rozwiązanie Umowy następuje w przypadku śmierci Posiadacza rachunku lub
jednoczesnej śmierci obu współposiadaczy rachunku wspólnego – w chwilą powzięcia
przez Bank wiadomości o śmierci Posiadacza lub obu współposiadaczy rachunku
wspólnego.
Rozwiązanie wszystkich Umów rachunków bankowych obsługiwanych za pomocą eBO
powoduje automatyczne rozwiązanie Umowy.
Rozwiązanie Umowy przez Posiadacza rachunku nie powoduje zamknięcia rachunku lub
rachunków bankowych obsługiwanych za pomocą eBO.
§ 23
W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank, Bank wskazuje powód
wypowiedzenia.
Bank wysyła pocztą Posiadaczowi rachunku wypowiedzenie Umowy.
Bank może rozwiązać Umowę w trybie określonym w § 22 w przypadku:
1) nie stosowania się Posiadacza rachunku do postanowień Umowy lub/oraz
Regulaminu,
2) blokady/zajęcia rachunku na wniosek uprawnionych organów,
3) wycofania danego rodzaju rachunku z oferty handlowej Banku.
Bank może odstąpić od Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa
w § 22, w przypadku gdy Posiadacz rachunku:
1) udzielił niezgodnych z prawdą informacji przed zawarciem Umowy,
2) przedstawił prawomocne postanowienie sądu o zabezpieczeniu wypłat z rachunku
wspólnego.

ROZDZIAŁ X
ZMIANY REGULACJI
§ 24
1.

Strony mogą uzgodnić zmianę:
1) Regulaminu,
2) Umowy,
3) Taryfy; uzgadnianie zmian dotyczy tylko tych czynności, które są lub mogą być
wykonywane w związku z Umową.
2. O zakresie planowanych zmian, o których mowa w ust. 1, oraz planowanym terminie ich
wprowadzenia Bank zawiadamia w formie komunikatu w Systemie eBO na trwałym
nośniku informacji Posiadacza rachunku nie później niż 2 miesiące przed proponowaną
datą ich wejścia w życie.
3. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1,
Posiadacz rachunku nie zgłosi Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że

15

wyraził na nie zgodę.
4. Posiadacz rachunku ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian,
o których mowa w ust. 1, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez
ponoszenia opłat.
5. W przypadku gdy Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw zgodnie z ust. 3, ale nie dokona
wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia
w życie proponowanych zmian, o których mowa w ust. 1, bez ponoszenia opłat.
6. O każdorazowej zmianie prowizji i opłat Bank będzie informował ponadto poprzez
wywieszenie stosownych informacji w placówkach Banku.

1.

2.

§ 25
Regulamin i Umowa mogą zostać zmienione w wyżej opisany sposób z ważnych
przyczyn: zmiany w przepisach prawa mających wpływ na czynności bankowe związane
z Umową lub zmiany w produktach Banku, mające na celu ulepszenie usług lub
ekonomikę czynności bankowych.
Strony mogą uzgodnić zmianę Taryfy wyłącznie w przypadku:
1) zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym kwartale
kalendarzowym w stosunku do kwartału poprzedniego, opublikowane
w komunikatach Prezesa GUS,
2) zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez GUS, o co najmniej
1% w stosunku do poprzednio ogłoszonego w analogicznym okresie (rocznym,
kwartalnym lub miesięcznym)
3) zmiany cen za usługi świadczone przez Bank Zrzeszający lub Krajową Izbę
Rozliczeniową S.A. na rzecz Banku w zakresie rozliczeń pieniężnych,
4) wprowadzenia nowych usług, które dotychczas nie były świadczone przez Bank lub
zmiany zakresu usług dotychczas świadczonych.

§ 26
Poza zmianami Regulaminu, Umowy oraz Taryfy, określonymi wyżej, następujące zmiany nie
wymagają sporządzania aneksu do Umowy:
1) danych osobowych oraz wskazanych adresów,
2) limitu jednorazowego, dziennego oraz miesięcznego, w tym ich wprowadzenie lub
wycofanie,
3) funkcjonalności Systemu bankowości internetowej na zasadach opisanych w § 3 ust. 7
i ust. 8,
4) hasła telefonicznego dla potrzeb telefonicznego kontaktu z Bankiem, w tym do
zawiadomienia Banku o konieczności zablokowania obsługi rachunków Posiadacza
rachunku za pośrednictwem bankowości internetowej.

ROZDZIAŁ XI
USŁUGI DODATKOWE
1.

§ 27
W ramach Systemu eBO Bank na wniosek Posiadacza rachunku może dodatkowo
świadczyć usługę SMS.
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2.

3.

Usługa SMS polega na przekazywaniu przez Bank na wskazany przez Posiadacza
rachunku w złożonej dyspozycji numer telefonu komórkowego, w sposób zapewniający
zachowanie poufności informacji dotyczącej zmiany salda.
Uaktywnienie usługi SMS następuje w ciągu dwóch dni roboczych od dnia złożenia przez
Posiadacza rachunku w placówce Banku ustnej dyspozycji uaktywnienia. Uaktywnienie
usługi SMS dotyczy rachunku wskazanego w dyspozycji.

ROZDZIAŁ XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 28
Wszelkie sprawy sporne wynikłe z Umowy rozstrzygane są zgodnie z prawem polskim,
a właściwość sądu wynika z przepisów ogólnych kodeksu postępowania cywilnego.
§ 29
Niniejszy Regulamin – zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz Prawa bankowego – ma
charakter wiążący dla stron.

Zarząd Beskidzkiego
Banku Spółdzielczego
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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych
w złotych i w walutach wymienialnych oraz bankowości internetowej w Beskidzkim Banku
Spółdzielczym z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Komorowicka 272 dla podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą i innych jednostek organizacyjnych.
§ 2.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1)
autoryzacja – wyrażenie przez Posiadacza rachunku zgody na wykonanie transakcji
płatniczej w sposób przewidziany w umowie lub Regulaminie,
2)
Bank – Beskidzki Bank Spółdzielczy z siedzibą 43-346 Bielsko-Biała,
ul. Komorowicka 272, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie
Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000093686, REGON
000496314, e-mail: bs@bankbbs.pl lub sekretariat@bankbbs.pl wykonujący
działalność w Oddziałach: w Bielsku-Białej ul. Komorowicka 272, 43-346 Bielsko-Biała
i w Wadowicach ul. Lwowska 72a, 34-100 Wadowice oraz w placówkach Banku
wskazanych na stronie internetowej Banku www.bankbbs.pl,
3)
bank korespondent – bank krajowy lub zagraniczny, który prowadzi rachunek nostro
Banku lub bank krajowy lub zagraniczny, dla którego Bank prowadzi rachunek loro;
4)
bank odbiorcy – bank lub inny dostawca usług płatniczych prowadzący rachunek
płatniczy odbiorcy transakcji płatniczej,
5)
bank pośredniczący – bank lub inny dostawca usług płatniczych, z którego usług
korzysta bank zleceniodawcy kierując Przekaz do banku odbiorcy,
6)
bank zleceniodawcy – bank lub inny dostawca usług płatniczych, który przyjmuje od
zleceniodawcy zlecenie płatnicze i dokonuje wystawienia transakcji płatniczej,
7)
Bank Zrzeszający – bank, z którym Bank jest zrzeszony na zasadach określonych
w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach
zrzeszających, tj. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
8)
bazowa stopa procentowa – stopa procentowa pochodząca z publicznie dostępnego
źródła, która może być zweryfikowana przez obie strony umowy o świadczenie usług
płatniczych,
9)
data waluty – moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od
środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano rachunek bankowy,
10) doładowanie GSM – przelew z tytułu doładowania telefonu komórkowego na kartę
pre-paid,
11) dostępne środki – środki pieniężne płatne na każde żądanie, przechowywane na
rachunku, powiększone o środki dopuszczalnego salda debetowego,
12) dzień roboczy – dzień, w którym bank zleceniodawcy lub bank beneficjenta prowadzi
działalność wymaganą do wykonania transakcji płatniczej,
13) eBO Mobile – dostęp do rachunków poprzez sieć Internet za pośrednictwem
smartfona oraz tabletu, po wcześniejszym uruchomieniu aplikacji mobilnej,
14) hasło – ciąg od 8 do 20 znaków, zawierający co najmniej 1 dużą literę, 1 małą literę
oraz 1 cyfrę, który łącznie z loginem umożliwia dostęp do Systemu eBO, z wyjątkiem
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15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)
22)

23)

24)
25)
26)
27)
28)

29)
30)

eBO Mobile i służy do zabezpieczenia dostępu,
hasło pierwszego logowania – ośmiocyfrowe (przekazywane w formie wiadomości
SMS) lub dziesięciocyfrowe (przekazywane w formie papierowej) hasło ustalone przez
Bank dla potrzeb pierwszego logowania Użytkownika Systemu eBO lub w przypadku
odblokowania konta użytkownika w Systemie eBO, z wyjątkiem eBO Mobile,
hasło telefoniczne – hasło ustalone w Umowie przez Posiadacza rachunku dla potrzeb
telefonicznego kontaktu z Bankiem, w tym do zawiadomienia Banku o konieczności
zablokowania i odblokowania obsługi rachunków Posiadacza rachunku za
pośrednictwem bankowości internetowej,
IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego – standard numeracji kont
bankowych utworzony przez Europejski Komitet Standardów IBAN składający się
z dwuliterowego ISO 3166-1 kodu kraju, po którym następują dwie cyfry sprawdzające
(kontrolne), i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku,
karta – międzynarodowa karta płatnicza VISA Bussines Debetowa wydawana przez
Bank,
Karta Wzorów Podpisów (KWP) – dokument wskazujący osoby upoważnione do
dysponowania rachunkiem bankowym, sposób podpisywania dyspozycji, wzór podpisu
oraz wzór pieczątki firmowej (o ile jest stosowana), który będzie obowiązywać na
wszystkich dokumentach składanych w Banku przez Posiadacza rachunku. KWP nie ma
zastosowania dla dyspozycji składanych za pośrednictwem Systemu eBO,
kod jednorazowy – sześcioznakowy (przekazywany przez Bank w formie wiadomości
SMS) lub ośmioznakowy (przekazywany przez Bank za pomocą tokena) kod
numeryczny umożliwiający autoryzację transakcji płatniczych i innych dyspozycji oraz
logowanie dwuetapowe w Systemie eBO,
kod PIN – kod dostępu i kod autoryzujący zlecenia w eBO Mobile,
zawierający od 6 do 16 cyfr,
Kod Swift/ BIC kod – (ang.: Swift code/ BIC code) przypisany każdemu bankowi,
uczestnikowi systemu S.W.I.F.T, skrót literowy publikowany w międzynarodowym
wykazie banków BIC Directory,
kod QR – alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy kod kreskowy, pozwalający na
wypełnienie danych przelewu (rachunek odbiorcy, tytuł i kwota przelewu) i zapisanie
ich w postaci przyjaznego dla urządzeń mobilnych kodu QR, który można w prosty
sposób udostępnić innemu użytkownikowi przez wiadomość MMS oraz media
społecznościowe. Odbiorca musi jedynie zeskanować kod QR przy pomocy czytnika
kodów QR, a dane przelewu zostaną automatycznie uzupełnione,
Komunikat Banku – komunikat informacyjny udostępniany w placówkach Banku,
koszty BEN – opcja kosztowa, wg której wszelkie opłaty i prowizje pokrywa odbiorca,
koszty OUR – opcja kosztowa, wg której wszelkie opłaty i prowizje pokrywa
zleceniodawca,
koszty SHA – opcja kosztowa, wg której opłaty banku pośredniczącego i banku
odbiorcy pokrywa odbiorca, a banku zleceniodawcy – zleceniodawca,
kurs walutowy – kurs wymiany, ogłaszany przez Bank, stosowany do przeliczania
walut, dostępny w każdej placówce Banku, może on ulegać zmianie w ciągu dnia
operacyjnego,
limit jednorazowy – ustalona na żądanie Posiadacza rachunku maksymalna kwota
zlecenia, jaką można jednorazowo skierować do realizacji,
limit dzienny – ustalona na żądanie Posiadacza rachunku maksymalna kwota, jaka
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31)
32)
33)

34)

35)
36)

37)
38)

39)
40)

41)

42)

43)
44)
45)
46)

może zostać przelana z rachunku w ciągu jednego dnia,
limit miesięczny – ustalona na żądanie Posiadacza rachunku maksymalna kwota, jaka
może zostać przelana z rachunku w ciągu jednego miesiąca,
login – ciąg znaków generowany losowo przez Bank, unikalny dla każdego Użytkownika
Systemu eBO,
niedopuszczalne saldo debetowe – saldo ujemne wykazane na koniec dnia
operacyjnego, spowodowane wypłatą kwot przewyższających stan dostępnych
środków,
NIW – numer identyfikacyjny odbiorcy, nadawany przez Krajową Izbę Rozliczeniową
S.A., umożliwiający odbiorcy nieposiadającemu Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP
stosowanie rozliczeń w formie polecenia zapłaty,
NRB – Numer Rachunku Bankowego – polski standard określający sposób numeracji
rachunków bankowych,
odbiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca
osobą prawną, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą
środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej,
okres umowny – okres kalendarzowy wyrażony w dniach lub miesiącach, na który
został otwarty rachunek lokaty terminowej,
państwo członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
placówka Banku – Stanowiska Obsługi Klienta w Wydziale Obsługi Klienta, Filie, Punkty
Obsługi Klienta,
polecenie przelewu – transakcja płatnicza inicjowana przez Posiadacza rachunku lub
osobę upoważnioną, polegająca na obciążeniu jego rachunku określoną kwotą
i uznaniu tą kwotą rachunku odbiorcy,
polecenie wypłaty – instrukcja płatnicza niespełniająca warunków przelewu SEPA
skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź
krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej, polecająca
dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy,
polecenie zapłaty – usługa płatnicza polegająca na obciążeniu określoną kwotą
rachunku Posiadacza rachunku na skutek transakcji płatniczej, dokonywanej na
podstawie zgody, udzielonej przez Posiadacza rachunku,
Posiadacz rachunku – podmiot, który zawarł z Bankiem umowę,
przeglądarka internetowa – program komputerowy umożliwiający przeglądanie
dokumentów w standardzie HTML,
przekaz w obrocie dewizowym (Przekaz) – transakcja płatnicza obejmująca Polecenie
wypłaty i Przelew SEPA, zarówno przychodzące jak i wychodzące,
przelew SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium
Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały
umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki:
a) waluta transakcji EUR,
b) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego odbiorcy oraz zleceniodawcy
w standardzie IBAN, prawidłowy BIC kod,
c) koszty „SHA”,
d) tryb realizacji standardowy,
e) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych,
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47)

48)

49)
50)
51)

52)

53)

54)

55)

56)
57)

58)

59)
60)

61)

f) bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia
Przelewu SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest
dostępny na stronie internetowej www.bankbps.pl,
przepisy dewizowe – ustawa Prawo dewizowe wraz z przepisami wykonawczymi
wydanymi w jej ramach i na jej podstawie oraz przepisy o podobnym charakterze
obowiązujące w krajach członkowskich UE,
przewalutowanie – operacja polegająca na przeliczeniu kwoty zlecenia płatniczego
opiewającego na walutę wymienialną, zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami
stosowania kursów walut,
rachunek bankowy (rachunek) – rachunek bieżący, rachunek pomocniczy, rachunek
pomocniczy specjalnego przeznaczenia, rachunek lokaty terminowej,
rachunek bieżący – rachunek rozliczeniowy, przeznaczony do gromadzenia środków
pieniężnych oraz wykonywania przez Posiadacza rachunku transakcji płatniczych,
rachunek funduszy specjalnego przeznaczenia dla rolników indywidualnych –
rachunek rozliczeniowy, przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych
otrzymywanych z tytułu dopłat z funduszy Unii Europejskiej oraz wykonywania przez
Posiadacza rachunku transakcji płatniczych,
rachunek EXTRA ZUS – rachunek rozliczeniowy, przeznaczony wyłącznie do
przyjmowania wpłat oraz wykonywania zleconych z rachunku transakcji płatniczych
w formie regulowania płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych, otwierany przez
Bank do 31.12.2017r.,
rachunek lokaty terminowej – rachunek przeznaczony do gromadzenia
i przechowywania środków pieniężnych, w określonym przez Posiadacza rachunku
czasie i na określonych warunkach,
rachunek pomocniczy – rachunek rozliczeniowy, przeznaczony do gromadzenia
środków pieniężnych oraz wykonywania przez Posiadacza rachunku transakcji
płatniczych, otwierany przez Bank do 15.06.2011r.,
rachunek pomocniczy specjalnego przeznaczenia – rachunek rozliczeniowy,
przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych na określony cel oraz
wykonywania przez Posiadacza rachunku transakcji płatniczych,
rachunek rozliczeniowy – rachunek bankowy za wyjątkiem rachunku lokaty
terminowej,
Regulamin – niniejszy „Regulamin rachunków bankowych w złotych i w walutach
wymienialnych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i innych
jednostek organizacyjnych”,
rezydent – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca
osobą prawną, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną, mająca status
rezydenta
w rozumieniu obowiązujących przepisów dewizowych,
SEPA (Single Euro Payments Area) – jednolity obszar płatności w EUR, koncepcja,
która spełnia rolę zintegrowanego rynku usług płatniczych,
stałe zlecenie zapłaty – zlecenie płatnicze, które polega na obciążaniu rachunku
określoną kwotą i uznawaniu tą samą kwotą rachunku odbiorcy w określonych przez
Posiadacza rachunku cyklach, przynajmniej dwukrotnie,
SWIFT – zautomatyzowany system telekomunikacyjnego przekazywania zleceń
i informacji finansowych między instytucjami będącymi uczestnikami tego systemu,
w formie depesz/komunikatów,
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62)

63)
66)

67)
68)
69)

70)

71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)

1.

2.

System eBO (system bankowości internetowej eBO) – usługa polegająca na
zapewnieniu dostępu do informacji i składaniu zleceń płatniczych i innych dyspozycji
z rachunków bankowych Posiadacza rachunku oraz dostępu do innych produktów
bankowych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej oraz łącza internetowego lub
urządzenia mobilnego z zainstalowaną aplikacją eBO Mobile,
środki dostępu – login wraz z hasłem, stanowiące jednocześnie zabezpieczenie
dostępu do Systemu eBO, kody jednorazowe lub kod PIN w eBO Mobile,
Taryfa – wspólne określenie obowiązującego w Banku „Trybu pobierania prowizji
i opłat za czynności bankowe przez Beskidzki Bank Spółdzielczy” wraz z Załącznikiem,
tj. „Taryfą prowizji i opłat pobieranych przez Beskidzki Bank Spółdzielczy za czynności
bankowe dla podmiotów gospodarczych”,
token – aplikacja pozwalająca na autoryzację transakcji w systemie bankowości
internetowej eBO generująca kody jednorazowe; definicja nie obejmuje eBO Mobile,
transakcja płatnicza – zainicjowana przez Posiadacza rachunku wpłata, transfer lub
wypłata środków pieniężnych,
trwały nośnik informacji – nośnik umożliwiający Posiadaczowi rachunku
przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp
do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający
na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci,
umowa – odrębne umowy zawarte z Posiadaczem rachunku o prowadzenie rachunku
bankowego, o świadczenie usług za pośrednictwem bankowości internetowej –
w zależności od kontekstu i miejsca użytego zwrotu lub kompleksowa umowa
obejmująca prowadzenie rachunku, kartę płatniczą i bankowość internetową,
UUP – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych,
Użytkownik Systemu eBO – Posiadacz rachunku lub osobę/y uprawnioną/e do
dysponowania rachunkiem w określonym zakresie za pośrednictwem Systemu eBO,
waluta wymienialna – waluta obca określana przez Prezesa Narodowego Banku
Polskiego jako wymienialna,
wpłata – każdy wpływ środków pieniężnych na rachunek,
wypłata – każdy wypływ środków pieniężnych z rachunku,
wyciąg elektroniczny – wyciąg z rachunku sporządzany w Systemie eBO,
zlecenie płatnicze – oświadczenie Posiadacza rachunku lub odbiorcy skierowane do
Banku zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej,
zleceniodawca – będąca płatnikiem osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której kodeks cywilny przyznaje zdolność
prawną, składająca zlecenia płatnicze.
§ 3.
Bank otwiera i prowadzi następujące rodzaje rachunków bankowych:
1) rachunki bieżące,
2) rachunki pomocnicze specjalnego przeznaczenia, takie jak: Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych, Fundusz rehabilitacyjny, Fundusz inwestycyjny i inne,
z zastrzeżeniem ust. 5,
3) rachunki lokat terminowych.
Bank prowadzi również rachunki:
1) pomocnicze,
2) funduszy specjalnego przeznaczenia dla rolników indywidualnych,
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3) EXTRA ZUS.
3. Rachunki wymienione ust. 1 pkt 1-2 mogą być prowadzone na czas określony
lub nieokreślony, z tym że rachunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 są prowadzone na
czas nie dłuższy niż okres, na jaki została zawarta umowa rachunków, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 lub w ust. 2 pkt 1.
4. Waluty, w jakich mogą być prowadzone rachunki bankowe, określa Komunikat Banku.
5. Warunkiem otwarcia rachunku pomocniczego specjalnego przeznaczenia jest
posiadanie w Banku rachunku bieżącego lub rachunku pomocniczego.
§ 4.
1. Rachunki bankowe, z zastrzeżeniem ust. 3, prowadzone są dla:
1) osób prawnych,
2) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają
zdolność prawną,
3) osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla
osób będących przedsiębiorcami.
2. Posiadaczem rachunku bankowego może być rezydent.
3. Rachunek EXTRA ZUS prowadzony jest wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących
działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osób będących przedsiębiorcami,
które w myśl przepisów są płatnikami składek w rozumieniu Ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych.

ROZDZIAŁ II
OTWARCIE RACHUNKU BANKOWEGO I PODPISANIE UMOWY
§ 5.
1. Podstawą otwarcia przez Bank rachunku bankowego jest zawarcie umowy.
2. Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania jej przez obie strony, reprezentowane
przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków
majątkowych.
3. Wraz z zawarciem umowy strona występująca o otwarcie rachunku bankowego wypełnia
Kartę Wzorów Podpisów, która stanowi podstawę do realizacji zleceń płatniczych
z wszystkich rachunków bankowych otwartych na rzecz Posiadacza rachunku składanych
w Banku z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Posiadacz rachunku może ustanowić KWP do poszczególnych rachunków.
5. Podpisy na umowie oraz na KWP są składane w obecności pracownika Banku.
§ 6.
1. Do otwarcia rachunku i zawarcia umowy niezbędne jest złożenie wymaganych przez Bank
aktualnych dokumentów określających status prawny podmiotu występującego
o otwarcie rachunku bankowego oraz dokumentów wskazujących osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu w zakresie praw i obowiązków
majątkowych.
2. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku ubiega się o otwarcie rachunku pomocniczego
specjalnego przeznaczenia, a w Banku posiada już rachunek bieżący lub pomocniczy Bank
odstępuje od żądania złożenia dokumentów, które już znajdują się w jego posiadaniu.
3. Bank może otworzyć rachunek rozliczeniowy dla spółki kapitałowej w organizacji na czas
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określony (do 3 miesięcy), na podstawie aktu notarialnego stwierdzającego utworzenie
tego podmiotu oraz potwierdzonej przez właściwy sąd rejestrowy kopii wniosku
o dokonanie wpisu do rejestru.
§ 7.
Zawarcie umowy przez pełnomocnika może nastąpić na podstawie pełnomocnictwa
sporządzonego w formie aktu notarialnego lub z uwierzytelnionymi notarialnie podpisami.
§ 8.
1. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do:
1) niezwłocznego zawiadomienia Banku na piśmie o wszelkich zmianach w dokumentacji
złożonej przy zawieraniu umowy, a w szczególności o zmianach wynikających ze
zmiany adresu, nazwy firmy, osób reprezentujących Posiadacza rachunku, utracie lub
uzyskaniu koncesji/zezwoleń, ogłoszeniu upadłości lub rozpoczęciu likwidacji;
2) udzielania na prośbę Banku wyjaśnień w sprawach związanych z otwarciem
i prowadzeniem rachunku bankowego.
2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niedopełnienia obowiązku
określonego w ust. 1.
§ 9.
Bank może odmówić otwarcia rachunku bankowego bez podania przyczyny.
Pełnomocnictwo
1.

2.

3.
4.

§ 10.
Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika do dysponowania środkami
pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym lub do dokonywania innych
czynności związanych z funkcjonowaniem rachunku bankowego.
Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych będąca rezydentem. Pełnomocnikiem może być również Bank lub inny bank,
w związku z zaciągnięciem zobowiązania finansowego wobec Banku lub innego banku.
Pełnomocnik jest uprawniony do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi
na rachunku bankowym w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.
Odpowiedzialność za czynności podejmowane przez pełnomocnika ponosi Posiadacz
rachunku.

§ 11.
1. Pełnomocnictwo może być ustanowione przez Posiadacza rachunku jedynie w formie
pisemnej:
1) w Karcie Wzorów Podpisów – bezpośrednio w Banku, przy czym pełnomocnictwo to
musi być potwierdzone, złożonymi w obecności pracownika Banku, podpisami osób
upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków
majątkowych Posiadacza rachunku;
2) w oparciu o przesłany drogą korespondencyjną dokument, zawierający odpowiednią
dyspozycję Posiadacza rachunku o ustanowieniu pełnomocnika, poświadczony:
a) w kraju przez notariusza,
b) za granicą przez:
 opatrzenie w apostille w sytuacji, gdy ma zastosowanie Konwencja znosząca
wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, albo
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 polską placówkę dyplomatyczną, konsularną lub inną równorzędną z tymi
placówkami lub
 notariusza i legalizowane przez polską placówkę dyplomatyczną/konsularną,
przy czym legalizacji nie wymagają potwierdzenia notariuszy z państw, z którymi
Rzeczpospolita Polska podpisała umowy o obrocie prawnym, o ile wynika to
z tych umów lub
 bank zagraniczny będący korespondentem Banku.
2. Pełnomocnictwo staje się skuteczne od momentu przyjęcia przez pracownika Banku
dokumentu ustanawiającego pełnomocnictwo.
§ 12.
1. Pełnomocnictwo może być udzielone jako:
1) stałe w zakresie:
a) pełnym, to jest obejmującym wszystkie uprawnienia Posiadacza rachunku włącznie
z:
 dokonywaniem wypłat na rzecz własną i osób trzecich,
 otwieraniem rachunków lokat terminowych w ramach umowy,
 negocjowaniem i podejmowaniem decyzji w zakresie oprocentowania i innych
warunków prowadzenia rachunku bankowego,
 wypowiedzeniem umowy i określeniem sposobu zadysponowania środkami
zgromadzonymi na rachunkach bankowych,
b) szczególnym, to jest obejmującym umocowania do czynności określonego rodzaju
lub poszczególnych czynności;
2) jednorazowe, w ramach którego pełnomocnik może dokonać jednorazowej czynności
ściśle określonej w treści pełnomocnictwa.
2. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane Posiadacza rachunku i dane osobowe
pełnomocnika, pozwalające na określenie tożsamości pełnomocnika, rodzaj czynności, do
której pełnomocnik został upoważniony oraz podpis Posiadacza rachunku złożony
w obecności pracownika Banku lub potwierdzony w sposób określony w § 11 ust. 1 pkt 2.
§ 13.
Pełnomocnik nie może ustanowić dalszych pełnomocnictw.
§ 14.
1. Pełnomocnictwo może być w każdej chwili zmienione lub odwołane przez Posiadacza
rachunku na podstawie pisemnej dyspozycji. Bank dopuszcza odwołanie pełnomocnictwa
drogą korespondencyjną z uwzględnieniem postanowień § 11 ust.1 pkt. 2.
2. Odwołanie pełnomocnictwa lub zmiana zakresu pełnomocnictwa stają się skuteczne
z chwilą złożenia lub wpływu do Banku dyspozycji odwołującej bądź zmieniającej zakres
pełnomocnictwa.
Rachunki wspólne
§ 15.
Bank może otworzyć rachunek rozliczeniowy wspólny dla:
1) osób fizycznych wspólnie prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą,
2) jednostek samorządu terytorialnego w związku ze wspólnym wykonywaniem zadań
publicznych, w tym dla realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii
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Europejskiej,
zwanych dalej Współposiadaczami.
§ 16.
1. Z chwilą zawarcia umowy Współposiadacze odpowiadają solidarnie za wszelkie
zobowiązania powstałe wobec Banku, a z niej wynikające.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, każdy ze Współposiadaczy upoważniony jest do samodzielnego
dysponowania rachunkiem rozliczeniowym wspólnym oraz środkami pieniężnymi
zgromadzonymi na rachunku rozliczeniowym wspólnym, za wyjątkiem złożenia dyspozycji
skutkującej zmianą treści umowy lub jej rozwiązaniem, która dla swej ważności wymaga
zgodnego oświadczenia woli Współposiadaczy.
3. W przypadku innych uzgodnień między Współposiadaczami, wynikających z umów przez
nich zawartych (np. umowy, umowy spółki cywilnej, umowy jednostek samorządu
terytorialnego w związku ze wspólnym wykonywaniem zadań publicznych, w tym dla
realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej),
Współposiadacze korzystają z uprawnień Posiadacza rachunku w granicach określonych
w wyżej wymienionych umowach.
§ 17.
1. Bank realizuje dyspozycje Współposiadaczy w kolejności ich złożenia.
2. W przypadku zbiegu dyspozycji, z których jedna wyklucza wykonanie drugiej, Bank ma
prawo wstrzymać ich realizację do czasu uzgodnienia stanowisk pomiędzy
Współposiadaczami.
§ 18.
Współposiadacze zobowiązani są do zgodnego dysponowania rachunkiem rozliczeniowym
wspólnym oraz wzajemnego przekazywania sobie wszelkich informacji dotyczących umowy.

ROZDZIAŁ III
RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH
§ 19.
1. Rachunki lokat terminowych otwierane są dla Posiadaczy rachunków, którzy podpisali
z Bankiem umowę.
2. W przypadku, kiedy Bank otwiera rachunek lokaty terminowej dla podmiotu, który nie
posiada w Banku rachunku rozliczeniowego wymagane jest złożenie dokumentów
określonych w § 6 ust.1.
3. W ramach zawartej z Bankiem umowy Posiadacz rachunku może otworzyć i prowadzić
dowolną liczbę rachunków lokat terminowych.
§ 20.
1. Bank otwiera i prowadzi lokaty terminowe w złotych i w walutach wymienialnych,
znajdujące się w aktualnej ofercie Banku.
2. Szczegółowe warunki prowadzenia rachunków lokat terminowych są określone
w Zasadach otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, które stanowią
załącznik do umowy.
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3. Rodzaje lokat, wysokość i sposób ich oprocentowania, okresy umowne, minimalną kwotę
środków pieniężnych niezbędną do otwarcia rachunku lokaty terminowej, minimalną
kwotę lokaty niezbędną do indywidualnej negocjacji z Bankiem w zakresie
oprocentowania lokaty oraz rodzaj walut wymienialnych, w jakich Bank je prowadzi,
podawane są do wiadomości w Komunikacie Banku.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

§ 21.
Bank przyjmuje lokaty na czas oznaczony, zadeklarowany przez Posiadacza rachunku.
Okres umowny lokaty rozpoczyna się od daty wpływu/wpłaty środków pieniężnych na
rachunek lokaty terminowej i upływa z ostatnim dniem okresu umownego.
Dla lokat oznaczonych w miesiącach koniec okresu umownego upływa z dniem
poprzedzającym dzień, który datą odpowiada dniowi otwarcia lokaty, a gdyby takiego
dnia w ostatnim miesiącu nie było wówczas koniec okresu umownego upływa z dniem
poprzedzającym ostatni dzień tego miesiąca.
Gdy dzień dostępności środków w przypadku wypłaty przypada w dniu wolnym od pracy
dla Banku, to dzień dostępności środków przesuwa się na następny dzień roboczy dla
Banku, przy czym zasady tej nie stosuje się w przypadku lokat z możliwością odnowienia
na kolejny taki sam okres umowny.
Lokaty o charakterze odnawialnym po upływie zadeklarowanego okresu automatycznie
odnawiają się na kolejny taki sam okres, chyba że Posiadacz rachunku złożył inną
dyspozycję.
Za początek kolejnego okresu umownego przyjmuje się następny dzień kalendarzowy po
upływie danego okresu umownego.
W przypadku lokat o charakterze nieodnawialnym po zakończeniu okresu umownego
Bank przekazuje środki na rachunek wskazany przez Posiadacza rachunku w dyspozycji
założenia lokaty, a w przypadku wskazania w dyspozycji sposobu odbioru lokaty poprzez
wypłatę gotówkową, Bank udostępni Posiadaczowi rachunku środki na rachunku
nieoprocentowanym.

§ 22.
1. Otwarcie każdego rachunku lokaty terminowej następuje po złożeniu przez Posiadacza
rachunku dyspozycji otwarcia lokaty terminowej, w formie pisemnej lub ustnej,
po wniesieniu środków pieniężnych na ten rachunek.
2. W przypadku rachunku lokaty terminowej negocjowanej o charakterze odnawialnym,
podwyższone oprocentowanie obowiązuje przez pierwszy okres umowny, a odnowienie
następuje na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia. Zastosowanie
negocjowanego oprocentowania w kolejnym okresie wymaga ponownej negocjacji
z Bankiem przez upływem okresu umownego.
§ 23.
Lokaty typu O/N (over/night) otwierane i prowadzone są wyłącznie dla podmiotów
posiadających rachunek rozliczeniowy w Banku.
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ROZDZIAŁ IV
OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

§ 24.
Aktualna wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach
bankowych jest podawana w Komunikacie Banku.
Środki pieniężne zgromadzone na podlegających oprocentowaniu rachunkach bankowych
oprocentowane są od daty wpływu na rachunek do dnia poprzedzającego datę wypłaty
z rachunku bankowego włącznie, z zastrzeżeniem ust. 7.
Jako podstawę do obliczeń należnych odsetek przyjmuje się faktyczną liczbę dni
kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku.
Od środków wpłaconych i wypłaconych w tym samym dniu Bank nie nalicza odsetek.
Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku rozliczeniowym dopisywane
są do kapitału w walucie rachunku w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału
kalendarzowego.
Odsetki od lokat terminowych, automatycznie odnowionych, stawiane są do dyspozycji
Posiadacza rachunku w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego i mogą
być podjęte w dowolnym terminie, nie później jednak niż do końca okresu umownego
następującego po okresie umownym, za który zostały naliczone. Niepodjęte odsetki
podlegają kapitalizacji.
Wypłata części lub całości środków z rachunku lokaty terminowej w trakcie trwania
okresu umownego powoduje nienaliczenie odsetek za okres utrzymania lokaty, chyba że
umowa lub Zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych stanowią
inaczej.

§ 25.
1. Bank zastrzega sobie prawo zmiany wysokości oprocentowania środków zgromadzonych
na rachunkach bankowych w czasie trwania umowy, bez konieczności wypowiadania jej
w tej części w przypadku wystąpienia czynników określonych w umowie.
2. W przypadku zmian wysokości oprocentowania odsetki naliczane są:
1) na rachunku rozliczeniowym bieżącym/pomocniczym specjalnego przeznaczenia – do
dnia poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowych stawek
oprocentowania, a od dnia zmiany według nowych stawek oprocentowania,
2) na rachunku lokaty terminowej:
a) oprocentowanej według zmiennej stopy – do dnia poprzedzającego dokonanie
zmiany według dotychczasowych stawek oprocentowania, a od dnia zmiany według
nowych stawek oprocentowania,
b) oprocentowanej według stałej stopy – wysokość oprocentowania ustalona w chwili
otwarcia lokaty obowiązuje przez cały okres umowy, przy czym lokaty odnowione
na kolejny taki sam okres umowny podlegają oprocentowaniu według stopy
obowiązującej w Banku w dniu odnowienia.
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ROZDZIAŁ V
DYSPONOWANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI
NA RACHUNKU BANKOWYM
§ 26.
1. Posiadacz rachunku jest uprawniony, w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz
zgodnie z postanowieniami Regulaminu i umowy, do swobodnego dysponowania
środkami znajdującymi się na jego rachunku bankowym.
2. Ograniczenie dysponowania środkami pieniężnymi może wynikać wyłącznie z przepisów
prawa lub umowy/Regulaminu.
§ 27.
1. Zlecenia płatnicze dotyczące transakcji płatniczych składane w placówkach Banku
autoryzowane są poprzez złożenie podpisu i pieczęci (jeśli jest stosowana) przez
Posiadacza rachunku – zgodnie z KWP – na odpowiednim dla danego zlecenia płatniczego
formularzu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku zleceń płatniczych przekazywanych w formie elektronicznej obowiązują
zasady realizacji dokumentów zgodnie Rozdziałem XIII „Bankowość internetowa”.
§ 28.
Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi do wysokości dostępnych
środków.
§ 29.
1. Rachunek EXTRA ZUS służy wyłącznie do realizacji dyspozycji na rzecz ZUS z tytułu zapłaty
składek na ubezpieczenie społeczne.
2. Posiadacz rachunku EXTRA ZUS zobowiązany jest do korzystania z rachunku wyłącznie
w celu realizacji płatności wymienionych w ust. 1.
3. Posiadacz rachunku składa polecenie przelewu w placówce Banku, na formularzach
bankowego polecenia przelewu, opatrzone pieczęcią (jeśli jest stosowana) i podpisem,
zgodnym ze wzorem złożonym na KWP.
§ 30.
1. Bank ma prawo odmówić wykonania zlecenia płatniczego jeżeli:
1) występuje brak środków niezbędnych do wykonania zlecenia płatniczego lub na
pokrycie należnej Bankowi prowizji,
2) Posiadacz rachunku nie podał w zleceniu płatniczym niezbędnych danych do jego
realizacji lub dane są sprzeczne bądź niepełne,
3) bank odbiorcy znajduje się na terenie kraju objętego embargiem lub sankcjami
nałożonymi przez organizacje międzynarodowe lub inne państwa,
4) bank odbiorcy objęty jest sankcjami nałożonymi przez organizacje międzynarodowe,
5) wykonanie zlecenia płatniczego będzie pozostawało w sprzeczności z przepisami
prawa, porozumieniami międzynarodowymi lub umowami międzybankowymi,
6) otrzymał zakaz dokonywania wypłat z rachunku bankowego – wydany przez
prokuratora, sąd, organ egzekucyjny lub inną instytucję do tego uprawnioną.
2. Bank może wstrzymać wykonanie zlecenia płatniczego w przypadku awarii systemu
informatycznego lub telekomunikacyjnego uniemożliwiającej dostęp do zapisów
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księgowych i bieżącej obsługi rachunku bankowego.
3. W przypadku odmowy wykonania zlecenia płatniczego Posiadacz rachunku ma możliwość
sprostowania zidentyfikowanych przez Bank błędów poprzez ponowne złożenie
poprawnego zlecenia płatniczego.
§ 31.
Bez dyspozycji Posiadacza rachunku realizowane są przez Bank w ciężar rachunku
bankowego płatności z tytułu:
1) egzekucji z rachunku,
2) potrącenia wymagalnych wierzytelności Banku,
3) potrącenia wierzytelności Banku, których termin płatności jeszcze nie nadszedł, jeżeli
Posiadacz rachunku będący dłużnikiem został postawiony w stan likwidacji oraz we
wszystkich tych przypadkach, gdy Bankowi służy prawo ściągnięcia swych
wierzytelności przed nadejściem terminu płatności,
4) pobrania należnych przez Bank odsetek, prowizji i opłat wynikających z umowy,
5) prowizji i opłat naliczanych przez banki zagraniczne od zleceń płatniczych,
6) sprostowania błędu powstałego w wyniku nieprawidłowo zaksięgowanej transakcji
płatniczej.

ROZDZIAŁ VI
PRZEPROWADZANIE ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH
§ 32.
1. Bank przeprowadza rozliczenia pieniężne z rachunku rozliczeniowego na podstawie
dyspozycji Posiadacza rachunku wynikającej z dokumentów rozliczeniowych o nazwach,
symbolach i wzorach przewidzianych dla danej formy zapłaty przez powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
2. Możliwe jest przyjmowanie przez Bank od Posiadacza rachunku elektronicznych
dyspozycji za pomocą systemu bankowości internetowej.

1.

2.
3.

4.

§ 33.
Dokumenty rozliczeniowe powinny być wystawione w sposób czytelny i trwały, zgodnie
z treścią rubryk formularza. Podpisy i pieczęcie (jeśli są stosowane) na dokumentach
muszą być zgodne ze wzorami na KWP.
Używanie faksymile zamiast podpisu jest niedozwolone.
Formularze dotyczące dokumentów rozliczeniowych – za wyjątkiem czeków – mogą być
zastępowane formularzami sporządzonymi: techniką komputerową (łącznie z wydrukiem
nazwy Posiadacza rachunku w miejscu przewidzianym na nazwę jednostki), bądź
w formie elektronicznych nośników informacji według określonych standardów.
W przypadku dyspozycji przekazywanych w formie elektronicznej mają zastosowanie
zasady akceptacji dokumentów określone w Rozdziale XIII „Bankowość internetowa”.

§ 34.
Bank przeprowadza rozliczenia pieniężne w złotych i w walutach, w formie gotówkowej
i bezgotówkowej.
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§ 35.
Rozliczenia gotówkowe dokonywane są:
1) poprzez wpłatę gotówki na wskazany rachunek,
2) w drodze realizacji czeku gotówkowego,
3) przy użyciu karty,
4) na podstawie innego dokumentu bankowego.
§ 36.
Rozliczenia bezgotówkowe dokonywane są:
1) w obrocie krajowym w krajowych środkach płatniczych:
a) na podstawie polecenia przelewu,
b) na podstawie polecenia zapłaty,
c) na podstawie stałego zlecenia zapłaty,
d) przy użyciu karty,
2) w obrocie dewizowym – w złotych i w walutach oraz krajowym w walutach
wymienialnych:
a) w drodze realizacji Przekazu w obrocie dewizowym,
b) w drodze realizacji czeku w obrocie dewizowym,
c) przy użyciu karty.
§ 37.
Wpłaty na rachunki bankowe w walucie wymienialnej oraz wypłaty z tych rachunków mogą
być dokonywane:
1) w złotych,
2) w walucie rachunku,
3) w innej walucie wymienialnej, określonej w Komunikacie Banku,
przy czym w przypadku dokonywania wpłat lub wypłat środków pieniężnych w walucie innej
niż waluta rachunku bankowego, przeliczenia walut dokonuje się przy zastosowaniu kursów
Banku obowiązujących w momencie dokonywania wpłaty lub wypłaty.

1.
2.

3.
4.

§ 38.
Za podstawę identyfikacji w rozliczeniach przyjmuje się numer rachunku w standardzie
NRB lub w przypadku rozliczeń walutowych IBAN.
Bank nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie środków z rachunku rozliczeniowego,
w przypadku gdy NRB lub IBAN wskazany w zleceniu płatniczym jest nieprawidłowy, bez
względu na pozostałe podane przez Posiadacza rachunku informacje dodatkowe.
Potwierdzeniem realizacji przez Bank zleceń płatniczych jest opis transakcji na wydruku
wyciągu bankowego.
W przypadku stwierdzenia w otrzymanym na rzecz Posiadacza rachunku zleceniu
płatniczym niezgodności numeru rachunku w standardzie NRB lub IBAN z innymi danymi
dostarczonymi przez Posiadacza rachunku Bank może dokonać zwrotu otrzymanego
zlecenia płatniczego.

§ 39.
1. Posiadacz rachunku niezwłocznie zawiadamia Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych,
niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych.
2. Zawiadomienie składane jest w formie pisemnej w Banku. Posiadacz rachunku otrzymuje
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kopię złożonego zawiadomienia z odnotowaną datą i godziną przyjęcia.
3. Jeżeli Posiadacz rachunku nie dokona powiadomienia, o którym mowa w ust. 1,
w terminie 1 miesiąca od dnia obciążenia rachunku albo od dnia, w którym transakcja
miała być wykonana, roszczenia Posiadacza rachunku względem Banku z tytułu
nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych,
wygasają.
§ 40.
1. W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej, Bank przywraca
obciążony rachunek do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana
transakcja płatnicza, chyba, że roszczenia Posiadacza rachunku wygasły zgodnie z § 39
ust.3.
2. Posiadacz rachunku odpowiada w pełnej wysokości za nieautoryzowane transakcje
płatnicze, do których doprowadził umyślnie.
§ 41.
W razie nieprawidłowego wykonania dyspozycji Bank ponosi odpowiedzialność za
niezachowanie należytej staranności według ogólnych zasad określonych przepisami
Kodeksu cywilnego.
§ 42.
Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie dyspozycji
spowodowane w szczególności:
1) siłą wyższą,
2) innymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ VII
POLECENIE PRZELEWU
1.

2.
3.

4.

5.

§ 43.
Posiadacz rachunku może dokonywać przelewu dowolnych kwot ze swojego rachunku na
inny rachunek docelowy, posługując się standardowym formularzem: „wpłata
gotówkowa/ polecenie przelewu” lub „podatki”.
Polecenie przelewu składane w placówce Banku jest autoryzowane zgodnie z § 27 ust. 1.
Przelewy na rachunki w innych bankach krajowych o wartości powyżej 1 mln zł
realizowane są w systemie Sorbnet, z zastrzeżeniem ust. 4. Na wniosek Posiadacza
rachunku w systemie Sorbnet mogą być realizowane przelewy o wartości poniżej
1 mln zł.
Przelewy na inne rachunki bankowe prowadzone w Banku, na rzecz Urzędów Skarbowych
oraz Zakładów Ubezpieczeń Społecznych nie są realizowane w systemie Sorbnet, bez
względu na kwotę.
Za moment otrzymania zlecenia płatniczego w formie polecenia przelewu z datą przyszłą
uznaje się dzień określony przez Posiadacza rachunku jako dzień obciążenia rachunku.
Jeżeli dzień określony przez Posiadacza rachunku jako dzień obciążenia rachunku jest
dniem
wolnym
dla
Banku,
zlecenie
płatnicze,
o
którym
mowa
w niniejszym ustępie, uznaje się za otrzymane w najbliższym dniu roboczym.
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6. Za moment otrzymania przez Bank zlecenia płatniczego w postaci polecenia przelewu
z datą bieżącą uznaje się moment, w którym Posiadacz rachunku złożył polecenie
przelewu w Banku. Zlecenia płatnicze w postaci polecenia przelewu otrzymane przez
Bank później niż jedną godzinę przed zamknięciem placówki uznaje się za otrzymane
w najbliższym dniu roboczym. Na wniosek Posiadacza rachunku Bank może zrealizować
zlecenie płatnicze otrzymane później niż jedną godzinę przez zamknięciem placówki
w tym samym dniu. Godziny otwarcia placówek Banku dostępne są na stronie
internetowej Banku oraz ogłaszane w placówkach Banku w miejscach ogólnie
dostępnych.
7. Polecenia przelewu z datą bieżącą realizowane w systemie Sorbnet otrzymane przez Bank
po godz. 1400 uznaje się za otrzymane w najbliższym dniu roboczym.

ROZDZIAŁ VIII
WARUNKI REALIZACJI PRZEKAZÓW
W OBROCIE DEWIZOWYM
1.
2.

3.
4.
5.

6.

§ 44.
Bank realizuje Przekazy według zasad zawartych w Regulaminie oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami dewizowymi i UUP.
Bank wykonuje Przekazy na rzecz/z polecenia Posiadacza rachunku w formie:
1) Przelewu SEPA,
2) Polecenia wypłaty.
Za realizację Przekazów, Bank pobiera opłaty zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą.
Przekazy mogą być dokonywane w walutach wymienialnych, dla których Bank publikuje
kursy walutowe oraz w walucie polskiej.
W przypadku Przekazów od równowartości 20.000,00 PLN ustalonej według
obowiązującego w dniu realizacji kursu średniego Narodowego Banku Polskiego, istnieje
możliwość indywidualnej negocjacji z Bankiem kursu kupna/sprzedaży waluty.
Negocjowanie kursów możliwe jest w dni robocze Banku do godz. 15 30.
Jeżeli Przekaz jest realizowany w innej walucie niż waluta rachunku, to do jego
przeliczenia zastosowany jest kurs kupna/sprzedaży dewiz, obowiązujący w momencie
dokonywania rozliczenia.

§ 45.
1. Po złożeniu przez Posiadacza rachunku Przekazu systemy Banku, po automatycznym
sprawdzeniu parametrów instrukcji płatniczej, zakwalifikują Przekaz do odpowiedniej
kategorii: przelew SEPA lub polecenie wypłaty.
2. W odniesieniu do Poleceń wypłaty Posiadacz rachunku może dokonać wyboru sposobu
naliczenia opłat zgodnie z jedną z następujących opcji kosztowych: SHA, OUR, BEN.
3. Jeżeli transakcja płatnicza, realizowana w walucie państwa członkowskiego i do banku
odbiorcy zlokalizowanego na terenie kraju członkowskiego, nie wiąże się z przeliczaniem
waluty, Zleceniodawca i odbiorca ponoszą opłaty określone w umowie zawartej przez
każdego z nich ze swoim dostawcą. Jedyną dopuszczalną opcją kosztową jest opcja SHA.
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Realizacja przekazów wychodzących za zagranicę
§ 46.
1. Bank na podstawie pisemnego lub elektronicznego zlecenia płatniczego Posiadacza
rachunku zobowiązuje się do przekazania zagranicznych lub krajowych środków
płatniczych w określonej wysokości, na rzecz wskazanego odbiorcy.
2. Bank przed przyjęciem zlecenia płatniczego do realizacji informuje Posiadacza rachunku
o wysokości opłat i prowizji związanych z realizacją Przekazu. Posiadacz rachunku
wyraża zgodę na obciążenie wskazanego w zleceniu płatniczym rachunku kwotą zlecenia
płatniczego oraz należnymi Bankowi opłatami i prowizjami, w sposób określony w ust. 5
lub ust. 6.
3. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank jest moment, w którym
zlecenie przekazane przez Posiadacza rachunku zostało otrzymane przez Bank, przy
czym:
1) za moment otrzymania zlecenia płatniczego w formie Przekazu z datą przyszłą
uznaje się dzień określony przez Posiadacza rachunku jako dzień obciążenia
rachunku. Jeżeli dzień określony przez Posiadacza rachunku jako dzień obciążenia
rachunku jest dniem wolnym dla Banku, zlecenie płatnicze uznaje się za otrzymane
w najbliższym dniu roboczym,
2) za moment otrzymania przez Bank zlecenia płatniczego w postaci Przekazu z datą
bieżącą uznaje się moment, w którym Posiadacz rachunku złożył Przekaz w Banku,
z zastrzeżeniem § 47.
4. Posiadacz rachunku jest uprawniony do wycofania zgody (autoryzacji) na wykonanie
zlecenia płatniczego, chyba że zlecenie płatnicze stało się nieodwołalne. Zlecenie
płatnicze staje się nieodwołalne z chwilą jego otrzymania przez Bank. W sytuacji, gdy
Posiadacz rachunku i Bank uzgodnią, że wykonanie zlecenia płatniczego rozpoczyna się
określonego dnia (data wykonania jest późniejsza niż data złożenia zlecenia płatniczego),
Posiadacz rachunku jest uprawniony do odwołania zlecenia płatniczego do końca dnia
roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia rachunku. Odwołanie zlecenia
płatniczego dokonywane jest w formie pisemnej.
5. Posiadacz rachunku dokonuje autoryzacji (udziela zgody na wykonanie Przekazu, w tym
jego przewalutowanie) poprzez złożenie podpisu na formularzu papierowym, zgodnego
ze wzorem złożonym na Karcie Wzorów Podpisów, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Zlecenie płatnicze składane za pośrednictwem Internetu autoryzowane jest poprzez
użycie kodu jednorazowego.
7. W przypadku braku zgody określonej w ust. 5 lub w ust. 6 transakcję płatniczą uważa się
za nieautoryzowaną.
8. Posiadacz rachunku ma możliwość złożenia wniosku o zwrot autoryzowanego zlecenia
płatniczego (anulowania) z zastrzeżeniem ust. 9 i 10 w formie pisemnej.
9. Bank na podstawie pisemnego wniosku o odwołanie zlecenia płatniczego złożonego
przez Posiadacza rachunku podejmie działania zmierzające do anulowania Przekazu i za
te czynności pobierze opłaty zgodnie z Taryfą. Bank dokona zwrotu środków na rachunek
Posiadacza rachunku w momencie ich odzyskania, w kwocie, którą otrzyma.
10. Bank nie może zagwarantować, że bank odbiorcy lub bank pośredniczący, uwzględniając
swoje wewnętrzne przepisy, będzie honorował przekazaną przez Bank prośbę
o anulowanie.
11. Bank realizuje transakcje płatnicze w określonym przez zleceniodawcę trybie:
standardowym lub pilnym, z którego wynika data waluty.
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12. Dla Przekazów w walucie EUR zlecenie płatnicze złożone ze wskazanym standardowym
trybem realizacji jest wykonywane z datą waluty D+1, gdzie D oznacza dzień przyjęcia
zlecenia płatniczego do realizacji, z zastrzeżeniem § 47.
13. Dla Przekazów w pozostałych walutach zlecenie płatnicze złożone ze wskazanym
standardowym trybem realizacji jest wykonywane z datą waluty D+2, gdzie D oznacza
dzień przyjęcia zlecenia płatniczego do realizacji, z zastrzeżeniem § 47.
14. Dla Zleceń w walutach USD, EUR, GBP istnieje możliwość realizacji Przekazu w trybie
pilnym. Realizacja Przekazu w trybie pilnym wymaga wyraźnego wskazania w zleceniu
płatniczym Posiadacza rachunku w tym zakresie i wiąże się z naliczeniem i pobraniem
dodatkowych prowizji, zgodnie z Taryfą.
15. Przekaz złożony ze wskazaniem trybu pilnego, oznacza jego realizację z datą waluty D,
czyli równą dacie złożenia dyspozycji, z zastrzeżeniem § 47.
16. Przelew SEPA może być realizowany tylko w trybie standardowym.
17. Bank zobowiązuje się do wykonania Przekazu w walucie EUR, kierowanego do banku
odbiorcy zlokalizowanego na terenie państwa członkowskiego, poprzez uznanie
rachunku banku odbiorcy nie później niż do końca następnego dnia roboczego po dniu
otrzymania zlecenia płatniczego.
18. Bank zobowiązuje się do wykonania Przekazu w walucie innego państwa członkowskiego,
poprzez uznanie rachunku banku odbiorcy nie później niż 4 dni od momentu otrzymania
zlecenia płatniczego.
19. Uznanie rachunku banku odbiorcy z tytułu realizacji Przekazu innego niż określone
w ust. 17 i 18, następuje w terminie zależnym od banku pośredniczącego,
z zastrzeżeniem ust. 12 - 15.
§ 47.
1. Bank realizuje Przekazy w trybie standardowym pod warunkiem otrzymania zlecenia
płatniczego do godz. 1530 oraz w trybie pilnym pod warunkiem otrzymania zlecenia
płatniczego do godz. 1200. Zlecenia płatnicze złożone po wskazanych powyżej godzinach
oraz w dniach nie będących dniem roboczym dla Banku, są realizowane w terminach
ustalonych jak dla dyspozycji złożonych w najbliższym dniu roboczym.
2. Rozliczenie zlecenia płatniczego poprzez obciążenie wskazanego rachunku kwotą
transakcji płatniczej oraz należnymi Bankowi prowizjami i opłatami następuje
w momencie otrzymania przez Bank zlecenia płatniczego.
§ 48.
Bank dokłada starań, aby instrukcja płatnicza została przekazana do banku odbiorcy
niezwłocznie i przy minimalizacji kosztów. Wybór systemu rozliczenia płatności i banku
pośredniczącego pozostawiony jest do decyzji Banku. Bank pośredniczący ma prawo w razie
potrzeby korzystać według swego uznania z pośrednictwa innych banków.
§ 49.
W momencie składania w Banku dyspozycji Przekazu, Posiadacz rachunku jest zobowiązany
do postawienia do dyspozycji Banku środków niezbędnych do wykonania Przekazu oraz
opłacenia prowizji Banku i innych opłat, zgodnie z Taryfą. W przypadku braku
wystarczających środków na rachunku Bank odmawia realizacji Przekazu.
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§ 50.
W przypadku wystąpienia przy realizacji Przekazu kosztów dotyczących korekt, anulowania,
korespondencji i wyjaśnień wynikających z podania przez Posiadacza rachunku niepełnych
lub błędnych danych dotyczących odbiorcy lub banku odbiorcy, Posiadacz rachunku
zobowiązany jest do ich pokrycia, niezależnie od wskazanej dyspozycji kosztowej.
§ 51.
W związku z dokonywaniem Przekazów za pośrednictwem SWIFT, dostęp do danych
osobowych może mieć administracja rządowa Stanów Zjednoczonych. Władze amerykańskie
zobowiązały się do wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych ze SWIFT, wyłącznie
w celu walki z terroryzmem, z poszanowaniem gwarancji przewidzianych przez europejski
system ochrony danych osobowych wyrażony w Dyrektywie 95/46/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z 24 października 1995r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie
przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.
§ 52.
1. Bank na wniosek Posiadacza rachunku wydaje potwierdzenie zrealizowania Przekazu.
2. Bank pobiera opłatę za wydanie potwierdzenia zrealizowania Przekazu zgodnie z Taryfą.
Realizacja Przekazów przychodzących z zagranicy
§ 53.
1. Otrzymane przez Bank Przekazy są księgowane zgodnie ze wskazanym w jego treści
numerem rachunku bankowego odbiorcy w standardzie IBAN, bez względu na inne dane
odbiorcy dostarczone w treści Przekazu lub inne dane dostarczone przez Posiadacza
rachunku. W przypadku stwierdzenia w otrzymanym na rzecz Posiadacza rachunku
Przekazie niezgodności numeru rachunku w standardzie IBAN z innymi danymi
dostarczonymi przez Posiadacza rachunku, Bank może dokonać zwrotu otrzymanego
Przekazu.
2. Za czynności związane z odzyskiwaniem środków od osoby, która otrzymała kwotę
płatności zgodnie ze wskazanym w Przekazie numerem rachunku w standardzie IBAN, nie
będąc zamierzonym odbiorcą płatności, Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą.
3. W przypadku wpływu na rachunek środków w innej walucie, niż waluta rachunku, Bank
dokona przewalutowania tych środków na walutę, w której prowadzony jest rachunek
z zastosowaniem kursów kupna/sprzedaży dewiz obowiązujących w Banku w momencie
rozliczenia Przekazu. Istnieje możliwość negocjowania kursu na zasadach określonych
w §43 ust. 5 przed wpływem kwoty do Banku.
4. Bank uznaje rachunek Posiadacza rachunku kwotą Przekazu w dniu określonym
w zleceniu płatniczym jako data waluty, za wyjątkiem następujących przypadków:
1) wpływ nastąpił po godzinie 1700 – za dzień wpływu przyjmuje się następny dzień
roboczy dla Banku,
2) Przekaz wymaga dodatkowej korespondencji wyjaśniającej – wówczas za dzień
wpływu przyjmuje się datę otrzymania przez Bank kompletnych danych.
Reklamacje i zwroty przekazów dewizowych
§ 54.
1. Posiadacz rachunku ma prawo do składania reklamacji, jeżeli stwierdzi, że Przekaz nie
został wykonany zgodnie ze zleceniem płatniczym. Reklamacja związana z brakiem
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2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

wpływu na rachunek odbiorcy nie może być złożona przed upływem terminu określonego
w § 46 ust. 17-18 dla walut tam wymienionych, bądź przed datą waluty ustaloną dla
Przekazów w walutach innych niż wymienione w § 46 ust. 17-18.
W przypadku powzięcia informacji, iż zlecona kwota Przekazu nie wpłynęła na rachunek
odbiorcy, Posiadacz rachunku może złożyć w Banku pisemną reklamację dotyczącą braku
terminowego wykonania transakcji płatniczej lub pisemny wniosek o zwrot kwoty
Przekazu.
Bank przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu ostatecznego ustalenia przebiegu
wykonania zlecenia płatniczego oraz przyczyn ewentualnych opóźnień.
Bank, w przypadku ustalenia w procesie reklamacyjnym braku opóźnienia, informuje
Posiadacza rachunku o niezasadności reklamacji z podaniem daty uznania rachunku
banku odbiorcy.
W przypadku ustalenia, iż zlecenie płatnicze nie zostało zrealizowane z powodu błędów
lub przeoczeń w zleceniu płatniczym wystawionym przez Posiadacza rachunku lub
z przyczyn leżących po stronie banku pośredniczącego wskazanego przez Posiadacza
rachunku, Bank kontaktuje się z Posiadaczem rachunku ustalając dalsze postępowanie.
W przypadku, kiedy opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego nastąpiło z powodu
przeoczeń, podania błędnych lub niepełnych danych przez Posiadacza rachunku, ponosi
on wszelkie koszty reklamacji zarówno Banku jak i banków uczestniczących w transakcji
płatniczej.
W przypadku, kiedy kwota Przekazu wpłynęła na rachunek banku odbiorcy, Bank
zwolniony jest z obowiązku odszkodowawczego.
W przypadku zwrotu niewykonanego Przekazu Bank, w celu zwrotu środków do
Posiadacza rachunku, stosuje procedury jak przy Przekazach przychodzących.

Poszukiwanie środków i zwrot zrealizowanego Przekazu przychodzącego.
§ 55.
1. Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi poszukiwanie środków, które nie dotarły na
jego rachunek. Bank rozpoczyna procedurę poszukiwania środków pod warunkiem
otrzymania od Posiadacza rachunku na piśmie następujących danych:
1) nazwy banku, do którego należy wysłać zapytanie,
2) kwoty i waluty Przekazu,
3) nazwy zleceniodawcy,
4) daty realizacji Przekazu.
2. Za czynności związane z poszukiwaniem środków Bank pobiera opłatę zgodną z Taryfą.
3. Bank dokonuje zwrotu przychodzącego na rachunek przelewu SEPA na podstawie
pisemnej dyspozycji Posiadacza rachunku, pod warunkiem jej złożenia w terminie do
2 dni roboczych od dnia uznania rachunku. Zwroty dokonywane w terminie późniejszym
wymagają złożenia przez Posiadacza rachunku odrębnego zlecenia realizacji nowego
Przekazu.
4. Bank dokonuje zwrotu zrealizowanego Przekazu, innego niż przelew SEPA, do banku
zleceniodawcy na podstawie pisemnej dyspozycji.
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ROZDZIAŁ IX
STAŁE ZLECENIE ZAPŁATY
§ 56.
1. Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi wykonywanie płatności związanych
z prowadzoną działalnością, regulowanych okresowo w podanych terminach,
w określonej wysokości, np. z tytułu najmu lokalu, ubezpieczenia, zobowiązań
podatkowych i innych, zwanych dalej „zleceniem stałym”.
2. Zlecenie stałe może być złożone na czas nieokreślony lub na okres wskazany w dyspozycji.
Brak wskazania w dyspozycji stosownego okresu uważa się za złożenie dyspozycji na czas
nieokreślony.
3. Bank realizuje zlecenia stałe od momentu złożenia dyspozycji do momentu jej odwołania.
4. Zlecenie stałe jest autoryzowane poprzez złożenie podpisów i pieczęci (jeśli jest
stosowana) zgodnych z KWP w dyspozycji zlecenia stałego. Autoryzacja dotyczy
wszystkich transakcji płatniczych realizowanych w ramach stałego zlecenia zapłaty aż do
momentu cofnięcia tej zgody (autoryzacji) albo upływu terminu jej obowiązywania, o ile
autoryzacja została dokonana na czas określony.
5. Jeżeli dzień realizacji zlecenia stałego przypada na dzień wolny od pracy, zlecenie
wykonywane jest w pierwszym dniu roboczym dla Banku, następującym po dniu wolnym
od pracy.
6. Posiadacz rachunku może składać, zmieniać lub odwoływać zlecenia stałe, nie później, niż
do dnia poprzedzającego datę realizacji wskazaną w zleceniu stałym.
7. W przypadku braku dostępnych środków na rachunku dla realizacji zlecenia stałego, Bank
odstępuje od jego realizacji.
8. W przypadku większej ilości zleceń, Bank realizuje zlecenia stałe w kolejności określonej
przez Posiadacza rachunku. W przypadku braku takiej dyspozycji Bank nie będzie
dokonywał realizacji zleceń stałych.
9. Za moment otrzymania zlecenia płatniczego w formie stałego zlecenia zapłaty uznaje się
dzień określony przez Posiadacza rachunku jako dzień obciążenia rachunku. Jeżeli dzień
określony przez Posiadacza rachunku jako dzień obciążenia rachunku jest dniem wolnym
dla Banku, zlecenie płatnicze, o którym mowa w niniejszym ustępie, uznaje się za
otrzymane w najbliższym dniu roboczym.
10. Zlecenia płatnicze w postaci stałego zlecenia zapłaty, otrzymane przez Bank później niż
jedną godzinę przed zamknięciem placówki uznaje się za otrzymane w najbliższym dniu
roboczym. Na wniosek Posiadacza rachunku Bank może zrealizować zlecenie płatnicze
otrzymane później niż jedną godzinę przez zamknięciem placówki w tym samym dniu.
Godziny otwarcia placówek Banku dostępne są na stronie internetowej Banku oraz
ogłaszane w placówkach Banku w miejscach ogólnie dostępnych.
11. Stałe zlecenie zapłaty nie może być złożone z wykorzystaniem eBO Mobile.

ROZDZIAŁ X
POLECENIE ZAPŁATY
§ 57.
1. Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi realizację swoich płatności w formie poleceń
zapłaty.
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2. Dla celów stosowania polecenia zapłaty Posiadacza rachunku określa się również mianem
Dłużnika.
3. Warunkiem udostępnienia usługi polecenia zapłaty jest złożenie przez Posiadacza
rachunku zgody na obciążenie jego rachunku kwotami określonymi przez odbiorcę, która
zawiera co najmniej następujące dane:
1) nazwę Posiadacza rachunku,
2) numer rachunku Posiadacza rachunku w formacie IBAN lub NRB,
3) nazwę i adres odbiorcy,
4) identyfikator odbiorcy (NIP/NIW),
5) identyfikator płatności (IDP),
6) podpis i pieczątkę (jeśli jest stosowana) Posiadacza rachunku zgodne z KWP,
7) informację, że dokument, na którym składana jest zgoda, stanowi jednocześnie
upoważnienie dla wskazanego banku do obciążania rachunku bankowego Dłużnika
w drodze polecenia zapłaty z tytułu jego zobowiązań wobec wskazanego odbiorcy,
8) informację, że odwołanie upoważnienia wymaga formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
4. W przypadku, gdy nie zostanie spełniony którykolwiek z warunków określonych w ust. 3
zlecenie płatnicze dotyczące polecenia zapłaty uznaje się za nieautoryzowane.
5. Zgoda na obciążenie rachunku musi być:
1) złożona przez Posiadacza rachunku w Banku i u odbiorcy, albo,
2) dostarczona do Banku przez odbiorcę lub bank odbiorcy.
6. Złożenie zgody na obciążenie rachunku i spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3
jest równoznaczne z autoryzacją wszystkich kolejnych transakcji płatniczych
wykonywanych w ramach polecenia zapłaty, aż do cofnięcia tej zgody albo do upływu
terminu obowiązywania zgody, o ile została udzielona na czas określony.
7. Bank obciąża rachunek Posiadacza rachunku kwotą polecenia zapłaty w momencie jego
realizacji.
8. Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo do:
1) zwrotu kwoty zrealizowanego polecenia zapłaty w terminie 5 dni roboczych od dnia
dokonania obciążenia rachunku. Zwrot kwoty zrealizowanego polecenia zapłaty po
tym terminie nie jest możliwy,
2) odwołania polecenia zapłaty wstrzymującego obciążenie rachunku przyszłym
poleceniem zapłaty.
9. Dyspozycja odwołania polecenia zapłaty przez Posiadacza rachunku powinna być złożona
w Banku przed terminem realizacji polecenia zapłaty, jednak nie później niż do końca
dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia rachunku.
10. Bank po wpływie zlecenia zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty uznaje rachunek
bankowy Posiadacza rachunku kwotą zwracanego polecenia zapłaty powiększoną
o odsetki należne płatnikowi z tytułu oprocentowania jego rachunku o ile rachunek ten
jest oprocentowany.
11. Warunkiem wykonania przez Bank transakcji płatniczej w ramach polecenia zapłaty jest:
1) odnotowana w Banku zgoda Posiadacza rachunku na obciążanie jego rachunku
kwotami określonymi przez odbiorcę,
2) zgodność danych podanych w zgodzie na obciążanie rachunku z danymi
zamieszczonymi w zleceniu płatniczym złożonym przez odbiorcę,
3) posiadanie przez Płatnika w Banku rachunku, dla którego udostępniono tę usługę,
4) zapewnienie środków na rachunku Posiadacza rachunku wystarczających na
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wykonanie transakcji płatniczej w ramach polecenia zapłaty,
5) nie przekroczenie terminu obowiązywania zgody określonego przez Posiadacza
rachunku, o ile zgoda została złożona na czas określony,
6) brak wystąpienia przypadków uzasadniających odmowę wykonania transakcji
płatniczej, o których mowa w § 30 ust. 1,
7) brak złożenia dyspozycji odwołania transakcji płatniczej w ramach polecenia zapłaty.
12. Bank odmawia wykonania autoryzowanej transakcji płatniczej w formie polecenia
zapłaty w przypadku, gdy nie zostanie spełniony którykolwiek z warunków określonych
w ust. 11, a także w przypadkach określonych w § 30 ust. 1.
13. Posiadacz rachunku może w każdym czasie cofnąć zgodę na obciążenie rachunku, co jest
równoznaczne z zaprzestaniem wykonywania przez Bank usługi polecenia zapłaty.

ROZDZIAŁ XI
CZEKI
§ 58.
1. Do rachunku rozliczeniowego prowadzonego w złotych Bank wydaje Posiadaczowi
rachunku blankiety czekowe gotówkowe.
2. Posiadacz rachunku zobowiązany jest sprawdzić – w obecności pracownika Banku – ilość
blankietów czekowych oraz prawidłowość ich oznakowania, jak również pokwitować
odbiór blankietów czekowych własnoręcznym podpisem.
§ 59.
1. Czek powinien być wypełniony w sposób staranny, czytelny i trwały oraz podpisany
zgodnie z KWP.
2. Kwota wyrażona cyframi powinna być zgodna z kwotą wyrażoną słownie. W przypadku
rozbieżności pomiędzy tymi kwotami za ważną przyjmuje się kwotę wyrażoną słownie.
3. Miejsca wolne przed i za kwotą wyrażoną cyframi i słownie powinny być zakreślone.
4. Nazwa miesiąca powinna być napisana słownie.
5. Czeki wystawione niezgodnie z postanowieniami ust. 1 - 4, jak również czeki, na których
dokonano poprawek lub skreśleń, nie są realizowane.
§ 60.
1. Posiadacz rachunku może wystawiać czeki gotówkowe czeki imienne, zawierające w treści
imię i nazwisko osoby, na którą czek został wystawiony.
2. Bank realizuje czeki gotówkowe, które w szczególności:
1) nie są zastrzeżone,
2) są właściwie wypełnione, tj. zgodnie z postanowieniami § 59,
3) są przedstawione do zapłaty w terminie 10 dni kalendarzowych od daty wystawienia
(dnia wystawienia nie wlicza się do tego okresu), przy czym jeżeli ostatni dzień terminu
ważności czeku przypada na dzień wolny od pracy, czek może być przedstawiony do
zapłaty w najbliższym dniu roboczym.
3. Bank sprawdza tożsamość osoby, która realizuje czek.
§ 61.
1. W przypadku zagubienia lub kradzieży pojedynczych blankietów czeków gotówkowych
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lub wystawionych czeków gotówkowych Posiadacz rachunku obowiązany jest
niezwłocznie osobiście lub telefonicznie zawiadomić o tym Bank, podając ilość,
ewentualne numery utraconych blankietów czekowych oraz kwoty czeków, jeśli
Posiadacz rachunku utracił czeki już wystawione.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zgłaszający ma obowiązek niezwłocznie
potwierdzić na piśmie. W zawiadomieniu pisemnym zgłaszający obowiązany jest
zamieścić oświadczenie, że przyjmuje pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnego
wstrzymania wypłaty czeku gotówkowego oraz wylegitymowania osoby zgłaszającej się
z czekiem.
3. W razie odzyskania czeków należy je zwrócić do Banku.

ROZDZIAŁ XII
BANKOWOŚĆ INTERNETOWA
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.

5.
6.

§ 62.
W ramach bankowości internetowej Bank udostępnia Posiadaczowi rachunku System
eBO.
Posiadacz rachunku może wskazać osobę/y uprawnioną/e do dysponowania rachunkiem
w określonym zakresie za pośrednictwem Systemu eBO.
Wszystkie dyspozycje złożone przez Użytkowników Systemu eBO dokonywane są
w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku.
Wymagania techniczne do prawidłowego działania Systemu eBO, aplikacji token
w smartfonie/tablecie, aplikacji token na komputer stacjonarny lub laptop, eBO Mobile
Bank publikuje na swojej stronie internetowej www.bankbbs.pl.
Bank nie odpowiada za środowisko komputerowe, w którym użytkowany jest System
eBO.
Szczegółowy opis funkcjonalny dostępu do rachunku za pośrednictwem systemu
bankowości internetowej eBO znajduje się w „Instrukcji obsługi systemu eBO”,
w instrukcji „eBO Mobile” oraz w „Instrukcji obsługi aplikacji eBO Token Online”,
dostępnych na stronie logowania do systemu bankowości internetowej
https://online.bankbbs.pl/.

§ 63.
1. Bank zobowiązuje się do umożliwienia realizacji za pośrednictwem Systemu eBO
w szczególności następujących rodzajów usług:
8) przeglądanie sald oraz zmian stanu rachunku dokonanych na rachunku,
9) składanie poleceń przelewu w złotych,
10) składanie stałych zleceń zapłaty,
11)
składanie dyspozycji dotyczących lokat terminowych (dotyczy wyłącznie
Posiadaczy rachunku, którzy zawarli z Bankiem stosowną umowę o prowadzenie
rachunków terminowych lokat oszczędnościowych),
12) doładowanie GSM,
13) sprawdzanie, drukowanie lub zapisywanie wyciągów elektronicznych,
14) wykonywanie dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym.
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10. W ramach dyspozycji składanych za pośrednictwem eBO Mobile, Użytkownik Systemu
eBO może:
4) zlecać operacje przelewów krajowych,
5) zlecać doładowania telefonów komórkowych,
6) zlecać operacje przelewów krajowych z wykorzystaniem kodu QR.
11. Bank może zmienić funkcjonalności Systemu eBO bez konieczności zachowania trybu
określonego w § 91 w przypadku, gdy nie wpłynie to na wzrost płatności za
udostępnienie Systemu eBO.
12. Przy pomocy jednego loginu w Systemie eBO istnieje możliwość obsługi więcej niż
jednego rachunku, w tym również rachunków innego Posiadacza rachunku na podstawie
upoważnienia do dysponowania rachunkiem.
13. Nie można być jednocześnie zalogowanym do Systemu eBO z wykorzystaniem
przeglądarki internetowej oraz do eBO Mobile.
Udostępnienie Systemu eBO
§ 64.
10. Udostępnienie Systemu eBO jest możliwe po złożeniu w Banku wniosku o udostępnienie
Systemu eBO dla podmiotów gospodarczych oraz po podpisaniu umowy.
11. System eBO przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunków, posiadających w Banku
rachunek bieżący lub pomocniczy lub pomocniczy specjalnego przeznaczenia.
12. Udostępnienie Systemu eBO następuje w dniu podpisania Umowy przez Posiadacza
rachunku.
13. Po zawarciu Umowy Bank udostępnia Użytkownikowi Systemu eBO w trybie poufnym
hasło pierwszego logowania na wskazany numer telefonu lub przekazuje je za
pokwitowaniem w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie.
14. Dane niezbędne do korzystania z Systemu eBO zapisane w dokumentacji rachunku,
mogą być zmieniane przez Posiadacza rachunku w placówce Banku.
Udostępnienie eBO Mobile
5.

6.
7.

8.

§ 65.
Warunkiem udostępnienia eBO Mobile jest posiadanie przez Użytkownika Systemu eBO
aktywnej usługi dostępu do Systemu eBO z wykorzystaniem przeglądarki internetowej
oraz łącza internetowego.
Uruchomienie eBO Mobile wymaga aktywacji tej usługi przez Użytkownika Systemu eBO
w Systemie eBO przy użyciu właściwych środków dostępu.
Podczas aktywacji eBO Mobile Użytkownik Systemu eBO rejestruje urządzenie, za
pomocą którego będzie korzystał z eBO Mobile, oraz wskazuje rachunki udostępniane
w eBO Mobile.
Podczas aktywacji eBO Mobile Użytkownik Systemu eBO wskazuje kod PIN dla aplikacji
mobilnej niezbędny do weryfikacji tożsamości Użytkownika Systemu eBO.

Rozliczenia pieniężne
§ 66.
5. Zlecenia płatnicze dotyczące transakcji płatniczych składane w Systemie eBO
autoryzowane są poprzez użycie kodu jednorazowego, a w eBO Mobile poprzez użycie
kodu PIN, z zastrzeżeniem ust. 2 -3.
6. Dla Posiadaczy rachunku dokonujących autoryzacji jednoosobowo istnieje możliwość
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składania
zleceń
płatniczych
z
wykorzystaniem
szablonów
zaufanych
i ulubionych. W przypadku szablonów zaufanych autoryzacja transakcji płatniczych
dokonywana jest na etapie tworzenia lub modyfikacji szablonu poprzez użycie kodu
jednorazowego. W przypadku szablonów ulubionych autoryzacja transakcji płatniczych
dokonywana jest w trakcie wykonywania przelewu z tego szablonu.
7. Istnieje możliwość składania zleceń płatniczych pomiędzy rachunkami jednego Posiadacza
rachunku, zakładania oraz zrywania lokat bez konieczności użycia kodu jednorazowego.
W przypadku dokonywania zleceń płatniczych bez użycia kodu jednorazowego
autoryzacja dokonywana jest na etapie przekazywania ich do realizacji.
8. Autoryzacja transakcji płatniczych dokonywanych w formie zlecenia stałego zapłaty
dotyczy wszystkich transakcji płatniczych realizowanych w ramach stałego zlecenia
zapłaty aż do momentu cofnięcia tej zgody (autoryzacji) albo upływu terminu jej
obowiązywania, o ile autoryzacja została dokonana na czas określony.
§ 67.
1. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank jest moment, w którym zlecenie
przekazane bezpośrednio przez Posiadacza rachunku zostało otrzymane przez Bank,
z zastrzeżeniem kolejnych ustępów niniejszego paragrafu.
2. Za moment otrzymania zlecenia płatniczego w formie polecenia przelewu z datą przyszłą
oraz stałego zlecenia zapłaty uznaje się dzień określony przez Posiadacza rachunku jako
dzień obciążenia rachunku. Jeżeli dzień określony przez Posiadacza rachunku jako dzień
obciążenia rachunku jest dniem wolnym dla Banku, zlecenia płatnicze, o których mowa
w niniejszym ustępie, uznaje się za otrzymane w kolejnym dniu roboczym.
3. Za moment otrzymania przez Bank zlecenia płatniczego w postaci polecenia przelewu
z datą bieżącą uznaje się moment wpływu zlecenia płatniczego do Banku. Zlecenia
płatnicze w postaci polecenia przelewu lub stałego zlecenia zapłaty, otrzymane przez
Bank po godz. 1900 lub w dzień wolny dla Banku uznaje się za otrzymane w kolejnym dniu
roboczym.
Limity
§ 68.
9. Standardowo Bank nie ustanawia limitów, z wyjątkiem:
5) gdy Posiadacz rachunku wyrazi wolę ustanowienia limitów jednorazowych,
dziennych lub miesięcznych,
6) ograniczenie wynika z udzielonego pełnomocnictwa do rachunku,
7) eBO Mobile – określenie limitów miesięcznego, dziennego i jednorazowego jest
obowiązkowe.
10. Dla osoby uprawnionej do dysponowania rachunkiem za pośrednictwem Systemu eBO
limity zostają dostosowane do limitów określonych w pełnomocnictwie do rachunku.
11. W przypadku ustanowienia limitów, zlecenie płatnicze jest realizowane w granicach
limitu jednorazowego, dziennego i miesięcznego.
12. Limit jednorazowy nie może być większy niż limit dzienny.
13. Limit dzienny i limit miesięczny może być określony w dowolnej kwocie,
z zastrzeżeniem ust. 4. Limit dzienny nie może być wyższy od miesięcznego.
14. Posiadacz rachunku może w dowolnym momencie dokonać zmiany wysokości limitów
poprzez złożenie pisemnego wniosku o zmianę limitu w placówce Banku. W przypadku
zmian limitów dla osoby upoważnionej Posiadacz rachunku dodatkowo zmienia zakres
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udzielonego pełnomocnictwa do rachunku.
15. Dla eBO Mobile Bank standardowo ustanawia następujące limity: jednorazowy – 200 zł,
dzienny – 500 zł i miesięczny – 5000 zł.
16. Limity ustanowione dla eBO Mobile mogą być inne, ale nie wyższe niż limity,
ustanowione dla Systemu eBO obsługiwanego poprzez przeglądarkę internetową.
Obsługa lokat
§ 69.
3. System eBO, z wyłączeniem eBO Mobile, umożliwia otwieranie dostępnych w nim,
zgodnie z ofertą Banku, lokat terminowych na rzecz Posiadacza rachunku.
4. Złożenie dyspozycji otwarcia rachunku lokaty terminowej jest równoznaczne
z akceptacją ustalonych przez Bank stawek oprocentowania obowiązujących w dniu
otwarcia lokaty terminowej.
Zasady korzystania i bezpieczeństwo systemu eBO
§ 70.
1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa określone są na stronie logowania do Systemu
eBO, pod hasłem „Bezpieczeństwo”.
2. Przy rozpoczęciu korzystania z Systemu eBO, po wprowadzeniu loginu
i hasła pierwszego logowania otrzymanego z Banku, wymagane jest wprowadzenie
nowego, własnego hasła. Nowe hasło pozostaje obowiązującym do czasu kolejnej jego
zmiany. Hasło ma charakter poufny i nie może być udostępniane osobom trzecim.
3. W przypadku trzykrotnego błędnego wprowadzenia hasła następuje blokada dostępu
do Systemu eBO, z wyłączeniem eBO Mobile. O zablokowaniu Bank przekaże
Użytkownikowi Systemu eBO informację w formie wiadomości SMS.
4. W celu odblokowania dostępu do Systemu eBO niezbędny jest kontakt telefoniczny
lub osobisty z Bankiem, z zachowaniem przez Bank zasad weryfikacji zgłaszającego. Po
zdjęciu blokady logowanie odbywa się na zasadach określonych dla pierwszego
logowania Użytkownika Systemu eBO w Systemie eBO.
5. W celu podwyższenia bezpieczeństwa w Systemie eBO, z wyłączeniem eBO Mobile,
funkcjonuje możliwość logowania dwuetapowego. Logowanie dwuetapowe ogranicza
ryzyko zalogowania się do systemu przez osoby niepowołane. Uaktywnienie logowania
dwuetapowego dokonywane jest w Ustawieniach, gdzie należy zaznaczyć przycisk
wyboru przy polu logowanie dwuetapowe i użyć przycisk zapisz. W celu wyłączenia
logowania dwuetapowego wymagane jest uwierzytelnienie kodem jednorazowym.
6. Użytkownik Systemu eBO może ustawić alias logowania (alternatywny identyfikator
logowania).
7. Zlecenia płatnicze otrzymywane przez Bank za pośrednictwem Systemu eBO uważane są
za składane przez osoby uprawnione do dysponowania rachunkiem.
8. Kod jednorazowy przekazany w formie SMS może być użyty do autoryzacji tylko tego
zlecenia płatniczego lub tej dyspozycji, na potrzeby której został wygenerowany przez
System eBO.
9. Po trzykrotnym podaniu błędnego kodu jednorazowego następuje automatyczne
wylogowanie z Systemu eBO i blokada dostępu do Systemu eBO, z wyłączeniem eBO
Mobile. O zablokowaniu Bank poinformuje Użytkownika Systemu eBO za
pośrednictwem komunikatu w Systemie eBO. Odblokowanie następuje na zasadach
określonych w ust. 4.
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10. Po pięciokrotnym podaniu błędnego kodu PIN przy logowaniu oraz autoryzacji zleceń
następuje automatyczne wylogowanie z eBO Mobile i blokada dostępu do eBO Mobile
na danym urządzeniu. Użytkownik Systemu eBO w takim przypadku w celu dalszego
korzystania z eBO Mobile powinien dokonać ponownej konfiguracji eBO Mobile na
danym urządzeniu. Blokada dostępu do eBO Mobile na jednym urządzeniu mobilnym
nie blokuje dostępu na innym. O zablokowaniu Bank poinformuje Użytkownika Systemu
eBO za pośrednictwem komunikatu w eBO Mobile.
11. Kody jednorazowe są wysyłane przez Bank na wskazany numer telefonu lub są
generowane przez token.
12. Kod jednorazowy wygenerowany przez token autoryzuje tylko jedną czynność.
13. Bank nigdy nie wysyła wiadomości e-mail sugerujących, że jest ich nadawcą,
zawierających żądanie ujawnienia loginu, hasła, kodów jednorazowych, kodów SMS, lub
wiadomości zawierających linki do Systemu eBO. Otrzymanie wiadomości z żądaniem
ujawnienia poufnych danych należy traktować jako próbę wyłudzenia poufnych danych
i niezwłocznie zgłosić do Banku.
14. System eBO posiada mechanizm automatycznie wylogowujący po okresie bezczynności
trwającym powyżej 10 minut. Posiadacz rachunku ma możliwość jego wydłużenia do
maksimum 30 minut.
15. Użytkownik Systemu eBO ma możliwość samodzielnego zablokowania dostępu do
Systemu eBO, z wyłączeniem eBO Mobile, poprzez wprowadzenie w Systemie eBO
w odpowiednim miejscu hasła do logowania. O zablokowaniu Bank poinformuje
Użytkownika Systemu eBO za pośrednictwem komunikatu w Systemie eBO.
Odblokowanie następuje na zasadach określonych w ust. 4.
16. W przypadku zidentyfikowania w Systemie eBO zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa
elektronicznych kanałów dostępu, Użytkownik Systemu eBO powinien zgłosić
niezwłocznie do Banku zdarzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres
bezpieczenstwo@bankbbs.pl lub telefonicznie pod nr 33 815-79-34 wew. 20 lub 34.
Zgłoszenie powinno zawierać dane określone w § 73 ust. 1 oraz opis zdarzenia.
§ 71.
4. Posiadacz rachunku oraz osoby, którym na jego wniosek udostępniono System eBO,
zobowiązane są prawidłowo zabezpieczyć, przechowywać i używać środki dostępu oraz
nie udostępniać ich w żaden sposób osobom nieuprawnionym.
5. Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za ustalenie zakresu uprawnień
poszczególnych osób, przez niego wskazanych i uprawnionych w ramach udzielonego
pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za pośrednictwem Systemu eBO, oraz za
wszelkie czynności dokonywane przez nich za pośrednictwem Systemu eBO.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania Systemu eBO należy się
skontaktować z placówką Banku.

2.

§ 72.
W przypadku:
4) naruszenia przez Użytkownika Systemu eBO zasad określonych w Regulaminie,
5) podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia w związku z używaniem
bankowości internetowej lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej
transakcji płatniczej,
6) podejrzenia nieuprawnionego użycia Systemu eBO lub umyślnego doprowadzenia do

47

nieautoryzowanej transakcji płatniczej,
Bank może zablokować dostęp do Systemu eBO. Przed zablokowaniem dostępu do
Systemu eBO, a jeśli to nie jest możliwe, niezwłocznie po zablokowaniu dostępu Bank
informuje Posiadacza rachunku o zablokowaniu dostępu telefonicznie, pod nr telefonu
wskazany przez Posiadacza rachunku lub w inny sposób.
3. Bank nie ma obowiązku poinformowania o zablokowaniu dostępu do Systemu eBO
w przypadkach, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu dostępu byłoby
nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych
przepisów.

1.

2.

3.

4.

§ 73.
W przypadku utraty środków dostępu, ich kradzieży, przywłaszczenia lub
nieuprawnionego użycia lub wejścia w posiadanie środków dostępu przez osobę
nieuprawnioną, w celu zablokowania obsługi rachunków w Systemie eBO osoba
uprawniona do dysponowania Systemem eBO zobowiązana jest niezwłocznie
zawiadomić Bank w jeden z poniższych sposobów:
5) telefonicznie, po prawidłowym podaniu hasła telefonicznego, dzwoniąc pod
nr (33) 815-79-34 wew. 20 lub 34,
6) pisemnie – pismo powinno zawierać imię i nazwisko, adres, PESEL, nr rachunku,
login w Systemie eBO i podpis zgodny ze wzorem podpisu złożonym na Karcie
wzorów podpisów do rachunku w placówce Banku,
7) bezpośrednio w placówce Banku okazując dokument tożsamości,
8) za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) – poprzez wysłanie wiadomości
z tytułem „Zablokowanie rachunków w Systemie eBO” na adres ebo@bankbbs.pl
zawierającej imię, nazwisko, adres, PESEL, nr rachunku, numer telefonu
kontaktowego; zgłoszenie dokonane w ten sposób będzie weryfikowane
telefonicznie pod wskazanym numerem telefonu, a weryfikacja polegać będzie
m.in. na podaniu przez zgłaszającego prawidłowego hasła telefonicznego oraz
wybranych elementów danych osobowych.
W przypadku nieodnalezienia środków dostępu odblokowanie dostępu do Systemu eBO
może zostać dokonane wyłącznie osobiście przez Posiadacza rachunku
w placówce Banku, która wydaje na jego wniosek nowe środki dostępu.
Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za ustalenie zakresu uprawnień
poszczególnych osób, przez niego wskazanych i uprawnionych w ramach udzielonego
pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za pośrednictwem Systemu eBO, oraz za
wszelkie czynności dokonywane przez nich za pośrednictwem Systemu eBO.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania Systemu eBO należy się
skontaktować z placówką Banku.

ROZDZIAŁ XIII
TELEFONICZNA USŁUGA NA HASŁO
§ 74.
1. Usługa, świadczona za pośrednictwem placówki Banku w godzinach ich otwarcia,
umożliwia uzyskanie informacji o saldzie rachunku bankowego, dostępnych środkach,
odsetkach i obrotach na wszystkich rachunkach posiadanych w Banku.
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2. Posiadacz rachunku składa w Banku pisemną dyspozycję dotyczącą korzystania
z Telefonicznej usługi na hasło.
3. W celu zmiany hasła lub zablokowania usługi Posiadacz rachunku składa pisemną
dyspozycję w Banku.
4. Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ujawnienia hasła osobom
trzecim.
5. Bank odmawia udzielenia informacji, jeżeli podane przez Posiadacza rachunku dane są
niezgodne z zapisami dyspozycji.
6. Bank zobowiązuje się do zabezpieczenia hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.

ROZDZIAŁ XIV
USŁUGA SMS
4.
5.

6.

§ 75.
W ramach Systemu eBO Bank na wniosek Posiadacza rachunku może dodatkowo
świadczyć usługę SMS.
Usługa SMS polega na przekazywaniu przez Bank na wskazany przez Posiadacza
rachunku w złożonej dyspozycji numer telefonu komórkowego, w sposób zapewniający
zachowanie poufności informacji dotyczącej zmiany salda.
Uaktywnienie usługi SMS następuje w ciągu dwóch dni roboczych od dnia złożenia przez
Posiadacza rachunku w placówce Banku ustnej dyspozycji uaktywnienia. Uaktywnienie
usługi SMS dotyczy rachunku wskazanego w dyspozycji.

ROZDZIAŁ XV
WYCIĄGI BANKOWE
§ 76.
1. Bank informuje Posiadacza rachunku w formie wyciągu, w sposób określony w umowie,
o każdej zmianie stanu rachunku wraz z ustaleniem salda.
2. Do wyciągu bankowego Bank nie załącza kopii dokumentów rozliczeniowych.
3. Informacja o stanie rachunku może być dostępna dla Posiadacza rachunku za
pośrednictwem bankowości internetowej, usługi SMS lub poczty elektronicznej.
§ 77.
1. Posiadacz rachunku zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać zmiany stanu rachunku lub
salda rachunku na podstawie uzyskanych z Banku informacji.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności w zakresie, o którym mowa w ust. 1, Posiadacz
rachunku jest zobowiązany zgłosić do Banku niezgodność, ze wskazaniem różnicy,
w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyciągu z rachunku.
3. Brak zgłoszenia przez Posiadacza rachunku stwierdzonych niezgodność w terminie,
o którym mowa w ust. 2, traktuje się jako potwierdzenie salda.
4. Jeżeli Posiadacz rachunku wypłacił z rachunku bankowego nienależne mu kwoty,
obowiązany jest do ich zwrotu.
5. Niezwrócenie w określonym przez Bank terminie powyższych kwot, powoduje
odpowiedzialność cywilną Posiadacza rachunku.
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1.

2.

3.
4.
5.

§ 78.
Niezależnie od wyciągów Bank doręcza Posiadaczowi rachunku zawiadomienie o stanie
jego rachunków na koniec każdego roku kalendarzowego, z podaniem salda na ten dzień
i wezwaniem do jego potwierdzenia, przy czym doręczenie zawiadomienia następuje
w sposób określony dla wyciągów bankowych.
W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu na rachunkach bankowych Posiadacz
rachunku zgłasza reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
zawiadomienia.
Rozpatrzenie reklamacji przez Bank następuje niezwłocznie.
Na dowód potwierdzenia zgodności sald na koniec roku Posiadacz rachunku podpisuje
zgodnie z KWP kopię zawiadomienia i zwraca ją do Banku.
W przypadku nie zgłoszenia w terminie 14 dni niezgodności sald na rachunkach uznaje
się, że Posiadacz rachunku nie zgłasza zastrzeżeń do wysokości salda rachunku.

ROZDZIAŁ XVI
ROZWIĄZANIE UMOWY
§ 79.
Rozwiązanie umowy następuje w przypadku wypowiedzenia umowy przez Posiadacza
rachunku lub przez Bank.
§ 80.
1. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga zachowania formy
pisemnej.
2. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia, przy czym termin wypowiedzenia liczy się od dnia skutecznego
doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie, zgodnie z § 92.
§ 81.
1. Bank zobowiązany jest podać przyczynę wypowiedzenia umowy oraz termin zamknięcia
rachunku bankowego.
2. Bank może dokonać wypowiedzenia umowy tylko z ważnych powodów, w szczególności
w przypadku:
1) rażącego niedopełnienia przez Posiadacza rachunku obowiązków wynikających
z umowy i postanowień Regulaminu,
2) podania przez Posiadacza rachunku nieprawdziwych informacji przy zawieraniu
umowy,
3) braku obrotów na rachunku rozliczeniowym, poza dopisywaniem odsetek,
utrzymujących się nieprzerwanie przez okres:
a) 12 miesięcy, jeżeli stan środków na rachunku rozliczeniowym pozwala na bieżące
pokrywanie należnych prowizji i opłat wynikających z umowy,
b) 6 miesięcy, jeżeli stan środków na rachunku rozliczeniowym nie wystarcza na
bieżące pokrywanie należnych prowizji i opłat wynikających z umowy,
4) upływu 12 miesięcy od dnia dokonania całkowitej wypłaty środków ze wszystkich lokat
prowadzonych w ramach umowy z zastrzeżeniem postanowień pkt 3,
5) nieterminowego regulowania zobowiązań wobec Banku w tym zobowiązań z tytułu
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kredytu w rachunku.
§ 82.
Bank może wypowiedzieć umowę w terminie 7 dni z powodu ogłoszenia upadłości
Posiadacza rachunku.
§ 83.
1. W przypadku wypowiedzenia umowy, Bank informuje Posiadacza rachunku pisemnie
o saldzie rachunku i wzywa go jednocześnie do:
1) potwierdzenia wysokości tego salda,
2) określenia sposobu zadysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na
rachunku bankowym w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia,
3) zwrotu nie wykorzystanych blankietów czekowych, kart bankowych oraz środków
dostępu do bankowości internetowej.
2. Jeżeli Posiadacz rachunku nie zadysponował środkami pozostającymi na jego rachunku
bankowym, w terminie określonym w ust. 1, Bank przeksięgowuje te środki na
nieoprocentowane konto przejściowe.

ROZDZIAŁ XVII
REKLAMACJE
Reklamacje Posiadacza rachunku nie będącego osoba fizyczną
§ 84.
1. Bank przyjmuje od Posiadacza rachunku nie będącego osobą fizyczną reklamacje
w następujący sposób:
1) bezpośrednio w każdej placówce Banku w formie pisemnej, w godzinach
przyjmowania klientów,
2) bezpośrednio w każdej placówce Banku w formie ustnej, w godzinach przyjmowania
klientów,
3) w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera, posłańca, na adres Centrali
Banku – Bielsko-Biała ul. Komorowicka 272 lub Oddziału w Wadowicach – Wadowice,
ul. Lwowska 72a,
4) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@bankbbs.pl,
5) w formie pisemnej za pośrednictwem faksu na nr w Centrali Banku: (33) 815 89 76
wew. 13, lub w Oddziale w Wadowicach: (33) 872 08 76 wew. 30,
6) telefonicznie, na nr w Centrali Banku: (33) 815 89 76, lub w Oddziale w Wadowicach:
(33) 872 08 76, w godzinach przyjmowania klientów.
2. Bank udziela odpowiedzi w formie uzgodnionej z Posiadaczem rachunku nie będącym
osoba fizyczną – pisemnej lub elektronicznej.
3. Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona bez zbędnej zwłoki jednak nie
później niż w terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
4. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia
postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank
informuje Posiadacza rachunku nie będącego osoba fizyczną o:
1) przyczynie opóźnienia;
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone;
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3) wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, termin rozpatrzenia reklamacji przez Bank
i udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy niż 90 dni od daty otrzymania reklamacji.
Reklamacje Posiadacza rachunku będącego osoba fizyczną
§ 85.
1. Posiadacz rachunku ma prawo złożyć reklamację odnoszącą się do świadczonych przez
Bank usług lub dotyczącą działalności Banku. Bank przyjmuje od Posiadacza rachunku
reklamacje w następujący sposób:
1) bezpośrednio w każdej placówce Banku w formie pisemnej, w godzinach
przyjmowania klientów,
2) bezpośrednio w każdej placówce Banku w formie ustnej, w godzinach przyjmowania
klientów,
3) w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera, posłańca, na adres Centrali
Banku – Bielsko-Biała ul. Komorowicka 272 lub Oddziału w Wadowicach – Wadowice,
ul. Lwowska 72a,
4) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@bankbbs.pl,
5) w formie pisemnej za pośrednictwem faksu na nr w Centrali Banku: (33) 815 89 76
wew. 13, lub w Oddziale w Wadowicach: (33) 872 08 76 wew. 30,
6) telefonicznie, na nr w Centrali Banku: (33) 815 89 76, lub w Oddziale w Wadowicach:
(33) 872 08 76, w godzinach przyjmowania klientów.
2. Dopuszcza
się
możliwość
złożenia
reklamacji
przez
pełnomocnika
dysponującego pełnomocnictwem posiadającym zwykłą formę pisemną, chyba że
istnieją szczególne uwarunkowania faktyczne, wskazujące na konieczność zachowania
innej formy szczególnej.
3. Posiadacz rachunku powinien składać reklamacje niezwłocznie po uzyskaniu informacji
o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, dotyczących usług świadczonych
przez Bank lub dotyczących działalności Banku, w celu umożliwienia rzetelnego
rozpatrzenia reklamacji. Bank rozpatruje reklamacje złożone przez klientów Banku lub
osoby działające w ich imieniu w przypadku:
1) transakcji płatniczych w terminie nie późniejszym niż 13 miesięcy od dnia
zaistnienia zdarzenia,
2) roszczeń związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym oraz pozostałych
typów skarg lub reklamacji w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia.
4. Posiadacz rachunku zobowiązany jest złożyć reklamację w sposób umożliwiający
Bankowi rozpoznanie sprawy w terminie, tzn. podając istotne dla rozpatrzenia sprawy
informacje, w tym swoje dane adresowe.
5. Bieg terminu rozpatrywania reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu do Banku.
6. Odpowiedź na reklamację Posiadacza rachunku jest udzielana w postaci papierowej lub
za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź może zostać dostarczona
pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Posiadacza rachunku.
7. Odpowiedzi na reklamację Bank udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż
w terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy
wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
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8.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie
reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji,
Bank w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją:
1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który
nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
9. W przypadku niedotrzymania terminu 30 dni od daty otrzymania reklamacji,
a w szczególnie skomplikowanych przypadkach terminu 60 dni od dnia otrzymania
reklamacji, reklamacja Posiadacza rachunku zostanie uznana za rozpatrzoną zgodnie
z jego wolą.
10. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń Posiadacza rachunku, istnieje możliwość:
1) polubownego rozstrzygnięcia reklamacji z Zarządem Banku,
2) pisemnego odwołania się do Zarządu Banku w terminie 7 dni od dnia otrzymania
odpowiedzi; odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw rozstrzygnięciu, określać
istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody
uzasadniające to żądanie,
3) skierowania sprawy do polubownego rozwiązania w ramach Bankowego Arbitrażu
Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich lub Sądu Polubownego przy Komisji
Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi
dostępne są na stronach internetowych – odpowiednio: www.zbp.pl oraz
www.knf.gov.pl,
4) zwrócenia się o pomoc do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumenta,
5) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego,
6) wystąpienia z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego,
tj. Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przeciwko Beskidzkiemu Bankowi
Spółdzielczemu z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Komorowicka 272.
11. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, do której Posiadacz rachunku
może wnieść skargę na działanie Banku, jeżeli działanie to narusza przepisy prawa.
Uprawnienie to przysługuje także jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami
prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, którym odmówiono świadczenia
usług płatniczych, oraz organizacjom konsumenckim. Do skargi nie stosuje się przepisów
działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
12. Komisja Nadzoru Finansowego udzielając odpowiedzi na skargę dotyczącą sporu
o charakterze cywilnoprawnym, informuje skarżącego o pozasądowych procedurach
rozstrzygania sporów między użytkownikiem a dostawcą, w tym wskazuje właściwe sądy
polubowne.

ROZDZIAŁ XVIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 86.
Bank zapewnia Posiadaczowi rachunku zachowanie tajemnicy bankowej w zakresie
określonym w ustawie Prawo bankowe.
§ 87.

53

1. Za zobowiązania z tytułu prowadzonego rachunku bankowego, Bank odpowiada całym
swoim majątkiem.
2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach w Banku objęte są gwarancjami
określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
§ 88.
Za czynności związane z obsługą rachunków bankowych, Bank pobiera opłaty i prowizje
zgodnie z obowiązującą w dacie dokonania czynności objętej opłatą lub prowizją Taryfą,
stanowiącą integralną część umowy.
§ 89.
Wierzytelność z tytułu umowy nie może być przelana w trybie przepisów art. 509-517
ustawy Kodeks cywilny bez uprzedniej pisemnej zgody Banku.
§ 90.
Działając na podstawie art. 16 oraz art. 33 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatniczych ustala się że:
1) zakres obowiązków informacyjnych Banku względem Posiadacza rachunku oraz sposób
dostarczania informacji,
2) tryb zmiany postanowień umowy, Regulaminu oraz Taryfy opłat,
3) prawa i obowiązki Stron w zakresie dostarczania przez Bank usług i korzystania z nich,
w tym zwłaszcza:
a) dopuszczalność i tryb wypowiedzenia umowy, jak również długość okresu
wypowiedzenia,
b) opłaty pobieranych przez Bank z tytułu świadczenia usług,
c) odpowiedzialność za wykonane transakcje płatnicze,
d) postępowania reklamacyjne oraz zwrot kwoty transakcji płatniczej,
4) odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
uregulowane zostały w sposób wystarczający w umowie, Regulaminie oraz Taryfie
opłat. W tym też zakresie, ustala się, że przepisów art. 17-32, art. 34-37, art. 40 ust. 3 i
4, art. 45, art. 46 ust. 2-5, art. 47, art. 48, art. 51 oraz art. 144-146 UUP nie stosuje się
w całości.

1.
2.
3.

4.

§ 91.
Bank zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu i Umowy.
W przypadku zmiany postanowień Regulaminu lub Umowy Bank przesyła Posiadaczowi
rachunku zakres zmian.
W terminie 14 dni od daty otrzymania zakresu zmian, Posiadacz rachunku może złożyć
w Banku, pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian. Nie złożenie takiego
oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją wprowadzanych zmian.
Złożenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, powoduje
rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia przez Posiadacza rachunku z zachowaniem
okresu wypowiedzenia liczonym od dnia wpływu tego oświadczenia do Banku.

§ 92.
Wszelkie pisma kierowane przez Bank do Posiadacza rachunku według ostatnich danych i na
ostatni wskazany przez niego adres – uważa się za skutecznie doręczone.
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§ 93.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie następujące przepisy:
ustawa Prawo bankowe, ustawa Prawo dewizowe, ustawa o usługach płatniczych i Kodeks
cywilny.
§ 94.
Bank informuje Posiadacza rachunku o każdej zmianie numerów telefonów wskazanych
w niniejszym Regulaminie poprzez zamieszczenie stosownej informacji w wyciągach
z rachunku, w systemie bankowości internetowej i na stronie internetowej Banku
(www.bankbbs.pl).

Zarząd Beskidzkiego
Banku Spółdzielczego
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