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Rozdz ia ł  1 .  Postanowien ia  ogó lne  

§ 1.  
Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem bankowości 
internetowej eBankNet, zwany dalej Regulaminem, określa zasady 
korzystania z systemu bankowości internetowej w Banku Spółdzielczym 
w Limanowej. 

§ 2.  
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
1) aplikacja mobilna BSLMobile - aplikacja zainstalowana na 

urządzeniu mobilnym z systemem Android lub IOS, umożliwiająca 
dostęp do rachunków bankowych Posiadaczom rachunków oraz 
innych produktów bankowych, w tym autoryzację operacji poprzez 
powiadomienia Push; 

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

3) Bank – Bank Spółdzielczy w Limanowej; 
4) BlueCash – system przelewów natychmiastowych realizowanych 

w polskich złotych, którego operatorem jest Blue Media S.A. System 
umożliwia wymianę zleceń płatności pomiędzy jednostkami 
uczestników tego systemu w godzinach określonych przez każdego 
Uczestnika. Bank jest Uczestnikiem systemu BlueCash; 

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

6) Dokumentacja użytkownika aplikacji mobilnej BSLMobile - 
instrukcja użytkowników dostępna na stronie internetowej Banku 
https://www.bs.limanowa.pl/oferta/aplikacja-mobilna-bslmobile; 

7) Dokumentacja użytkownika systemu eBankNet - instrukcja 
użytkowników dostępna na stronie internetowej Banku 
https://e.bs.limanowa.pl/user/img/pdf/Instrukcja.pdf; 

8) doładowanie – przelew z tytułu doładowania telefonu 
komórkowego na kartę pre-paid; 

9) dostawca usług – dostawca usług określonych w § 2 pkt 51-52 oraz 
dostawca świadczący wyłącznie usługę określoną w § 2 pkt 51, 
spełniający wymagania ustawy o usługach płatniczych; 

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

11) Express Elixir – system przelewów natychmiastowych realizowanych 
w polskich złotych, którego operatorem jest Krajowa Izba 
Rozliczeniowa S.A. System umożliwia wymianę zleceń płatności 
pomiędzy jednostkami uczestników tego systemu w godzinach 
określonych przez każdego Uczestnika. Bank jest Uczestnikiem 
systemu Express Elixir. O dostępności tej usługi Bank poinformuje na 
stronie internetowej www.bs.limanowa.pl; 

12) 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; 

13) Kod identyfikacyjny: 
1) identyfikator Użytkownika – unikalny kod Użytkownika 

nadawany przez Bank, używany podczas logowania do systemu 
bankowości elektronicznej, 

2) hasło Użytkownika – poufny ciąg 8-16 znaków wykorzystywany 
w procesie silnego uwierzytelnienia, służący do uwierzytelnienia 
Użytkownika w  systemie bankowości elektronicznej, znany tylko 
Użytkownikowi, zastępujący nadane przez Bank hasło 
aktywacyjne, czyli hasło jednorazowe do bankowości 
elektronicznej,  

3) e-PIN – kod zawierający minimum 6 znaków, stanowiący poufny 
numer służący do uwierzytelnienia Użytkownika w aplikacji 
mobilnej BSLMobile, ustanawiany samodzielnie przez 
Użytkownika, 

4) kod SMS – jednorazowy kod wykorzystywany w procesie silnego 
uwierzytelnienia w systemie bankowości elektronicznej lub 
służący do autoryzacji dyspozycji oraz transakcji płatniczych 
składanych w usłudze bankowości elektronicznej, 

5) powiadomienia Push – element silnego uwierzytelnienia, 
polegający na przekazaniu Użytkownikowi notyfikacji na 
urządzenie mobilne przez aplikację mobilną BSLMobile; 

14) IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego - standard 
numeracji kont bankowych utworzony przez Europejski Komitet 
Standardów IBAN. Składa się z dwuliterowego ISO 3166-1 kodu 
kraju, po którym następują dwie cyfry sprawdzające (kontrolne) i do 
trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer 
rachunku będący unikatowym identyfikatorem; 

15) karta uprawnień do systemu bankowości elektronicznej – 
dokument zawierający dane Użytkownika i wykaz rachunków wraz 
z zakresem uprawnień; 

16) Komunikat – pisemna informacja podawana do wiadomości 
użytkownika; 

17) limit dzienny – maksymalna kwota jaka może zostać przelana 
z rachunków klienta (limit dzienny użytkownika) lub jednego 
rachunku klienta (limit dzienny rachunku) w ciągu jednego dnia; 

18) limit miesięczny – maksymalna kwota jaka może zostać przelana 
z rachunków klienta (limit miesięczny użytkownika) lub jednego 
rachunku klienta (limit miesięczny rachunku) w ciągu miesiąca; 

19) limit jednorazowej transakcji – maksymalna kwota jaka może 
zostać przelana z rachunku klienta przy jednorazowej transakcji;  

20) lokata /lokata Inter-Standard – lokaty terminowe i terminowe 
lokaty oszczędnościowe w PLN, zakładane w ramach bankowości 
elektronicznej eBankNet; 

21) nierezydent – osoba fizyczna nie mająca miejsca zamieszkania 
w kraju, w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe z dnia 27 lipca 
2002r.; 

22) pełnomocnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, upoważniona przez Posiadacza rachunku do 
dysponowania rachunkiem; 

23) Placówka Banku – placówka Banku Spółdzielczego w Limanowej 
prowadząca działalność operacyjno-handlową tj. oddziały wraz 
z podległymi im punktami obsługi klienta; 

24) polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowana przez 
płatnika (Posiadacza rachunku) polegająca na umożliwianiu 
przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika 
(Posiadacza rachunku) u dostawcy (Bank) na krajowy rachunek 
płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty i euro; 

25) polecenie wypłaty – usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku 
polegająca na umożliwieniu przekazania środków na rachunek 
prowadzony za granicą lub na rachunek prowadzony w innym banku 
krajowym, z wyłączeniem polecenia przelewu SEPA i polecenia 
przelewu TARGET; 

26) Posiadacz rachunku – osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem 
Umowę i otrzymuje dostęp do rachunków bankowych za pomocą 
systemu bankowości elektronicznej eBankNet; 

27) przekaz w obrocie dewizowym/ przekaz – transakcja płatnicza 
obejmująca polecenie wypłaty, polecenie przelewu TARGET, 
polecenie przelewu w walucie obcej i przelew SEPA; 

28) polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika 
(Posiadacza rachunku) polegająca na umożliwieniu przekazania 
środków pieniężnych w euro  z rachunku płatniczego płatnika 
(Posiadacza rachunku) na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj 
dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze 
jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA) Polecenie przelewu 
SEPA jest realizowane w trybie sesyjnym; 

29) polecenie przelewu TARGET - usługa inicjowana przez płatnika 
polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych 
w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy 
odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego 
uczestnikiem systemu TARGET2; 

30) przelew z datą przyszłą – przelew, którego wykonanie następuje 
w dniu wskazanym przez Klienta; 

31) przelew zdefiniowany – przelew na rachunek wcześniej określony 
w definicji, który znajduje się w liście przelewów (definicji). 
Użytkownik może oznaczyć przelew zdefiniowany jako przelew 

https://www.bs.limanowa.pl/oferta/aplikacja-mobilna-bslmobile
https://e.bs.limanowa.pl/user/img/pdf/Instrukcja.pdf
file:///d:/Users/Downloads/regulacje/www.bs.limanowa.pl
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wymagający podania kodu SMS lub zaakceptowania powiadomienia 
Push lub jako przelew wymagający podania hasła Użytkownika; 

32) rachunek bankowy – rachunek rozliczeniowy, rachunek lokaty 
terminowej, rachunek lokacyjny w złotych i w walutach 
wymienialnych oraz rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, 
rachunek oszczędnościowy, rachunek terminowej lokaty 
oszczędnościowej w złotych i w walutach wymienialnych, 
prowadzony przez Bank; 

33) rachunek podstawowy - rachunek oszczędnościowo – 
rozliczeniowy, rachunek oszczędnościowy, rachunek rozliczeniowy 
bieżący lub pomocniczy prowadzony przez Bank, z uprawnieniami 
do zakładania i zrywania lokat; 

34) reklamacja – wystąpienie skierowane do Banku przez Posiadacza 
rachunku/Użytkownika, w którym Posiadacz rachunku/ Użytkownik 
zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank; 

35) saldo rachunku - stan środków pieniężnych na rachunku, wykazany 
księgowo na koniec dnia operacyjnego; 

36) SEPA (Single Euro Payments Area)- jednolity obszar płatności 
w EUR; koncepcja, która spełnia rolę zintegrowanego rynku usług 
płatniczych; 

37) silne uwierzytelnienie - uwierzytelnianie zapewniające ochronę 
poufności danych w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch 
elementów należących do kategorii:  
a) wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie Użytkownik,  
b) posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie Użytkownik,  
c) cechy charakterystyczne Użytkownika,  
będących integralną częścią tego uwierzytelniania oraz niezależnych 
w taki sposób, że naruszenie jednego z tych elementów nie osłabia 
wiarygodności pozostałych; 

38) SORBNET - prowadzony przez Narodowy Bank Polski (NBP) system 
rozliczeniowy służący do przeprowadzania międzybankowych 
rozliczeń wysokokwotowych w czasie rzeczywistym; 

39) strona internetowa Banku – www.bs.limanowa.pl, strona na której 
dostępne są m.in. aktualne wersje Regulaminu, Tabeli 
oprocentowania, Taryfy opłat i prowizji, Tabeli kursowej oraz Godzin 
granicznych; 

40) SWIFT - międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy 
różnymi instytucjami finansowymi. W Banku wykorzystywana do 
realizacji Przekazów realizowanych za pośrednictwem sieci banków 
korespondentów Banku; 

41) system bankowości elektronicznej/ system eBankNet – system 
umożliwiający samoobsługowy dostęp do rachunków bankowych 
Posiadacza rachunku oraz dostęp do innych produktów bankowych 
za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej pod adresem 
https://e.bs.limanowa.pl/, oferowany w ramach usługi bankowości 
elektronicznej; 

42) system bankowości mobilnej – system umożliwiający 
samoobsługowy dostęp do rachunków bankowych Posiadacza 
rachunku oraz dostęp do innych produktów bankowych poprzez 
urządzenia mobilne za pomocą sieci Internet i/lub aplikacji mobilnej 
BSLMobile zainstalowanej na urządzeniu mobilnym działający w sieci 
bezprzewodowej, oferowany w ramach usługi bankowości 
elektronicznej; 

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

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

45) Taryfa – obowiązująca w Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych 
dla klientów indywidualnych lub Taryfa opłat i prowizji bankowych 
dla klientów instytucjonalnych dostępna w placówce Banku lub na 
stronie internetowej Banku www.bs.limanowa.pl; 

46) transakcja mobilna – płatność bezgotówkowa lub wypłata gotówki 
dokonana telefonem za pomocą portfeli cyfrowych (Garmin Pay, 
Google Pay, Fitbit Pay, Wallet) oraz usługi BLIK w przeznaczonym do 
tego celu terminalu płatniczym lub bankomacie; 

47) Umowa – Umowa o świadczenie usługi bankowości internetowej 
eBankNet lub Umowa rachunku bankowego, Umowa o prowadzenie 
konta, Umowa o Pakiet, zawarta z Posiadaczem Rachunku 
w zakresie produktów bankowych Banku, regulująca wzajemne 

zasady i warunki współpracy w zakresie produktów w niej 
wskazanych; 

48) Urządzenie – przenośne urządzenie elektroniczne z zainstalowanym 
systemem operacyjnym Android w wersji 4.4 lub wyższej lub 
systemem operacyjnym iOS w wersji 10.0 lub wyższej; 

49) Urządzenie z NFC – przenośne urządzenie elektroniczne 
wyposażone w antenę zbliżeniową NFC oraz aplikację za 
pośrednictwem której możliwa jest instalacja i korzystanie z aplikacji 
płatniczej; 

50) usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie 
do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie 
salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności 
bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty 
debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku; 

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

dostawcy, albo  
b) rachunków płatniczych Użytkownika prowadzonych u innego 

dostawcy albo u więcej niż jednego dostawcy; 
52) usługa inicjowania transakcji płatniczej - usługa polegająca na 

zainicjowaniu zlecenia płatniczego przez dostawcę świadczącego 
usługę inicjowania transakcji płatniczej na wniosek Użytkownika 
z rachunku płatniczego Użytkownika prowadzonego przez innego 
dostawcę; 

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

54) Użytkownik – osoba uprawniona do dysponowania rachunkiem 
w systemie bankowości elektronicznej: 
a) Posiadacz rachunku będący osobą fizyczną, 
b) małoletni będący posiadaczem rachunku juniorKonto, 
c) osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych 

upoważniona przez Posiadacza Rachunku do dysponowania 
rachunkiem za pośrednictwem bankowości internetowej 
eBankNet, 

d) osoba upoważniona do reprezentacji na podstawie właściwych 
rejestrów w przypadku Posiadacza rachunku nie będącego 
osoba fizyczną; 

55) wniosek – wniosek o udostępnienie systemu bankowości 
elektronicznej eBankNet; 

56) wolne środki – środki własne na rachunku, powiększone o środki 
pozostałe do wykorzystania z tytułu udzielonego kredytu/debetu, 
pomniejszone o blokady z tytułu realizacji transakcji kartami 
płatniczymi; 

57) zlecenie – polecenie przelewu lub przekaz w obrocie dewizowym 
składane przez użytkownika za pośrednictwem systemu eBankNet 
w ciężar rachunku; 

58) zlecenie stałe – przelew o stałej kwocie wykonywany 
automatycznie, w wybranych przez użytkownika odstępach czasu, 
na rzecz tego samego beneficjenta.  

Rozdz ia ł  2 .  Dostęp  do  s yste mu banko wośc i  
elek t ron iczne j  e Bank Net  

§ 3.  
1. System bankowości internetowej eBankNet przeznaczony jest dla 

klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, posiadających 
w Banku rachunki bankowe, pod warunkiem, że Posiadacz rachunku 
i pełnomocnicy, którzy mają być Użytkownikami, mają prawo do 
jednoosobowego dysponowania rachunkami posiadacza rachunku. 

2. Bank za pomocą systemu bankowości elektronicznej eBankNet 
udostępnia: 
a) informacje o stanie środków pieniężnych zgromadzonych na 

rachunkach bankowych (bieżącym, kredytowym, terminowym); 
b)  wykonywanie transakcji płatniczych; 
c) otwieranie i zarządzanie lokatami terminowymi, 

z zastrzeżeniem ust. 3; 
d) składanie oświadczeń woli i wniosków o wybrane usługi 

i produkty bankowe, z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. Oświadczenia woli i wnioski, o których mowa w ust. 1 wymagają 

silnego uwierzytelnienia. 
4. Opis usług świadczonych w ramach usługi bankowości elektronicznej 

eBankNet oraz sposobu ich uwierzytelniania opublikowany jest na 

http://www.bs.limanowa.pl/
https://e.bs.limanowa.pl/
http://www.bs.limanowa.pl/
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stronie internetowej Banku 
https://www.bs.limanowa.pl/oferta/ebanknet.  

5. Zakres usług dla poszczególnych Użytkowników jest określany przez 
Posiadacza Rachunku w Karcie uprawnień, która zawiera również 
metodę autoryzacji operacji, czyli nr telefonu komórkowego na 
który wysyłane będą hasła SMS lub powiadomienia Push. 

6. Zakres usług dostępny za pośrednictwem systemu bankowości 
elektronicznej dla osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 roku 
życia określa Umowa, o ile funkcjonalność ta dostępna jest w ofercie 
Banku. 

7. Zakres wniosków i dyspozycji składanych w systemie bankowości 
elektronicznej przez małoletniego, który ukończył 13 rok życia, 
określa Umowa. 

8. Na podstawie wniosku, nie później niż w terminie jednego dnia 
roboczego od daty przyjęcia Wniosku (z zastrzeżeniem postanowień 
ust. 4 Regulaminu), Bank podejmuje decyzje o udostępnieniu 
sytemu bankowości internetowej eBankNet. 

§ 4.  
1. Bank może odmówić udostępnienia systemu eBankNet 

w przypadku, gdy: 
1) w ciężar Rachunku wystawiane były dyspozycje nie mające 

pokrycia w wolnych środkach, 
2) Posiadacz Rachunku nieterminowo wywiązuje sie z zobowiązań 

wobec Banku, 
3) wypowiedziana została umowa Rachunku lub upłynął okres na 

który została zawarta. 
2. Użytkownicy otrzymują dostęp do systemu eBankNet po podpisaniu 

Umowy i złożeniu wniosku o dostęp do usługi bankowości 
elektronicznej. 

3. Umowę i wniosek o dostęp do systemu bankowości elektronicznej 
eBankNet określający zakres uprawnień Użytkowników i opcjonalne 
limity zleceń płatniczych podpisuje Posiadacz rachunku, 
z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 oraz § 19. Posiadacz rachunku może 
w każdym czasie zmienić wysokość limitów określonych we wniosku, 
jak również wyzerować limity ze względów bezpieczeństwa. 

4. Wniosek o dostęp do usługi bankowości elektronicznej dla 
Posiadacza rachunku, który ukończył 13 rok życia/jest osobą 
częściowo ubezwłasnowolnioną podpisuje małoletni Posiadacz 
rachunku/osoba częściowo ubezwłasnowolniona, jedynie za zgodą 
przedstawiciela ustawowego. 

5. Dostęp do usługi bankowości elektronicznej dla osoby małoletniej 
poniżej 13 roku życia aktywowany jest wyłącznie na wniosek jej 
przedstawiciela ustawowego, o ile funkcjonalność ta dostępna jest 
w ofercie Banku.  

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

§ 5.  
1. Posiadacz Rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za ustalenie 

zakresu uprawnień dla poszczególnych Użytkowników oraz za 
wszelkie czynności dokonywane przez nich za pośrednictwem 
systemu eBankNet. 

2. W celu korzystania z bankowości elektronicznej Bank wydaje 
Użytkownikom następujące środki dostępu: 
1) identyfikator Użytkownika; 
2) hasło aktywacyjne w formie elektronicznej lub w postaci 

wydruku umożliwiające aktywację dostępu do systemu; 
3) kod SMS lub; 
4) powiadomienia Push. 

3. Korzystanie z systemu bankowości mobilnej po pierwszym 
zalogowaniu wymaga używania kodu e-PIN, ustanowionego przez 
użytkownika w systemie bankowości mobilnej. 

4. Każdy ze współposiadaczy rachunku wspólnego otrzymuje własny 
identyfikator użytkownika, hasło aktywacyjne. 

5. Środki dostępu na wniosek klienta mogą zostać wysłane w formie 
SMS lub na adres użytkownika.  

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

7. W przypadku zmiany danych, takich jak zmiana Użytkowników lub 
zmiana rachunków bankowych dostępnych w usłudze bankowości 
elektronicznej, lub zmiana uprawnień Użytkowników, Posiadacz 
rachunku składa w placówce Banku zaktualizowany wniosek 

o dostęp do usługi bankowości elektronicznej lub dyspozycję 
cofnięcia dostępu do tej usług. 

8. Niezłożenie przez Posiadacza rachunku wniosku lub dyspozycji, 
o której mowa w ust. 7, niezwłocznie po zaistnieniu zmiany 
powoduje, że Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność 
za dalsze korzystanie z usługi bankowości elektronicznej przez 
Użytkowników. 

9. W przypadku, gdy Użytkownikiem będzie osoba inna niż Posiadacz 
Rachunku, warunkiem udostępnienia usługi bankowości 
elektronicznej jest zgłoszenie się do Placówki Banku, wskazanej we 
Wniosku osoby celem identyfikacji. 

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

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

§ 6.  
1. System bankowości internetowej eBankNet jest dostępny dla 

użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 
z zastrzeżeniem ust. 2; 

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

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

4. W celu korzystania z systemu bankowości mobilnej Użytkownicy 
powinni korzystać z aplikacji wskazanej przez Bank i zainstalowanej 
na urządzeniach mobilnych użytkowników. 

5. Dla potrzeb silnego uwierzytelnienia w systemie bankowości 
mobilnej i systemie bankowości elektronicznej użytkownik musi 
posiadać urządzenie mobilne z krajowym numerem telefonu. 

6. Wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego Urządzenia 
opublikowane są na stronie internetowej Banku. 

§ 7.  
1. Bank ma prawo zablokować dostęp poszczególnych Użytkowników 

do usług bankowości elektronicznej w przypadku: 
1) naruszenia przez Użytkownika zasad określonych w Regulaminie 

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

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

Użytkownika lub osobę trzecią w związku z używaniem 
systemów bankowości elektronicznych. 

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

Rozdz ia ł  3 .  BLIK  

§ 8.  
1. Bank udostępnia swoim Klientom usługę BLIK w ramach aplikacji 

mobilnej BSLMobile. 
2. Zasady świadczenia usługi BLIK zawarte są w Regulaminie 

korzystania z usługi BLIK dostępnej w aplikacji mobilnej BSLMobile. 
3. Szczegóły dotyczące aktywacji usługi BLIK opublikowane są na 

stronie internetowej Banku. 
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Rozdz ia ł  4 .  Apl ikac ja  mob i lna  BSLM o bi le  

§ 9.  
1. Aplikacja mobilna BSLMobile przeznaczona jest dla Posiadaczy 

rachunków rozliczeniowych korzystających z bankowości 
elektronicznej eBankNet. 

2. Pobranie Aplikacji jest możliwe za pośrednictwem sklepu Google 
Play (dla urządzeń z systemem operacyjnym Android) lub App Store 
(dla urządzeń z systemem operacyjnym IOS), zaś sama aplikacja jest 
bezpłatna.  

3. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, 
uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej użytkownicy we 
własnym zakresie na podstawie umów zawartych z Operatorami 
telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Bank nie 
ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu 
wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania 
z Aplikacji. Bank zaleca użytkownikom Aplikacji korzystanie 
z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na 
pomiarze przesyłanych danych.  

4. Bank zastrzega sobie możliwość wprowadzenia aktualizacji do 
Aplikacji. W przypadku aktualizacji systemów operacyjnych 
poszczególnych urządzeń, Bank nie ma obowiązku aktualizacji 
Aplikacji. 

5. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń 
mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, 
którzy pobiorą ją ze źródła wskazanego w ust. 2 Regulaminu tj. 
sklepu Google Play lub App Store i prawidłowo uruchomią na 
urządzeniu mobilnym.  

6. Wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego 
opublikowane są na stronie internetowej Banku.  

7. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji w sposób inny niż wskazany 
w ustępie 5, stanowi naruszenie Regulaminu. Powyższe nie dotyczy 
urządzeń mobilnych, na których aplikacja preinstalowana była 
fabrycznie, a Bank wyraził na to zgodę.  

8. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób 
zgodny z jej przeznaczeniem. Zakazuje się dostarczania przez 
Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.  

§ 10.  
1. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z usług objętych 

Regulaminem lub akceptacja treści Regulaminu jest równoznaczna 
z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.  

2. Zgoda Użytkownika na korzystanie z usług objętych Regulaminem 
może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy 
o świadczenie usług drogą elektroniczną wykonywanej w oparciu 
o niniejszy Regulamin – następuje w jeden z następujących 
sposobów:  
1) usunięcie przez Użytkownika powiązania Urządzenia z Aplikacją 

mobilną za pośrednictwem Portalu kartowego;  
2) przekazanie przez Użytkownika za pośrednictwem Contact 

Center dyspozycji dezaktywacji konta.  
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie 

w zakresie usługi BLIK, zastosowanie mają przepisy Regulaminu 
korzystania z usługi BLIK oraz powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

§ 11.  
1. Bank prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem 

Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Bank nie gwarantuje 
jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak 
również ich bezbłędnego działania.  

2. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną 
odpowiedzialność – w tym m.in. Bank nie ponosi odpowiedzialności 
za:  
1) szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez 

Użytkowników praw osób trzecich,  
2) szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń 

dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności  
3) usługi, aplikacje i serwisy, których dostawcą są osoby trzecie.  

3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy 
techniczne nie wynikające z winy Banku, w szczególności 
ograniczenia lub problemy techniczne w systemach 
teleinformatycznych, z których korzystają Urządzenia mobilne 
użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają 
Użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej 
pośrednictwem usług.  

Rozdz ia ł  5 .  Bezpieczeństwo  ko rzys tan ia  
z  syste mu  bankowośc i  in t ernetow ej  

§ 12.  
1. Identyfikacja Użytkownika w systemie eBankNet, podczas 

pierwszego logowania, następuje przy wykorzystaniu identyfikatora 
użytkownika, hasła aktywacyjnego oraz kodu SMS. Natomiast 
identyfikacja Użytkownika podczas kolejnych logowań, następuje 
przy wykorzystaniu identyfikatora użytkownika, hasła 
aktywacyjnego oraz dodatkowo kodu SMS lub powiadomienia Push. 

2. Zasady postępowania podczas aktywacji dostępu do systemu 
bankowości elektronicznej, a także dotyczące aktywacji aplikacji 
mobilnej BSLMobile i uwierzytelniania oraz wszelkich informacji 
dotyczących działania systemu bankowości elektronicznej 
udostępniane są na stronie internetowej Banku. 

3. Po aktywacji dostępu do usługi bankowości elektronicznej, każdy 
Użytkownik ustala własne hasło Użytkownika, które wraz 
z identyfikatorem Użytkownika umożliwia jego uwierzytelnianie. 

4. Przy logowaniu Użytkownik zobowiązany jest do silnego 
uwierzytelnienia poprzez zastosowanie metod wskazanych w § 13. 
Bank może zastosować zwolnienie z silnego uwierzytelnienia przy 
logowaniu do 90 dni od ostatniego silnego uwierzytelnienia. 

5. Przy składaniu wszystkich dyspozycji wymagane jest podanie 
prawidłowego identyfikatora użytkownika, hasła oraz kodu SMS lub 
powiadomienia Push 

6. Wszystkie operacje i dyspozycje zlecone przy użyciu prawidłowego 
identyfikatora użytkownika, hasła oraz kodu SMS lub powiadomienia 
Push, jako elementów silnego uwierzytelnienia, uważa się za zlecone 
przez Klienta. 

7. Jeśli klient nie może podać prawidłowych danych niezbędnych do 
wykonania danego zlecenia, nie może ono być zrealizowane. 

8. Klient nie powinien odpowiadać na wiadomości e-mail sugerujące, 
że ich nadawcą jest Bank. Otrzymanie przez Klienta wiadomości e-
mail z żądaniem ujawnienia identyfikatora użytkownika, hasła lub 
kodów SMS lub zawierającej linki do serwisu bankowości 
internetowej należy traktować jako próbę wyłudzenia poufnych 
danych i niezwłocznie zgłosić do Banku. 

9. Usługa systemu eBankNet posiada mechanizm automatycznie 
wylogowujący użytkownika po okresie bezczynności trwającym 
powyżej 5 minut.  

§ 13.  
1. Użytkownicy autoryzują dyspozycje z użyciem silnego 

uwierzytelnienia za pomocą wydanych im środków dostępu do 
systemu eBankNet poprzez: 
a) podanie kodu SMS wraz z hasłem Użytkownika; 
b) akceptację powiadomienia Push wraz z hasłem Użytkownika. 

2. W przypadku usługi określonej w § 2 pkt 51-52 Użytkownik 
autoryzuje operacje z użyciem silnego uwierzytelnienia na zasadach 
określonych w ust. 1. 

3. Klient może w każdym czasie dokonać zmiany trybu akceptowania 
operacji w Oddziale Banku lub w systemie bankowości 
elektronicznej. 

4. Kod SMS może być użyty do zatwierdzenia tylko tej operacji na 
potrzeby której został wygenerowany i winien być wprowadzony do 
systemu niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku wygaśnięcia 
ważności kodu SMS możliwe jest uzyskanie kolejnego kodu SMS do 
zaakceptowania danej operacji. 

5. Tryb akceptowania bieżących operacji ustala się przed rozpoczęciem 
ich realizacji. 

6. Blokada systemu eBankNet następuje automatycznie z chwilą: 
a) trzeciego kolejnego błędnego wprowadzenia identyfikatora 

użytkownika lub hasła dostępu; 
b) trzeciego kolejnego błędnego wprowadzenia kodu SMS. 

§ 14.  
1. Użytkownicy przechowują i skutecznie chronią środki dostępu do 

systemu eBankNet z zachowaniem należytej staranności – w tym 
także należycie chronią komputery, z których korzystają z systemu 
eBankNet. 

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

3. W przypadku utraty, kradzieży, wejścia w posiadanie lub podejrzenia 
wejścia w posiadanie środków dostępu do systemu eBankNet przez 
osobę nieuprawnioną, Użytkownik zobowiązany jest do 
niezwłocznego zablokowania dostępu do systemu eBankNet.  
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4. Dyspozycja może być złożona telefonicznie lub pisemnie w Placówce 
Banku. 

5. Dyspozycję zablokowania, o której mowa w ust. 3 każdy Użytkownik 
składa w odniesieniu do własnego dostępu. 

6. Pracownik Banku potwierdza Użytkownikowi przyjęcie dyspozycji 
zablokowania, podając identyfikator zgłoszenia – o ile istnieje lub 
datę, godzinę, imię i nazwisko pracownika przyjmującego dyspozycję 
(w przypadku dyspozycji telefonicznych) lub wydając kopię 
dyspozycji (w przypadku dyspozycji pisemnej). 

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

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

9. Dyspozycja zablokowania wykonywana jest przez pracownika Banku 
niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji od Użytkownika 
z zastrzeżeniem ust. 7.  

§ 15.  
1. Dyspozycję odblokowania dostępu do systemu bankowości 

elektronicznej eBankNet, każdy Użytkownik składa w odniesieniu do 
własnego dostępu.  

2. Dyspozycja odblokowania może być złożona przez Użytkownika 
telefonicznie lub pisemnie w placówce Banku, z uwzględnieniem 
zasad, dotyczących zablokowania, określonych w § 14 ust. 6 - 9. 

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

4. W imieniu małoletniego Posiadacza rachunku, który nie ukończył 13. 
roku życia, dyspozycja, o której mowa w ust. 2, składa przedstawiciel 
ustawowy. 

§ 16.  
1. Użytkownicy zobowiązani są na bieżąco sprawdzać prawidłowość 

składanych dyspozycji, w szczególności prawidłowość numerów 
uznawanych i obciążanych rachunków bankowych, a także statusy 
dyspozycji, a w przypadku wystąpienia nieprawidłowości powinni 
skontaktować się z Bankiem. 

2. Reklamacje związane z funkcjonowaniem systemu bankowości 
elektronicznej Użytkownik zgłasza niezwłocznie w sposób określony 
w § 26. 

Rozdz ia ł  6 .  Dostawc y us ług  

§ 17.  
1. Skorzystanie z usług określonych w § 2 pkt 51-52 oferowanych przez 

dostawców usług nie wymaga zgody Banku. 
2. Z usług, wskazanych w § 2 pkt 51-52 może korzystać wyłącznie 

Użytkownik, o ile posiada dostęp on-line do danego rachunku 
płatniczego. 

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

Regulaminu i wynikające z Ustawy o usługach płatniczych, 
2) informacje z większą częstotliwością, niż jest wymagana na 

podstawie Ustawy o usługach płatniczych, 
3) informacje wymagane na podstawie przepisów Ustawy 

o usługach płatniczych za pomocą środków porozumiewania się 
innych niż określonych w Umowie. 

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

4. Użytkownik, niebędący Posiadaczem rachunku, może korzystać 
z usług określonych w § 2 pkt. 51-52 oferowanych przez dostawców 
usług, zgodnie z nadanymi uprawnieniami do usługi bankowości 
elektronicznej. 

5. W przypadku transakcji płatniczej inicjowanej przez dostawcę usług, 
Bank stosuje zasady rozpatrywania reklamacji, zgodnie z § 23. 

6. Bank nie dokonuje blokady środków pieniężnych na rachunku 
płatniczym Płatnika w związku z realizacją usługi określonej w § 2 
pkt 51, bez względu na walutę transakcji. 

Rozdz ia ł  7 .  S i lne  uw ie rz yte ln ien ie  

§ 18.  
1. Bank stosuje silne uwierzytelnianie Użytkownika, w przypadku gdy 

płatnik:  
1) uzyskuje dostęp do swojego rachunku w trybie on-line;  
2) inicjuje elektroniczną transakcję płatniczą; 
3) przeprowadza za pomocą kanału zdalnego czynność, która 

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

z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 4. 
2. Bank stosuje silne uwierzytelnienie dla usług określonych w § 2 pkt. 

51-52, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie. 
3. Zgoda Użytkownika, będącego Posiadaczem rachunku płatniczego 

na wykonanie transakcji płatniczej udzielana jest zgodnie z umową 
między dostawcą usług a tym Użytkownikiem, na którą Użytkownik 
wyraża zgodę w systemie bankowości elektronicznej Banku. 

4. Wycofanie zgody, o której mowa w ust. 3 dotyczy wszystkich 
niewykonanych transakcji płatniczych na moment otrzymania przez 
Bank uwierzytelnienia wycofanej zgody. 

5. W przypadku braku realizacji usług, określonych w § 2 pkt 51-52 
Bank poinformuje Użytkownika o odmowie realizacji usługi wraz 
z podaniem przyczyny odmowy.  

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

7. W przypadku wykorzystania danych biometrycznych jako elementu 
silnego uwierzytelnienia, ich zastosowanie oraz rodzaj uzależnione 
są od możliwości technicznych urządzenia mobilnego Użytkownika. 
Rodzaj wykorzystywanych przez Bank danych biometrycznych oraz 
wymagania techniczne dotyczące urządzeń mobilnych 
wykorzystywanych do silnego uwierzytelnienia przy użyciu danych 
biometrycznych Użytkownika określone są na stronie internetowej 
Banku. 

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

9. Bank, zgodnie z ustawą o usługach płatniczych, może nie stosować 
silnego uwierzytelnienia w następujących przypadkach: 
1) usług świadczonych przez dostawców usług technicznych, 

wspierających świadczenie usług płatniczych, jeżeli nie wchodzą 
oni w posiadanie środków pieniężnych będących przedmiotem 
transakcji płatniczej; 

2) transakcji płatniczych przeprowadzanych przez przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego, dokonywanych obok usług 
telekomunikacyjnych na rzecz użytkownika końcowego, 
doliczanych do należności za usługi telekomunikacyjne, zgodnie 
z wymaganiami ustawą o usługach płatniczych; 

3) inicjowania transakcji płatniczej dla zaufanych odbiorców 
w usłudze bankowości elektronicznej; 

4) realizacji zautoryzowanych zleceń stałych; 
5) realizacji przelewów między rachunkami własnymi Użytkownika 

w Banku. 

Rozdz ia ł  8 .  Prze lew y i  inne  transak c je  
w bankowośc i  e l ek tron icz nej   

§ 19.  
1. Przelewy przez poszczególnych Użytkowników mogą być 

dokonywane do określonych przez Posiadacza rachunku 
maksymalnych wysokości limitów: pojedynczej transakcji, dziennego 
i miesięcznego, wyrażonych w złotych odnoszących się łącznie do 
wszystkich rachunków lub do poszczególnych rachunków, 
prowadzonych dla Klienta, pod warunkiem, że limity te zostały 
określone.  

2. W przypadku braku określenia przez Posiadacza rachunku limitów, 
o których mowa w ust. 1 Bank ustala bieżące limity transakcji, które 
wynoszą: 
1) dla Użytkownika innego niż określony w pkt 2: 

a) limit jednorazowy – 2 500 zł  
b) limit dzienny – 5 000 zł  
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c) limit miesięczny – 20 000 zł  
2) dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 lat lub częściowo 

ubezwłasnowolnionej: 
a) limit jednorazowy – 1 000 zł  
b) limit dzienny – 2 000 zł  
c) limit miesięczny – maksymalna kwota wypłaty w granicach 

zwykłego zarządu.   
Limity te mogą zostać w każdym czasie zmienione przez 
Użytkownika w systemie bankowości internetowej oraz przez 
Posiadacza rachunku w placówce Banku. 

3. Jeżeli Użytkownik miał ustalony maksymalny limit transakcji  
w placówce Banku, wówczas może samodzielnie poprzez bankowość 
elektroniczną - eBankNet dokonać wyłącznie jego zmniejszenia. 
Natomiast ustalenie wyższego limitu, związane jest z koniecznością 
złożenia dyspozycji w placówce Banku . 

4. Limit jednorazowy oraz dzienny nie może być wyższy niż limit 
miesięczny.  

§ 20.  
1. Przelewy mogą być dokonywane zarówno do banków krajowych jak 

i za granicę. 
2. Bank realizuje przekazy według zasad zawartych w Regulaminie oraz 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dewizowymi. 
3. Bank wykonuje przekazy na rzecz/z polecenia Posiadacza rachunku 

lub osób przez niego upoważnionych w formie: 
1) polecenia przelewu SEPA (przy spełnieniu następujących 

warunków: 
a) waluta transakcji EUR, 
b) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego  

w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC, 
c) koszty „SHA”, 
d) tryb realizacji standardowy, 

e) brak banków pośredniczących, 
f) Bank Zleceniodawcy i bank Beneficjenta przelewu są 

uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA – SCT [SEPA Credit 
Transfer]; 

g) rachunek odbiorcy prowadzony jest w bankach krajów Unii 
Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii lub 
Norwegii; 

2) polecenia wypłaty; 
3) polecenia przelewu TARGET; 
4) polecenia przelewu w walucie obcej. 

4. Za realizację przekazu, Bank pobiera opłaty zgodnie z obowiązującą  
w Banku Taryfą opłat i prowizji, przy czym opłaty za przekazy 
przychodzące pobierane są zawsze z rachunku wskazanego 
w przekazie jako rachunek odbiorcy. 

5. Przekazy mogą być dokonywane w walutach wymienialnych 
określonych w Tabeli kursowej lub w PLN.  

6. W przypadku przekazów od równowartości 20 000,00 PLN, ustalonej 
według obowiązującego w dniu realizacji kursu średniego NBP, 
istnieje możliwość indywidualnej negocjacji z Bankiem kursu 
kupna/sprzedaży waluty pod warunkiem udzielenia Bankowi przez 
Posiadacza rachunku stosownego pełnomocnictwa. Formularz 
stanowiący wzór pełnomocnictwa dostępny jest w Banku. 

7. Jeżeli Przekaz realizowany jest w innej walucie niż waluta rachunku, 
to do jego rozliczenia zastosowany jest kurs kupna/sprzedaży walut, 
obowiązujący w Banku w momencie dokonywania rozliczenia. 

8. Za realizację Przekazów transgranicznych w walucie euro Bank 
pobiera opłaty zgodne z opłatami za płatności krajowe, 
uwzględniając wykorzystywane w Banku systemy rozliczeniowe. 
Systemami korespondującymi w Banku są Elixir i SEPA oraz TARGET2 
i SORBNET . 

9. Posiadacz rachunku może zlecić placówce Banku prowadzącej jego 
rachunek wykonywanie płatności własnych lub osób trzecich,  
w drodze stałych zleceń, płatnych w podanych terminach  
i w określonej wysokości, np. z tytułu najmu lokali, energii 
elektrycznej, gazu, abonamentu RTV, telefonu, ubezpieczenia, spłaty 
kredytów, zobowiązań podatkowych i innych. 

10. Warunkiem realizacji stałego zlecenia z odroczoną datą płatności 
jest zapewnienie na rachunku w dniu roboczym poprzedzającym 
datę płatności tego zlecenia środków pieniężnych niezbędnych do 
jego realizacji. 

11. Jeżeli termin realizacji zlecenia (inne niż przelew wewnętrzny) 
przypada na dzień niebędący dniem roboczym, zlecenie 
wykonywane jest w pierwszym dniu roboczym dla Banku 
następującym po tym dniu.  

12. W przypadku braku wolnych środków na rachunku dla realizacji 

zleceń stałych, Bank wstrzymuje płatność do czasu wpływu środków 
na rachunek, jednak nie dłużej niż 30 dni (kalendarzowych 
w przypadku dyspozycji złożonych w placówce Banku oraz roboczych 
w przypadku dyspozycji złożonych w bankowości elektronicznej) od 
terminu płatności, wskazanego przez Posiadacza rachunku. Bank 
będzie realizował zlecenia w kolejności określonej przez Posiadacza 
rachunku. 

13. Przelewy z data przyszłą wykonywane są w terminie wskazanym 
przez Klienta w dyspozycji. Przelew taki można usunąć z listy 
przelewów oczekujących na realizację lub zmodyfikować jego dane. 

14. Przelewy zlecane w dni wolne od pracy oraz przelewy z data przyszłą 
i zlecenia stałe, których termin realizacji przypadnie na dzień wolny 
od pracy są rozliczane w tym dniu, z zastrzeżeniem, że przelewy na 
rachunki prowadzone w innych bankach (w tym za granicę) są 
przekazywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu 
wolnym od pracy. 

15. Bank potwierdza wykonanie przelewów wyciągami bankowymi 
z rachunków, z których były dokonane. 

16. O niewykonaniu przelewu, zlecenia stałego, przelewu z data przyszłą 
Bank niezwłocznie informuje Klienta poprzez bankowość 
elektroniczną eBankNet, w zakładce Operacje niewykonane. 

17. Przelewy przez poszczególnych użytkowników mogą być 
dokonywane do określonych przez Posiadacza rachunku wysokości 
limitów dziennego i miesięcznego, wyrażonych w złotych 
odnoszących się łącznie do wszystkich rachunków lub do 
poszczególnych rachunków, prowadzonych dla Klienta, pod 
warunkiem, że limity te zostały określone. 

18. Klient może w dowolnym momencie dokonać zmiany wysokości 
limitów dla poszczególnych użytkowników lub z nich zrezygnować. 
Limit dzienny nie może być wyższy niż limit miesięczny.  

19. W przypadku osób małoletnich zmianę limitu może dokonać 
wyłącznie przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej. 

20. 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 realizacji przelewu zagranicznego lub 
dane są sprzeczne bądź niepełne; 

3) bank Odbiorcy: 
a) znajduje się na terenie kraju objętego embargiem lub 

sankcjami nałożonymi przez organizacje międzynarodowe 
lub inne państwa, 

b) objęty jest sankcjami nałożonymi przez organizacje 
międzynarodowe; 

4) w przypadku realizacji Przekazu w walucie PLN, gdy Bank nie ma 
możliwości ustalenia drogi rozliczenia; 

5) wykonanie zlecenia płatniczego będzie pozostawało 
w sprzeczności z przepisami prawa lub porozumieniami 
międzynarodowymi. 

21. Zlecenia Użytkownika nie wstrzymują przez Bank realizacji tytułów 
egzekucyjnych i dokumentów mających moc tytułów egzekucyjnych, 
złożonych przez właściwe organy egzekucyjne w trybie egzekucji 
z rachunku bankowego z uwzględnieniem kwoty wolnej od zajęcia. 

22. Przy przyjmowaniu Zleceń, Bank przestrzega przepisów w sprawie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 

23. Złożone przez użytkownika zlecenia mogą być odwołane przed ich 
wykonaniem. 

§ 21.  
1. Za pośrednictwem bankowości internetowej eBankNet, ze środków 

zgromadzonych na Rachunku Podstawowym, Użytkownik może 
zakładać lokaty, zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
Regulaminem, jeżeli Posiadacz Rachunku we wniosku wskazał taki 
zakres uprawnień dla Użytkownika. 

2. Użytkownik, może założyć Lokatę odnawialną, która ulega 
automatycznie przedłużeniu na taki sam okres na jaki została 
założona, lub Lokatę nieodnawialną, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Lokata zakładana jest na czas oznaczony, który rozpoczyna sie od 
dnia wpływu środków pieniężnych na Lokatę a kończy z upływem 
dnia poprzedzającego dzień zakończenia Lokaty. 

4. Lokaty Inter-Standard dla klientów indywidualnych oraz klientów 
instytucjonalnych są prowadzone jako lokaty nieodnawialne 
i odnawialne, a minimalna kwota, czas trwania oraz oprocentowanie 
określone jest w Tabeli oprocentowania produktów bankowych. 

5. Wysokość oprocentowania lokat jest określona przy zakładaniu 
Lokaty oraz w Tabeli oprocentowania produktów bankowych. 
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6. Składając Zlecenie otwarcia Lokaty, Użytkownik określa rodzaj 
Lokaty (odnawialna, nieodnawialna), okres oszczędzania, wysokość 
deponowanych środków. 

7. Lokaty oprocentowane są wg stóp procentowych obowiązujących 
w dniu zawarcia lub odnowienia Lokaty. Do obliczenia odsetek 
przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc faktyczną liczbę dni. 

8. Odsetki od Lokat naliczane i dopisywane są po upływie okresu 
zadeklarowania. 

9. Odsetki od Lokat odnawialnych mogą być przelewane na Rachunek 
Podstawowy lub dopisane do Lokaty.  

10. W przypadku Lokaty nieodnawialnej po upływie zadeklarowanego 
okresu, kapitał wraz z należnymi odsetkami podlegają przekazaniu 
na Rachunek Podstawowy wskazany przez Posiadacza Rachunku. 

11. W razie niedotrzymania zadeklarowanego okresu przechowywania 
Lokaty przysługują odsetki w wysokości oprocentowania wkładów 
płatnych na każde żądanie naliczonego do dnia poprzedzającego 
dzień wypłaty. 

12. Z rachunku Lokaty nie dokonuje sie częściowych wypłat, a żądanie 
częściowej wypłaty powoduje jej rozwiązanie i przeniesienie całości 
środków wraz z należnymi odsetkami na Rachunek Podstawowy. 

13. Zerwanie Lokaty jest możliwe przez Internet lub w Placówce Banku, 
bezgotówkowo na Rachunek Podstawowy. 

14. W przypadku gdy Rachunek Podstawowy jest rachunkiem 
prowadzonym w innej walucie nie PLN, Bank stosuje kursy 
kupna/sprzedaży według tabeli kursu obowiązującej w Banku 
w momencie realizacji Zlecenia. 

15. Złożenie przez klienta dyspozycji otwarcia rachunku lokaty 
terminowej jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się 
i zaakceptowania regulaminu otwieranej lokaty terminowej oraz 
akceptacja ustalonych przez Bank stawek oprocentowania 
obowiązujących w dniu otwarcia lokaty. 

16. W sprawach dotyczących Lokat, nieuregulowanych w Regulaminie 
stosuje sie postanowienia: 
1) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych 

dla osób fizycznych; 
2) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych 

dla Szkolnych Kas Oszczędności i Pracowniczych Kas 
Zapomogowo-Pożyczkowych; 

3) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych 
dla klientów instytucjonalnych; 

4) przepisy Ustawy o usługach płatniczych. 

Rozdz ia ł  9 .  Opłaty  i  prow iz je  

§ 22.  
1. Za korzystanie z systemu bankowości internetowej eBankNet oraz 

realizacje usług objętych Umową, Bank pobiera opłaty i prowizje 
zgodnie Taryfą oraz zapisami Umowy. 

2. Opłata za realizacje Zleceń – pobierana jest z Rachunku w dniu 
realizacji Zlecenia, za inne czynności - w dniu wykonania czynności. 

3. Posiadacz Rachunku zobowiązuje sie do zapewnienia na Rachunku, 
z którego składane jest Zlecenie, środków należnych Bankowi 
z tytułu opłat i prowizji, o których mowa w ust. 1. 

4. Wyciąg z Taryfy stanowi integralna część Umowy. 

Rozdz ia ł  10 .  Postanowien ia  końc o we  

§ 23.  
1. Bank na wniosek Posiadacza Rachunku, może zawiesić dostęp do 

usług oferowanych za pośrednictwem systemu eBankNet 
w przypadku: 
1) zgłoszenia przez Posiadacza Rachunku reklamacji dotyczącej 

realizacji Zleceń, jeżeli reklamacja jest efektem niewłaściwego 
działania systemu eBankNet, 

2) zgłoszenia przez Posiadacza Rachunku podejrzenia o korzystanie 
z systemu eBankNet przez osoby nieuprawnione. 

2. Bank zawiesi dostęp do usług oferowanych za pośrednictwem 
systemu eBankNet na pisemny wniosek Posiadacza Rachunku. 
Dopuszczalna jest możliwość wcześniejszego telefonicznego 
zgłoszenia przez Posiadacza Rachunku zawieszenia działania usługi 
na telefon.  

3. W celu odblokowania dostępu wymagane jest zgłoszenie się 
Posiadacza Rachunku do Placówki Banku w celu złożenia wniosku 
o odblokowanie usługi eBankNet, jednakże ponowne umożliwienie 
korzystania z usług, nastąpi po wyjaśnieniu i usunięciu przyczyn 
określonych w ust. 1. 

§ 24.  
1. Posiadacz Rachunku ma prawo do wypowiedzenia Umowy 

w każdym czasie z zachowaniem 30-dniowego okresu 
wypowiedzenia. 

2. Bank może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 2-miesięcznego 
okresu wypowiedzenia dla posiadaczy rachunków 
oszczędnościowych i oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz  
30-dniowego dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych, jedynie 
z ważnych powodów: 
1) niedotrzymania przez Posiadacza Rachunku warunków umowy 

lub Regulaminu, 
2) użytkowania systemu eBankNet niezgodnie z przeznaczeniem, 
3) wykorzystania systemu eBankNet do działalności niezgodnej 

z przepisami prawa. 
3. Posiadacz Rachunku może wypowiedzieć Umowę: 

1) poprzez złożenie w Placówce Banku pisemnego wniosku 
o rozwiązanie Umowy, 

2) korespondencyjnie, poprzez złożenie wniosku o rozwiązanie 
Umowy, podpisanego zgodnie z Karta Wzorów Podpisów. 

4. Umowa może być również rozwiązana za porozumieniem stron bez 
zachowania okresu wypowiedzenia. 

5. Rozwiązanie Umowy powoduje natychmiastowa wymagalność 
wszystkich roszczeń Banku wobec Posiadacza Rachunku z tytułu 
Umowy. 

6. Rozwiązanie Umowy jest równoznaczne z likwidacją wszystkich 
rachunków Lokat. 

§ 25.  
1. Użytkownik zobowiązuje się do: 

1) korzystania z systemu eBankNet na zasadach wskazanych 
w Umowie, Regulaminie oraz Dokumentacji Użytkownika 
Systemu eBankNet; 

2) zabezpieczenia środków dostępu przed ich użyciem przez osoby 
nieupoważnione, w sposób określony w § 14 ust. 1-2; 

3) zachowania w tajemnicy, poufności i przeciwdziałania 
ujawnieniu osobom trzecim, jakichkolwiek informacji i danych 
związanych z bezpieczeństwem i poufnością systemu; 

4) nieujawniania informacji o działaniu elektronicznego 
instrumentu płatniczego udostępnionego w ramach Umowy, 
których ujawnienie może spowodować brak skuteczności  
mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo Zleceń; 

5) okresowych zmian hasła dostępu do systemu eBankNet w celu 
zwiększenia poziomu bezpieczeństwa (raz w miesiącu); 

6) powiadomienia Banku o wszelkich zmianach dotyczących 
Posiadacza Rachunku/Użytkownika tj.: 
a) adresu i danych osobowych/nazwy, 
b) serii i numeru dokumentu tożsamości, 
c) statusu dewizowego, 
d) numeru telefonu, na który Bank przesyła komunikaty SMS 

oraz powiadomienia Push; 
7) niedostarczania za pośrednictwem systemu eBankNet, treści 

o charakterze bezprawnym. 
2. Zmiany danych określonych w ust. 1 pkt. 6) Użytkownik dokonuje 

w formie pisemnej w placówkach Banku lub w korespondencyjnie 
pod warunkiem potwierdzenia tożsamości klienta i własnoręczności 
jego podpisu w trybie określonym w Regulaminie otwierania 
i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, 
Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla 
Szkolnych Kas Oszczędności i Pracowniczych Kas Zapomogowo-
Pożyczkowych lub Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków 
bankowych dla klientów instytucjonalnych.  

§ 26.  
1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą usługi systemu 

eBankNet: 
1) pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Banku:  

34-600 Limanowa, ul. Rynek 7; 
2) telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną (dane 

kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Banku 
www.bs.limanowa.pl); 

3) w placówce Banku w formie ustnej lub pisemnej. Jeżeli 
zawiadomienie składane jest w formie pisemnej Posiadacz 
rachunku/ Użytkownik karty otrzymuje kopię złożonego 
zawiadomienia z odnotowaną datą i godziną przyjęcia. 

2. Odpowiedź na reklamacje złożona przez klienta Bank udzieli 
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty 
otrzymania reklamacji przez Bank. 

http://www.bs.limanowa.pl/


 

8 | S t r o n a  

3. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia informacji 
w terminie określonym w ust. 2, Bank przekaże informację 
wyjaśniającą przyczyny opóźnienia, wskazującą okoliczności, które 
muszą zostać ustalone oraz wskazującą przewidywany termin 
udzielenia odpowiedzi. 

4. W przypadku określonym w ust. 3, termin udzielenia odpowiedzi nie 
może być dłuższy niż 60 dni od daty otrzymania reklamacji przez 
Bank. 

5. Odpowiedz na reklamacje jest udzielania w formie pisemnej lub 
innej uzgodnionej z Klientem (telefonicznie lub poczta 
elektroniczną). 

§ 27.  
1. Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn: zmiany 

w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zmiany 
w produktach Banku, mające na celu podwyższenie poziomu 
świadczenia przez Bank usług bądź czynności bankowych. 

2. O zakresie wprowadzanych zmian Bank zawiadamia pisemnie 
Posiadacza rachunku, w terminie nie później niż dwa miesiące przed 
proponowaną datą ich wejścia w życie. 

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

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

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

 
 
 
 

 

Regulamin  obowiązuje  od dnia  22 l i stopada  2021r .  

d la  umów zawartych do  24 .10 .2012 r .  

 
 


