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Skawina 27.11.2018 r. 
Szanowni Państwo, 
 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie niniejszym informuje Pana/nią o przyjęciu nowego 
„Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”  w 
związku z koniecznością dostosowania działalności Banku do zapisów znowelizowanej ustawy o 
usługach płatniczych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2003 z dnia 27.10.2017 z późn. zm.). Poza zmianami 
wynikającymi z przepisów prawa, część wprowadzanych zmian ma charakter porządkowy oraz 
doprecyzowujący obowiązujące przepisy. Nowy Regulamin będzie obowiązywał od dnia 20.12.2018 r. 
 
Najważniejsze zmiany w  nowym Regulaminie: 
1) dodano nowe definicje, takie jak: akceptant, moment otrzymania zlecenia płatniczego, 

reklamacja,  uwierzytelnienie; 
2) dodano zapisy definiujące moment otrzymania przez Bank zlecenia płatniczego; 
3) dostosowano do nowych przepisów zasady odpowiedzialności Posiadacza rachunku i Banku za 

nieautoryzowane transakcje płatnicze oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
transakcji; 

4) wprowadzono nowy, krótszy termin rozpatrywania reklamacji związanych z realizacją zlecenia 
płatniczego oraz wydania karty debetowej (nie dłużej niż 15 dni roboczych od otrzymania 
reklamacji lub 35 dni roboczych, jeżeli z uwagi na złożoność sprawy nie będzie możliwe 
rozpatrzenie reklamacji w ciągu 15 dni) 

5) wycofano zapisy dotyczące wydawania list haseł jednorazowych do autoryzacji zleceń w związku 
z wycofaniem tej usługi i przejściem na potwierdzanie transakcji w formie haseł jednorazowych 
SMS. 

Ponadto informujemy Państwa o zmianach dotyczących świadczonych przez Bank usług w 
zakresie rachunków dla osób fizycznych, jak również związanych z nimi opłat, które zostały 
wprowadzone w roku 2018:  

 
1) Od dnia 1 października 2018 r. została wycofana opłata za realizację przelewów pomiędzy 

rachunkami bieżącymi a oszczędnościowymi tego samego posiadacza rachunku, co oznacza, że 
wszystkie przelewy realizowane pomiędzy rachunkami w naszym Banku są bezpłatne. 

2) Dbając o bezpieczeństwo transakcji realizowanych przez naszych Klientów za pośrednictwem 
systemu bankowości internetowej eBankNet, Zarząd Banku podjął decyzję o wycofywaniu list 
haseł jednorazowych do autoryzacji zleceń i przenoszeniu Klientów na bezpieczniejszą formę 
potwierdzania transakcji w formie kodów SMS. Kody do autoryzacji zleceń są wysyłane do 
klientów bezpłatnie. Mając powyższe na względzie informujemy, iż w przypadku korzystania z 
papierowych list haseł jednorazowych do autoryzacji zleceń, po jej skończeniu, zostaniecie 
Państwo poproszeni przez pracownika Banku o zmianę sposobu autoryzacji zleceń na hasła SMS 
i podanie numeru telefonu służącego do odbierania kodów.  

3) Wprowadzono dokument Godziny graniczne realizacji przelewów dostępne na stronie 
internetowej Banku oraz w placówkach. 
 
Informacje o nowych bądź zmienianych czy wycofywanych usługach są na bieżącą zamieszczane 

na stronie internetowej Banku pod adresem www.bs-skawina.com.pl.  
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W związku z wprowadzeniem nowego Regulaminu niniejszym informujemy, że jeżeli w 
terminie 14 dni od otrzymania niniejszego powiadomienia, Posiadacz rachunku nie dokona 
wypowiedzenia Umowy, uznaje się że zmiany zostały przyjęte i obowiązują Strony od dnia 
następującego bezpośrednio po upływie tego terminu.  
 

Aktualny tekst Regulaminu oraz Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dostępne są 
na stronie internetowej Banku pod adresem www.bs-skawina.com.pl oraz w placówkach Banku. 
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