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Skawina 24.04.2019 r. 
Szanowni Państwo, 
 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie uprzejmie informuje, że w dniu 14 września 2019 r. 

wejdzie w życie nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów 

instytucjonalnych, przy czym niektóre postanowienia nowego Regulaminu będą obowiązywały już od 

5 maja 2019 r. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania 

postanowień Regulaminu do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach 

płatniczych oraz niektórych innych ustaw. 

 

Zgodnie z ww. Ustawą określeni w niej dostawcy usług (m.in. podmioty prowadzące rachunki 

bankowe oraz podmioty świadczące usługi dostępu do rachunków bankowych) będą mogli za zgodą 

Klienta lub osoby, którą Klient upoważnił do korzystania z systemu bankowości elektronicznej, 

inicjować transakcje płatnicze, mieć dostęp do informacji o rachunku płatniczym Klienta oraz 

potwierdzać dostępność środków na rachunku płatniczym Klienta dla transakcji płatniczej opartej na 

karcie płatniczej. Dotyczy to sytuacji, w której Klient ma dostęp on-line do rachunku płatniczego.  

 

Ponadto, od 5 maja 2019 r. w Banku nastąpi zmiana instrumentów uwierzytelnienia 

użytkownika, tj. nastąpi całkowite wycofanie list haseł jednorazowych w postaci papierowego 

wydruku. Zmiana ta związana jest z wynikającymi z ww. Ustawy wymogami silnego uwierzytelnienia 

Posiadacza rachunku lub osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem, czyli dwuczynnikowej 

weryfikacji tożsamości zapewniającej mocniejszą ochronę danych tych osób.  

 

Ze względu na to, że ww. hasła jednorazowe nie spełniają wymogów przedmiotowej Ustawy, 

od 5 maja 2019 r. Bank nie będzie ich stosował jako środka dostępu do systemu bankowości 

elektronicznej. W zamian stosowane będą bezpłatne kody SMS, służące do autoryzacji dyspozycji 

oraz transakcji płatniczych składanych w usłudze bankowości elektronicznej. Oznacza to, iż Klient 

korzystający z systemu bankowości elektronicznej będzie musiał posiadać urządzenie mobilne (np. 

telefon komórkowy) z krajowym numerem telefonu. 

 

Mając na uwadze konieczność zmiany instrumentów autoryzacji, uprzejmie informujemy, że 

Ci z Państwa, którzy korzystają z papierowej listy haseł jednorazowych mogą na dotychczasowych 

zasadach autoryzować dyspozycje/transakcje w systemie bankowości elektronicznej przy użyciu tych 

instrumentów  nie dłużej niż do dnia 4 maja 2019 r. włącznie. Aby móc korzystać aktywnie z usługi 

bankowości elektronicznej od 5 maja 2019 r., należy przed tą datą zmienić metodę autoryzacji na 

hasła SMS składając dyspozycję zmiany w dowolnej placówce naszego Banku. W przypadku 

niedokonania takiej zmiany, nie będą Państwo mogli po tej dacie autoryzować przelewu w systemie 

bankowości elektronicznej za pomocą hasła jednorazowego, gdyż papierowe listy haseł zostaną 

zablokowane. 

 

W załączeniu przekazujemy Państwu nowy tekst ww. Regulaminu otwierania i prowadzenia 

rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych. Zmiany wprowadzone m.in. w związku z 
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koniecznością dostosowania jego postanowień do wymogów wynikających z ww. Ustawy zostały 

oznaczone kolorem czerwonym. Regulamin dostępny będzie również na stronie internetowej Banku 

pod adresem www.bs-skawina.com.pl oraz w placówkach Banku. 

 

Zmieniony Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w 

Banku Spółdzielczym w Skawinie będzie obowiązywał od 14 września 2019 r. z wyjątkiem § 2 pkt 17, 

25, 48, 57, 63, 66, 73, 74 i 75 oraz §3 ust. 1, § 36, §46 ust.19, §74 ust. 2-3, §82 ust.2, §83 ust. 4, §84, 

§86, § 89 ust. 1 i § 92, które to zapisy obowiązują od dnia 05 maja 2019 r. 

 

 

W związku z wprowadzeniem w/w zmian do Regulaminu niniejszym informujemy, że: 

1) Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania tekstu wprowadzonych zmian, Posiadacz rachunku nie 

dokona wypowiedzenia Umowy, uznaje się że zmiany zostały przyjęte i obowiązują Strony od 

dnia następującego bezpośrednio po upływie wymienionego na wstępie terminu. 

2) W przypadku niezaakceptowania przez Posiadacza rachunku nowego Regulaminu, Posiadacz 

rachunku ma prawo do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy rachunku, która 

ulega rozwiązaniu z upływem 30 dni od daty złożenia wypowiedzenia. 

 
 
 

 

Z wyrazami szacunku 

 Zarząd Banku Spółdzielczego  
          w Skawinie 
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