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Kwidzyn, 19.10.2018r.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Informacja o zmianach w Regulaminie rachunku oszczędnościowego IKE-PBS 
 
Szanowni Państwo,  
 
W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o usługach płatniczych oraz niektórych 
innych ustaw, która obowiązuje od dnia 20 grudnia 2018r. wprowadzone zostały zmiany do Regulaminu rachunku 
oszczędnościowego IKE-PBS. Szczegółowy opis zmian przedstawiamy poniżej:  
 

Rozdział I 
 

1. W §1 Regulaminu dodano zapis o treści:  
„obowiązuje w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie, 82-500 Kwidzyn, ul. Kopernika 28, e-mail: 
bank@powislanski.pl, wpisanym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000151783, NIP 581-000-62-09”;  

2. W §2 Regulaminu wprowadzone zostały nowe definicje:  

• pkt 1) autoryzacja – wyrażenie zgody na wykonanie transakcji płatniczej lub innej dyspozycji przez 
Oszczędzającego;  

• pkt 3) dzień roboczy – każdy dzień z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy;  

• pkt 5) IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego – standard numeracji kont bankowych 
utworzony przez Europejski Komitet Standardów IBAN, składający się z dwuliterowego ISO 3166-1 kod kraju, 
po którym następują dwie cyfry sprawdzające (kontrolne), i do trzydziestu znaków alfanumerycznych 
określających numer rachunku, będący unikatowym identyfikatorem;  

• pkt 7) incydent – niespodziewane zdarzenie lub serie zdarzeń, które mają niekorzystny wpływ na 
integralność, dostępność, poufność, autentyczność lub ciągłość świadczenia usług płatniczych albo stwarzają 
znaczne prawdopodobieństwo, że taki wpływ będą miały.  

• pkt 8) indywidualne dane uwierzytelniające – indywidualne dane zapewniane Oszczędzającemu przez Bank 
do celów uwierzytelniania.  

• pkt 10) moment otrzymania zlecenia płatniczego – moment, w którym zlecenie płatnicze zostało otrzymane 
przez Bank płatnika. Na określenie momentu otrzymania zlecenia płatniczego ma wpływ rodzaj i data 
realizacji transakcji płatniczej;  

• pkt 11) NRB – Numer Rachunku Bankowego – polski standard określający sposób numeracji rachunków 
bankowych, będących unikatowym identyfikatorem;  

• pkt 16) płatnik – osoba fizyczna składająca zlecenia płatnicze w tym Oszczędzający;  

• pkt 18) reklamacja – zgłoszenie zastrzeżenia dotyczącego usług świadczonych przez Bank, skierowane do 
Banku przez Oszczędzającego;  

• pkt 20) szczególnie chronione dane dotyczące płatności – dane, w tym indywidualne dane uwierzytelniające, 
które mogą być wykorzystywane do dokonywania oszustw, z wyłączeniem imienia i nazwiska oraz numery 
rachunku Posiadacza rachunku;  

• pkt 21) Tabela oprocentowania – obowiązująca w Banku „Tabela oprocentowania środków na rachunkach 
oraz lokat terminowych w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie dla Klientów Indywidualnych”;  

• pkt 22) Transakcja płatnicza – zainicjowana przez Oszczędzającego wpłata, transfer lub wypłata środków 
pieniężnych;  

• pkt 25) uwierzytelnienie – procedura umożliwiająca Bankowi weryfikację tożsamości Oszczędzającego 
łącznie ze stosowaniem indywidualnych danych uwierzytelniających;  

• pkt 28) Zleceniodawca – płatnik będący osobą fizyczną, zlecającą dokonanie transakcji płatniczej;  

• pkt 29) zlecenie płatnicze – oświadczenie Zleceniodawcy zawierające polecenie wykonania transakcji 
płatniczej, złożone w ustalonej z Bankiem formie;  
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Wprowadzenie nowych definicji spowodowało zmianę numeracji kolejnych punktów odpowiednio:  
• dotychczasowy punkt 1 zmienia numer na 2;  

• dotychczasowy punkt 2 zmienia numer na 4;  

• dotychczasowy punkt 3 zmienia numer na 6;  

• dotychczasowy punkt 4 zmienia numer na 4;  

• dotychczasowe punkty 5-8 zmieniają numerację na 12-15;  

• dotychczasowy punkt 9 zmienia numer na 17;  

• dotychczasowe punkty 11-12 zmieniają numerację na 23-24;  

• dotychczasowe punkty 13-14 zmieniają numerację na 26-27;  

• dotychczasowe punkty 15-16 zmieniają numerację n 30-31.  
 

Rozdział VIII 
 
3. W §22 pkt 2 dodaje się zapis o treści:  

„dyspozycji zwrotu środków zgromadzonych na rachunku IKE-PBS.”  
Rozdział IX  

4. W §26a pkt 1 dodaje się zapis o treści:  
„z saldem równym lub niższym od 0 PLN, z zastrzeżeniem ust 3”.  

5. W §26a usuwa się pkt 2, dotychczasowe punkty zmieniają swoją numerację. Pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie  
o treści:  
„2. W przypadku otrzymania przez Bank wiarygodnej informacji o śmierci Oszczędzającego Umowa ulega 

rozwiązaniu z dniem śmierci Oszczędzającego.”  
6. W §28 pkt 1 ppkt 2 dodaje się zapis o treści:  

„w dyspozycji wypłaty środków zgromadzonych na IKE-PBS.”  
 

Rozdział XI 
 
7. W §33a pkt usuwa się punkty 5-7, w miejsce których wprowadza się nowe zapisy o treści:  

„4. W przypadku wystąpienia incydentu mającego wpływ na interesy finansowe Oszczędzającego w tym 
wystąpienia oszustwa lub podejrzenia jego wystąpienia lub wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa, Bank 
powiadamia Oszczędzającego bez zbędnej zwłoki o tym incydencie.  

5. Każde zlecenie płatnicze składane w Banku wymaga autoryzacji poprzez złożenie w obecności pracownika 
Banku własnoręcznego podpisu zgodnego z wzorem podpisu Oszczędzającego lub osoby uprawnionej do 
dysponowania środkami na rachunku zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i Regulaminie.  

6. Termin wykonania zlecenia płatniczego uzależniony jest od momentu otrzymania tego zlecenia przez Bank, 
w tym momentu otrzymania dyspozycji dotyczącej wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotu lub częściowego 
zwrotu.  

7. Za moment otrzymania przez Bank dyspozycji dotyczącej wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotu lub 
częściowego zwrotu uznaje się moment dokonania autoryzacji tej dyspozycji zgodnie z postanowieniami  
ust 5 Płatnik nie może odwołać zlecenia płatniczego od momentu jego otrzymania przez Bank..  

8. Bank nie może odmówić wykonania autoryzowanego zlecenia płatniczego inicjowanego przez płatnika, 
chyba że nie zostały spełnione przez płatnika postanowienia Umowy albo możliwość lub obowiązek takiej 
odmowy wynika z odrębnych przepisów prawa.”  

 
Rozdział XII 

 
8. Wprowadza się nowy Rozdział pod tyt. „Reklamacje” o treści:  
 

„1. Oszczędzający może zgłosić reklamację:  
1) pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Banku;  

82-500 Kwidzyn, ul. Kopernika 28;  
2) telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną (dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej 

Banku);  
3) za pomocą systemu bankowości internetowej;  
4) w placówce Banku w formie ustnej lub pisemnej. Jeżeli zawiadomienie składane jest w formie pisemnej, 

Oszczędzający otrzymuje kopię złożonego zawiadomienia z odnotowaną datą i godziną przyjęcia.  
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2. Bank rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, tj:  
1) Dla reklamacji związanych z realizacją zlecenia płatniczego w terminie nie późniejszym niż 15 dni roboczych 

od jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 15 dni 
roboczych z uwagi na złożoność sprawy, Bank poinformuje o tym na piśmie Oszczędzającego, wskazując 
przyczynę opóźnienia i okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji, przewidywany 
termin jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi, nie może być dłuższy niż 35 dni roboczych od dnia złożenia 
reklamacji.  

2) dla pozostałych reklamacji, związanych ze świadczeniem usług innych niż wymienione w ust 2 pkt 1,  
w terminie nie późniejszym niż 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie 
będzie możliwe w terminie 30 dni z uwagi na złożoność sprawy, Bank poinformuje o tym na piśmie 
Oszczędzającego, wskazując przyczynę opóźnienia i okoliczności, które muszą zostać ustalone dla 
rozpatrzenia reklamacji, przewidywany termin jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi, nie może być dłuższy 
niż 60 dni od dnia złożenia reklamacji.  

3. W związku z rozpatrywaną reklamacją, bank może zwrócić się do oszczędzającego o dostarczenie 
dodatkowych informacji oraz posiadanej przez oszczędzającego dokumentacji składanej reklamacji.  

4. Bank poinformuje oszczędzającego o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej lub za pomocą innego 
trwałego nośnika informacji. Informacja może być również przekazana na adres poczty elektronicznej 
wyłącznie na wniosek oszczędzającego.  

5. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej w banku, oszczędzający ma prawo skierować sprawę na drogę 
postępowania sądowego lub postępować zgodnie z postanowieniami rozdziału 13  
o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Właściwość sądu wynika z przepisów ogólnych 
kodeksu postępowania cywilnego.  

6. W przypadku, gdy zlecenie płatnicze jest inicjowane przez płatnika, bank ponosi wobec płatnika 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej, z zastrzeżeniem 
następujących przypadków:  
1) płatnik nie dokonał powiadomienia o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub 

nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia 
rachunku albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana;  

2) podany przez płatnika unikatowy identyfikator był nieprawidłowy;  
3) wystąpienia siły wyższej lub jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia płatniczego 

wynika z innych przepisów prawa, chyba, że udowodni, że rachunek prowadzony przez bank odbiorcy 
płatności został uznany kwotą zleconej transakcji płatniczej nie później niż do końca drugiego dnia 
roboczego następującego po zrealizowaniu transakcji płatniczej zgodnie z terminami, o których mowa 
w § 19 ust 2 dla dyspozycji wypłaty transferowej lub w § 22 ust 2 dla dyspozycji o zwrot środków lub w 
§ 14 ust 1 dla dyspozycji o wypłatę środków.  

7. W przypadku gdy bank ponosi odpowiedzialność zgodnie z ust. 6, niezwłocznie zwraca płatnikowi kwotę 
niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej poprzez przywrócenie obciążonego rachunku 
do stanu jaki istniałby, gdyby nie miało miejsce niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji 
płatniczej.  

8. W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej, z zastrzeżeniem postanowień ust 6 pkt 1, 
bank zwróci niezwłocznie kwotę nieautoryzowanej transakcji, nie później jednak niż do końca dnia 
roboczego następującego po dniu wykrycia i stwierdzenia przez bank wystąpienia nieautoryzowanej 
transakcji, którą został obciążony rachunek płatnika lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia przez 
płatnika, z wyjątkiem przypadku gdy bank ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby 
podejrzewać oszustwo.  

9. Za moment otrzymania od płatnika zgłoszenia o którym mowa w ust 8 uznaje się moment zgłoszenia 
reklamacji nieautoryzowanej transakcji zawierającej wymagane do rozpatrzenia informacje, którymi są:  
1) numer rachunku oszczędzającego,  
2) imię i nazwisko oszczędzającego,  
3) data dokonania transakcji płatniczej,  
4) oryginalna kwota transakcji płatniczej,  
5) wskazanie powodu złożenia reklamacji.  

10. Zwrócona kwota nieautoryzowanej transakcji płatniczej przywraca obciążony rachunek, w dacie waluty nie 
późniejszej niż data obciążenia tego rachunku tą kwotą, do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca 
nieautoryzowana transakcja płatnicza.  

11. Reklamację dotyczącą nieautoryzowanej transakcji płatniczej bank analizuje zgodnie z terminami 
określonymi w ust 2 pkt 1.  

12. Oszczędzający upoważnia bank do warunkowego uznania jego rachunku reklamowaną kwotą wraz  
 z ewentualnie pobranymi opłatami i prowizjami wynikającymi z taryfy opłat i prowizji oraz w przypadku 
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nieuznania reklamacji przez bank do obciążenia jego rachunku reklamowaną kwotą wraz z opłatami  
i prowizjami którymi rachunek został warunkowo uznany. Bank dokona warunkowego uznania gdy po 
wstępnym rozpatrzeniu reklamacji uznaje że istnieją przesłanki do jej pozytywnego rozpatrzenia. Kontynuuje 
prowadzenie postępowania reklamacyjnego. Jeżeli w wyniku prowadzenia postępowania reklamacyjnego 
bank nie uzna reklamacji, obciąża w dniu rozpatrzenia reklamacji rachunek oszczędzającego reklamowaną 
kwotą transakcji wraz z opłatami i prowizjami, którymi rachunek został warunkowo uznany.”  

 
Rozdział XIII 

 
1. Wprowadza się nowy Rozdział pod tyt. „Pozasądowe rozpatrywanie sporów konsumenckich” o treści: 
 

„1. Spory powstałe pomiędzy Oszczędzającym a Bankiem mogą być rozstrzygane według wyboru 
Oszczędzającego:  
1) w drodze polubownej w trybie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przy Rzeczniku 

Finansowym zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 
września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.1823);  

2) za pośrednictwem Bankowego Arbitra Konsumenckiego.  
2. Zasady rozstrzygania sporów przez Bankowego Arbitra Konsumenckiego opisane są na stronie 

internetowej www.zbp.pl.  
3. Zasady pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w trybie przeprowadzenia postępowania 

polubownego przy Rzeczniku Finansowym opisane są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.”  
 
Tekst jednolity Regulaminu dostępny jest w placówkach Banku. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych  
z wprowadzonymi zmianami prosimy o kontakt z naszymi pracownikami. Zmiany Regulaminu obowiązują od 20 
grudnia 2018r.  
 
Jednocześnie informujemy, że Posiadacz rachunku w związku z wprowadzonymi zmianami ma prawo wypowiedzieć 
Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Zgłoszenie sprzeciwu bez dokonania wypowiedzenia Umowy skutkuje 
wygaśnięciem Umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Niezłożenie przez 
Posiadacza rachunku oświadczenia o zgłoszeniu sprzeciwu lub wypowiedzeniu Umowy oznaczać będzie akceptację 
wprowadzonych zmian. 
 
Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług. 

 
 

Powiślański Bank Spółdzielczy 
w Kwidzynie 


