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Kwidzyn, 19.10.2018r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informacja o zmianach w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych 

 
 
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 otwierania  
i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych. Szczegółowy opis zmian przedstawiamy poniżej:  
 

Rozdział I 
 
1. W §2 Regulaminu wprowadzone zostały nowe definicje:  

• pkt 1) Akceptant - placówka handlowo-usługowa, przyjmująca płatności kartami;  

• pkt 24) 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 mieć;  

• pkt 25) indywidualne dane uwierzytelniające - indywidualne dane zapewniane Użytkownikowi lub 
Użytkownikowi karty przez Bank do celów uwierzytelnienia;  

• pkt 38) moment nieotrzymania zlecenia płatniczego - moment, w którym zlecenie płatnicze zostało 
otrzymane przez Bank płatnika. Na określenie momentu otrzymania zlecenia płatniczego ma wpływ kanał 
realizacji zlecenia płatniczego oraz rodzaj i data realizacji transakcji płatniczej;  

• pkt 47) płatnik - osoba fizyczna składająca zlecenia płatnicze, w tym Posiadacz rachunku, Użytkownik karty;  

• pkt 58) przedstawiciel ustawowy - przedstawiciel ustawowy Posiadacza rachunku, którym jest każdy z jego 
rodziców, o ile Posiadacz rachunku pozostaje pod ich władzą rodzicielską, a także ustanowiony przez sąd 
opiekuńczy opiekun lub kurator;  

• pkt 65) reklamacja - zgłoszenie zastrzeżenia dotyczącego usług świadczonych przez Bank skierowane do 
Banku przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty;  

• pkt 68) strona internetowa banku - www.powislanski.pl, strona na której dostępne są m.in. aktualne wersje 
Regulaminu, Tabeli oprocentowania, Taryfy opłat i prowizji oraz Tabeli kursowej;  

• pkt 71) 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 85) ustawa o usługach płatniczych - ustawa z 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U 2017 
poz. 2003 ze zm.)  

• pkt 86) uwierzytelnianie - procedura umożliwiająca Bankowi weryfikację tożsamości Posiadacza 
rachunku/Użytkownika/Użytkownika karty lub ważności stosowania danego instrumentu płatniczego, 
łącznie ze stosowaniem indywidualnych danych uwierzytelniających;  

 
W związku z wprowadzeniem nowych definicji zmianie uległa numeracja dotychczasowych punktów paragrafu 
odpowiednio:  
• dotychczasowe punkty 1-22 otrzymują numery 2-23;  

• dotychczasowe punkty 23-34 otrzymują numery 26-37;  

• dotychczasowe punkty 35-42 otrzymują numery 39-46;  

• dotychczasowe punkty 43-52 otrzymują numery 48-57;  

• dotychczasowe punkty 53-58 otrzymują numery 59-64;  
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• dotychczasowe punkty 59-60 otrzymują numery 66-67;  

• dotychczasowe punkty 61-62 otrzymują numery 69-70;  

• dotychczasowe punkty 63-75 otrzymują numery 72-84;  

• dotychczasowe punkty 76-85 otrzymują numery 87-96.  
 
 Dodatkowo wprowadza się zmiany redakcyjne do obowiązujących definicji:  

• W pkt 80) ppkt 2 transakcja gotówkowa dodaje się zapis o treści:  
„lub wpłata gotówki we wskazanych bankomatach, o których mowa na stronie internetowej banku.”  

• W pkt 81) dodaje się zapis o treści:  
„umowa terminowej lokaty oszczędnościowej”.  

• W pkt 94) Zleceniodawca definicja otrzymuje nowe brzmienie o treści:  
„płatnik będący podmiotem zlecającym dokonanie transakcji płatniczej;”  

 Dodatkowo usuwa się z nazwy definicji słowo „Płatnik”.  
 
2. W §3 pkt 2) dodaje się zapis o treści:  
 „lub potwierdzeniu zawarcia lokaty”  
3. W §4 pkt 1 dodaje się zapis o treści:  
 „Posiadacz rachunku może otworzyć jeden rachunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 jako indywidualny i jeden 

jako rachunek wspólny prowadzony z tą samą osobą fizyczną.”  
4. W §5 pkt 1 dodaje się zapis o treści:  
 „i prowadzi”.  
 

Rozdział II 
 
5. W §6 pkt 6 usuwa się zapis o treści:  
 „w związku z brakiem możliwości oferowania przez Bank wszystkich usług określonych w regulaminie związanych 

z tym rachunkiem.”  
 

Rozdział III 
 
6. W §7 pkt 1 dodaje się zapis o treści:  
 „posiadający pełną zdolność do czynności prawnych”.  
 

Rozdział IV 
 
7. W §13 pkt 1 dodaje się słowo „lokat”, punkt otrzymuje brzmienie:  
 „1.Rachunki lokat przeznaczone są do gromadzenia środków pieniężnych na warunkach określonych w Umowie,  

o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 3 lub pkt 4 oraz Potwierdzeniu otwarcia lokaty z zastrzeżeniem ust. 2.”  
8. W §13 dodaje się punkty 5 i 6 o treści:  

„5. Dyspozycja założenia lokaty złożona w systemie bankowości elektronicznej w dzień roboczy po godzinie 
17.00 realizowana jest następnym dniu roboczym.  

6. Dyspozycja założenia lokaty złożona w systemie bankowości elektronicznej w dni inne niż dzień roboczy 
realizowana jest w najbliższym dniu roboczym.”  

 W związku z powyższym dotychczasowe punkty 5-7 otrzymują numery 7-9.  
9. W §15 pkt 1 ppkt 1 dodaje się zapis o treści:  
 „z wyjątkiem produktów depozytowych umożliwiających dokonywanie wpłat uzupełniających w okresie 

obowiązywania umowy.”  
10. W §17 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie o treści:  
 „W przypadku lokaty nieodnawialnej środki pieniężne nie podjęte po upływie okresu umownego, w przypadku 

gdy Posiadacz rachunku nie wskazał rachunku, na który należy przelać środki, zostają przeksięgowane  
na rachunek nieoprocentowany.” 

 
Rozdział V 

 
11. W §18 dodaje się punkt 2 o treści:  
 „2. Posiadacz rachunku może otworzyć tylko jeden rachunek oszczędnościowy prowadzony w tej samej walucie  

o tej samej nazwie.”  
 W związku z powyższym dotychczasowy pkt 2 otrzymuje numer 3.  
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Rozdział VI 
 
12. W §19 pkt 1 na końcu zdania dodaje się zapis o treści:  
 „Rachunek wspólny może być prowadzony dla maksymalnie czterech osób fizycznych, przy czym rachunek 

oszczędnościowo-rozliczeniowy maksymalnie dla dwóch osób fizycznych.”  
13. W §19 pkt 4 na końcu zdania dodaje się zapis o treści:  
 „oraz dla Podstawowego Rachunku Płatniczego.”  
 

Rozdział VIII 
 
14. W §25 pkt 1 dodaje się zapis:  
 „z saldem równym 0 PLN”  
 

Rozdział IX 
 
15. Zmienia się tytuł Rozdziału 9. Nowy tytuł Rozdziału otrzymuje brzmienie:  
 „Rozdział 9. Rachunek osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej”.  
16. W §29 pkt 1 dodaje się słowa:  
 „lub na rzecz osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej”.  
17. W §29 dodaje się pkt 3 o treści:  
 „3. Przedstawicielami ustawowymi osoby ubezwłasnowolnionej są:  

1) opiekun wyznaczony przez sąd;  
2) kurator ustanowiony przez sąd.”  

18. W §31 pkt usuwa się punkty 3 i 4, w ich miejsce wprowadza się punkty 3-5 o treści:  
„3) dyspozycje wpłat na rachunek w formie gotówkowej i bezgotówkowej;  
4) dyspozycje wypłat z rachunku w formie gotówkowej lub bezgotówkowej w granicach zaspokojenia 

uzasadnionych potrzeb (granice zwykłego zarządu), miesięcznie nie większe niż przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku podawane za rok ubiegły i ogłaszane 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;  

5) dyspozycje wypłat z rachunku w formie bezgotówkowej do wysokości salda na rachunku z jednoczesną 
wpłatą tych środków na inny rachunek bankowy prowadzony w Banku na rzecz tego samego Posiadacza 
rachunku;  

6) zasięganie informacji o obrotach i stanach na rachunku;  
7) zamknięcie rachunku gdy jego saldo nie przekracza kwoty, o której mowa w pkt 4 ;  
8) zamknięcie rachunku z saldem powyżej kwoty, o której mowa w pkt 4, pod warunkiem jednoczesnego 

przelewu środków w wysokości kwoty będącej różnicą salda na rachunku i kwoty o której mowa w pkt 4, na 
inny rachunek bankowy prowadzony w Banku na rzecz dotychczasowego Posiadacza rachunku.” 

19. W §33 usuwa się punkt 1, w związku z czym dotychczasowe punkty 2 i 3 otrzymują numery 1 i 2. Dodatkowo 
dodaje się nowe punkty 3 i 4 o treści:  
„3. Przedstawiciel ustawowy osoby ubezwłasnowolnionej lub Posiadacz rachunku zobowiązany jest zawiadomić 

Bank 
 o fakcie uzyskania przez Posiadacza rachunku pełnej lub częściowej zdolności do czynności prawnych albo  
o utracie zdolności do czynności prawnych oraz przedłożyć prawomocne orzeczenie sądu potwierdzające tę 
zmianę.  

4. Osoba ubezwłasnowolniona nabywa uprawnienia do swobodnego dysponowania rachunkiem po uzyskaniu 
pełnej zdolności do czynności prawnych i z chwilą przedłożenia w Banku stosownych dokumentów 
potwierdzających ten fakt. Uprawnienia osoby będącej opiekunem lub kuratorem ubezwłasnowolnionego 
Posiadacza rachunku wygasają po przedłożeniu ww. dokumentów w Banku.”  

20. W §34 dodaje się punkty 7 i 8 o treści:  
7. Złożenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 5 stanowi podstawę do zablokowania przez Bank możliwości 

dysponowania środkami na rachunku, a w przypadku gdy była wydana do rachunku karta debetowa 
zablokowanie korzystania z tej karty.  

8. Do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej są 
uprawnieni:  
1) każdy z rodziców, o ile nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej w zakresie dysponowania majątkiem 

dziecka, w granicach kwoty o której mowa w §31 pkt 4.  
2) opiekun lub kurator ustanowiony dla osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych w granicach kwoty 

wskazanej w granicach kwoty wskazanej w orzeczeniu sądu, a w przypadku braku takiego wskazania  
w granicach kwoty, o której mowa w §31 pkt 4.  
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3) osoba małoletnia po ukończeniu 13 roku życia do wysokości kwoty, o której mowa w §31 pkt o ile nie 
sprzeciwił się temu na piśmie jego przedstawiciel ustawowy;  

4) osoba częściowo ubezwłasnowolniona w granicach kwoty wskazanej przez sąd, a w przypadku braku 
takiego wskazania w granicach kwoty, o której mowa w §31 pkt. 4.”  

21. W §35 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie o treści:  
„1. Po osiągnięciu pełnoletniości przez osobę małoletnią posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych 

rachunek zostaje przekształcony, na zasadach określonych w Umowie, na dostępny w ofercie Banku 
rachunek prowadzony na ogólnych zasadach dotyczących rachunków bankowych prowadzonych w Banku.”  

 
Rozdział X 

 
22. W §37 dodaje się punkty 7-10 o treści:  

„7. Dla rachunków bankowych oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej, których wartość 
oprocentowania ustalona została, jako stopa referencyjna WIBID1M/WIBOR1M, Bank dokonuje zmiany 
wysokości stopy procentowej w okresach miesięcznych, w trakcie obowiązywania Umowy w oparciu  
o stawkę WIBID1M/WIBOR1M liczoną jako średnią arytmetyczną z miesiąca poprzedzającego miesiąc,  
w którym następuje zmiana. Nowa wysokość stopy procentowej obowiązuje w kolejnym miesiącu 
kalendarzowym następującym po ustaleniu stawki WIBID1M/WIBOR1M.  

8. Okresy miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają miesiącom 
kalendarzowym. Pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowanej rozpoczyna się z dniem 
wpływu środków na rachunek bankowy, a kończy się z ostatnim dniem tego miesiąca kalendarzowego,  
w którym nastąpił wpływ środków na rachunek bankowy. Kolejne okresy obowiązywania nowych 
procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego i kończy w ostatnim 
dniu miesiąca kalendarzowego.  

9. Wzrost wysokości stopy referencyjnej, o której mowa w pkt. 7, skutkuje podwyższeniem stawki 
oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, a spadek obniżeniem stawki 
oprocentowania i obowiązuje od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.  

10. Wysokość obowiązującego oprocentowania określona jest w Tabeli oprocentowania oraz podawana do 
wiadomości w placówce Banku i na stronie internetowej Banku.” 

 W związku z powyższym dotychczasowy punkt 7 otrzymuje numer 11.  
 

Rozdział XI 
 
23. W §38 pkt 3 na końcu zdania dodaje się zapis o treści:  
 „z zastrzeżeniem zapisów opisanych w rozdziale dotyczącym rachunków dla osób małoletnich i 

ubezwłasnowolnionych.”  
 

Rozdział XII 
 
24. W § 42 dodaje się pkt 2 i 3 o treści:  

„2. Bank ponosi ryzyko związane z wysłaniem płatnikowi instrumentu płatniczego lub indywidualnych danych 
uwierzytelniających.  

3. W przypadku wystąpienia incydentu mającego wpływ na interesy finansowe Posiadacza rachunku w tym 
wystąpienia oszustwa lub podejrzenia jego wystąpienia lub wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa, Bank 
powiadamia Posiadacza rachunku bez zbędnej zwłoki o tym incydencie.”  

W związku z powyższym dotychczasowe punkty 2 i 3 otrzymują numery 4 i 5.  
25. W §43 dodaje się punkty 4-12 o treści:  

„4. Termin wykonania zlecenia płatniczego uzależniony jest od momentu otrzymania tego zlecenia przez Bank.  
5. Sposób rozliczania transakcji kartami debetowymi opisany jest w § 57.  
6. Za moment otrzymania przez Bank zlecenia płatniczego z wyłączeniem przelewów z przyszłą datą płatności 

złożonego w Banku niezależnie od kanału realizacji w dniu roboczym do godziny granicznej uznaje się 
moment dokonania autoryzacji zlecenia płatniczego, o którym mowa w ust 1.  

7. Za moment otrzymania przez Bank zlecenia płatniczego z wyłączeniem przelewów wewnętrznych oraz 
przelewów z przyszłą data płatności, nie dotyczy przelewu wewnętrznego z przyszłą datą płatności, 
złożonego w Banku niezależnie od kanału realizacji w dniu roboczym po godzinie granicznej lub w innym 
dniu niż roboczy uznaje się pierwszy dzień roboczy następujący po dniu złożenia tego zlecenia.  

8. Za moment otrzymania przez Bank polecenia przelewu z przyszłą datą płatności (przelew dla którego płatnik 
określił datę realizacji inną niż dzień złożenia tego polecenia) oraz zlecenia stałego, uznaje się dzień 
wskazany przez płatnika do obciążenia jego rachunku.  
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W przypadku gdy wskazany przez płatnika dzień do obciążenia rachunku nie jest dniem roboczym, nie 
dotyczy przelewu wewnętrznego z przyszłą data płatności, uznaje się, że momentem otrzymania przez Bank 
tego zlecenia płatniczego jest pierwszy dzień roboczy następującym po dniu wskazanym przez płatnika do 
obciążenia jego rachunku.  

9. Za moment otrzymania przez Bank polecenia przelewu wewnętrznego złożonego w Banku niezależnie od 
kanału realizacji w dniu roboczym i innym dniu niż roboczy uznaje się moment dokonania autoryzacji tego 
polecenia zgodnie z postanowieniami ust 1  

10. Za moment otrzymania przez Bank polecenia zapłaty uznaje się dzień wskazany przez odbiorcę do 
obciążenia rachunku płatnika. Jeżeli wskazany przez odbiorcę dzień do obciążenia rachunku płatnika nie jest 
dniem roboczym uznaje się, że zlecenie płatnicze zostało otrzymane w pierwszym dniu roboczym 
następującym po tym dniu. W przypadku gdy rachunek odbiorcy prowadzony jest przez Bank zastosowanie 
maja zapisu ust 9.  

11. Płatnik nie może odwołać zlecenia płatniczego od momentu jego otrzymania przez Bank.  
12. 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.” 

26. W §48 dodaje się punkty 3-6 o treści:  
„3. Jeżeli unikatowy identyfikator podany przez Zleceniodawcę jest nieprawidłowy Bank nie ponosi 

odpowiedzialności za wykonanie takiego zlecenia płatniczego.  
4. W przypadku wykonania transakcji płatniczej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora Bank 

na żądanie Zleceniodawcy podejmuje działania w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej.  
5. Za odzyskanie kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego 

identyfikatora Bank pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą Taryfą.  
6. W przypadku, gdy rachunek Posiadacza rachunku zostaje uznany kwotą transakcji płatniczej wykonanej 

 z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora Bank, po otrzymaniu zgłoszenia od banku 
Zleceniodawcy:  
a. zawiadamia Posiadacza rachunku o uznaniu jego rachunku kwotą transakcji wykonanej z użyciem 

nieprawidłowego unikatowego identyfikatora ze wskazaniem rachunku zwrotu,  
b. udostępnia na żądanie Zleceniodawcy dane osobowe Posiadacza rachunku w celu umożliwienia 

dochodzenia zwrotu kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego 
identyfikatora przez Zleceniodawcę, jeżeli w ciągu miesiąca Posiadacz nie dokonał zwrotu środków  

c. Za wykonanie przelewu związanego ze zwrotem kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem 
nieprawidłowego unikatowego identyfikatora Bank nie pobiera opłat.”  

 W związku z powyższym dotychczasowy punk 3 otrzymuje nr 7.  
 
27. W §50 pkt 3 na końcu zdania dodaje się zapis o treści:  
 „oraz osoby ubezwłasnowolnionej.”  
28. W §55 dodaje się punkty 3-6 o treści:  

„3. Posiadacz rachunku/ Użytkownik karty niezwłocznie powiadamia Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, 
niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych kartą.  

4. Płatnik odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 
50 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu 
wykonania transakcji, jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem:  
1) posłużenia się utraconym przez płatnika albo skradzionym płatnikowi instrumentem płatniczym,  
2) przywłaszczenia instrumentu płatniczego poza przypadkami, gdy:  

a) płatnik nie miał możliwości stwierdzenia utraty, kradzieży lub przywłaszczenia instrumentu 
płatniczego przed wykonaniem transakcji płatniczej, z wyjątkiem przypadku, gdy płatnik działał 
umyślnie, lub  

b) utrata instrumentu płatniczego przed wykonaniem transakcji płatniczej została spowodowana 
działaniem lub zaniechaniem ze strony Banku lub podmiotu świadczącego na jego rzecz usługi  
w zakresie realizacji zleceń płatniczych.  

5. Płatnik odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze w pełnej wysokości , jeśli doprowadził do nich 
umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa.  

6. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 płatnik nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje 
płatnicze dokonane kartą debetową, chyba że płatnik doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej 
transakcji.” 

29. W §58 pkt 1. ppkt 3) wprowadza się zmianę limitu transakcji zbliżeniowych wykonywanych kartą VISA do 50 
PLN, ponadto usuwa się słowa: „lub 50 PLN”.  
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30.  W §59 pkt 2 wprowadza się zmianę limitu transakcji zbliżeniowych wykonywanych kartą VISA do 50 PLN, 
ponadto usuwa się słowa: „lub 50 PLN”. Dodaje się również słowa: „z zastrzeżeniem postanowień ust 5.”  

31. W §59 pkt 5 na końcu zdania dodaje się słowa o treści:  
 „Użytkownika karty”.  
32. W §59 pkt 6 usuwa się słowa:  

„transgranicznej transakcji płatniczej przy użyci karty debetowej do płatności bezgotówkowych dokonywanej”.  
 

Rozdział XIV Oddział 2 
 
33. W §67 dodaje się punkty 4 i 5 o treści:  

„4. Niezłożenie przez Posiadacza rachunku wniosku lub dyspozycji, o których mowa w ust. 6, niezwłocznie po 
zaistnieniu zmiany powoduje, że Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za dalsze, za dalsze 
korzystanie z systemu bankowości elektronicznej przez Użytkowników.  

5. Posiadacz może opcjonalnie określić limity zleceń płatniczych i w każdym czasie zmienić wysokość tych 
limitów jak również wyzerować limity ze względów bezpieczeństwa.”  

 W związku z powyższym dotychczasowe punkty 5-7 zmieniają numerację na 6-8.  
 

Rozdział XV Oddział 2 
 
34. §83 otrzymuje nowe brzmienie:  

„W związku z dokonywaniem Przekazów za pośrednictwem SWIFT, dostęp do danych osobowych może mieć 
administracja rządowa Stanów Zjednoczonych, na podstawie umowy między Unią Europejską a Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych  
z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów.”  

 
Rozdział XVII 

 
35. W §92 pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie o treści:  

„6. W stosunku do użytkowników dotyczących praw i obowiązków wynikających z Ustawy o usługach płatniczych 
tj. dla reklamacji związanych z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty debetowej termin wskazany w 
pkt. 5 wynosi 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie 
będzie możliwe w terminie 15 dni roboczych z uwagi na złożoność sprawy, Bank poinformuje o tym Kredytobiorcę, 
wskazując jednocześnie ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 35 
dni roboczych od dnia złożenia reklamacji.”  

36. W §92 dodaje się punkty 11-19 o treści:  
 „11. 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 
płatniczego 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 następnego dnia roboczego 
po dniu, w którym nastąpił moment otrzymania zlecenia albo do końca drugiego dnia roboczego gdy 
zlecenia płatnicze było złożone w formie papierowej.  

12. W przypadku gdy Bank ponosi odpowiedzialność zgodnie z ust. 11, 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.  

13. W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej (z zastrzeżeniem postanowień ust 11 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.  

14. Za moment otrzymania od płatnika zgłoszenia o którym mowa w ust 13 uznaje się moment zgłoszenia 
reklamacji nieautoryzowanej transakcji zawierającej wymagane do rozpatrzenia informacje, którymi są:  
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a. numer rachunku lub numer karty związanej z nieautoryzowana transakcją  
b  imię i nazwisko Posiadacza rachunku/ Użytkownika/ Użytkownika karty  
c. data dokonania transakcji płatniczej  
d. oryginalna kwota transakcji płatniczej  
e. nazwa akceptanta lub bankomatu w przypadku transakcji dokonywanych kartą debetową  
f. wskazanie powodu złożenia reklamacji  
g. potwierdzenie czy Użytkownik/Użytkownik karty był w posiadaniu karty w chwili realizacji 

reklamowanej transakcji płatniczej  
h. potwierdzenie czy reklamowana transakcja na rachunku płatniczym była wykonana z należącego do 

Posiadacza/ Użytkownika karty. Użytkownika urządzenia umożliwiającego dokonanie tej transakcji  
15. 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.  

16. Płatnik nie ma prawa do zwrotu autoryzowanej transakcji zainicjonowanej przez odbiorcę polecenia zapłaty, 
gdy płatnik udzielił Bankowi zgody na jej wykonanie  

17.  Reklamację dotyczącą nieautoryzowanej transakcji Bank analizuje zgodnie z terminami określonymi w ust 6.  
18.  Posiadacz rachunku 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 
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. Bank 
będzie nadal prowadzić postępowanie reklamacyjne. Jeżeli w jego wyniku Bank nie uzna reklamacji obciąża 
w dniu rozpatrzenia reklamacji rachunek Posiadacza rachunku reklamowaną kwotą transakcji wraz z 
opłatami i prowizjami którymi rachunek został warunkowo uznany.  

19. W przypadku odmowy uznania reklamacji przez Bank Posiadacz rachunku ma prawo skierować sprawę na 
drogę postępowania sądowego lub postępować zgodnie z postanowieniami rozdziału 22 o pozasądowym 
rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Właściwość sądu wynika z przepisów ogólnych kodeksu 
postępowania cywilnego”.  

 
Rozdział XIX 

 
37. W §95 dodaje się punkt 4 o treści:  

„4. Posiadacz rachunku ma prawo od dnia poinformowania go o proponowanych przez Bank zmianach w 
Regulaminie lub Taryfie opłat i prowizji i nie później niż przed dniem wejścia tych zmian wypowiedzieć Umowę (w 
tym Umowę ramową), jeżeli nie akceptuje zmian wprowadzanych przez Bank, nie ponosząc przy tym opłat 
związanych z zamknięciem Umowy ramowej. Brak sprzeciwu Posiadacza rachunku wobec proponowanych zmian, 
ww. terminie, uznaje się za wyrażenie na nie zgody.”  
 
W związku z powyższym zmienia się numeracja kolejnych punktów. Dotychczasowe punkty 4-10 otrzymują numery 
5-11.  

 
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 posiadacie Państwo prawo w związku z wprowadzonymi zmianami wypowiedzenia 
umowy ze skutkiem natychmiastowym lub zgłoszenia sprzeciwu bez dokonania wypowiedzenia umowy co skutkować 
będzie wygaśnięciem umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Niezłożenie 
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 


