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st  
 

A,  
 

 
1. akresie prowadze

 
stron umowy ramowej  
1)  ch lub w walutach 

wymienialnych), 
2)  
3) zasady wydawania przez Bank kart  i dokon  
4) Bank , 
5) zasady  
6) zasady wydawania i funkcjonowania innych  
7) adczenia przez  

2. Banku 
regulaminem realizacji rocie dewizowym, 

3. wa w ust 1 i anku. 
4. ank, na wniosek posiada

 : 
1) postanowi  y z posiadaczem rachunku, 
2) aktu  

65  oraz 
3) ,  

uzgodniony z posiadaczem rachunku. 
 

 
in  

1) agent rozliczeniowy  
sierpnia 2011 r. ; 

2) agent rozliczeniowy Banku  agenta rozliczenio ank 
dokonuje danych 
przez Bank; 

3) akceptant   dczy 
 w ta

BLIK, 
4)  

zdefiniow ; 
5) aplikacja mobilna/aplikacja  oprogramowanie  d

bank
  

6) autoryzacja   dokonanie transakcji siadacza 
karty lub  w 

regulaminie;  
7) Bank   
8) bank beneficjenta (odbiorcy)  bank pr

kwoty z iczego z beneficjentem; 
9) - , 

; 
10) bankomat  

innych operacji przy ; 
11) beneficjent rzeczywisty  c

nad posiadaczem rachunku poprzez posiadane uprawni
faktycznych lub prawnych, umo
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 podejmowane przez posiadacza rach
tosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym: 

a) w przypadku os
obrotu na rynku regulowanym 

i Europejskiej lub odpowia
 

- os
  

- n  rganie 
j osoby p

su, 
- bami prawnym

y lub akcji lub 
k  stanowi

a podstawie  
 

- nt
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dni  

- isko kierownicze w przypadku 
lu  

-czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia 
yzmu, 

b) w przypadku trustu: 
- za , 
- powiernika, 
- nadzor stanowiony, 
- beneficjenta lub  w przypadku gdy osoby fizyczne  

z   
trust, 

- d trustem, 
-  fi

- tym, 
c) 
s k lub okoliczno fakt sprawowania kontroli 
nad zyczne, przyjmu soba fizyczna 
jes neficjentem rzeczywistym, 

12) CEIDG  Centralna Ewidencja i I  
13) data waluty (data gowania)  moment w cza ank nalicza 

 
14)   14, 

sa   
yta lub rencisty; 

15)   na ustalenie t  osoby, 
d ankiem cz ycznej;   

16)   

rozliczenia dyspozycji doty ;  
17) wania t   

 
18)  d ym Bank prow

regulaminem inny 
pracy; 
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19)  unikacji posiadacza rachunku z Bankiem  
lub Banku z posiadacz teleinformatyczne
elektronicznych; 

20) EOG  Europejski Obszar Gospodarczy 
 

21) Express Elixir  ych, realizo tych polskich, 
y jednostk

 
22) godzina graniczna - godzina p one 

zlecenia w celu ich wykonania w danym dniu roboczym; 
23)  jednorazowy kod SMS 

u 
dodatkowej autoryzacji transakcji kart  

24) IBAN/unikatowy identyfikator  unikalny numer rachunku bankowego, zgodny z 
owych, ustanowionym przez 

European Committee for Bank Standardisation; 
25) indywidualne dane uwi  rzez 

 
26) i   i ; 
27) karta (debetowa karta) -  jego wystaw

 dokonywanie op  
28)   przez posiadacza 

ymi na rachunku oraz wzo
stosowanej przez posiadacza; 

29)  karta  
30) klient/klient instytucjonalny   

 w tym Kasy Zapomogowo  posiada , o ile 
posiada z  (w tym 
w rolnika); 

31) kod BLIK  6-
generowany w Portfelu SGB;   

32) kursy walut (referencyjne kursy walutowe)  ustalane przez SGB-Bank S.A. 
walut obcych,  w walutach obcych, stosowane w obrocie 
dewizowym i rozrachunka y klientami i Bankiem; 

33) limit BLIK  owy lub kwotowy dla transakcji BLIK; 
34) limit transakcji b  

  karty w  
ictwem elektronicznego 

 sh back; 
35) limit transa  limit kwotowy pojedynczej transakc  ustalony 

przez organizacj  ; itu kwotowego dla transakcji zbli
przeprowadzanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej a 
limitu erenie Rzeczypospolitej Polskiej; 

36) limit w  
owych, kt iczych w 

 ych 
instrumenty  

37)  opisany w ustawie VAT, 
AT na rachunek VAT, a 

 na podstawie jedne
przy zastosowaniu dedykowanego komunikatu przelewu; 

38) MasterCard International (MasterCard)  dzynarodowy 
system akceptacji i rozliczania oper  
MasterCard; 
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39) nierezydent  tem w rozumieniu przepis a 
dewizowego   miejsca zamieszkania/ siedziby na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

40) NRB/unikatowy identyfikator  unikalny 26-cyfrowy numer rachunku bankowego, zgodny ze 
ium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 
41)  zmniejszen zowanej przez Bank 

dyspozycji;  
42) odbiorca (beneficjent)  posiadacza rac

przedmiot  
43) okres odsetkowy  okres wskazany w umowie lub potwierdzeniu, za jaki naliczan  
44) okres umowny  warta umowa ramowa lub umowa rachunku 

(potwierdzenie); 
45) organizacja   kartow oraz podmiot, w tym 

 atniczego oraz odpowiedzialny za 
podejmowanie decyzji kcjonow isa, 
Mastercard lub Polski );  

46) pakiet  zd  
47)  rachunku,  o 

, bez prawa do autoryzacji 
operacji anku indywidualne dane uwierzyte  

48)  one przez posiadacza rachunku  na zasadach 
 w regulaminie - do dysponowania rachunkiem w imieniu posiadacza; 

49) PIN (kod identyfikacyjny)  poufny, indywidualny numer identyfikacyjny przypisany 
 y  

do elektronicznej identyfikacji posiadacza rachunku
systemu; 

50) ka Banku  j anizacyjn  
51)  posiadacza rachunku    posiadacza rachunku 

 
52)   u 

lo  rcy; 
53) Portfel SGB  ank u 

 instalacja aplik je po 
zawarciu umowy licencyj ela SGB; 1 

54) posiadacz/posiadacz rachunku - klient B  
, ; 

55) potwierdzenie  umowa danego rodzaju rachunku; 
56) Prawo bankowe  U  sierpnia 1997 r.  Prawo bankowe; 
57) Prawo dewizowe - U  dnia 27 lipca 2002 r.  Prawo dewizowe; 
58) Przewodnik dla klienta  w 

Przewodnik po Portfelu SGB, Inst ; 
59) Przewodnik po Portfelu SGB  

opis aktywacji i funkcjona  
z aplikacji; 

60) rachunek  aju rachunek otwierany i prowadzony przez Bank  
dla posiadacza rachunku na podstawie umowy unikalny 26-cyfrowy numer NRB; 

61) rachunek lokaty lub lokata  rachunek terminowej lokaty prowadzonej przez Bank  
dla posiadacza rachunku; 

62) rachunek rozliczeniowy  r  
ku oraz do przeprowadzania operacji 

z   
mowa w regulaminie; 

 
1  
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63) rachunek VAT  nieoprocentowany rachunek prowadzony dla rachunku rozliczeniowego, na 
e bankowym, 

64) reklamacja  ienie skierowan
;  

65) rezydent  posiadacza ra rawo dewizowe 
miejsce zamieszkania/ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

66) saldo rachunku    
na koniec dnia operacyjnego,   rachunku  
na koniec dnia operacyjnego; 

67) zielcza Grupa Bankowa  zrzeszenie, k SGB-Bank S.A. oraz banki 
y z nim umowy zrzeszenia;  

68) silne uwierzytelnianie - uw rciu o 
h do kategorii: 

a) wiedza o  czym wie  
b) kownik, 
c) cechy charakterystyczne  

naruszenie jednego z tych ele  
69) status dewizowy  rezydent lu o; 
70) stawka bazowa  

zweryfikowana przez obie strony umowy;  
71) strona internetowa Banku bsinowroclaw.pl; 
72) SWIFT  system telekomunikacyjny; 
73)  ba

dokonywany  BLIK; informacje o ban
BLIK podan
o.o., www.polskistandardplatnosci.pl; 

74) tabela  - a dewiz publ a 
stronie internetowej SGB-Banku S.A., pod adresem http://www.sgb.pl/kursy_walut;  

75) taryfa - i  anku;  
76) technologia NFC  (s elskiego Near Field Communication)  

liwiaj c  dow   
si   

bankoma wiaj c  dokonywanie tra  
77) terminal POS czy)  

 , w 
kt wi

;  
78) transakcja BLIK  transakcja zainicjowana przez klienta i wykonana z wykorzystani

BLIK; 
65)  zainic  posiadacza rachunku lub 

 lub  
66) transakcja bezgo  y, w tym w internecie;  
67)  

-handlowym zaopatrzonym w terminal z czytnikiem 
eniowym, po  karty do czytnika 

 
68) tryb on-line   maga 

strument  systemem 
bankowym; 

69) umowa ramowa/umowa  um , na p
nie z postanowieniami niniejszego regulaminu; 

70) obilne  tel wy z bezprzewodowym 
ela SGB; w 

tablet; 
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71)  
rachu odzielnie lub poprzez 
w regulaminie w c ; 

72)  przez Bank na podstawie umowy ramowej, w zakre
w regulaminie; 

73)  tkowego potwierdzania transakcji dokonywanych 
dnictwem sieci Internet, w serwisach internetowych 

 
74)   

generowanych w Portfelu SGB; 
75) uga cash back (cash back) - wki z kasy punktu handlowo - 

 maksymalna wysoko
macja o w

kwoty podawana jest klientowi przez punkt handlowo  u
punktach oznaczonych logo MasterCard/Maestro  lub Visa cash back; 

76)  k na wniosek posiadacza 
rachunku/  yc u 
transakcji 
regulaminie; 

77)  owaniu zlecenia 
inicjowan k 

 
78)  -l tarczaniu 

s  rachunk  p tniczych 
gdy rachunki p  wszystkich ra

ne on-line, 
79) ustawa o zar kcesyjnym  sukcesyjnym 

soby fizycznej   
 ; 

80) ustawa VAT  ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa ; 
81) uwierzytelnienie  p nika lub 

wa
indywidualnych  

82) uznanie rachunku  e salda rachun  zrealizowanej przez Bank 
dyspozycji; 

83)   

charakte b odbiorcy, m jest posiadacz rachunku oraz osoba przez 
w tkownik BLI  

84)   umieszczone na karcie, 
przez posiadacza rachunku do dokonywania operacji przy ty; 

85) Visa (Visa International)  narodowy system akceptacji 
i  

86) waluta rachunku  ank prowadzi rachunek dla posiadacza; 
87) waluta rozliczeniowa  akcji krajowych  

l  
88) waluty wymienialne  

wego Funduszu Walutowego, w jakich Bank prowadzi rachunki; 
89) wniosek  wniosek o otwarcie rachunku (  wniosku),  

  
ektronicznej  odpowiednio wniose

, karty i ci elektronicznej; 
90)  -  
91) wydawca karty  Bank; 
92) wydawca licencjonowany  SGB-Bank S.A., ego wydawana jest karta; 
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93)   
94) zablokowanie karty  

 
95) zarz  stwem w spadku oraz 

kontynuowania m tego 
p  

96)  osoba fizyczna wpisana do CEIDG 
stwa w spadk  

sukcesyjnym; 
97)  

oper  
98)   polegaj ca lnym unie ieniu 

dokonywania transakcji BLIK,  
99) zestawienie operacji  zestawienie operacji dokonany

zliczone w danym okresie rozliczeniowym, 
100) zgoda na a rachunku - dacza rachunku na e 

jego rachunku kwotami wyni  
odbiorca uprawniony jest do wystawienia  

101) zlece e  dyspozyc acza skie B
wykonania tran tniczej; 

102) zleceniodawca  
o ad
Bank  

103)  rozumie uchome lub 
ty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 

oraz waluty wirtualne; 
104)  zapobieganie przenoszeniu, zmianie lub wykorzystaniu, 

 przeprow
as

. 
 

 
1. Bank jest pod

zgromadzonych na rachunkach bankowych, zgod 0 czerwca 2016 r.  
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depoz
przymusowej restrukturyzacji. 

2. Informacje o uczes
jego funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony 

ony BFG, w tym kwota 
rodzaje  
informacyjnym  zowi rachunku prz
najmniej raz w rok w 65 ust. 2-3. 

 
 

1. Bank zapewnia klientowi, posiadaczowi rachunku, os
posiadacza rachunku lub innym osobom uprawnionym do rachunku, 
osoby fizycznej zachowanie tajemnicy bankowej oraz ochro nych osobowych, zgodnie 
z  w tym zakresie przepisami ustawy Prawo bankowe oraz przepisami o 
ochronie danych osobowych. 

2. ny do: 
1) lkich istotnych z punktu widzenia 

Umowy zmianach, tj. o: 
a) zmianie adresu lub nazwy, 
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b) zmianie  
c) zmianie statusu dewizowego Posiadacza rachunku, 
d) cych Posiadacza rachunku, 
e) za rachunku, 
f) likwidacji Posiadacza rachunku; 
g) zmianie adresu e-mail; 
2) dostarczania do Ban  

ze
dokumenty uprzednio anku wymagaj lub uzupe ia, 

3) udzielania   
, o 

dostarczania -  charakter 
realizowanej transakcji; 

4) 
be igowanym do 
tego przepisami prawa; 

5) udzielania  na  Banku  pisemnych i ustnyc  w sprawach 
 zidentyfikowanych przez pracownika Banku 

zarejestrowanymi w 
Centralnym Rejestrze czywistych, 

6) dostarczania   Banku  dodatkowych informacji w zakresie: 
a) pro  
b) rzeczywistych posiadacza rachunku, 
c) r   oraz ochod u posiadacza 

rachunku, 
d)  odzenia war  u wszystkich 

 
e) zamierzonego charakteru stosunk  gospodarczych z Bankiem, 
f) przyczyn rzonych lub przeprowadzonych transakcji, 
g) redniej onych transakcji procentowy 

anicznych wraz z zamierzonym kierunkiem ich 
realizacji. 

3. W przypadku zmiany adresu siedziby bez powiadomienia Banku, korespo  na 

od dnia adn 2. 
4. Osoby: 

1) repr  
2) twa do dysponowania rachunkami Posiadacza rachunku; 
3) a zlecenie lub na rzecz Posiadacza rachunku; 
4)  Banku w imieniu posiadacza rachunku dokumenty zawieraj e dyspozycje 

Posiadacza rachunku; 
5)  
6) twa w spadku, 

.                                                                                   
 

B. Otwarcie rachunku 
 

 
1. W z rachunku, Bank 

dla klienta achunki: 
1) rachunek bi  
2) rachunek pomocniczy;  

 
2 Zapis nie dotyczy ch pr w ty
cywilnych. 
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3) rachunki lokat;  
4) rachunek VAT. 

2. Rachun  pkt 2 i 4, prowadzon
rachunki prowadzone w  w walucie wymienialnej, ank; 
informacja o rodzajach walut ank prowadzi rachunki podawana jest w formie 

 Banku oraz na stronie internetowej Banku.  
3. Bank otwiera i prowadzi rachunki mowa ust. 1, dla rezy  

na podstawie zawartej umowy. 
4. Umowa , jakim strony 

zy  
5. ne przez posiadacza rachunku winny b  

1)  
2) dokument

przys ys
spor czenia, winn wierdzone w spo  
w ust. 6. 

6. Dokumenty nierezyde
z prawem miejscowym np. przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej (lub jego odpowiednika, 
zgodnie z o i przepisami) lub przez notariusza d

g legalizacji 
owych. 

7.  : 
1) przec  
2) przeprowadzanie r

gospodarczej; 
3)  
4) korzystanie z kart; 
5)  b nej; 
6) ankowych oferowanych przez Bank w ramach rachunku 

 
8. 

prowadzonego w walucie wymienialnej, o ile oferta Banku na to pozwala. 
9. Rachunek pom y do gromadz  posiadacza rachunku  

 np. fundusz socjalny oraz prze
finansowych.  

10. ho z y 
w umowie. 

11. Rachunek VAT nie wymaga zawarcia odr
aut  

12. Rachunek z 
dokonywania lonych przez przepisy prawa bankowego lub wykonywania 

 
13. Dla tego samego posiadacza rachunku Bank prowadzi jeden rachunek VAT. W przypadku 

prowadzenia dla posiadacza hunku rozliczeniowego, na 
wniosek klienta Bank otwiera kolejne rachunki VAT. 

14. Bank z rachunk
zastoso ci 
przelewu, chyba,  przepisy st ej. 

15. Bank inne rachunki, ndywidualnych warunkach 
m. 

16. w/  Bank 
otwiera i prowadzi rach ych mowa w ust. 1 jako r  

 
C. Wniosek 
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Klient wn   
oraz d ank, okre
oraz osoby uprawnione do s eniu w zakresie jego praw i 

. 
 

 
1.  

1) ku); 
2) wzor , o ile jest  przez 

wniosku), 
3) danych os  ). 

2. Nazwa posiadacza rachunku we wzor  ny), o 

status posiadacza rachunku. 
3. icy indywidualni) nie 

na wniosku wzoru    
 

 
Na karcie ej 
posiadacz rachunku ustala sp  o sponowania 

zez osoby w niej wymienione, zgodnie z wymogami 
ok

osobom upowa w jego imieniu. 
 

 
O ile, umowa lub regulamin nie stanow  rachunku 
wymagane jest zamieszczenie na dokumencie, zawiera  (o 
ile posiadac   oraz ch z wzorami ymi w Banku na 
karcie wz ,  

 
 

 
1. Zmiana danych zaw ie  

przez posiadacza rachunku odp i wniosku 
pods . 2  4. 

2. an
posiadacz rachunku winien:  
1) a  
2)  

od od
nej rubryki  podpis, 

dokonania zmiany.  
3. Zapisy ust. 2 pkt 2 m  dysponowania 

je 
 z  na wymag - 

 
4. mo

14 ust. 3. 
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D. Umowa 
  

 
1. Warunkiem otwarcia rachunku jest zawarcie umowy, a j  lub regula

go rodzaju rachunku  
minimalna. 

2. Na podstawie podpisanej umowy, Bank 
ok , do gromadzenia jeg
rodzaju rachunku, do przeprowadzania na jego zlecenie cz
funkcjonowaniem. 

3. Posiadacz rachun y oraz niniejszego 
regulaminu. 

4. Otwarcie rach rachunku na warunkach 
az wydanie przez B ln

 
5. P m mowa w ust. 4 m  - ie dyspoz uje 

; B cznie po zr
wystawia potwierdzenie i wydaje je posiadaczowi rachunku. 

6. Potwierdz 4 zawiera: 
1) oznaczenie posiadacza rachunku i Banku, 
2) rodzaj rachunku, 

 
4) oznaczenie terminu, n  

wania rachunku, 
ycji lub kapitalizacji odsetek. 

nych w potwierdzeniu maj wanie postanowienia umowy oraz 
regulaminu. 

arcia umowy i otwarcia rachunku klient otrzymuje: 
1) jeden egzemplarz umowy, 
2) regulamin, 
3) wniosek, 
4) potwierdzenie, 

 
 klient otrzymuje: 

1) potwierdzenie; 
2) tary  

  
E.  

 
2 

1.  
 

2. cnikiem pos   
prawnych. 

3. 
osiadacza i obejmuje swoim zakresem wszystkie rachunki, w t

wprost z tre mocnictwa lub 
 

4.  pi  
lone, w tym  ub dyspozycji 
omocnictwa  

5. Na podstawie ot : 
1)  nie jest uprawniony do: 

a)  
b) zac  zobow tu w rachun  
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c) wypowiedzenia umowy ramowej; 
d) nia wniosku   na rzecz posiadacza 

om
ci elektronicznej na rzecz posiadacza rachun

a; 
e) odbioru karty wydanej na rzecz posiadacza rachunku oraz innego  

 
f) odbioru indywidualnych przeznaczonych przez Bank dla 

innego  nomocnik karty ; 
g)  antor SGB; 

2) rodzajowego, nie jest uprawniony do: 
a)  
b) z , 
c) odbioru karty wydanej na rzecz posiadacza rachunku ora ka, 
d) odbioru indywidualnych danych uwierz  
e) ntor SGB; 
f) m, 
g) wypowiedzenia umowy ramowej. 

6. P ocnika do dokonania z Bankiem cz le 
onej w tr .  

 
3 

1. aga formy pisemnej. 
2.   P Bank. 
3.  

1) z anku prowad ej rachunek, poprzez: 
a)  zgodnie z formularzem obowi w Banku,  
b) pi

podpisane przez posiadacza rachunku w obecno wki Banku; 
2) d  

oraz podpisem posiadacz
Banku pr u 
ne: 

a) w kraju  przez notariusza, 
b)  

- konsula Rzeczypospolitej Polskiej (lub jego odpowiedn
przepisami) lub, 

- notariusza danego kraju i opat
postanowieniami Konwencji Hask egalizacji zagranicznych 

  
4. cnictwo awne wobec B

  dokumentu 
ocnictwa w Banku. 

 
4 

1. z posiadacza 
rachunku na podstawie pisemnej dyspozycji. 

2. 3 regulaminu. 
3. 

o  
na skuteczne dysponowanie rachunkiem. 

4. anku, od  
w kumentu, nie przez Bank pisemnego 

a posiadacza rachunku o od  
5.  
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1) 
gospo ; 

2) terminu  
3) zaistnienia zdarzenia, dla kt lone; 
4)  
5)   

, 
6) utraty lub ograniczeni ci do czy  

6. Za skuteczne wobec Banku u
 

 
 na rachunku  

 
A. Sposoby  

(wykonywanie transa ) 
 

 
1.  

niem ch Bankowi prowizji i  a w 
instrumen  lub 

 wych,  BLIK okr  
przez posiadacza rachunku lub Bank. 

2. W prz
icze nie zostanie zrealizowane. 

3. Rachu orzystywany przez posiadacza rachunku do dokonywania transakcji 
sprzecznych z prawem, w tym transakcji w ramach uczestnictwa w grach hazardowych w sieci 

z grach 
hazardowych. 

4. Rachunek V ony lub uznany w
VAT lub z i
Ustawie VAT. 
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1. Dyspo   
1) w formie bezgot wkowej  dyspozycji: 

a) przelewu, 
b) zlecenia st  
c) polecenia za  
d) , 
e) realizacji czeku rozrachunkowego, 
f) w  

2) w formie got  j dyspozycji: 
a) o okazaniu dokumentu  
b)   
c) realizacji , po oka  

2. unku 
zo ankowi zgody na rea lecenia p

  
1) w przypadku zlece - 

 odcisku  onymi w Banku albo 
2) w przypadku zleceni niczego s  postaci elektronicznej - 

elek p u nr 3 i 4 do niniejszego 
regulaminu ch instrumentami 
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tniczymi - dokonywana jest zgodni 2 do 
niniejszego regulaminu. 

3. Bank realizuje iu 
 ust. 1, oraz eniem postanow 2. 

4. Wszelkie ryfie. 
 

 
1. Zlecenia  dyspozycje o 

: 
1) 6 ust. 1 pkt 1 lit. a i d-  w walutach wymienialnych zna

anku; 
2) 6 ust. 1 pkt 2 lit. a i b- r

rachunek  ch USD, GBP, EUR,  
z em zlece icze, o k d i pkt 2 lit. b 

odnie r 2 do niniejszego regulaminu.  
2. j wal hunku, Bank 

dokonuje przewalutowa  ch 
w  18.  

3. W przypadku wyp Bank 
8. 

4. ro  rachunek do
walutach USD, GBP, EUR. 

 
 

1.  wymienialnych zw  
 dyspozycji uznaniowych lub Bank stosuje kursy kupna albo 

sprze ty, zgodnie 
z zasadami stos 2-6, 

laj cych zasady rozliczania transakcji 
dokonywanych prz arty oraz wymiany walut realizowanych w Kantorze SGB.  

2. W  na uznaniu rachunku posiadacza, jako beneficjenta 
 

1) otrzymanej w walucie rachunku  B
rachunku, bez dokonywania przewalutowania; 

2) otrzymanej w walucie wymienialnej znajd Banku,  
ale innej : 
a) u rachu ank dokonuje 

ucie wymienialnej 
ote, po aktu  Banku kursie kupna tej waluty  

i uznaje rachunek albo 
b) y w zleceniu r

dokonuje przeliczenia otrzymanych nych na walut  rachunku po 
aktu w Banku kursach kupn  i uznaje rachunek 
odbiorcy  zlecenia w walucie rachunku. 

3. ac j 
czej posiadacza rachunku, Bank ks  

1)  wska  - je t prowadzony w walucie 
; 

2)  przeliczonej  
po anku kursie spr j waluty  -  
rachunek jest prowadzony w ;  

3)   
y  ek jest prowadzony w walucie 

in  
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4. ych Bank stosuje kursy kupn  
, a przy operacjach  

 e w Banku. 
5. W przypadku, gdy realizacja przez B nej dyspozycji odbywa si ednictwem 

korespondenta B tytucji finansowej, Bank przy dokonywaniu 
ow ce odpowiednio 

u korespondenta Banku lub w instyt  
6. Referencyjne kursy wal  

1) referencyjny kurs walutowy ustalany jest przez SGB-Bank S.A. w oparciu o kursy 
yb

tabeli k  walut - pow  pomniejszany o mar B
momencie tworzenia tabeli; 

2) B  
 z kursami ednimi NBP; 

3)  o minimalnej kwocie uprawnia negocjacji 
  

4) kursy walut B  
do w B kach Banku 
oraz na stronie internetowej Banku. 

 
9 

1. ty na rachunek zobowi
dokumencie lub wygenerowanym przez pracownika Banku numer rachunku w standardzie 
NRB lub w standardzie IBAN, siadacza rachunku oraz t ty. 

2. Dokument, wystawiony przez osob  nieczytelnie, 
iadacza rachunku oraz bez numeru NRB lub 

ank do realizacji. 
3. lac Banku na rachu na na tym rachunku 

 dniu 
roboczym, oraz otrzymuje dat  

4. ji, przekrac zan e  
o przec nsowaniu terroryzmu oraz w przypadku 

akter wprowadzenia do obrotu finansowego 
ania Bank ma 

zek, zgodnie z postanowieniami ustawy rejestracji transakcji oraz pozyskania od klienta 
 

5. W przypa
posiadacz zo  dane wskazane w 9 ust. 1, przy czy

odatkowo: 
1) ra  
2)  przekazywan w przypadku przelewu na 

w Banku, 
3) numer fak

y Banku, 
4) numer identyfikacyjny na potrzeby podatku VAT odbiorcy przelewu. 

6. Na r   
 

 
1. 

transakcj oboczego po otrzymaniu 
zlecenia posiadacza  
w przy ierowej; 
terminu nie znajduje zastosowania do  transakcji ych i wykonywanych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w walucie polskiej dotyc
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1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa, 
2) R a Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dn rnika 

2013 r. ustan , 
3) Ustawy z dnia 17 

 
2. nie rachunku ak   

moment, chunek te aktycznie  
3. ust. 2 oraz w 9 ust. 2 , Bank informuje posiadacza  

o odmowie wykonania z e odmowy  
oraz procedurze sprosto , enie 
taki  

4. Powiadomienie o odmo rzez B  
1) cej zlece cze - w przypadku, kiedy 
zlece w Banku; 
2)  - 
zlecenia p ektronicznyc  
3) w inny sp  daczem a Bankiem, 
4)   
5 kt niem terminu      

wykonania zlece czego lub Ba nieotrzymane. 
 

1 
1.  

ot  
kwoty w walucie wy adzonych w walutach wymienialnych) 
w ia przez posiadacza rachunku 
lub j obocze przed zamierzonym 
terminem  rachunku ty w PLN oraz na co 
najmn mienialnych. 

2. Zaawizowanie operacji ej ej  
efonicznej.  

3. Bank zastrzega sobie prawo do natychmiastowej realizacji dyspozycj
mi

realizacje dyspozycji. 
 

 
cji posiadacza rachunku i/lub odbiorcy na z

rachunku w standardzie NRB lub w standardzie IBAN.  
 

 
1. rodk  

na rachunku. 
2. na rachunek  dz : 

1) dokonania w ty anku; 
2) otrzymania przez B

ea  
3.  : 

1) dokon  kowej z rachunku; 
2) otrzymania przez Bank dys  rachunku, o ile s

 
3) realizacji dyspozy termin realizacji 

dyspozycji przypada na dz ania dyspozycji  
przez Bank;  
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4) a otrzymania dyspozycji  
przez Bank ze wzg du na brak d alizacji  
w terminie jej otrzymania (dotyczy dyspozycji z odroczonym terminem realizacji). 

4. otrzymania, jednak 
u dyspozycji, z zastrze 5-6 oraz 

20 ust. 1. Gdy Bank  la niego dniem 
r o dnia roboczego po tym dniu. 

5. Zlec wane w oparc
godziny graniczne: 
1) w tym samym dniu roboczym  

a) anku - do godziny 14:00  lub  
b) - do godziny 15:55; 

2) ne: 
a) ce Banku - po godzinie 14:00 lub  
b) icznych kana - po godzinie 15:55; 

3)  w oparciu o godziny 
gra  

4) w przypadku realizacji rozl  w formie  w oparciu o 
godziny nr 1 do regulaminu. 

6.  obrocie dewizowym r zgodnie regulamine
 

7. Od momentu otrzymania zlecenia przez Bank autoryzow  realizowane w 
,  

 24 oraz   35 ust. 3. li
atniczych od czy wszystkich niew czych, chyba 

posiadacz rach  
8. Przekazanie dyspozycji przez Bank do rozrachunku oznacza: 

1) w przypadku dyspozy czym - ie  
przez Bank komunikatu elektronicznego, anej dyspozycji,  
do anki krajowe; 

2) w przypadku dyspozycji realizowanej w obrocie dewizowym - ank 
komunikatu elektronicznego, zaw ane realizowanej dyspozycji, samodzielnie  
lub ku - korespondenta, d

bankowych ank lub bank beneficjenta dyspozycji. 
 

4 
1. wanie przez Bank cyklicznych pr

rachunek bankowy (zlecenie s
z odroczonym terminem realizacji).  

2. i ustala posiad ecenia przypada  
na dzie cy dniem roboczym Banku, Bank realizuje zlecenie w pierwszym dniu 

 
3. W celu realizacji przez Bank z ia

jest do zap a rachunku w dniu poprzedza realiz  zleconych 
dyspozycji, w wy
B t za wykonanie zlecony  

4. W nej w ust. 3, w dniu 
wyznaczony elew z odroczonym terminem 
realizacji nie podlega realizacji. 

5. Realizacja w dniu 
roboczym na u wymagan w na rachunek, z iem, 

 c wskazanego jako data 
jego realizacji;  p u zlecenie nie zostanie zrealizowane. 
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6. Z zycja przelewu z odro  realizacji oraz zlecenia s  
od w 
w dyspozycji i przed jej realiza ank. 

7. nej w ust. 6 posia Bankowi stosowne 
wiadczenie z zachowaniem te w ust. 6.  

8.  anku 
w danym dniu robo Banku;  
dokonana poza godzinami pracy Bank zym. 

9. 
wskazanym w ust. 6  

10. st inicjowana przez odbiorc  lub za jego po
rach   
lub po udzieleniu przez posiadacza rachunku zgody odbiorcy na wykonanie transakcji 

 . 
 

5 
1. Uznanie rac ty tego dnia roboczeg pi

ust. 2, pod warunkiem, a 
  na odpowiednim 

rachunku, w tym wskazany w dyspozycji numer rachunk
prowadzonym przez Bank. 

2. W przypadku transakcji uznaniowych realizowanych w 
jest godzina 15:30. Transakcje uznaniowe realizowane w obrocie dewizowym, otrzymane po 

 
3. Bank ud pnia posiadaczowi kwo ch

rachunku. 
4. W przypadku transakcji uznaniowych SWIFT otrzymanych spoza kra

obszaru EOG  SGB-Bank S.A. przekazuj posiadaczowi rachunk
prowizje kowi (zgo tary W 
p -Bank S.A. przekazuje posiadaczowi rachunku p
otrzymanej transakcji uznaniowej realizowanej w obrocie dewizowym, a ewentualne prowizje i 

ankowi po ot
uznaniowej. 

5.  transakcji uznaniowej 
realizowanej w obrocie dewizowym uje 

okrycia k  w  zgodnie z obow  
6. zona z 

posiadac -Banku S.A. z p
anulowanie tr az

tech eceniodawcy, 
SGB-Bank S.A. znaniowej i 

 warunkiem otrzymania od posiadacza rachunku zgody w formie pisemnej na 
 

posiadacza rachun rotem przez posiadacza rachunku 
w tr i 
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B. Czeki 
 

6 
Na wniosek posiadacza rachunku rozliczeniowego  anku 
wydaje blankiety czekowe. 
 

27 
Posiadacz rachunku  z w 

 B  
ich numeracj  ich oznaczenia (nazwy anku oraz numeru rachunku). 

 
 

8 
1. Cz sp  

podpisami ami ymi w pla anku; kwota 
n wnie; miejsce wolne przed i za 
kw e powinn  

2. Na  
 

 
1. Czek jest atny za okaz u 10 dni 

kalendarzowych od daty jego wystawienia, przy czym dnia wystawienia czeku nie wlicza s
do okresu 10-cio dniowego.  

2. da  
prz m 

po dniu wolnym.  
3. Cz ie   
 
 

 
Cz sze

 czn owanie) s y do przeprowadzania 
wk adaczem rachunku i jego kontrahentami. 

 
 

1. ara owych 
i  

2. W przypadku zagubienia, kradz  c
z Bank
numery zagubionych ewentualne 
kwoty, na jak y one wystawione. 

3. Zawiadomienie 
w Banku iadomienia telefonicznego Banku. 

4. Zawiadomienie telefoniczn mie podczas ej wizyty 
posiadacza rachunku w Banku.  

5. Blankiety czekowe lub czeki  przypadku ich 
odn iszczone. 

 

C.  
Zasady funkcjonowania oraz realizacji polecenia z  

 
 

1. Bank realizuje rozliczenia w formie pol na zasadach 
nie. 

21 
 

2. Rozliczenia w  w 
 

3. Podst a posiadacza rachunku jest udzielenie przez niego 
zgody na ob  

4. Posiadacz rachunku  b: 
1) egzemplarz przeznaczony dla odbiorcy -  
2) egzemplarz przeznaczony dla Banku: 

a)  lub korespondencyjnie do Banku lub, 
b) ictwem odbiorcy, wraz z egzemplarzem przeznaczonym dla odbiorcy  w 

spo  lub, 
c) z wyk icznej, o ile Bank  

5. Bank reje inie do trzech dni roboczych od dnia jej otrzymania,  
 przypadku stwierdzenia 

Bank zwraca dokument zgody do nadawcy w terminie do trzech dni roboczych od jego 
otrzymania. 

6. Posiadacz rachunku  
zgody, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 4. 

7. 5 e zgody jest skuteczne od 
momentu zarejestrowania w Banku  w przypadku  Banku po 
zarejestrowaniu zgody, nie zostanie ono zrealizowane przez Bank. 

8.  kowanie 
rachunku dla obc ormie polec i   

9. Bloka  er: 
  zastosowanie do , 

 a konkretnych odbiorc  
 

Realizacja polecenia zap ty - odbiorca 
 
3 

1. Bank realizuje otrzymane z B y ek posiadacza 
rachunku w dniu jego otrzymania 4. 

2. Posiadacz rachunku jest z o zapewnienia na rach
li  w terminie 

na koniec dnia roboczego poprzed ealizacji polece Bank. 
3. Bank nie realiz ch z rachu ymanego polecenia 

 
4. W p ych rachunku tego samego posiadacza 

do realizacji w jednym terminie, B
wp o e odk  nie 
zostanie zrealizowane i Bank zrealizuje wtedy e 

zgodnie z k  
 

Odmowa realizacji polecenia zap aty, zwro  
 

 
1. Bank nie zrealizuje otrzymanego  

1) zgod a c  lub braku takiej zgody; 
2) st niewystar pokrycie kwoty polecenia 

 i nale ych Bankowi prowizji lub op  
3)  
4) posiadacz rachunku zrealizowanego poleceni , 
5) posia aty.  

2. Posiadaczowi rachunku onsumentem,  zwrotu 
 bez podania przyczyny, w terminie 8 tygodni od dnia 

ia rachunku entami w rozumieniu 
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Kodeksu Cywil  wynosi 5 dni 
 

3. Zwrot kwoty zrealiz ty  terminu, o 
 

4. Dyspozyc wrotu zrealizowanego wce Banku  
 

1) i a rachunku; 
2) tnika; 
3) u ; 
4) unikatowy identyfikator odbiorcy (NIP odbiorcy)  jest w jego posiadaniu lub NIW wraz 

; 
5) k aty. 

5. Bank ie, a najp  
zwrotu przywraca rachune by, gdyby  realizacja 

ank uznaj
odsetki entowania jego rachunku, za okres od 

 rachunku do dnia poprz  siadacza rachunku 
 

6.  W sprawach spornych posiadacz rachunku kontaktuje  
 

niezrealizowanego y 
 

 
1. Przed otrzymaniem dyspozycji ank, posiadacz rachunku 

uzgodniony z  Ba Ban
wstrzym , j, 

 
2. niezrealizowanego polec aty posiadacz rachunku podaje: 

1) dane wymienione w  ust. 4 oraz 
2)  
3) termin, dacz rachunku zleca wstrzy ego rachunku. 

3. e w Banku 
 
 na fakturze (rachunku). 

 
D.  rci posiadacza rachunku 

 
 

1. 
rolnikiem indywidualnym) 
spadkobiercom, z  
prze  

2. Bank  rachunku rawnionego 
go postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po posiadaczu 

rachunku albo zarejestrowanego  a ziedziczenia lub europejskiego 
dczenia spadkowego, konano spadku  prawomocnego postanowienia o 

dziale spadku lub umowy
zy spadkobiercami. 

3. W przypadku, gdy uprawnio rachunku jest co najmniej 
 spadko

s  
postanowieniu o dziale spadku albo w um
spadkobiercami. 
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udzielen 3 pkt 
1b i pkt 2. 

 
E. adku 

 
 

 
 

nym imieniu prowadz wie wpisu do 
siadacza rachunku topada 2018 r. lub po tym dniu. 

 
 36b 

1. W pr  
1) Bank nadal prowadzi rachunek b

eniem 67 ust. 2 pkt 3), 
2) Bank powstrz wiadczonych na podstawie umowy 

ram  
 

 
1. W okresie od ustanowienia do dnia wyga kcesyjnego d

ych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz prawo do wydawania dyspozycji 
ukcesyjnemu. 

2.  
1)  dcy sukcesyjnego, 
2) m mowa regulaminu, 
3)   
4)  
5) inne dokumenty wymagane przez Bank. 

3. muje Bank o: 
1) osobac   
2)  prawny do spadku po zma daczu rachunku. 

4.  -14 
regulaminu. 

5. Do  zastosowanie postanowienia niniejszego 
regulaminu odnos u, chyba j lub 

. 
6. Od m

Bank do  
 

 
Bank ra  prawny do spadku po posiadaczu 
rachunku, oraz zarz cy sukcesyjnemu, zbiorczej informacji o rachunkach i umowach rachunku 

. 

F. Postanowienia dot rachun  ch 

 
1. Ban osiadaczy znego. 
2. ar

oraz solidarnie za wszelkie zo  wobec Banku w trakcie trwania 
umowy. 

3. uj ymi 
zgromadzonymi na rachunku oraz h  

znie z jej wypowiedzeniem  rachunku z dniem 
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rozw ta mowie 
postanowiono inaczej. 

4. ez 
 

5. Bank realizuje dyspozycje 
pozycji prze  rachunku, Bank nie 

 
6. em ust. 7: 

nek 
ulega  ci  

alny prowadzony 
 

li rachunek - pozostali 
kami zgromadzonymi  

na rachunku.  
7.   W prz li w umowie 

 
1)  zas uj

 dca sukcesyjny do c  
  

2) brak zastr  w jego miejsce  

sukcesyjny do czasu 
wszystkic  

8.  Wsp ny
drugiego unkiem oraz 

 rachunku, o ile jest uprawniony do samodzielnego dysponowania 
na rachunku  na podstawie umowy za
ilnej. 

9.    W przypadku rachunku prowad nej 
ni   

umowa o prow
prowadzo  

 
3. Rachunki lokat  
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1. W ramach zawartej umowy Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat. 
2.  

przez B esu umownego wr w terminach 
nych w potwierdzeniu. 

3. unku rodzaj i zasady oprocentowania 
pr

ony w  46; rodzaje walut oraz terminy, na jakie otwierane 
 stronie internetowej Banku oraz w formie komuni  

4. cie i prowadzenie lokaty dla: 
1) 50 otych; 
2) lokaty w walutach wymienialn 100  

w walucie rachunku; 
3) lokaty promocyjnej w  

przez Bank w warunkach promocji. 
5. warunkach niestandardowyc

w umowie. 
 38 
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1. Okres umowny lokaty rozpoc i przelewu/
iego dnia trwania lokaty.  

2.  oprocentowane ennej stopy 
procentowej. 

3. ego  
przez posiadacza rachunku okresu umownego. 
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1. eklarowanego okresu umownego kwota lokaty wraz z odsetkami: 
1) zostaje pr bankowy wskazany przez posiadacza rachunku  

 
2) zostaje a na taki sam okres umowny.  

2. Postanowienia zawarte w ust. 1 pkt 2 
promocyjnych (nieo  
wraz z odsetk  wskazany przez posiadacza rachunek  
lub wy  Banku; w przypadku braku jakiejkolwiek dyspozycji posiadacza 
rachunku, w dniu  kresu umownego, Ban  
wraz z mi odsetkami na nieoprocentowany rachunek techniczny.  

 
 

1. Posiadacz i
umownego lokaty. 

2. Likwidacja loka u umownego spowoduje brak 
naliczenia odsetek. 

3. Likwidacja lokaty w walucie wymienialne mownego spowoduje brak 
naliczenia odsetek. 

 

 
4  
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1. Posiadacz rac
kredytu  

2.  w rachunku indywidualnie dla posiadacza rachunku  
 

1) posiadacza rachunku; 
2) okresu posiadania  

3. nia kredytu w rachunku b l
w Banku Regulamin u nstytucjonalnych. 

 
 

5 onicznej 
 

42  
funkcjonowania elek

do niniejszego regulaminu. 
 
 

Rozd  masowych 
 

43 
1. Posiadacz rachunku  
2.  
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7. Instrument   
 
44 

Zasady wydawania i funkcjonowania in  mo
minu.  

 
8. Kantor SGB  

 
45 

Zasady  
4 do niniejszego regulaminu.  

 
 

 
9 w, zmiana oprocentowania,  

naliczanie odsetek 
 
6 

1. ki gromadzon ega  
1)  w w  Banku; 
2) zmiennej stopy p   Banku, 

; w przypadku, gdy zmienna stopa procentowa prz
a poziomie 0,00% stopy 

j dla danego rodzaju rachunku. 
2. Rodzaj stopy procentowej uznawanej przez Bank jako stawka bazowa  

Banku dla danego rodzaju rachunku okr  
3. oprocentowanie w trakcie trwania umowy 

zmianie, przy czym: 
1)  ej 

decyzji Z iad  w trybie 
w 65; 

2)  
a) automaty stawki bazowej, 
b) z dniem  

stawki bazowej Banku dla danego rodzaju rachunku,  
o  w trybi w 5. 

4.  oprocentowania podawana jest do publicznej wiado
w formie komunikatu  dodatkowo 
na wyc  trybu zmiany oprocentowania 

 
 59 ust. 1 pkt 3, 63 65.  

5. Do obl prz
liczy 365 dni, a zej. 

6. Odsetki nalicz ch na rachunek do dnia 
pop  

7. ch zgromadzonych na rachunku kapitalizowane 
 koniec okresu odsetkowego, a w razie likwidacji rachunku przed 

odsetkowego  nie nali . 
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1.  zr
bankowy a rachunku, terminu 
ich deponowania lub z a posiadacz. 

2. W ramach uprawnienia, o k B
odk procentowanie podstawowe 

27 
 

prowadzeniem rachunku danego rodzaju, w takim przypadku 
rod  konkretnym rachunku m  

awowego. 
 

 10. Pr  
 

48 
1. Za cz instrume

kart wa 
w umowie, B owizje zgodnie z ob u anku tar  

anku wydaje posiadaczowi rachunku  
przy zawieraniu stosownej umowy. 

2. Taryfa jest u  Banku oraz w postaci 
elektronicznej na stronie internetowej Banku. 

3. Bank pobiera  posiadacza 
rachunku. 

 
1. Reklamacje, skargi, wnioski  

 
9 

1. Posiadacz rachunku ykonania  
przez Bank zleconych dyspozycji, w tym zleconych t . 

2. W przypadku st  przez Bank zleconych 
dyspozycji, niewykonania lub nien w 
tym stwierdzenia nieautoryzowanych transakcji lub posiadan

czonych przez B ym regulaminem, posiadacz 
/  

3. ni po stwierdzeniu niezgodn  
m 

 
4. J    o ku albo 

od dnia, w m transakcja p enia posiadacza rachunku 
utoryzowanych, transakcji 

  
5. Reklamacja klienta instytucjonalnego  

gospo  
1) o e pisemnej lub ustnej do 

 

2) telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Banku, pod numerami od  
stronie internetowej Banku; 

3) listownie w formie pisemnej na adres siedziby Banku; 

4) z wykorzysta  e-mail na adres podany 
na stronie internetowej Banku;  

5) faksem w formie pisemnej na numery pla nku, podane na stronie internetowej 
Banku,  

przy okonan
Bank pisemnie wezw  enie podpisu 
na formularzu. 

6. Reklamacje klient ucjonalnych nie ych osobami fizyc
 o ile nie d

transakcji dokonanych kartami  w u
reklamacje tych klie cji dokonanych ka  
1) osobi  Banku w formie pisemnej; 
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2) listownie w formie pis  
3) z wykor -mail na adres podany 

na stronie internetowej Banku;  
4) faksem w formie pisemnej na numery siedziby Banku, podane na stronach internetowych 

Banku,  
7. Adresy siedziby  na stronie internetowej Banku. 
8. T  w formie p  

1) ; 

2) adres korespondencyjny;  

3)  opis zdarzenia lub przedmiot  

4) oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzen  

5) odny z zasadami reprezentacji klienta, 

6) numer telefonu w przypadku lienta woli otrzymania odpowiedzi na 
ektronicznej (e-mail)  za em telefonu 

zostanie przekazane klientowi  korespondencji. 

9. skazanych w ust. 8 
powinna dodatkowo  

1)  karty; 
2) numer karty; 
3) numer rachunku, d  
4) reklamowanej transakcji; 
5) reklamowanej transakcji; 
6) miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazwa , ). 

10. Reklamacj  transakcji 
Banku formularzu, przy   na 
oddzielnym formularzu; do reklamacji   
dod kcji.  

11. W przypadku stwierdzenia przez Bank braku informacji wymaganych do rozpatrzenia 
rekl ienta o i

. 
12. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich dan

ego rozparzenia rek nia podpisu 
na formularzu reklamacji d formuje klient
rozpat du na niekom
klienta; niez go, Bank udziela odpowiedzi na reklam
wskazanym w ust. 13, a  lonym 
w ust. 14.  

13. 
roboczych od dnia otrzymania reklamacji. 

14. komplikowanych przypadkach  
udzielenie odpowiedzi w terminie, 13, termin 
35 dni roboczych. plikowane przypadki 
tran  ji 

zliczeniem transakcji h lub od 
podmi  Bankiem.  

15. W przypadku b  w terminie 
3, Stanowisko w formie pisemnej w terminie  14 dni od dnia 

otrzymania reklamacji: 
1) w przyczyn  ienia; 
2) wskazuje okolic w celu rozpatrzenia sprawy; 
3) wskazuje przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na 

reklama 14. 
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16. Do   ust. 13 14 wystarcz owiedzi przed 
jego up - 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 
r. - Prawo pocztowe. 

17. dpowiedzi na reklam  
ostatnim dniu termin  o 3, a w 
szc 14, chyba i ewentualne 
dokumenty, jakimi dysponuje  

18.  W przypadku gdy zmiani  
na r niony stan 
faktyczny, o ile zmia klienta.   

19. Wszelkie informacje na temat prowadzonego proces
doko  

20. Odpowi : 
1)  w formie papierowej i wysy  listem poleconym na adres wskazany w reklamacji przez 

klienta m pkt 2; 
2) n i  na wniosek klienta, w tym z wyk

komunikacji elektronicznej, w formacie podpisanego elektronicznie pliku pdf i zaszyfr
ha  na adres mailowy podany w formul dczytanie 

jest w formie sms na numer telefonu podany na 
formularzu reklamacji. 
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1. Klient m  dczenia nie eklamacjami - w zakresie 
nywanej przez  

2.  
Banku, lepsze nku, usprawnienia pracy lub poszerzenia 
oferty. 

3. Do skarg ostanowienia n  
em 51 ust. 2  pkt 4) i ust. 3. 

 
1 

1. omisji Nadzoru Finansowego. 
2. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklam posiadacz 

ra  karty  
1)  Prezesa  Banku, a w 

ej dla reklamacji, 
2) misji Nadzoru Finansowego; 
3)   

4) w prz
go iosek 
do Rzecznika Finansowego w sprawie roz  

3. Podmiotami uprawnionym go 
obami 

(w ty ub 
rolnikiem jest: 
1) Rzecznik Finansowy, adres strony internetowej: www.rf.gov.pl; 
2) ji Nadzoru Finansowego, adres strony internetowej: 

www.knf.gov.pl/dla_rynku/Sad_Polubowny_przy_KNF. 
 

2.  
 

52 
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1. rachunku za niewykonanie lub 

czej, chy dbiorcy 
zlec atniczego  uznany zgodnie 0 ust. 1 wki na 

 dokonana zgodnie z 9 ust. 1. 
2. B prawa. 
3. Odpowie konani

ie 
 prawa. 
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1. ci za niezrealizowane lub nieterminowo zrealizowane 
dyspozycje w przypa niej kwocie 

realizacji 
dyspozycji. 

2. W przypadku w nsak  
B

po dniu stwierdzen
tran zost , lub po dniu otrzymania 
przywr do stanu jaki istnia ejsca; data waluty w 
odniesieniu do uznania rachunku nie mo enia 
nieautoryzowanej  

3. W przypa
jowania tr a

ni ia r cego po dniu stwierdzenia 
nia , lub po dniu 

hunek 
transakcja sca; data waluty w odniesieniu do uznania rachunku 

ej. 
4. Obo B  2-3 nie dotyczy: 

1) 55 57, 
2) sytuacji, gdy Bank ma uzasadnione i n owane podstawy, aby 

two, i poinformuje o tym w formie pise
rze  

5. Bank nie ponosi odpowied  
1)  bankowego odbiorcy w innym banku; 
2) z przez posiadacza rachunku ozycji niezgodnej z 

posiadacza. 
6 m  wskazany ikatowy identyfikator odbiorcy, 

 22, Bank nie ponosi od ewykonanie lub wadliwe 
wykonanie tr . 

7   mowa w ust. 6, Bank 
podejmuje dzi a ych, w 
celu odzyskania kwoty zrealizowanej tra atniczej. 

8.  7, powinno z  49 i 
 

ko lub   
2) adres korespondencyjny, 
3 a  j mowa w ust. 6 (  i 

dane odbiorcy zlece , 
ego z  

pomo  
9 n robocze od otrzy 7 

i 8, Bank: 

31 
 

1) emnie zawiadamia 
 

nformacji o tr wa w ust. 6 
dokonania zwrotu kwoty tej transakcji na rachunek zwrotu Banku bez pobierania od 

 
b) obo ych o

kwoty zwrotu transakcji, o k 6, e dokona jej zwrotu w 
rym mowa w ust. 10, 

 mowa  w ust. 10, 
d) numerze rachunku zwrotu Banku; 

orcy  zwraca r
dzia celu odzyskania kwoty transakcj , 

 cia.   
10. w ust. 7 i 8  

nie doprowadzi skania kwoty transakc 6, posiadacz 
 listo

iorcy tej tran iosek powinien zawi
informacje wskazane w ust. 8 ora 8. 

11  odbi
wniosku o  osiadaczowi rachunk tnikowi): 

 
2) miejsce zamieszkania i adres odbiorcy. 

12 adzi ch do 
dostawcy odbiorcy i przekazuje je posiadaczowi rachunk w 
terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania od dostawcy odbiorcy. 

13. Po otrzymaniu danych posiadacz rach
6, j odbiorcy. 

14. Informacje o sposobie  w ust. 7 i 8 oraz wniosku, o 
ym mowa w ust. 10 isemnie. 

15. owa w ust. 7, B  lub 
e z ta  
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1. Bank nie ponosi odp  
lub niena a rac

/p ownika e o w umowie lub 
regulaminie. 

2. Bank nie eli 
zumie  

3. Bank nie ponosi odpowiedzialn j  
1) odmowy akceptacji instrumen  przez 

g wki z Banku; 
2) wadliwego funkcjonowania bankomatu lub anku; 
3) i  , kt

  
4) ika na karcie lub podpisania karty niezgodne ze 

umowie o ; 
5) lub ujawnienia PIN lub ujawnienia indywidualnych danych 

uwierzytelniaj  osobom nieuprawnionym osiadanie karty 
lub PIN lub indywi h lub dokonania przez te osoby 
operacji; 

6) operacji dokonanyc , PIN po f traty li 
a; 

7)   tkownika; 
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8) operacji dokonanych po z j 
karty;  

9) uszkodzenia lu zczenia instrume ; 
10) nieo ; 
11) zmiany danych osobowych zawartych w umowie, w 

 
12) zmiany ika karty PIN na dowolnie wybrany numer; 
13) niepr  przeprowadzenia oper -  
14) zas ;  
15) pos  niezgodnie z umo  regulaminem 

e bnym regulaminem rachunku lub niezgod
przepisami prawa. 

 
 
 

 
55 

1. Bank nie odpowiada za sk a/pasywnego  
wydanych mu indywidualnych danych u cych osobom trzecim.  

2. Bank nie ponosi odpowie za wykonane operacje w przypadku: 
1) a  

informacji o dz aniu ; ormacji na temat 
instalacji i stosowanych indywidualnych danych uwierz  ujawnienie tych 

lecanych operacji; 
2) gdy wykonana zostanie operacja zlecona p ytkownik 

/pasywny u wnik indywid  
  do elektronicznych ka ; 

3) gdy do operacji dosz  
prz a indywidualnych danych uwierzyteln  
wydanych mu przez Bank; 

4) z winy nika, gdy do operacji 
 w wykonaniu obowi

ej op czniku nr 3 do 
niniejszego regulaminu; 

5) g /p doprowadzi
nej lub 

po m mowa w  do niniejszego regulaminu; 
6) gdy do opera tkownika/ ytkownika w 

 sprzeczny ze sposob Przewodniku dla klienta. 
3. Bank nie ponosi od   

ewykonania dyspozycji, gdy osoba trzecia 
w lektronicznej  

 
2) z ograniczenia lub zablokowania do ektronicznej i ograniczenie lub 

za e z postanowieniami umowy lub regulaminu.  
  

56 
1. Bank nie odpowiada za szkody powst anku spowodowane: 
1) zej  strajki, katastrofy naturalne, rozruchy, 

wojenne lub 
2)  lub pr  
3) anku: syste omputerowych, 

 telekomunikacyjnyc
z lekomunikacyjne lub pocztowe; 
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4)  
lub oprogram anych cencji);  

2.    Bank nie ponosi odpowied  
1)   

 systemu . 
 

57 
1. Posiadacz rachunku nie ponosi od eracje dokonane instrumentem 

czym m elekt
momentu  indywidualnych danych 

cych/ /instrumentu iczego, z zast  5 i ust. 6. 
2. Posiadacza  przez : 
1)  iczy lub 

 indywidualne dane uwierzyt , 
2) znej  oraz os k/pasywny 

 indywi , 
w. 

3. Posiadacza rachunku obci ansak do 
skiej 50 euro ustalonej przy zastosowaniu edniego kursu 

 
nieautoryzowana transakcja jest skutkiem: 

 utraconym lub skradzionym instrumen  
2) czego.  
4.  

gdy: 
1) tkownik karty  nie i stwierdzenia utraty, 

ins  przed w , 
 

2) utrata i zed wykonaniem transakcj a spowodowana 
iem lub zaniechaniem ze strony pracownika, agenta lub od banku lub dostawcy 

B ug 
atniczych. 

5. Posiadacz rachunku odpowiada za nieautoryzowane transa
 ik pasywny e albo w 

 naruszenia co najmniej jednego 
h mowa w  nr 3 do niniejszego 

regulaminu. 
6. Posiadacza rachunku o

instrumentu  indywidualnych da  do nich z winy 
/pasywnego ka. 

7.  Posiadacza rachunku  
winy osoby uprawnionej do realizacji czeku. 

8. Posiadacz karty ponosi odpowiedzialn /
czych i autoryzowane zgodnie z postanowieniami zego 

regulaminu: 
 

; 
3) inne owie lub regulaminie. 
9. Posiadacz rachunku odpowie jeszcze nierozliczonych przez Bank 

transakcji dokonanych wszystkimi instrum  wydanymi do jego rachunku w 
przez niego rachunku. 
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58 
1. Posiadacz rachunku ponosi  

1) ujawnienie osobom nieuprawnionym informacj  elektronicznej w 
acji na temat instalacji i stosowanych indywidualnych danych 

uwierzy ; 
2) nieuprawnionym wydanych mu indywidualnych danych 

h; 
3) niepowiadomienie Banku o utracie indywidu ch. 

2.    Posiadacz rachunku ponosi od  B  
 rachunku lub kownika kownika sprzecznego z 

regulaminem: 
1) Bank zob poniesio  
2) B  na moc  

publicznej  do p    
odpowiednio pos pasywny 
postanowieniami umowy i regulaminu, 

3) na B stanie na mocy orzeczenia lub  dzy 
publicznej obow  lub zaniechania, Banku, 
gdyby odpowiednio posiadacz rachunku lub /pasywny u ytkownik  
zgodnie z postanowieniami umowy i regulaminu. 

 
 

3. Zmiana umowy, regulaminu, taryfy  
lub Przewodnika dla klienta 
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1. Wszelkie zmiany umowy w postac  
1) zmiany taryfy;  
2) zanych z rachunkiem;  
3) zmiany w h zgromadzonych na rachunku;  
4) zmiany regulaminu; 

dla s a lub r w innym trybie 
lub w innej formie. 

2.  
1) zmiany danych posiadacza rachunku,  lub u wnika/pasywnego 

 podane przez te osoby w odpowiedniej umowie lub wniosku;  
2) zmiany wysok  

posiadacza rachunku  karty; 
3) zmiany acji w elektronicz  
4) zmiany sposobu generowania i ud eracji 

karty; 
5) zmiany fo  
6) zmiany zakresu u w ramach pakietu SMS; 
7) deklaracje a do ubezpieczenia, rezygnacja z ubezpieczenia; 
8) zmiany  i zakresu ub  
9) inne zmiany czy dysp ctwem el

enta. 
3. Zmiany wprowadzone przez tkown

mowa w ust. 2, wymaga rzez niego pis iadczenia, podpisanego zgodnie 
z wzorem podpis e go do 

 taci elektroniczne
ele przypadku udos przez B 3 

 
3 nieniu owia ika karty
komunikacie. 
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4. O dokonanej zmi ank informuje posiadacza rach
odpowiedni dla f rzez posiadacza rachunku, rty lub 

. 
5.  ust. 2 pkt 7  9, Bank zawiadamia posiadacza 

rachunku: 
1) w formie pisemnej  na adres do korespondencji podany przez posiadacza w 

wniosku lub 
2) w postaci elektronicznej: 

a) na adres elektroniczny wskazany przez posiadacza rachunku, lub 
b) w elektroniczn . 

6.  Bank zamieszcza na stronie 
internetowej oraz udost   
 

60 
1. Bank ma prawo do zmiany czasu pr anku siedziby lub dowolnej 

 Banku. 
2. O zmianie czasu pracy Bank powiadamia posiadacza rachunku w formie komunikatu w 

 Banku oraz na stronie internetowej Banku. 
3. W przypadku zmiany adresu siedziby Banku stosuje s

postanowienie ust. 2. 
 
 

61 
1. Bank ma prawo do zmian   n cych 

przypadkach: 
1) anku; 
2) zmiany w systemie rozlicz

 
3) je iany wynika z innych okolic anku. 

2. Bank ma prawo do zmiany nu
przepis nych ze standardami 

 
3. Z wa w ust. 1 i ust. 2, podle ym zasadom przewidzianym dla 

zmiany regulaminu. 
 

62 
1. Bank ma prawo zmiany niniejszego regulaminu w przypadku:  
1) wprowadzenia ch przepisach praw

dczenie przez b g, w tym zmiany 
ank zasad dokon

an ug ok ulaminem; 
2) wprowadzenie nowej interpretacj r sektora bankowego lub 

z banki ych  
Europejskiej, decyzji, ego Banku Polskiego, Komisji 
Nadzoru Finansowego lub innych w tym zakresie 

  
h regulaminem; 

3) zmiany ob ank zasad wydawania ins tniczych i wykonywania 
operacji przy ich tek zmian wprowadzonych p

 w zak  in  
;  

4) dostosowanie do koniecznych zmian w systemach teleinformatycznych 
lub telekomunikacyjnych Banku lub inn  ank korzysta  

ych 
 onych regulaminem; 
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5) zmi izacyjno-technicznych dotyc onywania przez Bank 
h lub cz

w sz ych o
w zakres   regulaminem; 

6) zmiany zakr kowych l
   

7) zmiany oferowanych przez B    zakresie 
prowadz instrument  

 
2. Przewodnik dla klienta stanowi nie wymaga powiadamiania klienta o 

wprowadzonych zmianach w trybie przewidzianym dla regulaminu;  
Przewodnika dla klienta zamieszczona jest na stronie internetowej Banku. 
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1. Bank ma prawo do zmiany oproce ch we  stopy 
procentowej, w trakcie trwania umowy, w termini y od zmiany 

nek: 
1) zmiany o co najmniej 0,10 punktu procentowego stopy referencyjnej Narodowego Banku 

Po ityki  w stosunku do ostatnio 
; 

2) w przypadku wadzonych w walutach wymienialnych zmiany o co najmniej 
0,10 punktu procentowego stopy ustalanej przez Bank Centraln , w 

onej ; 
3) zmiany o co najmniej 0,10 punktu procentowego jednej ze s WIBID 6M; 
4) z konsumpc

najmniej 0,2 punktu procentowego w stosunku do a ego 
roku. 

2. Zmiana ania z kierunkiem z j 
podstawa do dokonania zmiany przez Bank 
3. Zm w  trzykrotno

ki b  do dokonania zmiany przez Bank.  
li zmiana oprocentowania jest korzyst s Bank 

informuje Posiadacza o dokonanej zmianie bez uprzedzenia, nie nego 65 
poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Banku. 
5. Bank zmieni w rwania umowy w razie: 

nstytucji ze stosowania lub publikowania stawek bazowych 
b d cych cz gromadzonych na 
rachunku w Banku; 
2) zaprzestania publikowania przez pows  przekazu stawki bazowej 
stosowanej przez Bank. 

  
 

64 
1. ych prowizji i ryfy) w trakcie 

 
 

1)  zmieni  konsumpcyjnych, 
publik  Statystyczny, o co najmniej 0,10 punktu 
procentowego znym 
okresie, przy czym w przypadku zmiany wiecej  
do zmiany jest   

2)  zm nagrodzenia w sektorze 
biors  ikowanego 

Statystyczny, - o co najmniej  
w analogicznym okresie  
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3)  
ugi r zybankowych i innyc szonych 

przez Bank na r dotycza o - 
o co najmniej 1% w stosunku do poprzedni analogicznym okresie 
(rocznym, kwartalnym lub mies  

4) enione, uchylone lu episy 
prawa, o ile w ich wyn
Taryfy,  

5)  pojawi nowa interpretacja powszechni  
na skutek orz i, stanowisk lub innych 
wydawanych przez Komisje Nadzoru Finansowego, Narod Ochrony 
Konkurencji i Kons cyjny 
publicznej , o ile w ich wyniku i w  
zmiana Taryfy,  

6)  zostan r e d
ustanowienia  
albo kiedy  zas zmiana 

 
7) nastapi rozszerzenie lub zmiana funkcji produ  

2. , zgodnie  
z kierunkiem zmian w w ust. 1 pkt 1)-3),  

ej hczas obowi  lub prowizji,  

w %.  
3. Z  na k  
4. dzane w trybie wskazanym w 5. 
5. Niezal wskazanych   

zmian w taryfie: 
1) op i 

korzystniejsze dla klienta lub zaprzestaniu ich pobierania, 
2)  nkowe, lub 

i prowizji, 
ona taryfa 

jest publokowana na stronie internetowej Banku   
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1. Bank zawiadamia posiadacza rachunku o dokonanej, w trakcie trwania umowy, zmianie, na co 
najmniej e  

 
1) wy centowania, w wynik owania 

ych zgromadzonych na rachunku; 
2) rodzaju stawki bazowej; 
3) w  
4) taryfy; 
5) regulaminu;  

z zastr erty Banku nowego produktu l e 
wymaga powiadomienia posiadacza rachunku o zmianie regulaminu i taryfy w tym 
zakresie. 

2. Zawia  
1) w formie pisemnej na adres do korespondencji podany przez posiadacza rachunku lub 
2) w postaci elektronicznej na adres email wskazany przez posiadacza rachunku. 
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3. Zawiadomienie o zmianach, o ych mowa w ust. 1, B nej, 
adacz rachunku wyrazi z Banku w takiej postaci informacji 

o dokonanych przez Bank zmianach.  
4. Niez  B  zawiadomienie opisane w ust. 1, 

w postaci komunikatu wywieszanego w p anku lub zamieszczanego na stronie 
internetowej Banku. 

5. li przed pro cie zmian posiadacz rachunku nie dokona 
wypowiedzenia um przeciwu, uznaje s
i d dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie. 

6. Bank zawiada c o zmi ust. 1, powiadamia jednocz
 

1) eli przed proponowan  ycie 
sprzeciwu wobec tych zmian, ia wskazanego w zawiadomieniu 
o wprowadzonej zmianie; 

2) posiadacz rachunku ma prawo przed da   
ze skutkiem natychmiastowym bez pon  

3) w przypadku, gdy posiadacz rachu  1, i nie 
wypowie umowy, umowa ulega zaniu z dniem poprzedzaj  

cie proponowanych zmian, bez ponoszen  
7. czeni

postaci , pod warunkiem 
zapewnienia pra owej identyfikacji posiadacza r  

pnion   
8. Wypowiedzenie umowy lub ciwu oznacza jedynie wypowiedzenie  

lub wyg tycz ego 
Ban rachunku 

. 
9. W razie sprz kt 3, nego przez posiadacza rachunku w 

odniesieniu do 
postanowieniami w brzmi  

10. Wypowiad  zeciw posiadacz rachunku zobowi  jest 
d i pi nymi na rachunku.  

11. W przypadku niezad adzonymi na rachunku lub nie 
 w ust. 10  

po rozw   
bankowego, przeksi echniczny. 

12. hunk
wprowadzonej przez Bank zmiany, uzna   nie
i obowi iadomieniu o wprowadzonej zmianie. 

13. Postanow st. 1 12 w oprocentowanych 
g zmiennej stopy procentowej stanowi m  stawki bazowej oraz m  

zgodn  oprocentowania ra zanej 
staw  

 
Rozdz 4. Wy nku  
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1. Bank informuje posiadacza o wyso ch na rachunku operacjach, 
 uzgodnionych z 

posiadaczem rachunku z w  
2.  

1) dane e  transakcji p  ok
 

2) ransakcji  lub walucie 
w  
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3)  i prowizji; 
4) onych odsetek; 
5) kurs walutowy zastosowany w danej transakcji przez Bank oraz o kwocie transakcji  

przed/po pr czeniem waluty; 
6) kcji oraz dacie waluty zastosowanej przy ob  
7) rodki zgromadzone na ra  system 

 
3. W razie korzyst B  posiadaczowi 

  ciwy dl dost
przypadku posiadacz  jest    doko
j  

4. z rachunku w je na adres 
elektroniczny wskazany przez posiadacza rachunku; w takim przypadku posiadacz z

dnictwem t
zakresie. 

5. W przypadku, gdy posi nia w  
Banku 
od daty ich sporz  niszczone. 

6. Posiadacz ra  prawid gu, 
i salda rachunku. 

7. W przypadku stwierd w tym nieautoryzowanych, 
ch transakcji osiadacz rachunku 

est  o lonych w  49. 
8. W ra powodowaneg wka 

Banku ym zakresie. 
9. duje odpowie acza 

rachunku. 
 
 

Rozdzi 5 y  
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1. Umowa ramowa u, w przypadku: 

1)  z up tniego dnia okresu 
wypowiedzenia, 

2) porozumienia stron  w ez strony, 
3) w 65 ust. 6 pkt 3 i  braku wypowiedzenia umowy 

przez posiadacza rachunku    
proponowanych zmian, 

4) w przypadku umowy zawartej na czas ok  aki z warta. 
2. Umo  

1) rci posiadacza rachunku (osoby fizycznej prow  
niewpisanego do CEIDG/rolnika)  przez Bank  
posiadacza, 

2) od dnia odpowiednio zawarcia umowy lub likwidacji ostatniego 
rachunku posiadacz nie adnego rachunku  z  

3) erci posiadacza rachunku (osoby fizycznej prow  na 
podstawie wpisu do CEIDG): 
a) w przypadku nieustanowienia  

rachu nformacji o 
adacza rachunku, w zale  ze zdarze niejsze, 

b) w przypadku ustanowienia syjnego  Bank 
kcesyjnego, 
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c) 
s ywilnej  w ra zania  cywilnej, z chwil  powz a przez Bank 
inform , 

d) w razie likwidacji lub ustania bytu prawnego po

prawn  
3. Za ank jak i posiadacz rachunku /

umow rachunku lub kilku w ramach Umowy ramowej bez 
 

4. Umowa rachunku lokaty ul ku: 
1) w przez posiadacza rachunk  

okresu umownego  h z rachunku, 
2) z dni  wie okresu 

wypowiedzenia  w razie wypowied  przez Bank. 
5. Umowa rach  ulega 

m cy nie dokonano na odsetek, a stan 
 e przekracza onej w umowie 

lub regulaminie  nia drugiego roku.  
6. W przypadku wypowiedzenia umowy ramowej lub   na czas 

unki te nie owieniu w okresie wypowiedzenia. 
7. Umowa rachunku otwartego na czas o em okresu umownego. 
8. e Bank ektroniczn

 instrumenta
posiadacza rachunku. 
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1. Posiadacz rachunk   
1) rachunku lokaty  w  czasie, ze skutkiem natychmiastowym; 
2) ra rachunku inneg   z zachowaniem 1-mies minu 
wypowiedzenia. 

2.  Wypowiedzenie umowy rachunku rozliczeniowego obejmuje danego 
rachunku rozliczeniowego rachu  
1) jest to jedyny rachunek VAT, a Bank nie pr
rozliczeniowych, 

e do tego rachunku rozliczeniowego prowadzo VAT. 
3.   Posiadacz rac i zamk

wypowiedzenia umowy rachunku rozliczeniowego.    
4.  li jest prowadz kanego 

rachunku rozliczeniowego, tak la innego rachunku rozliczeniowego. 
5.   Strony odpowiednio w umowie ramowej  okre  pkt 2 termin 

wypowiedzenia. 
6.   Wypowiedzenie umowy ramowej/umowy rachunku wymaga formy pisemnej pod rygorem 
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Po u ie okresu wypowiedzenia, Bank zastrzega niewykorzystane blankiety czekowe, czeki, 
instrumenty icze, indywidualne la wszystkich 

. 
 

70 
1. Bank m w znie , z zachowaniem 1-

go terminu wypow t. 3. 
2. Za w Bank do wypowiedzenia  : 

1) podanie przez posiadacza nieprawdziwych informacji przy zawieraniu umowy; 
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2) naruszenia przez posiadacza posta jszego regulaminu 
h Bankowi prowizji,  

3) gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, ma zamiar 
wy nku w celu ukrycia dzia  

rze skarbowym, ekonomicznym, 
gospodarczym lub terrorystycznym, 

4) niedostarczenie przez posiad b dok  
 zas ie z 

U dzy oraz finansowaniu terroryzmu, 
5) wykorzystanie rachunku przez posia ocnika do wprowadzania do obrotu 

kowych ych lub nieujawnionych 
finansowania terroryzmu, 

6) trony transakcji realizowanej na rachunku 
owymi sankcjami lub emb  

Euro Zjednoczonych, 
7) om trzecim, bez zgody i wiedzy Banku, 
8) uzasadnione podejrzenie lub st go o 

doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji zej lub naruszenie zasad jej 
 

9) udost o i PIN osobom nieuprawnionym, 
10)  indywidualnych danych u osobom nieuprawnionym, 
11) br rzez nieprz kresowym dopisywaniem 

odsetek oraz pobieraniem prowizji (np. za prowadzenie rachunku), 
12) dysponowanie rachunkiem przez posiadacza niezgodnie z jego przeznaczeniem, 
13) ch mowa  
14) oszenia do Centralnego Rejestru Beneficjent dokonania 

aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych; 
3. pkt 1 i pkt 3-6 i pkt 8-9 oraz pkt 13 Bank 

tychmiastowym. 
4. W przypadku, gdy na podstawie umowy ramowej cej ni chunek, 

 nku, nie 
ramowej, z zachowaniem jednomi  
1) ok 2 pkt 7-12, 
2) cza r a tym rachunku n

przetermi odsetkami w wyznaczonym przez Bank terminie. 
5. O powstaniu wymagalnej e posiadacza pisemnie 

l  w 7 W przypadku dalszego utrzymywania 
s ni , Bank 
posiadaczowi conym za zwrotnym 
potwi dni od otrzymania wezwania 
przez posiadacza uprawnia Bank do wypowiedzenia umowy rachunku. 

6.  Wypowiedzenie u osiadaczowi rachunku na podany przez niego adres do 
korespondencji. 

7.    posiadacza rachunku odpowiednio do: 
1) w tym wszelkich nal
przeprowad arty   wraz z na
Bankowi odsetka  
2) wskazania sposobu zadysponowani  dzonymi na rachunku. 

8. W przypadku r ytego wykonania przez posiadacza 
 wnikiem, Bank 

informacje o ni onym w art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy 
innym wydawco

celu instytucja utworzona na 
podstawie art. 105 ust. 4  ustawy  Prawo bankowe. 
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 71 

1. Posiadacz rac anko  
rachun  
rachunku. 

2. u umo , c
 p z Bank na 

nieoprocentowany rachunek techniczny.  
unku rozliczeniowego, wyp e nas

na: 
1) inny rachunek VAT prowadzony przez Bank dla posiadacza rachunku i przez niego wskazany, 
2) rachunek rozliczeniowy, d t dany rachunek VAT, na podstawie 

postanowi wego organu wy  
4.  Rachunek rozliczeniowy i prowadzony dla niego rachunek 

rachunku VAT Bank przekazuje zgodnie z dy
: rachunek rozliczeniowy lub inny rachunek VAT albo 

rachunek techniczny, przy czym rachunek rozliczeniowy i prowadzony dla niego rachunek VAT 
o momen . 
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W razie roz a umowy ramowej lub umowy rachunku, 
kar Bank zastrzega wszystkie wydane do rachunku karty. 
 

73 
1. do b  oraz zastrzega indywidualne 
dane uwierzytel instrumenty p atnicze w przypadku: 
1) roz zania  umowy/umowy rachunku, 

adacza rachunku  (osoby fizycznej pr /rolnika) z 
 przez Bank . 

2. W przypadkach przewidzianych w ustawie o przeciw zy oraz 
finansowaniu terroryzmu oraz w ustawie Prawo bankowe, Bank ma prawo do: 

kownika do rachunku/r  
 

ci elektronicznej oraz zastrzegania indywidualnych danych 
 

 
16. Postanowie  
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1. O ile umowa nie stanowi inaczej, wszel z B
jej otrzymania przez posiadacza rachunku4. 

2. e przez Bank na ostatni wskazany przez posiadacza rachunku adres  
ni acza  
z dniem awizowania na ten adres5.  

3. Posia y jest do niez
zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, pod rygorem  w stosunku do os
prawnych i jednostek organizacyjnych  - 

 . 
4. Ws B  

za j otrzymania przez Bank. 
5. Posiadacz rac  

 
4 Zapis nie dotyczy  
cywilnych. 
5 Zapis nie dotyczy izycznyc ych dzi
cywilnych 
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1) nego zawiadomienia Banku w na wykonanie 
umowy oraz niniejszego 
klienta instytucjonalnego; 

2) udzielan  w sp achunku. 
 
 

75 
Nie  zastosowania postanowienia Dzia  II III ustawy w 
zakresie dozwolonym ustaw    oraz postanowienia art. 3a ust. 5 i 6 

entu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. 
zmi ) nr 924/2009 w odniesie

 waluty,  o ile umowa lub regulamin nie 
inaczej 
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Niniejszy regulamin na podstawie art. 109 ust. 2 Prawa bankowego jest on. 
 
 



 
 
 
 

 
1 

do w  
w zakresie p
bankowych dla kli
instytucjonalnych  

 
Zasady realiza natychmiastowych w systemie Express Elixir 

 
1. Przelew natychmias przekazaniu w czasie rzeczywistym 

k  przelewu, 
realizowana w ramach systemu Express Elixir oferowanego przez KIR S.A. (Krajowa Izba 
Rozliczeniowa S.A.). 

2. Przelewy natychmiastowe realizowan . 
3. Dyspozycja p  

 

2 
1. Maksymalna kwota pojedynczej transakcji przelewu natychmiastowego ustalona jest  

na p ych. 
2. L e na jest na stronie internetowej 

KIR S.A. (www.expresselixir.pl). 
 

3 
1. Dyspozycja przelewu natychmiastowe 24 godziny na  7 dni w 

tygodniu.  
2. Dyspozycj ust. 1 zostanie przy i, o ile: 

1) dyspozycji przelewu natychmiastowego nie przekracza limitu kwotowego dla 
pojedynczej transakcji; 

2) w chwil dyspozycji przelewu natychmiastowego  
do realizacji, bank odbiorcy przelewu dos stemie. 

3. W przypadku, gdy: 
1) bank odbiorcy  
2) wa z przyczyn 

technicznych, Bank niez unikat o braku 
 realizacji dyspozycji przelewu natychmiastowego. 

4. Bank za  
z przyczyn technicznych, unie  praw  ; 
komunikat o planowanych przerwach w d u stronie 
internetowej Banku. 
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2 

 
 

instytucjonalnych  

 

 

 

  
1. 

: 
1) i 

 
2)  
3)  
4)  

 
2. Z

Regulaminie korzystania z kart 
stronie internetowej Banku. 

3. 

internetowej Banku. 
4. 

pnionym na 
stronie internetowej Banku. 

5. 
 

 
 

Karty  
 

 
 

2   
1. wydawane do: 

 
 lub  

 
2.   

do tego samego rachunku. 
3. 

karty.  
4. Karta wyp  
5. U    

b internetowej; warunkiem 
transakcji stykowej w terminalu POS lub bankomacie z 

 
 

3 
1. Dla transakcji 

.  



str. 46 
 

2. Posiadacz rachunku  
 

3. 
 

4.  
 

 
1. 

 
 

2. . W takim przypadku Bank 
 

3.   przypadku wznowienia karty  
 o dokonanej zmianie. 

4. W przypadku rezygnacji ze wznowienia karty, posiadacz rachunku/
pasek magnetyczny lub 

mikroprocesor oraz numer karty. 
 
5 

1. posiadacz 
rachunku/  

 
2.   

 
 

 
6  

1. -em na wskazany przez  numer 
telefonu lub w formie papierowej na adres do korespondencji.  

2. PIN jest generowany i dystrybuowany w taki  
i  

3.  
4. 

w punktach handlowo- ne jest potwierdzenie operacji 
PIN  

5.  
6. W przypadku zatrzymania karty posiadacz rachunku

i  
7.  

lub nieotrzymania. 
wnioskiem do Banku o wydanie nowego PIN. 

8.  operacj . 
 

7 

1. Karta na adres korespondencyjny posiadacza 
rachunku/  

2. Posiadacz rachunku/  o ile na 
. 

3.  informacja o sposobie aktywacji karty przekazywana jest 

internetowej oraz w aplikacji mobilnej. 
4.  

 
8 
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W przypadku uszkodzenia karty iem o wydanie duplikatu 
karty z dotychczasowym PIN lub z nowym PIN

;  
 

owania kart 
 

9 
Posiadacz rachunku/u  
1) przechowywania i ochrony karty, z zachowaniem 

 
2) zniszczeniem lub uszkodzeniem; 
3) nieprzechowywania karty razem z PIN oraz ; 
4)  

osobom nieuprawnionym; 
5)  
6) 

, zgodnie 
 22; 

7)  
8)  

i   
9) aktualizowania oprogramowania an . 

 
10 

 
 

Dokonywanie operacji 
 
11 

1. 

Bank metod uwierzytelniania.  
2.  

 
1)  
2)  
3) punktach handlowo-  

 
 

3. 
 

. 
4.  

1) terminalach POS; 
2) bankomatach; 
3) 

h; 
4) internecie.  

5. 
w bankomatach lub elektronicznych terminalach samoobs

 
6.  :  

1) operacje z fizycznym : 
a) -  
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b)  
c) -

 
 11 

2)  

regulamin stanowi inaczej. 
7. 6 pkt 1, 

autoryzacja dokonywana jest poprzez: 
1)  
2) , 
  10. 

8.  6 pkt 2: 
1) 

order/telephone order  MOTO); 
2)  

 
9. 

karty 
karcie, wprowadzenia PIN-u albo podania wymaganych przez Bank informacji; zatwierdzenie PIN-

6 pkt 2 i ust. 10.  
10. 

transakcji 5  wymagany podpis ani PIN. 
11. Korz

stykowej w bankomacie lub terminalu ciem PIN-u na terenie kraju. 
12. Bank stosuje karty, w przypadku gdy: 

1) -line; 
2)  inicjuje  
3) 

oszustwa  
13. 

13.  
w przypadku: 

a) transakcji dokonywanych poza EOG, 
b) transakcji Mail Order/Telefon Order, 
c) transakcji zainicjowanych przez akceptanta, 
d) 

 
e) , 

uwierzytelnienia, 
f) transakcji  niskokwotowych, 
g) transakcji cyklicznych

uwierzytelnienia, 
h) na za 

monitorowania transakcji Banku. 
14. W przypadku dokonywania kart  transakcji internetowych: 

1) 
antywirusowe; 

2) 
  

3)  

str. 49 
 

15. W przypadku dokonywania 

 
16. posiadacza rachunku/

transakcji sprzecznych z prawem, w tym transakcji w ramach uczestnictwa w grach hazardowych w 
ia wymaganego zgodnie z  o grach 

hazardowych. 
17.  

 
12 

1. W danym dniu u  
z dziennych  

 
 

2.  weryfikacji salda, 
 

3. 
takim przypadku wymaga ona potwierdzenia podpisem lub PIN-em 

 4.  
4. 

 
5. 

 na rachunku. 
6. 

z 
autoryzowanej transakcji  przy 

. 
7. 

jest znana w mom posiadacz rachunku/

posiadacz rachunku/
pie  

8. Posiadacz  
 na rachunku ich  

9. 

ku powstania takiego 
 

10. 
o Banku. 

11.  
 

transakcji oraz odpowiednimi 7-
w 
rozliczeniowego Banku. 

 
13  

posiadacz rachunku/  
 

14 
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15 
1. posiadaczem rachunku/  

wykonania  
2. Posiadacz rachunku/u nformowany o odmowie realizacji 

lub  

 
 

 
 

16 
1. , 

wszystkich kart wydanych na podstawie umowy - w dniu otrzymania informacji od agenta 
 

2. rozliczania dokonanych 
 

karta. 
3. 

 
kowania kart. 

4.  
 

5. 

 
 

17 
1. Rozliczanie operacji dokonanych kartami  

w walutach innych  
1)  

a) orzenia przez agenta rozliczeniowego Banku 

w poprzednim dniu roboczym w SGB-  euro, 
b) przez i  organizacji 

 

w poprzednim dniu roboczym w SGB- la euro, 
aktualnej tego dnia ; 

2) 
 ie jest 

 
2.  

w walutach wymienialnych, dokonanych w walucie: 
1) rachunku   
2) innej ni   

przez i  
 

3.   
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4. W przypadku skorzystania przez posiadacza rachunku/  

handlowo- bankomat 
lub ust. 2. 

5. 
transakcji w walucie przez niego wybranej,  

 
6. W przypadku, gdy posiadacz rachunku/

 zastosowanie prezentowanego kursu walutowego i prowizji,  

zastosowanych przez akceptanta. 
18 

1.   rt: 
1)  posiadaczowi rachunku; 
2)  ; 
3)   

2. -5. 
3. Po  

1) w umowie, 
2) -mail) podany przez posiadacza 

rachunku. 
4. 

 
5. 

 
 

19 
1.  posiadacza rachunku 

w przypadku, gdy:  
 

2) zakupiony towar jest niezgodny z opisem  
 

. 
2. posiadacza rachunku/

 

 
3. Posiadacz rachunku/u  

 
w rozdziale 12 Regulaminu . 

4.  
1)  
2)  w rozdziale 12 Regulaminu  

3)  
4) skazanie: daty i 

formy kontaktu posiadacza rachunku/
 oraz odpowiedzi udzielonej przez akceptanta); 

5)  jaka jest tego przyczyna, potwierdzenie 
 

6)  
 

 
5.  organizacji 

Visa lub Mastercard),  
tj. na zasadach i w terminach  
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7. .Decyzja w sprawie zwrotu kwoty transakcji posiadaczowi rachunku  
, Bank informuje posiadacza rachunku

w terminie 5 dni roboczych 
kwestionowanej transakcji nie jest zwracana.  

 
 

 
 

1. -Secure jest 
  

wykorzystaniem: 
1) odpowiedzi na p

 lub 
2) 

akceptacji transakcji. 
2. 

na pytanie 
telefonu wskazanym na stronie internetowej Banku. 

3. -Secure przy dokonywaniu transakcji 
 

4. W przypadku dokonywania kart  
: 

1) ego 3D-Secure  
nadrukowanych na rewersie karty (tzw. CVV2 / CVC2) oraz 

ust. 1; 
2) y -Secure   r 

nadrukowanych na rewersie karty (tzw. CVV2 /  karty i daty 
 

5. 
weryfikacyjne - 3D-Secure zostanie zablokowana. Posiadacz 

 
 

Zastrzeganie i blokowanie kart 
 

21 
1. zablokowana/  

1) Bank  24 ;  
2)  

2. w 
mobilnej. 

3. wydane do rachunku. 
 
 

22 
1.  

ane personalne.   
2. : 

1) w  
2) w aplikacji mobilnej.  

3. 
 

4.  wydanie nowej  
karty. 

 

str. 53 
 

23 
Posiadacz rachunku/u  

 . 
 

24 
1. Bank ma prawo zastrzec   

1)  w tym w przypadku podejrzenia 
  informacje zawarte na 

karcie  
2) uzasadnionego  przez osoby nieuprawnione, 
3) 

 
4) uzasadnionego pod

rachunku/ , 
5) 

  
6)  

2.  
3. Bank informuje telefonicznie lub pisemnie posiadacza o zamiarze 

/zablokowania  
pkt 1 i pkt 2 /zablokowaniem   

.  
4. 1 i pkt 2

 
5. Bank  
6. Bank 

 
7. 

zainicjowana przez posiadacza rac

 na stronie 
internetowej Banku. 

8. Powia

nieautoryzowanych transakcji. 
9. 

z 
 

 
 

U 6 

5 
1.  

1) przez Bank oraz 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
2)  
3) Portfel SGB,  
4) Portfelu SGB,  
5)  

2. 
prawem, niniejszym regulaminem i Przewodnikiem po Portfelu SGB. 

 
6  
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26 

1.  
1)  
2)  

BLIK,  
3)  

 
oznaczonych znakiem BLIK,  

2. 
 

3.  ninie  
regulaminu, aplikacji Portfel SGB  i na stronie internetowej Banku.  

 
 

 
 
27 

1.  
1) , 
2)  

2. 
opisanych w ust. 4.  

3. 
moment dokonan  

4.   
1)  

a) ycznego, 
b) generuje kod BLIK w Portfelu SGB,  
c) wprowadza kod BLIK na terminalu POS,  
d) Portfelu SGB,  

 
a) ,  
b) generuje kod BLIK w Portfelu SGB,  
c) wprowadza kod BLIK na stronie internetowej,  
c Portfelu SGB.  

5.  Bank realizuje transakcje BLIK: 
 

2)  w dniu jej otrzymania.  
 

1) rachu  
2)  
3) Portfelu SGB ym 

zatwierdzenia transakcji,  
4)  
5)  
6)  

K w przypadku, gdy:  
 

 

tran
 

 
28 

Wykorzystywany podczas autoryzacji kod BLIK:  
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1) 20 sekund od momentu jego wygenerowania,  
Portfelu SGB, 

2) 
wygenerowany.  

 
 

Zasady  
 

29 
1.  

1) 
Portfel SGB   

2) Portfela SGB  
3) pniania Portfela SGB  BLIK osobom nieuprawnionym,  
4)  zainstalowany Portfel SGB z 

 
2.  

z zainstalowanym Portfelem SGB  
1) w  Banku lub  
2) telefonicznie w godzinach pracy Banku, 

stronie internetowej Banku 
Banku. 

3.  
4.   
 

0 
1. Ze 

 
2. 5. 
 

1 
1. Bank uprawniony jest do czasowego  

1)  
2)  
3)  niezgodny z prawem, 
4)  

2. 
Portfel SGB 
antywirusowych.  

3. 
-mail lub pobranych ze stron internetowych.  

4. 
 

5. Portfela SGB 
z  

 
 

R . Portfel SGB7 

  

32 

1.    
2. 

 
 

7  
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limitu transferu  
internetu.  

3. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania 
z  niego  

  
4.  

 
 
33 

1.  
1) dodania karty do Portfela SGB; 
2)  
3)  

2. 
w Przewodniku po Portfelu SGB, na . 

3.  
transferu danych  

i ewentualne 
 

4.  
 

dodatkowe Portfelu SGB 

4 
 

1. posiadacz 
rachunku/   kart, 
m.in  

2. 
posiadacza 

rachunku/ . ji opisane w 
Przewodniku po Portfelu SGB. 

3.  
4.   

owiadamiania klienta w trybie przewidzianym dla regulaminu; 

 
5. ortfelu SGB przekazywana  

jest w Portfelu SGB. 
6. Posiadacz rachunku/u

  
7. 

 
8. 

 
9. 

 
10.  czasowo zablokowany przez  

22 niniejszego .  
11.  

Przewodniku po Portfelu SGB.  

 

 
 

str. 57 
 

 

 Dzienne limity  

 
1. Dzienne  transakcji 

 
 

Rodzaj karty  Dzienny limit  
 

Dzienny limit  
 (w tym 

internetowych) 

PLN: standardowa maksymalna 
 

standardowa maksymalna 
 

 

Visa Business 
Electron 

 

2000 PLN 

 

50 000 PLN 

 

10 

 

5000 PLN 

 

50 000 PLN 

25 (w tym 
20 dla 

transakcji 
internetowy

ch) 

 

Visa Business 
Electron payWave 

 

2000 PLN 

 

50 000 PLN 

 

10 

 

5000 PLN 

 

50 000 PLN 

25 (w tym 
20 dla 

transakcji 
internetowy

ch) 

Mastercard 
Business PayPass 

5000 PLN 50 000 PLN 10 5000 PLN 50 000 PLN 

25 (w tym 
20 dla 

transakcji 
internetowy

ch) 

 
Rodzaj karty  Dzienny limit  

 
Dzienny limit  

internetowych) 

walutach 
wymienialnych: 

standardowa maksymalna 
 

standardowa maksymalna 
 

 

Mastercard 

350 EUR 

300 GBP 

400 USD 

2000 EUR 

1500 GBP 

2000 USD 

 

5 

700 EUR 

600 GBP 

850 USD 

4000 EUR 

3000 GBP 

4250 USD 

15 (w tym 
10 dla 

transakcji 
internetowy

ch lub 
MO/TO) 

 
 

2. 
transakcji BLIK 

 
Rodzaj limitu  standardowa   

 
2000 PLN 10 000 PLN 100 

Dzienny limit transakcji 
w tym 

internetowych) 

 

 

5000 PLN (2000 PLN) 

 

10 000 PLN 

 

100 

Dzienny limit globalny 
(

 

10 000 PLN 

 

Nie dotyczy 
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w tym internetowych) 

 
3. Informacja o aktualnej 

-em, wykonanych w Polsce, (nie dotyczy transakcji realizowanych za 

portfeli cyfrowych) www.sgb.pl. Limit dla transakcji 
. 

 
4. -em do Portfela 

  
 

3 
 
 

stytucjonalnych  

 
 

 

  

elektronicznej 
 

1 
1. Bank   

e  
1) w ramach ci elektronicznej: 

a)  internetowa (serwis internetowy) - 
;  

b)  
Mobile i BS INO Mobilny; 

2) powiadomienia SMS (serwis SMS) - transakcjami na 
 

2.  

internetowej Banku. nia 

.  
3. Zakres funkcjonalny serwisu internetowego opisany w 

Przewodnikach dla klienta. 
4. posiadania, 

 
5. 

 transakcje 

 
6. 

indywidualny i instytucjonalny: 
a) w przypadku aplikacji SGB Mobile  

 
b) w przypadku aplikacji BS INO Mobilny  

osobnych profilach na jednym ur
wskazanym w ust. 8.  

7. 

Mobile, zamieszczonym na stronie internetowej Banku. 
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8. 

BS 
INO Mobilny, zamieszczonym na stronie internetowej Banku.   

9. 

 zastosowaniem 
wymaganych przez Bank metod   

1) realizacja przelewu typu pay by link 
2) 8,  
3) , 
4) 

w ci
 

       
  

 
2 

1. 
przez posiadacza  

j 
. 

2.  za 

Ban
internetowej Banku oraz w Przewodniku dla klienta. 

3. 
Przewodniku dla klienta, 

 
 

 
3 

1. 
 

2. Ban indywidualnych danych 
  

innego rachunku szych 
zasad. 
 

4 
1. W przypadku korzystania i dokonywania transakcji 

elektronicznej:  
4) 

antywirusowe; 
5) 

  
6)  

2. adacz 

ka.  
3. cookies 

cookies oraz celu ich 
 

 

 
8 
Banku. 
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5 
1. /pasywny    

z elektron i regulaminem i Przewodnikiem dla 
klienta otrzymane  

nieuprawnionych i zapewnienia ich ci.  
2. 

 
3. ania , /pasywny 

 nie wolno 
  

4. , Indywidualne 
dane  
uprawnionego do korzystania z nich.  

 
 

zmiany regulaminu. 
 

 

pu 
 
 7 

  

iden
Bank metod uwierzytelniania,  

 
8 

1. 
 

regulaminu 9 
-  13 niniejsz  

 
2. 

przy czym:  
1) 

 
2) przelew typu pay by link jest 

 
3. m   

a  
4. W przypadku inicjowania transakcji przez 

transakcji zgody na zainicjowanie transakcji albo po udzieleniu odbiorcy zgody na wykonanie 
transakcji.  

5. nie   autoryz  dyspozycji. 
6. Bank u : 
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1)  
2)  
3) 

 
4) w serwisie 

internetowym inne wnioski. 
 

9 
1. Wszelkie dyspozycje w   

Bankowi w postaci elektronicznej, po jego uwierzytelnieniu, w  Bankowi 

 
(zgodnie z art. 7 ustawy Prawo bankowe). 

2.  elektronicznej
  z 

 
3. Bank stosuje silne uwierzytelnianie, w przypadku gdy /pasywny uzytkownik: 

1) -line; 
2)   
3) ryzykiem 

,  
ania wskazanych w ust 4.  

4.  
1)   w 

trybie online 
 

a) salda rachunku, 
b)  

 
2) 

 
3)   

 na rzecz tego samego odbiorcy 

uwierzytelnienia; 
4)   

i odbiorca 
przez Bank; 

5) skim poziomem 
ryzyka zgodnie z mechanizmami monitorowania transakcji . 

5. Bank stosuje 
 

1) u   ust. 4 pkt 1 
lit. a) w trybie online po raz pierwszy; 

2)   
 

. 
6. Bank zastrzega sobie prawo skontaktowa

 
7. 

 indywidualnych danych 
ch mowa w ust. 8 

8.  serwisu internetowego przez 
  

indywidualnych  
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1) aplikacji mobilnych9 
2) kodu SMS  
3) i  
4) karty chipowej oraz numeru PIN 

,   opisane w 
Przewodniku dla klienta. 

9. 

 
10. 

SMS. 
11.  Bankowi dokonania 

dokonania. 
12. 

uwierzytelnia   
w umowie, we wniosku o otwarcie rachunku  

13. stosowanych indywidualnych danych 
  

oraz zawiadomienie o dokonanej zmianie; informacja o rodzajach stosowanych 
 jest zamieszczona w Przewodniku dla klienta oraz 

na stronie internetowej Banku. 
 
 

10 
umowy, r a nie wynika  

 w postaci elektronicznej, 
w  
jest moment zarejestrowania odpowiednich danych w onicznej  

 przez serwer Banku. 
 
11 

1. 

tego  
2. 

mowa -9 regulaminu. 
 

12 
1. e

B  
2. B elektronicznych 

:  
1) ;  
2) ;  
3) ;  
4)  dla realizacji dyspozycji; 
5) Bank,  

 
9  
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  elektronicznego 
 fakcie i przyczynie niezrealizowania dyspozycji w formie w

elektronicznego  Banku. 
 

13 
1.  

elektronicznej  w przypadku: 
1)  

a) autoryzacji  
b)  

2) 
 

2. Bank ma prawo  

wykonanie tych dyspozycji, tj. wzg
p  

 
 

 
 

14 
 pasywny  uzyskuje 

 

  
  

 
 

15 
1st do r

samym wykonanie transakcji  
1) 

serwisu internetowego;  
2)  

2nd  
 

1) internetowego i 

; 
2) 

niezgodny z regulaminem; 
3) 

  
4)  

 wyprzedzeniem 
poinformuje na stronie internetowej Banku; 

5) 

z wykonaniem umowy; 
6) wymiany stosowanych , o czym Bank  

z wyprzedzeniem poinformuje na stronie 
internetowej Banku; 
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7) 
mu; 

8)  
9)  

3.  w 
. 2  w 

lub blokady przy zachowaniu dot    
4. W przypadku 1 uchylenie: 

1)  
telefonicznej  dyspozycji klienta; 

2) 
 

5.  dywidualnych 

  
6. Bank nie przekazuje informacji 

 
7. 

 
 

Blokowanie i zastrzeganie  

 
16 

1. p do serwisu internetowego oraz mo mi danymi 
zablokowany przez: 

1) Bank - 18; 
2) .  

2. 
elektronicznej 

. 
 
17 

1. indywidualnych 
internetowego jego 

 powinien go zastrzec
swoje dane personalne. 

2.  
 aktualizowanymi przez Bank w formie komunikatu 

 
3. 

tkownika o 
poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez 

posiadacza rachunku lub 
 

4. 
dalszego . 

5.    
 wydanie nowych indywidualnych danych 

 
6. W przypadku utraty 

b zmiany numeru 

zapisami ust. 7. 
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7.   
 

1) je

- Bank zmienia nr telefonu do autoryzacji  
acownika Banku z klientem i weryfikacji zlecenia zmiany numeru 

tego telefonu; 
t

stosownej d  
8. 

 

cia przez te osoby , system 
bankowy 

 
9. 

 
 

w niniejszym paragrafie. 
 

18 
1. Bank ma prawo do zastrze  indywidualnych danych ych: 

1)  w przypadku  
2) z indywidualnych danych 

uwierzytel  ich posiadanie 
nieuprawnionych; 

3)  podejrzeniem indywidualnych danych 
lub 

 
2. . 3, Bank informuje posiadacza rachunku 

 
przed ich   a   
telefonicznie lub faksem. 

3. 
 

 
 Udost pnianie informacji na potrzeby a 

. 
. 

 
19 

1. ,  
  z serwisu internetowego, zgody na 

 
2.  

 
serwisu internetowego.  

3. 
 

 
1)   -line w momencie 

 
2)  Bankowi zgody na udzielanie odpowiedzi  

kwocie w 
 oraz 
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3)  pkt 2
. 

4.  
 

1) u   
3, oraz 

2)    
yciu instrumentu 

 
3) dostawca uwierzytelni siebie wobec Banku  

w ust. 3 Bankiem. 
4. 

 
5. Bankowi 

 
6. U  Banku 

 
7.  

Bank w 

 lub jest sprzeczne 
przepisami. Bank 
oraz dostawcy 

   
 

 

Standardowe limity pojedynczej operacji oraz limity  

 

 
1. Standa

 
 

 

 
Limit pojedynczej operacji 

 
 

otych 50.000,00 otych 

 
 
 

2.  

wykonania operacji. 
3. widualne ustalenie 
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4. . 
 
 

 

 

o charakterze bezprawnym. 

 

 

 
 
 

Z Kantor SGB   
 
 
 

 

 

1. Niniejszy dokument Kantor SGB, 
lientom walut (kupno lub sprzeda ) z rozliczeniem w formie 

, zwany w  
zasadami .  

2. Zasady Instrukcji nia Kantoru SGB, zwanej 
 jest a na stronie internetowej Banku. 

 
 

i korzystanie z Kantoru SGB  
2 

1. Warunkiem korzystania z Kantoru SGB jest: 
1) posiadanie rachunku oraz co najmniej jednego rachunku 

, je Kantor SGB; 
2) korzystanie z  w wariancie wskazanym  

w Przewodniku dla klienta; 
3)  
4)  owi. 

2. Kantor SGB jest  zy 
korzysta   

3. Kantoru SGB :  
    

do reprezentowania  klienta;  
 (dotyczy posiadacza rachunku: osoby 

a)  po dokonaniu 
ank 

, 
pkt 2), 

 
do reprezentowania posiadacza rachunku.  

4.  
m   . W 

sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim B wych 
Banku.  

5.  
po zalogowaniu do   

 nr 4 
do  

instytucjonalnych  
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 SGB 

Transakcje realizowane w czasie rzeczywistym 

3 

1. 
poprzez rachunki klienta wskazane w  2  

prowadzonym h a rachunkiem w walucie wymienialnej. 
2. w , rednictwem strony internetowej 

Banku : 
1) w Kantorze SGB pary walut;  
2) dopuszczalne minimalne i maksymalne kwoty pojedynczych transakcji; 
3) dni i godziny zawierania transakcji  

 codziennie .  
3. Limity pojedynczej transakcji wymiany walut oraz limity wszystkich ww. transakcji  

 w Kantorze SGB dla 
. 

4. Dla transakcji kupna  realizowanych w Kantorze SGB  
pojedynczej operacji w wszystkich operacji  
walucie obcej  wskazanych odpowiednio w  11. 

 
4 

1. Warunkiem przeprowadzenia transakcji wymiany walut w Kantorze SGB jest posiadanie przez 
klienta:  

posiadacza, przy czym 

klienta,  

 
2. Zawarcie transakcji z je   posiadacza 

 
do jednoosobowej reprezentacji firmy) , .  

5 

1. wymiany walut w Kantorze SGB  
1)    rod   
2)    ;  
3)    

unkiem  
w walucie wymienialnej; 

4)    rachunki do rozliczenia transakcji. 
2. Przed zawarciem transakcji w Kantorze SGB K   

na ekran   
; dla Klienta prezentowany jest na ekranie  

transakcji i oferowanego przez Bank kursu walutowego dla tej transakcji.  
3. Zawarcie klienta kursu walutowego,  

Kup  ,  
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przycisk  co jest jednoznaczne  
z aut .  

4. Transakcja  zawierana jest jednoosobowo, tzn. nie wymaga zaakceptowania  przez innego 
 

5.  
od zawartej transakcji.  

6. Transakcja nie wymaga potwierdzenia  (np. SMS).  
7. Rozliczenie 

przez Klienta.  
 

Zlecenie transakcji  

6 
1. 

 
2. Z  

(oferta)  
do realizacji rodzaju danej transakcji wskazanej w ww. zleceniu. 

 
7 

1. zlecenie, o  ust. :  
zlecenia:  

a) ,  
 

transakcji,  
zlecenia,  
zlecenia,  

f) r ce do rozliczenia zlecenia transakcji;  
2) wskazuje kurs realizacji zlecanej transakcji.  

2. 
dziennego l ucie. 

3. R
zlecenia 

nie wymaga dokonania dodatkowej autoryzacji 
przez u  ust 4.  

4. 
 ust 4. 

5. zlecenie  
 

w ust. 1 pkt 2) .  
6. owa w u

poziomu kursu wskazanego do realizacji rodzaju transakcji i pary walutowej 
 

eliczonej po wskazanym przez 
 

7.  

wskazanego do realizacji rodzaju transakcji wskazanego w ww. zleceniu. 

8 

1. 3, w Kantorze SGB  o transakcjach: 
1) zrealizowanych,   

a) lientowi zidentyfikowanie transakcji,  
b) o rozliczenia transakcji,  
c) o 

kwocie transakcji po przeliczeniu walut,  
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d) o dacie transakcji; 
2) o otwartych zleceniach ; 
3) o niewykonanych:  

a) zleceniach wy , niezrealizowanych z uwagi  
, 

b) zleceniach  (anulowanych)  . 
2. Informacje o wszystkich transakcjach zawartych w kantorze rozliczonych przez wskazany 

storii tego rachunku w serwisie internetowym.  
3.  -2, Bank dostarcza  

te informacje posiadaczowi rachunku okresowo, 
akcji.  

 

 

 
i prowizje, zgodnie z .  

 

 

Ograniczenia w korzystaniu z Kantoru SGB 

zabl  lub 
 w  przypadkach 

,, . 
 

Dopuszczalne limity pojedynczych transakcji   

  

 
Dopuszczalne limity minimalnej i maksymalnej kwoty pojedynczej transakcji dokonywanych za 

ektronicznej, na rachunku: 
 

 
Minimalna kwota pojedynczej transakcji 

 
Maksymalna kwota pojedynczej transakcji 

100 PLN 100 000 PLN 
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