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REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH
SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
EBO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Rozdział 1.

2.
3.

Postanowienia ogólne

§1.
Regulamin określa warunki na jakich Bank Spółdzielczy w Legnicy oferuje
usługi dostępu do rachunków bankowych Posiadacza rachunku oraz
dostępu do innych produktów bankowych za pomocą sieci Internet
i przeglądarki internetowej lub za pomocą aplikacji zainstalowanej na
urządzeniu mobilnym działającym w sieci bezprzewodowej, zwany dalej
Regulaminem obowiązuje w Banku Spółdzielczym w Legnicy z siedzibą w
Legnicy, ul. Wjazdowa 2, e-mail: sekretariat@bslegnica.pl, którego akta
rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Wrocław Fabryczna
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do
rejestru
przedsiębiorców
pod
numerem
KRS
0000045757,
NIP: 691-020-54-23.
1.

5.

6.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) autoryzacja - wyrażenie zgody na wykonanie transakcji płatniczej
przez Posiadacza rachunku lub osobę przez niego upoważnioną do
dysponowania środkami na rachunku;
2) Bank - Bank Spółdzielczy w Legnicy, Oddziały, Filie, Punkty
kasowe;
3) dzień roboczy - każdy dzień z wyjątkiem sobót i dni ustawowo
wolnych od pracy;
4) Posiadacz rachunku – osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem
Umowę, przy czym w przypadku rachunku wspólnego przez
Posiadacza
rachunku
należy
rozumieć
każdego
ze
Współposiadaczy;
5) rachunek bankowy/ rachunek płatniczy – rachunek służący do
wykonywania transakcji płatniczych oferowany i prowadzony przez
Bank dla osób fizycznych;
6) saldo rachunku - stan środków pieniężnych na rachunku
wykazywany na koniec dnia operacyjnego;
7) System bankowości elektronicznej – system bankowości
internetowej i mobilnej umożliwiający samoobsługowy dostęp do
rachunków bankowych Posiadacza rachunku oraz dostęp do innych
produktów bankowych za pomocą sieci Internet i przeglądarki
internetowej lub za pomocą aplikacji zainstalowanej na urządzeniu
mobilnym działającym w sieci bezprzewodowej;
8) środki dostępu do systemu bankowości internetowejidentyfikator Użytkownika – nadany przez Bank identyfikator,
składający się z cyfr, służący do identyfikacji Użytkownika
w elektronicznym kanale dostępu,
10) środki uwierzytelniania:
a)
hasło sms - hasło jednorazowe, które Użytkownik
otrzymuje na podany numer telefonu komórkowego,
służące do uwierzytelniania dyspozycji,
b)
token- aplikacja służąca do wygenerowania haseł
jednorazowych numerów (8 cyfrowych) służących do
uwierzytelniania operacji (aplikacja mobilna – telefony
komórkowe, smartfony -Ebo token, aplikacja desktopowa –
laptopy, tablety - Ebo Token Desktop);
11) strona internetowa Banku – www.bslegnica.pl, oficjalna strona
Banku, na której dostępne są m.in. aktualne informacje Banku,
Taryfa prowizji i opłat;
12) Taryfa opłat i prowizji - obowiązująca w Banku „Taryfa prowizji
i opłat za czynności i usługi bankowe w obrocie krajowym w Banku
Spółdzielczym w Legnicy”;
13) Umowa – umowa o prowadzenie rachunku bankowego, umowa
o korzystanie z usług bankowości elektronicznej;
14) Użytkownik – Posiadacz rachunku lub osoba fizyczna posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, która jest uprawniona do
dysponowania rachunkiem w systemie bankowości elektronicznej
w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku.
Rozdział 2.

7.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

System bankowości elektronicznej

§2.
W ramach kanałów bankowości elektronicznej Bank udostępnia Klientowi:
1) systemy bankowości elektronicznej:
a) system bankowości internetowej;
b) system bankowości mobilnej;
2) powiadomienia SMS.
1.

4.

4.

§3.
Warunkiem korzystania z systemu bankowości elektronicznej jest
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posiadanie w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
w złotych.
Użytkownicy otrzymują dostęp do kanałów bankowości elektronicznej
po podpisaniu Umowy i złożeniu wniosku o ich udostępnienie.
Umowę i wniosek o dostęp do danego kanału bankowości
elektronicznej
określający
zakres
uprawnień
Użytkowników
i opcjonalnie limity zleceń płatniczych podpisuje Posiadacz rachunku,
z zastrzeżeniem ust. 4.
Posiadacz rachunku może w każdym czasie zmienić wysokość limitów
określonych we wniosku, jak również wyzerować limity ze względów
bezpieczeństwa.
Wniosek o dostęp do systemu bankowości internetowej dla Posiadacza
rachunku, który ukończył 13. rok życia podpisuje małoletni Posiadacz
rachunku.
W przypadku zmiany danych, takich jak zmiana Użytkowników lub
zmiana rachunków bankowych dostępnych w systemie bankowości
internetowej lub zmiana uprawnień Użytkowników, Posiadacz rachunku
składa w placówce Banku zaktualizowany wniosek o dostęp do
systemu bankowości elektronicznej lub dyspozycję cofnięcia dostępu
do systemu bankowości internetowej.
Niezłożenie przez Posiadacza rachunku wniosku lub dyspozycji,
o których mowa w ust. 5, niezwłocznie po zaistnieniu zmiany powoduje,
że Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za dalsze
korzystanie z systemu bankowości elektronicznej przez Użytkowników.
§4.
Bank za pomocą systemu bankowości elektronicznej udostępnia:
1) informacje o stanie środków pieniężnych zgromadzonych na
rachunkach bankowych oraz wyciągi i informacje o poszczególnych
transakcjach płatniczych,
2) wykonywanie transakcji płatniczych,
3) uzyskiwanie powiadomień SMS o zmianie salda/wolnych środkach
na Rachunkach aktywnych,
4) tworzenie, zmianę listy kontrahentów, szablonów przelewów,
5) składanie, zmianę zleceń stałych, zleceń z odroczonym terminem
realizacji z Rachunków aktywnych,
6) pobieranie potwierdzeń wykonania transakcji,
7) składanie poleceń wypłaty w obrocie dewizowym,
8) doładowania telefonów.
Zakres usług świadczonych w ramach Systemu bankowości
internetowej oraz bankowości mobilnej określa Regulamin i Umowa,
a ponadto opublikowany jest na stronie internetowej Banku.
Za pośrednictwem powiadomień SMS Posiadacz rachunku może
otrzymywać automatyczne powiadomienia po zdarzeniu: uznaniu lub
obciążeniu rachunku.
Warunkiem korzystania przez Posiadacza rachunku z usługi
powiadomień SMS jest podpisanie Umowy oraz posiadanie telefonu
komórkowego wraz z numerem telefonu komórkowego operatora
krajowego.
§5.
System bankowości elektronicznej jest dostępny dla Użytkowników
przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust. 2.
Terminy realizacji zleceń Posiadacza rachunku określa Umowa.
Bank zastrzega sobie możliwość wprowadzenia, za uprzednim
powiadomieniem Posiadacza rachunku oraz Użytkowników, przerw
w funkcjonowaniu systemu bankowości elektronicznej niezbędnych do
wykonania
czynności
związanych
z
prawidłowym
jego
funkcjonowaniem,
w
tym
konserwacją,
ulepszeniem
lub
zabezpieczeniem. Bank zobowiązuje się opublikować powiadomienie
na stronie internetowej Banku oraz na stronie logowania do systemu
bankowości internetowej, co najmniej dzień przed planowaną przerwą.
W celu poprawnej współpracy z Systemem bankowości internetowej,
Użytkownicy powinni korzystać ze sprawnego sprzętu komputerowego
z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej
umożliwiającej stosowanie protokołu szyfrującego SSL. Sprzęt
komputerowy Użytkowników powinien mieć zainstalowane i działające
aktualne wersje systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz
programów antywirusowych i programów typu „firewall”. Ponadto, przed
skorzystaniem z systemu bankowości internetowej, w tym przed
zalogowaniem się do tego systemu bądź dokonaniem transakcji z jego
wykorzystaniem, Użytkownik powinien upewnić się, że każdorazowa
transmisja danych jest szyfrowana protokołem SSL (symbol kłódki
widoczny w przeglądarce lub adres internetowy rozpoczynający się od
liter „https://” zamiast „http://”).
W celu korzystania z systemu bankowości mobilnej Użytkownicy
powinni korzystać z aplikacji wskazanej przez Bank i zainstalowanej na
urządzeniach mobilnych Użytkowników. W celu poprawnej współpracy
z Systemem bankowości mobilnej, Użytkownicy powinni aktualizować
oprogramowanie (tj. system operacyjny, na którym pracuje telefon i

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

m.in. aplikację mobilną Banku, zainstalować aplikację antywirusową na
telefonie, ustawić zaporę sieciową tzw. firewall).
W celu korzystania z systemu obsługi telefonicznej umożliwiającego
blokowanie oraz odblokowanie dostępu do systemu bankowości
internetowej, Użytkownicy powinni korzystać z aparatu telefonicznego z
tonowym wybieraniem numerów.
Zasady postępowania podczas aktywacji dostępu do systemu
bankowości elektronicznej i uwierzytelniania oraz wszelkich informacji
dotyczących
działania
systemu
bankowości
elektronicznej
udostępniane są na stronie internetowej Banku.
§6.
W celu korzystania z systemu bankowości internetowej Bank wydaje
Użytkownikom następujące środki dostępu:
1) identyfikator Użytkownika;
Środki dostępu umożliwiają uwierzytelnianie Użytkownika oraz
autoryzację transakcji płatniczych i innych dyspozycji w systemie
bankowości internetowej.
Każdy Użytkownik może złożyć w Banku wniosek o zmianę środków
dostępu do systemu bankowości elektronicznej (na przykład wymiany
środka dostępu).
Każdy Użytkownik składa zamówienie w odniesieniu do własnego
dostępu w formie elektronicznej za pomocą systemu bankowości
internetowej lub pisemnie w placówce Banku.
Trzykrotne podanie nieprawidłowego identyfikatora lub hasła
użytkownika podczas logowania do systemu bankowości elektronicznej
powoduje automatyczne zablokowanie dostępu do systemu.
§7.
Wszystkie dyspozycje dotyczące dysponowania rachunkiem bankowym
składane przez Użytkowników dokonywane są w imieniu i na rzecz
Posiadacza rachunku.
Informacje o wszystkich czynnościach wykonywanych przez
Użytkowników są zabezpieczone przez Bank w sposób trwały i mogą
stanowić dowód w przypadku spraw spornych dotyczących wykonania
usług za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.
Każdy z Posiadaczy rachunku wspólnego po zawarciu umowy może
dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na
rachunku przy użyciu odrębnych środków dostępu oraz środków
uwierzytelniania.
Każdy z Posiadaczy rachunku wspólnego jest wierzycielem solidarnym
Banku oraz odpowiada solidarnie za wszelkie zobowiązania powstałe
wobec banku wynikające z prowadzonego rachunku.

§8.
Użytkownicy autoryzują dyspozycje za pomocą wydanych im środków
dostępu do systemu bankowości elektronicznej. Autoryzacja odbywa się
poprzez następujące środki uwierzytelniania:
1) podanie hasła sms
2) token.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

§9.
Po aktywacji dostępu do systemu:
bankowości internetowej, każdy Użytkownik ustala własne
hasło
Użytkownika,
które
wraz
z identyfikatorem
Użytkownika umożliwia jego uwierzytelnianie,
bankowości mobilnej, każdy Użytkownik ustala kod PIN,
który umożliwia jego uwierzytelnianie w systemie
bankowości mobilnej.
Użytkownicy systemów bankowości elektronicznej przechowują
i skutecznie chronią środki dostępu do systemu bankowości
elektronicznej z zachowaniem należytej staranności – w tym także
należycie chronią komputery, z których korzystają z systemu
bankowości internetowej.
Użytkownicy zobowiązani są do nieprzechowywania poszczególnych
środków dostępu razem w jednym miejscu, niezwłocznego zgłaszania
Bankowi utraty lub zniszczenia środków dostępu oraz nieudostępniania
środków dostępu osobom nieuprawnionym.
Identyfikator Użytkownika może być podany pracownikowi Banku
w przypadku, kiedy Użytkownik składa w Banku dyspozycję, reklamację
lub inne zgłoszenie.
Posiadacz rachunku odpowiada za nieautoryzowane transakcje
płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli nieautoryzowana transakcja jest
skutkiem:
1)
posłużenia się utraconym albo skradzionym środkiem
identyfikacji elektronicznej lub
2)
przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia środka identyfikacji
elektronicznej w wyniku naruszenia przez użytkownika systemu
obowiązku, o którym mowa w ust.2 i 3.
Posiadacz rachunku odpowiada za nieautoryzowane transakcje
płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo
w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa
naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w ust.
2 i 3.
Posiadacza rachunku obciążają nieautoryzowane transakcje płatnicze
dokonane po zastrzeżeniu środków identyfikacji elektronicznej , jeśli
doszło do nich z winy umyślnej użytkownika systemu.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

1.

2.

3.

1.

2.

1.

2.

§ 10 .
W przypadku utraty, kradzieży, wejścia w posiadanie lub podejrzenia
wejścia w posiadanie środków dostępu do systemu bankowości
elektronicznej przez osobę nieuprawnioną Użytkownik składa
dyspozycję zablokowania dostępu do systemu bankowości
elektronicznej lub dyspozycję zablokowania wybranych środków
dostępu. W imieniu osoby małoletniej dyspozycję składa przedstawiciel
ustawowy.
Dyspozycja może być złożona telefonicznie, w formie elektronicznej za
pomocą systemu bankowości internetowej lub pisemnie w placówce
Banku.
Pracownik Banku potwierdza Użytkownikowi przyjęcie dyspozycji
zablokowania, podając datę, godzinę, imię i nazwisko pracownika
przyjmującego dyspozycję (w przypadku dyspozycji telefonicznych) lub
wydając kopię dyspozycji (w przypadku dyspozycji pisemnej).
Jeżeli dyspozycja zablokowania składana jest telefonicznie, warunkiem
przyjęcia dyspozycji jest telefoniczna weryfikacja Użytkownika.
Dyspozycję uważa się za przyjętą przez Bank w momencie
pozytywnego dokonania takiej weryfikacji. Pracownik Banku może
oddzwonić do Użytkownika pod znany Bankowi numer telefonu w celu
potwierdzenia dyspozycji.
Dyspozycja zablokowania wykonywana jest przez pracownika Banku
niezwłocznie
po
otrzymaniu
dyspozycji
od
Użytkownika,
z zastrzeżeniem ust. 4.
Dyspozycję zablokowania, o której mowa w ust. 1, każdy Użytkownik
składa w odniesieniu do własnego dostępu.
Bank ma prawo zablokować dostęp poszczególnych Użytkowników do
kanałów bankowości elektronicznej w przypadku:
1) naruszenia przez Użytkownika zasad określonych w Regulaminie
lub Umowie;
2) celowego wprowadzenia w błąd Banku przez Posiadacza rachunku
przy zawieraniu Umowy;
3) podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez
Użytkownika lub osobę trzecią w związku z używaniem kanałów
bankowości elektronicznych.
Bank informuje Posiadacza rachunku telefonicznie lub za pomocą
poczty elektronicznej
o zablokowaniu kanałów bankowości
elektronicznej przed ich zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe –
niezwłocznie po ich zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy
przekazanie informacji o zablokowaniu kanałów bankowości
elektronicznej byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub
zabronione na mocy odrębnych przepisów.
§ 11 .
W przypadku kolejnego trzykrotnego wpisania nieprawidłowego hasła
dostępu do elektronicznego kanału dostępu, dostęp do kanału zostaje
automatycznie zablokowany. W celu odblokowania dostępu do systemu
Użytkownik systemu zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić się do
dowolnej placówki banku
Dyspozycję odblokowania dostępu do systemu bankowości
elektronicznej każdy Użytkownik składa w odniesieniu do własnego
dostępu.
W przypadku zablokowania środków dostępu do systemu z powodu
utraty, kradzieży, wejścia w posiadanie lub podejrzenia wejścia
w posiadanie przez osobę nieuprawnioną, każdy Użytkownik składa
w odniesieniu do własnego dostępu, pisemnie w placówce Banku,
dyspozycję wydania nowych środków dostępu.
§ 12 .
Aktualny zakres funkcjonalności elektronicznych kanałów dostępu,
dostępny dla Klientów indywidualnych w Instrukcji obsługi systemu
dostępnej na stronie internetowej banku www.bslegnica.pl w zakładce
EBO oraz w elektronicznym kanale dostępu w zakładce Pomoc.
Za czynności zrealizowane za pośrednictwem kanałów bankowości
elektronicznej
Bank
pobiera
opłaty
i
prowizje
zgodnie
z aktualnie obowiązującą „Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi
bankowe w obrocie krajowym w Banku Spółdzielczym w Legnicy”.
§ 13
Użytkownicy systemu bankowości elektronicznej zobowiązani są na
bieżąco
sprawdzać
prawidłowość
składanych
dyspozycji,
w szczególności prawidłowość numerów uznawanych i obciążanych
rachunków bankowych, a także statusy dyspozycji, a w przypadku
wystąpienia nieprawidłowości powinni skontaktować się z Bankiem.
Reklamacje związane z funkcjonowaniem systemu bankowości
elektronicznej, Użytkownik zgłasza niezwłocznie w sposób określony
w załączniku do Umowy.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie przepisy prawa, ustawy o usługach płatniczych, Kodeksu
cywilnego i Prawa bankowego oraz Prawa dewizowego.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH
SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ EBO DLA
KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§1.
Regulamin określa zasady świadczenia usług bankowości elektronicznej
EBO dla klientów instytucjonalnych w ramach profilu Firma lub profilu
korporacja obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Legnicy z siedzibą
w Legnicy, ul. Wjazdowa 2, e-mail: sekretariat@bslegnica.pl, którego akta
rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Wrocław Fabryczna
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do
rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000045757,
NIP: 691-020-54-23.
1.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1)
autoryzacja - wyrażenie zgody na wykonanie transakcji płatniczej
przez Posiadacza rachunku lub osobę przez niego upoważnioną do
dysponowania środkami na rachunku;
2)
Bank - Bank Spółdzielczy w Legnicy, Oddziały, Filie, Punkty kasowe;
3)
dzień roboczy - każdy dzień z wyjątkiem sobót i dni ustawowo
wolnych od pracy;
4)
Klient/klient instytucjonalny – osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność
prawną, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w tym rolnik
zainteresowany świadczeniem przez Bank usług bankowości elektroniczne
5)
Posiadacz rachunku – klient instytucjonalny, z którym Bank zawarł
umowę o prowadzenie rachunków bankowych;
6)
rachunek rozliczeniowy – rachunek bieżący oraz pomocniczy
w złotych, służący do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza
rachunku oraz do przeprowadzania operacji związanych z działalnością
gospodarcza prowadzoną przez posiadacza rachunku udostępniony w
systemie bankowości elektronicznej
w formie aktywnej;
7)
saldo rachunku - stan środków pieniężnych na rachunku wykazywany
na koniec dnia operacyjnego;
8)
System bankowości elektronicznej – system bankowości internetowej
i mobilnej umożliwiający samoobsługowy dostęp do rachunków bankowych
Posiadacza rachunku oraz dostęp do innych produktów bankowych za
pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej lub za pomocą aplikacji
zainstalowanej
na
urządzeniu
mobilnym
działającym
w
sieci
bezprzewodowej;
9)
środki dostępu do systemu bankowości internetowejidentyfikator Użytkownika – nadany przez Bank identyfikator, składający się
z cyfr, służący do identyfikacji Użytkownika
w elektronicznym kanale dostępu,
10)
środki uwierzytelniania:
a)
hasło sms - hasło jednorazowe, które Użytkownik otrzymuje na
podany numer telefonu komórkowego, służące do uwierzytelniania
dyspozycji,
b)
token- aplikacja służąca do wygenerowania haseł jednorazowych
numerów (8 cyfrowych) służących do uwierzytelniania operacji (aplikacja
mobilna – telefony komórkowe, smartfony -Ebo token, aplikacja desktopowa
– laptopy, tablety - Ebo Token Desktop);
11)
strona internetowa Banku – www.bslegnica.pl, oficjalna strona Banku,
na której dostępne są m.in. aktualne informacje Banku, Taryfa prowizji i
opłat;
12)
Taryfa opłat i prowizji - obowiązująca w Banku „Taryfa prowizji
i opłat za czynności i usługi bankowe w obrocie krajowym w Banku
Spółdzielczym w Legnicy”;
13)
Umowa –umowa o korzystanie z usług bankowości elektronicznej;
14)
uwierzytelnienie - podpisanie dyspozycji przy pomocy środków
uwierzytelniania:
a)
w przypadku profilu Firma – uwierzytelnianie dyspozycji dokonywane
jest jednoosobowo,
b)
w przypadku profilu Korporacja – uwierzytelnianie dyspozycji
dokonywane jest wieloosobowo;
15)
Użytkownik – posiadacz rachunku lub osoba, która została przez
posiadacza rachunku upoważniona do dysponowania rachunkiem za
pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu i która otrzymała od banku
środki identyfikacji elektronicznej.
Rozdział 2.

System bankowości elektronicznej
§2.
W ramach kanałów bankowości elektronicznej Bank udostępnia Klientowi:
1)
systemy bankowości elektronicznej:
a)
system bankowości internetowej;
b)
system bankowości mobilnej;
2)
powiadomienia SMS.
§3.
1.
Warunkiem korzystania z systemu bankowości elektronicznej jest
posiadanie w Banku rachunku rozliczeniowego w złotych.
2.
Użytkownicy otrzymują dostęp do kanałów bankowości elektronicznej
po podpisaniu Umowy i złożeniu wniosku o ich udostępnienie.
3.
Umowa zawierana jest w języku polskim, w formie pisemnej.
Językiem jakim strony porozumiewają się w trakcie obowiązywania umowy
jest język polski.
4.
Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania przez
Posiadacza rachunku oraz Bank.
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5. Podpisanie umowy przez Posiadacza rachunku następuje w obecności
Pracownika placówki banku.
6. Podpisując umowę, Posiadacz rachunku zgadza się, iż wszelkie
oświadczenia woli składane wobec banku przez użytkownika systemu w
postaci elektronicznej będą ważne i wiążące pod względem prawnym dla
stron umowy, jeżeli przy użyciu środków identyfikacji elektronicznej
dokonana została właściwa identyfikacja podmiotu składającego
oświadczenie woli, jako uprawnionego do złożenia takiego oświadczenia
woli zgodnie z umową.
7. Podpisując umowę, Posiadacz rachunku zgadza się ponadto na
przekazywanie mu przez Bank wszelkich informacji, w zakresie dotyczącym
wykonywania tejże umowy, w postaci elektronicznej
w sposób właściwy dla elektronicznego kanału dostępu.
8. Użytkownik systemu, który posiada jednocześnie uprawnienia do
dysponowania rachunkami bankowymi należącymi do różnych posiadaczy
rachunków, zobowiązany jest do posługiwania się odrębnymi środkami
identyfikacji elektronicznej dla poszczególnych rachunków bankowych, z
zastrzeżeniem ust. 9.
9. Bank może umożliwić korzystanie z usługi przy użyciu tych samych
środków dostępu Posiadaczowi rachunku będącego osobą fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólnikowi spółki cywilnej (profil
Firma), będącemu równocześnie posiadaczem rachunku, jako klient
indywidualny.
§4.
1. Bank za pomocą systemu bankowości elektronicznej udostępnia:
1) informacje o stanie środków pieniężnych zgromadzonych na
rachunkach bankowych oraz wyciągi i informacje o poszczególnych
transakcjach płatniczych,
2) wykonywanie transakcji płatniczych,w tym przelewów płacowych,
3) uzyskiwanie powiadomień SMS o zmianie salda/wolnych środkach na
rachunkach aktywnych,
4) tworzenie, zmianę listy kontrahentów, szablonów przelewów,
5) składanie, zmianę zleceń stałych, zleceń z odroczonym terminem
realizacji z rachunków aktywnych,
6) pobieranie potwierdzeń wykonania transakcji,
7) składanie poleceń wypłaty w obrocie dewizowym,
8) doładowania telefonów.
2. Zakres usług świadczonych w ramach Systemu bankowości
internetowej oraz bankowości mobilnej określa Regulamin i Umowa,
a ponadto opublikowany jest na stronie internetowej Banku.
3. Za pośrednictwem powiadomień SMS Posiadacz rachunku może
otrzymywać automatyczne powiadomienia po zdarzeniu: uznaniu lub
obciążeniu rachunku.
4. Warunkiem korzystania przez Posiadacza rachunku z usługi
powiadomień SMS jest podpisanie Umowy oraz posiadanie telefonu
komórkowego wraz z numerem telefonu komórkowego operatora krajowego.
§5.
1. System bankowości elektronicznej jest dostępny dla Użytkowników
przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust. 2. Terminy
realizacji zleceń Posiadacza rachunku określa Umowa.
2. Bank zastrzega sobie możliwość wprowadzenia, za uprzednim
powiadomieniem Posiadacza rachunku oraz Użytkowników, przerw
w funkcjonowaniu systemu bankowości elektronicznej niezbędnych do
wykonania czynności związanych z prawidłowym jego funkcjonowaniem, w
tym konserwacją, ulepszeniem lub zabezpieczeniem. Bank zobowiązuje się
opublikować powiadomienie na stronie internetowej Banku oraz na stronie
logowania do systemu bankowości internetowej, co najmniej dzień przed
planowaną przerwą.
3. W celu poprawnej współpracy z Systemem bankowości internetowej,
Użytkownicy powinni korzystać ze sprawnego sprzętu komputerowego z
dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej
stosowanie protokołu szyfrującego SSL. Sprzęt komputerowy Użytkowników
powinien mieć zainstalowane i działające aktualne wersje systemu
operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz programów antywirusowych i
programów typu „firewall”. Ponadto, przed skorzystaniem z systemu
bankowości internetowej, w tym przed zalogowaniem się do tego systemu
bądź dokonaniem transakcji z jego wykorzystaniem, Użytkownik powinien
upewnić się, że każdorazowa transmisja danych jest szyfrowana protokołem
SSL (symbol kłódki widoczny w przeglądarce lub adres internetowy
rozpoczynający się od liter „https://” zamiast „http://”).
4. W celu korzystania z systemu bankowości mobilnej Użytkownicy
powinni korzystać z aplikacji wskazanej przez Bank i zainstalowanej na
urządzeniach mobilnych Użytkowników. W celu poprawnej współpracy z
Systemem bankowości mobilnej, Użytkownicy powinni aktualizować
oprogramowanie (tj. system operacyjny, na którym pracuje telefon i m.in.
aplikację mobilną Banku, zainstalować aplikację antywirusową na telefonie,
ustawić zaporę sieciową tzw. firewall).
5. Zasady postępowania podczas aktywacji dostępu do systemu
bankowości elektronicznej i uwierzytelniania oraz wszelkich informacji
dotyczących działania systemu bankowości elektronicznej udostępniane są
na stronie internetowej Banku.
§6.
1. W celu korzystania z systemu bankowości internetowej Bank wydaje
Użytkownikom następujące środki dostępu:
1) identyfikator Użytkownika;
2. Środki dostępu umożliwiają uwierzytelnianie Użytkownika oraz
autoryzację transakcji płatniczych i innych dyspozycji w systemie
bankowości internetowej.
3. Każdy Użytkownik może złożyć w Banku wniosek o zmianę środków
dostępu do systemu bankowości elektronicznej (na przykład wymiany
środka dostępu).

4. Każdy Użytkownik składa zamówienie w odniesieniu do własnego
dostępu w formie elektronicznej za pomocą systemu bankowości
internetowej lub pisemnie w placówce Banku.
5. Trzykrotne podanie nieprawidłowego identyfikatora lub hasła
użytkownika podczas logowania do systemu bankowości elektronicznej
powoduje automatyczne zablokowanie dostępu do systemu.
§ 7.
1. Wszystkie dyspozycje dotyczące dysponowania rachunkiem bankowym
składane przez Użytkowników dokonywane są w imieniu i na rzecz
Posiadacza rachunku.
2. Informacje o wszystkich czynnościach wykonywanych przez
Użytkowników są zabezpieczone przez Bank w sposób trwały i mogą
stanowić dowód w przypadku spraw spornych dotyczących wykonania usług
za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.
§8.
Użytkownicy autoryzują dyspozycje za pomocą wydanych im środków
dostępu do systemu bankowości elektronicznej. Autoryzacja odbywa się
poprzez następujące środki uwierzytelniania:
1) podanie hasła sms
2) token.
§9.
1. Po aktywacji dostępu do systemu:
bankowości internetowej, każdy Użytkownik ustala własne hasło
Użytkownika, które wraz z identyfikatorem Użytkownika umożliwia jego
uwierzytelnianie,
bankowości mobilnej, każdy Użytkownik ustala kod PIN, który
umożliwia jego uwierzytelnianie w systemie bankowości mobilnej.
2. Użytkownicy systemów bankowości elektronicznej przechowują
i skutecznie chronią środki dostępu do systemu bankowości elektronicznej z
zachowaniem należytej staranności – w tym także należycie chronią
komputery, z których korzystają z systemu bankowości internetowej.
3. Użytkownicy zobowiązani są do nieprzechowywania poszczególnych
środków dostępu razem w jednym miejscu, niezwłocznego zgłaszania
Bankowi utraty lub zniszczenia środków dostępu oraz nieudostępniania
środków dostępu osobom nieuprawnionym.
4. Identyfikator Użytkownika może być podany pracownikowi Banku
w przypadku, kiedy Użytkownik składa w Banku dyspozycję, reklamację lub
inne zgłoszenie.
5. Posiadacz rachunku odpowiada za nieautoryzowane transakcje
płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli nieautoryzowana transakcja jest
skutkiem:
1) posłużenia się utraconym albo skradzionym środkiem identyfikacji
elektronicznej lub
2) przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia środka identyfikacji
elektronicznej w wyniku naruszenia przez użytkownika systemu obowiązku,
o którym mowa w ust.2 i 3.
6. Posiadacz rachunku odpowiada za nieautoryzowane transakcje
płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w
wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia
co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w ust.
2 i 3.
7. Posiadacza rachunku obciążają nieautoryzowane transakcje płatnicze
dokonane po zastrzeżeniu środków identyfikacji elektronicznej , jeśli doszło
do nich z winy umyślnej użytkownika systemu.
§ 10 .
1. W razie utraty, kradzieży, przewłaszczenia albo nieuprawnionego
użycia któregokolwiek ze środków identyfikacji elektronicznej Użytkownik
systemu jest zobowiązany do zablokowania dostępu do systemu poprzez
trzykrotne wpisanie błędnego hasła oraz do niezwłocznego zawiadomienia
banku o tym fakcie. W celu zawiadomienia banku Użytkownik systemu
zgłasza się do placówki Banku.
2. Dyspozycja zablokowania dostępu może być złożona telefonicznie, w
formie elektronicznej za pomocą systemu bankowości internetowej lub
pisemnie w placówce Banku.
3. Pracownik Banku potwierdza Użytkownikowi przyjęcie dyspozycji
zablokowania, podając datę, godzinę, imię i nazwisko pracownika
przyjmującego dyspozycję (w przypadku dyspozycji telefonicznych) lub
wydając kopię dyspozycji (w przypadku dyspozycji pisemnej).
4. Jeżeli dyspozycja zablokowania składana jest telefonicznie, warunkiem
przyjęcia dyspozycji jest telefoniczna weryfikacja Użytkownika. Dyspozycję
uważa się za przyjętą przez Bank w momencie pozytywnego dokonania
takiej weryfikacji. Pracownik Banku może oddzwonić do Użytkownika pod
znany Bankowi numer telefonu w celu potwierdzenia dyspozycji.
5. Dyspozycja zablokowania wykonywana jest przez pracownika Banku
niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji od Użytkownika,
z zastrzeżeniem ust. 4.
6. Dyspozycję zablokowania, o której mowa w ust. 2, każdy Użytkownik
składa w odniesieniu do własnego dostępu.
7. Bank ma prawo zablokować dostęp poszczególnych Użytkowników do
kanałów bankowości elektronicznej w przypadku:
1) naruszenia przez Użytkownika zasad określonych w Regulaminie lub
Umowie;
2) celowego wprowadzenia w błąd Banku przez Posiadacza rachunku
przy zawieraniu Umowy;
3) podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez
Użytkownika lub osobę trzecią w związku z używaniem kanałów bankowości
elektronicznych.
8. Bank informuje Posiadacza rachunku telefonicznie lub za pomocą
poczty elektronicznej o zablokowaniu kanałów bankowości elektronicznej
przed ich zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po ich
zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o
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zablokowaniu kanałów bankowości elektronicznej byłoby nieuzasadnione ze
względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów.
§ 11.
1. W przypadku kolejnego trzykrotnego wpisania nieprawidłowego hasła
dostępu do elektronicznego kanału dostępu przez Użytkownika, dostęp do
kanału zostaje automatycznie zablokowany. W celu odblokowania dostępu
do systemu Użytkownik systemu zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić się
do dowolnej placówki banku
2. Dyspozycję odblokowania dostępu do systemu bankowości
elektronicznej każdy Użytkownik składa w odniesieniu do własnego dostępu.
§ 12.
1. Aktualny zakres funkcjonalności elektronicznych kanałów dostępu,
dostępny dla Klientów instytucjonalnych w Instrukcji obsługi systemu
dostępnej na stronie internetowej banku www.bslegnica.pl w zakładce EBO
oraz w elektronicznym kanale dostępu w zakładce Pomoc.
2. Za czynności zrealizowane za pośrednictwem kanałów bankowości
elektronicznej Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie
z aktualnie obowiązującą „Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi
bankowe w obrocie krajowym w Banku Spółdzielczym w Legnicy”.
§ 13
1. Użytkownicy systemu bankowości elektronicznej zobowiązani są na
bieżąco sprawdzać prawidłowość składanych dyspozycji, w szczególności
prawidłowość numerów uznawanych i obciążanych rachunków bankowych,
a także statusy dyspozycji, a w przypadku wystąpienia nieprawidłowości
powinni skontaktować się z Bankiem.
2. Reklamacje związane z funkcjonowaniem systemu bankowości
elektronicznej, Użytkownik zgłasza niezwłocznie w sposób określony
w załączniku do Umowy.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie przepisy prawa, ustawy o usługach płatniczych, Kodeksu
cywilnego i Prawa bankowego oraz Prawa dewizowego.

