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Regulamin korzystania z Systemu 
P@rtner24 - Home Banking 
(obowi ązuje od 9 grudnia 2013r.) 
Tekst jednolity 
 
I. Postanowienia ogólne 
  

§ 1 
Regulamin korzystania z Systemu P@rtner24 - Home Banking, 
zwany dalej Regulaminem określa zasady i tryb postępowania 
Banku przy realizacji czynności bankowych za pośrednictwem 
Systemu P@rtner24 - Home Banking.  
 
Używane  definicje  
 

§ 2  
Następujące wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 
1. Autoryzacja – przyjecie lub odmówienie realizacji Dyspozycji 

przez Bank, 
2. Bank – PLUS BANK SA,  
3. Czytnik kart – urządzenie służące do zapisywania  

i odczytywania informacji na karcie chipowej, 
4. Dostępne środki - saldo środków zgromadzonych na 

Rachunku, powiększone o ewentualny limit kredytu  
w Rachunku i pomniejszony o ewentualne blokady na 
Rachunku,  

5. Dyspozycje – Zlecenia finansowe lub niefinansowe 
dostarczane przez Posiadacza/Użytkownika do Banku za 
pośrednictwem Systemu P@rtner24 - Home Banking, 

6. Dzień roboczy –  każdy dzień z wyjątkiem sobót oraz niedziel  
i innych dni ustawowo wolnych od pracy lub uznanych za wolne 
przez Bank, 

7. Hasło do Programu –  hasło ustanowione przez Użytkownika  
w formie elektronicznej umożliwiające korzystanie z Programu,  

8. Hasło do Systemu –  hasło ustanowione elektronicznie przez 
Posiadacza lub Administratora Systemu, umożliwiające 
korzystanie z Systemu, 

9. Hasło VPN  – hasło nadawane przez Bank umożliwiające 
połączenie poprzez kanał VPN, 

10. Instrukcja U żytkownika –  Dokumentacja Użytkowa Systemu 
zamieszczona na płycie instalacyjnej Systemu,  

11. Jednostka Banku – oddział PLUS BANK S.A. prowadzący 
Rachunek Posiadacza,   

12. Login do Programu – indywidualne oznaczenie nadawane 
Użytkownikowi w formie elektronicznej, umożliwiające 
korzystanie z Programu, 

13. Login do Systemu -  indywidualne oznaczenie nadawane 
Posiadaczowi przez Administratora Systemu, umożliwiające 
korzystanie z Systemu, 

14. Klient –  Posiadacz Rachunku Invest-Konto dla klientów 
instytucjonalnych, będący rezydentem w rozumieniu Prawa 
dewizowego, 

15. Klucz prywatny i publiczny RSA –  zestaw kluczy 
elektronicznych wykorzystywanych przy Podpisie 
elektronicznym, 

16. Nośnik danych –  dyskietka, płyta CD-ROM,  karta chipowa lub 
inny zgodny w wymaganiami Banku, 

17. P@rtner24 - Home Banking -  bankowość elektroniczna dla 
Posiadaczy Rachunków, 

18. Podpis elektroniczny –  przekształcenie kryptograficzne 
danych umożliwiające odbiorcy danych sprawdzenie 
autentyczności i integralności danych oraz zapewniające 
nadawcy ochronę przed sfałszowaniem danych przez odbiorcę, 

19. Posiadacz –  Klient korzystający z Systemu, 
20. Program –  program VideoTEL instalowany u Posiadacza, 

umożliwiający zdalne korzystanie z usług Banku, 
21. Rachunek – rachunek depozytowy lub kredytowy otwarty na 

rzecz Posiadacza zgodnie z właściwym Regulaminem, 
22. Siła wy ższa – zdarzenie, którego nie można było w sposób 

racjonalny przewidzieć w chwili zawierania Umowy i któremu 
Strona Umowy nie mogła zapobiec, w szczególności takie 
wydarzenia jak: klęska żywiołowa, wojna, embargo, a także 
strajk powszechny prowadzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa,    

23. System –  P@rtner24 - Home Banking, 
24. System informatyczny –  operacyjny system Banku, 
25. Taryfa - Taryfa prowizji i opłat dla klientów instytucjonalnych     

w PLUS BANK S.A., 
26. Umowa –  Umowa o realizację czynności bankowych za 

pośrednictwem P@rtner24 - Home Banking, 
27. Użytkownik – osoba upoważniona przez Posiadacza do 

obsługi Systemu, w szczególności do wydawania Bankowi 
Zleceń finansowych, 

28. Użytkownik VPN  – nazwa nadawana przez Bank  
umożliwiająca połączenie poprzez kanał VPN, 

29. VPN – (ang. Virtual Private Network)- rodzaj transmisji 
danych służący do połączenia w sposób bezpieczny 
pomiędzy klientem końcowym a systemem informatycznym  
w innej lokalizacji z wykorzystaniem sieci Internet, 

30. Zlecenia finansowe – wydane przez 
Posiadacza/Użytkownika Dyspozycje, których wykonanie 
przez Bank wpłynie na stan sald i Dostępnych środków na 
Rachunkach Posiadacza, 

31. Zlecenia niefinansowe - wydane przez 
Posiadacza/Użytkownika Dyspozycje, których wykonanie 
przez Bank nie wpłynie na stan sald i Dostępnych środków na 
Rachunkach Posiadacza. 

 
Usługi oferowane za po średnictwem P@rtner24 - Home 
Banking  

 
§ 3 

W ramach Systemu P@rtner24 – Home Banking Bank umożliwia 
Posiadaczowi za pośrednictwem elektronicznego przesyłu danych: 
1. Składanie poleceń przelewu w PLN w ciężar Rachunków  

prowadzonych w PLN, realizowanych w drodze 
rozrachunków międzybankowych, międzyoddziałowych lub 
wewnętrznych pomiędzy Rachunkami prowadzonymi w tej 
samej jednostce,  

2. Składania Dyspozycji otwarcia/likwidacji Rachunku lokaty 
terminowej (oprócz Overnight i lokat walutowych), 

3. Składania stałych zleceń z Rachunku prowadzonego w PLN, 
4. Odwołania stałych zleceń z Rachunku prowadzonego  

w PLN, 
5. Monitorowanie bieżącego stanu sald i Dostępnych środków 

na Rachunkach Posiadacza dostępnych w Systemie,  
6. Monitorowanie stanu realizacji Zleceń finansowych 

składanych przez Posiadacza na rzecz kontrahentów za 
pośrednictwem Systemu, 

7. Monitorowanie wszystkich Zleceń finansowych 
wykonywanych w bieżącym dniu na Rachunkach 
Posiadacza aktywowanych    w Systemie, 

8. Przeglądanie informacji o stanie Dyspozycji złożonych   
w Systemie, 

9. Drukowanie wyciągów z Rachunków Posiadacza 
aktywowanych w Systemie, 

10. Przesyłanie do Banku wszelkich informacji za 
pośrednictwem poczty elektronicznej.  

 
§ 4 

1. Bank zastrzega sobie prawo do rozszerzenia funkcjonalności 
lub rezygnacji z prowadzenia niektórych usług świadczonych 
za pośrednictwem Systemu, w szczególności w przypadku 
zmian funkcjonalności Systemu informatycznego Banku, 
zmiany parametrów rynkowych lub przepisów prawa. 

2. Bank zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian  
w Systemie o czym Posiadacz zostaje poinformowany 
stosownym komunikatem. 

3. Przy składaniu Dyspozycji w zaktualizowanym Programie 
Posiadacz może wykorzystywać dotychczas wygenerowane 
Klucze RSA, Hasła i Loginy. 

4. Bank ma prawo do dokonania niezbędnych przerw w dostępie 
do Systemu w związku z jego konserwacją lub modyfikacją. 

5. W przypadku planowanych przez Bank wyłączeń dostępu 
Posiadacza do Systemu (np.: planowana konserwacja 
Systemu itp.), Bank dołoży wszelkich starań aby  
z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić Posiadacza  
o wyłączeniu Systemu.  

6. W przypadku wyłączeń Systemu lub awarii Systemu, o których 
mowa w ust.1, Posiadacz może składać Dyspozycje w formie 
pisemnej w jednostce Banku i Bank nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody będące następstwem 
niemożności składania Dyspozycji za pomocą Systemu.  

7. W przypadku awarii, które mogą spowodować czasowe 
utrudnienia, Bank informuje o niedostępności IBnet24 poprzez 
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zamieszczenie stosowanego komunikatu na stronie internetowej 
Banku. 
 

II. Warunki udost ępniania 
 

§ 5  
1. Warunkiem udostępniania Posiadaczowi Systemu P@rtner24 - 

Home Banking jest zawarcie z Bankiem Umowy.  
2. Umowa powinna być podpisana przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Posiadacza w zakresie praw i obowiązków 
majątkowych. 

3. System może być udostępniony wyłącznie do Rachunku, 
którego  Posiadacz jest Rezydentem. 

 
§ 6 

Po podpisaniu Umowy, w celu aktywacji Systemu Posiadacz 
zobowiązany jest dostarczyć do Banku: 
1. Wykaz Rachunków, które zamierza objąć Systemem na 

Formularzu zgłoszeniowym do Systemu, 
2. Listę osób upoważnionych do podpisywania zleceń 

finansowych i niefinansowych w Systemie określoną  
w formularzu Zdefiniowanie uprawnień dla Użytkowników 

3. Adres email i telefon, poprzez które będą przekazane 
następujące dane: numer seryjny licencji oraz parametry 
wejściowe do Systemu, o których mowa w  § 10. 

4. Klucz publiczny RSA. 
 

§ 7 
1. Bank umożliwia Posiadaczowi dostęp do Rachunków za 

pośrednictwem Systemu z zastrzeżeniem, że do Rachunków: 
a) bieżących i pomocniczych w walutach innych niż PLN, 
b) lokat terminowych w walutach innych niż PLN, 
c) kredytowych.  
Posiadacz może mieć dostęp jedynie pasywny, bez możliwości 
składania zleceń finansowych. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Bank umożliwia aktywne korzystanie  
z Rachunków walutowych oraz wykonywanie przelewów 
zagranicznych z Rachunków w PLN pod warunkiem, że 
Posiadacz zawarł aneks do Umowy w zakresie obsługi 
płatności w walutach obcych oraz walucie polskiej w obrocie 
zagranicznym. 

3. W przypadku: 
a) otwierania na rzecz Posiadacza nowych Rachunków, które 

mają zostać udostępnione za pośrednictwem Systemu, 
b) likwidacji Rachunków, do których udostępniono System, 
c) zmiany uprawnień Użytkowników, 
Posiadacz zobowiązany jest do dostarczenia do Banku 
pisemnej informacji. 

4. Wskazane przez Posiadacza zmiany, określone w ust. 3 będą 
obowiązywały w Systemie najpóźniej do końca następnego 
dnia roboczego po dostarczeniu informacji do Banku.  

5. Likwidacja Rachunku zamieszczonego w wykazie, o którym 
mowa w § 6 pkt. 1 jest równoznaczna z odebraniem dostępu do 
tego Rachunku w Systemie.  

 
§ 8 

1. Posiadacz określa zakres uprawnień dla poszczególnych 
Użytkowników oraz ponosi pełną odpowiedzialność za 
realizację Dyspozycji wydawanych Bankowi przez 
Użytkowników. 

2. W celu uniknięcia problemów z realizacją Dyspozycji, 
Posiadacz zobowiązany jest zdefiniować w Programie 
uprawnienia poszczególnych Użytkowników do składania 
zleceń finansowych i niefinansowych identycznie z danymi 
zawartymi w formularzu Zdefiniowanie uprawnień dla 
Użytkowników.  

3. W przypadku zmiany uprawnień Użytkowników Posiadacz 
zobowiązany jest do dostarczenia do Banku uaktualnionego 
formularza, o którym mowa w ust. 2 oraz nowego Klucza RSA. 

4. Wskazane przez Posiadacza zmiany, określone w ust. 3 będą 
obowiązywały w Systemie najpóźniej następnego dnia 
roboczego po dostarczeniu informacji do Banku.  

 
§ 9 

1. Korzystanie z Systemu jest możliwe przy pomocy urządzeń  
i programów komputerowych spełniających warunki określone 
przez Bank. 

2. Warunki techniczne oraz szczegółowe informacje dotyczące 
użytkowania Systemu są zawarte w Instrukcji Konfiguracji 

Połączeń, oraz w  Instrukcji Użytkownika dostarczanej 
Posiadaczowi przez Bank na płycie instalacyjnej. 

3. Korzystanie z połączenia poprzez VPN wymaga posiadania 
karty chipowej do autoryzacji transakcji. 

 
 

III. Zasady korzystania z P@rtner24 Home Banking 
 

§ 10 
1. Bank jest zobowiązany do przekazania Klientowi numeru 

seryjnego licencji, umożliwiającego korzystanie z Systemu. 
Klient samodzielnie instaluje numer seryjny licencji  
w wykorzystywanym oprogramowaniu Systemu.  

2. Bank przekazuje Klientowi w trybie poufnym parametry 
wejściowe do Systemu, tj.: Login i Hasło do Systemu oraz               
w zależności od sposobu łączenia z Bankiem: 
a) numer telefoniczny dostępu, identyfikator  

i Hasło Dial-up w przypadku połączenia modemem, 
b) indywidualne Hasło VPN i Użytkownika VPN  

w przypadku łączenia poprzez VPN. 
3. Parametry wejściowe do Systemu, o których mowa w ust. 2 są 

przekazywane Klientowi maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych 
od podpisania Umowy. 

4. Klient jest zobowiązany do zmiany Hasła do Systemu 
P@rtner24 przy pierwszym połączeniu z Bankiem. 

5. Posiadaczowi, który będzie posługiwał się kartą chipową przy 
podpisywaniu zleceń, Bank użycza licencji, umożliwiającej 
korzystanie z oprogramowania do czytania kart chipowych. 

6. Klient zobowiązany jest do wykorzystywania Programu 
zgodnie z jego funkcją i przeznaczeniem, bez prawa do 
powielania i rozpowszechniania, wypożyczania, przenoszenia 
innych praw do tego oprogramowania użytkowego 
i dokumentacji na rzecz osób trzecich, udzielania w postaci 
zastawu, itp., dokonywania jakichkolwiek zmian (np. 
dekompilacji) w licencjonowanym oprogramowaniu użytkowym 
i dokumentacji. 

 
§ 11 

Klient na podstawie udzielonej mu przez Bank licencji ma prawo 
do korzystania z Programu umożliwiającego: 
1. Aktywację Programu na jednym komputerze lub jednej lokalnej 

sieci komputerowej pod warunkiem, że wszystkie stanowiska 
sieciowe odwołują się do jednego komputera będącego 
serwerem bazy danych i aplikacji, 

2. Użytkowanie danego egzemplarza Programu zgodnie  
z instrukcją obsługi i jego przeznaczeniem, 

3. Zarządzanie informacjami wprowadzonymi do Programu i za 
jego pośrednictwem uzyskiwanymi, wyłącznie na użytek 
własny oraz do obsługi własnych Rachunków bankowych – 
zgodnie z celem, funkcjami i charakterem Programu.  

 
§ 12 

1. W uzasadnionych przypadkach, Bank zastrzega sobie prawo 
do  zablokowania  Posiadaczowi/Użytkownikowi dostępu do 
Systemu. 

2. W przypadku zablokowania dostępu 
Posiadaczowi/Użytkownikowi do Systemu i braku możliwości 
realizacji Dyspozycji w terminach, o których mowa w § 19 z 
przyczyn niezależnych od Banku, Bank nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez 
Posiadacza, będące następstwem okoliczności 
wymienionych w niniejszym ustępie.  

3. Bank informuje Posiadacza o zablokowaniu dostępu                      
i przyczynie zablokowania telefonicznie lub pisemnie. 

 
§ 13 

Bank nie odpowiada za: 
1. Wady transmisji danych zaistniałe z przyczyn niezależnych 

od Banku, 
2. Późnienia lub brak dostępu wynikające z awarii i/lub 

konserwacji Systemów zasilania, łączy telekomunikacyjnych 
powstałe z przyczyn niezależnych od Banku, 

3. Działanie Siły wyższej, 
4. Działanie mediów i urządzeń poprzez które udostępniana jest 

usługa, 
5. Działanie Systemów innych niż System udostępniony przez 

Bank, 
6. Transakcje poprawnie zautoryzowane przez osobę 

nieupoważnioną.  
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§ 14 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych 
przechowywanych w Systemie wskazane jest kopiowanie przez 
Posiadacza baz danych oraz ustawień plików konfiguracyjnych. 

2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych 
przechowywanych w Systemie przez Posiadacza.  

 
Bezpiecze ństwo przesyłu danych  
 

§ 15 
1. Dyspozycje Posiadacza przekazywane są za pośrednictwem 

Systemu w postaci zaszyfrowanej, opatrzone dodatkowo  
w przypadku zleceń finansowych cyfrowym Podpisem 
elektronicznym stanowiącym odpowiednik własnoręcznego 
podpisu Użytkownika. 

2. Integralnymi elementami Podpisu elektronicznego są:  
a) Klucz prywatny RSA – znany wyłącznie Użytkownikowi, 
b) Klucz publiczny RSA – przekazywany do Banku  

w formie zapisu na Nośniku danych. 
3. Użytkownik może dokonać zmiany wygenerowanego Podpisu 

elektronicznego w dowolnym terminie. W takim przypadku zapis 
ust.2 pkt.b ma odpowiednie zastosowanie. 

 
§ 16 

1. Po wygenerowaniu Kluczy Posiadacz ma obowiązek 
przechowywać je na Nośnikach danych. 

2. Klucz prywatny, znany wyłącznie Użytkownikowi, służy do 
elektronicznego potwierdzania zleceń składanych przez 
Użytkownika. 

3. Klucz publiczny, po dostarczeniu do Banku weryfikuje 
autentyczność osoby składającej Dyspozycje.  

4. Wskazana jest wymiana kompletu Kluczy co 12 miesięcy.  
 

§ 17 
1. Posiadacz oraz Użytkownik mają obowiązek zachowania 

tajemnicy wygenerowanego Podpisu elektronicznego oraz Hasła 
i Loginu, umożliwiających Użytkownikowi korzystanie z usług 
dostępnych za pośrednictwem Systemu. 

2. Posiadacz oraz Użytkownik mają obowiązek dochowania 
należytej staranności w przechowywaniu Nośnika z Kluczem, 
kartę chipową oraz Czytnika kart. Bank nie ponosi 
odpowiedzialności za uszkodzenia Nośnika z Kluczem, karty 
chipowej lub Czytnika kart chipowa pozostających w Dyspozycji 
Klienta. 

3. W przypadku użycia cyfrowego Podpisu elektronicznego 
Użytkownika lub Hasła, o którym mowa w ust. 1, przez osobę 
nieupoważnioną ze strony Posiadacza, Bank nie ponosi 
odpowiedzialności za zrealizowaną Dyspozycję. 

 
§ 18 

1. W przypadku utraty Klucza prywatnego przez Użytkownika, 
Posiadacz wnioskuje o blokadę Systemu dla danego 
Użytkownika, podając przyczynę zgłoszenia dezaktywacji.  

2. Wznowienie możliwości przekazywania Dyspozycji przez System 
nastąpi po wygenerowaniu nowej pary Kluczy RSA,                           
z zastosowaniem zapisów § 17. 

3. Za zablokowanie możliwości składania Dyspozycji z powodu 
utraty Klucza Bank pobiera jednorazową opłatę zgodnie                    
z Taryfą. 

 
Realizacja Dyspozycji  

 
§ 19 

1. Posiadacz/Użytkownik może składać Dyspozycje za 
pośrednictwem Programu, bez ograniczenia w czasie, zarówno 
w dni robocze, jak też w dni wolne od pracy, z zastrzeżeniem iż: 
a) Dyspozycje, które wpłyną do Banku po godzinie 19:00 lub 

w dniu wolnym od pracy, przyjmowane są do realizacji w 
pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia 
Dyspozycji, z zastrzeżeniem postanowień ust.2. 
Dyspozycje realizowane są w pierwszym dniu roboczym 
pierwszą sesją Elixir, co oznacza, że Posiadacz powinien  
zapewnić środki na realizację Dyspozycji na koniec dnia 
poprzedzającego dzień roboczy, w którym realizowana 
będzie Dyspozycja. 

b) Dyspozycje złożone do realizacji w systemie Sorbnet, do 
godziny 15:45 dnia roboczego, Bank realizuje tego 
samego dnia roboczego. Dyspozycje złożone po tej 

godzinie, realizowane są w systemie Sorbnet 
następnego dnia roboczego. 

2. Posiadacz/Użytkownik zobowiązany jest  zapewnić zgodność 
danych niezbędnych do realizacji Zlecenia finansowego tj. 
podać poprawny numer Rachunku, prawdziwe dane odbiorcy, 
w tym nazwę i adres odbiorcy 

3. Bank przekazuje odbiorcy przelewu dane Posiadacza, takie 
jak: nazwa i adres firmy. 

 
§ 20 

1. Zgodą na realizacje Dyspozycji jest jej poprawna Autoryzacja. 
2. Autoryzacja Dyspozycji jest dokonywana przez Posiadacza 

zgodnie z formularzem Zdefiniowanie uprawnień dla 
Użytkowników. 

3. Do autoryzacji Dyspozycji służy Podpis elektroniczny. 
4. Poprawna Autoryzacja Dyspozycji przez Posiadacza jest 

równoznaczna ze zgodą Posiadacza na realizację Dyspozycji 
przez Bank.  

5. Posiadacz nie może odwołać Dyspozycji, jeśli zostało ona 
zlecona z datą bieżącą i została przyjęte przez Bank do 
realizacji. 

6. Posiadacz może odwołać Dyspozycję, jeśli została ona 
złożona z datą przyszłą. Odwołanie Dyspozycji jest możliwe 
w Systemie do końca dnia poprzedzającego dzień jej 
realizacji. 
 

§ 21 
1. Bank może odmówić realizacji Dyspozycji złożonej przez 

Posiadacza/Użytkownika przypadku: 
a) błędów w danych podanych w Dyspozycji, 
b) braku pokrycia w stanie Dostępnych środków na 

Rachunku Posiadacza, 
c) niezgodności Podpisu elektronicznego,  

2. Dyspozycje, które nie zostały przyjęte do realizacji przez 
Bank otrzymują status Odrzucone. 

3. Posiadacz jest informowany o odrzuceniu Dyspozycji i jego 
przyczynie w Systemie. 

4. Posiadacz powinien na bieżąco weryfikować statusy 
Dyspozycji stosując zapytanie o stan zleceń. 

 
§ 22 

Walutą rozliczeniową w ramach Systemu jest złoty polski (PLN). 
 

§ 23 
Z uwzględnieniem zapisów § 24 Bank udostępnia Posiadaczowi 
informacje o dokonanych operacjach i zrealizowanych z tego tytułu 
rozliczeniach oraz pobranych prowizjach i opłatach: 
1. Poprzez System – najpóźniej następnego dnia roboczego po 

realizacji operacji na Rachunku Posiadacza, 
2. Na wyciągach bankowych do Rachunku zgodnie                           

z Regulaminem prowadzenia Rachunków depozytowych dla 
klientów instytucjonalnych. 

 
§ 24 

Dowodem otwarcia Rachunku lokaty terminowej poprzez system 
jest włączenie Rachunku do wykazu Rachunków, do których 
Posiadacz ma dostęp w ramach systemu. 

 
§ 25 

1. Posiadacz powinien sprawdzać na bieżąco prawidłowość 
wykazywanych przez Bank informacji, o których mowa w § 
21, § 23 i § 24.   

2. Posiadacz powinien niezwłocznie powiadomić Bank                       
o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub 
nienależycie wykonanych Dyspozycjach.  

Posiadacz może złożyć reklamację na zasadach określonych              
w „Regulaminie przyjmowania i rozpatrywania skarg Klientów            
w PLUSBANK S.A”. Regulamin udostępniony jest na stronie 
internetowej www.investbank.pl  

 
§ 26 

1. Posiadacz/Użytkownik odpowiada za wszelkie 
nieprawidłowości w przesyłanych Dyspozycjach.  

2. Przyjęte przez Bank do realizacji Zlecenia finansowe 
wykonywane są zgodnie z ich treścią. 

3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych 
zawartych w Zleceniach finansowych. 
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§ 27 
Bank wykonuje Dyspozycje Posiadacza opatrzone Podpisem 
elektronicznym w kolejności zgłoszenia, o ile kwota otrzymanego za 
pośrednictwem Programu Zlecenia finansowego, powiększonego o 
należne Bankowi prowizje i opłaty, znajduje pokrycie w Dostępnych 
środkach. 

 
§ 28 

1. W przypadku, gdy nadesłany przez Posiadacza/Użytkownika 
pakiet Dyspozycji będzie zawierał błędne transakcje, wówczas   
z całego pakietu System zrealizuje tylko transakcje prawidłowe. 

2. Odrzucone transakcje będą oznaczone odpowiednim statusem 
oraz opatrzone komentarzem wskazującym na przyczynę 
odrzucenia. 

 
§ 29 

Posiadacz Rachunku oświadcza, że: 
1. jest mu wiadome, iż Bank stosuje dla obsługi rozliczeń,  

w tym przelewów, taki System informatyczny, który weryfikuje 
Dyspozycje w zakresie poprawności numeru Rachunku w 
standardzie NRB, nie identyfikuje zaś zgodności nazw (danych 
osobowych) podmiotów i osób z numerami Rachunków 
bankowych, 

2. wyraża zgodę na stosowanie wskazanego wyżej Systemu 
informatycznego dla celów rozliczeń, w tym dokonywania 
przelewów, 

3. zwalnia Bank z odpowiedzialności w przypadku składanych 
przez siebie błędnych Dyspozycji, nawet przypadkowo, 
oznaczeń w nazwach (danych osobowych) kontrahentów 
(innych podmiotów czy osób) i przypisanych im przez 
Posiadacza numerach Rachunków bankowych.  

 
 
IV. Postanowienia ko ńcowe 

 
§ 30 

1. Za przeprowadzanie rozliczeń za pośrednictwem Systemu 
Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą Taryfą. 

2. Za uruchomienie ww. usługi Posiadacz jest zobowiązany do 
uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującą Taryfą. 

 
§ 31 

1. Bank zastrzega sobie prawo dokonania zmiany stawek opłat   
i prowizji. 

2. O zmianie Taryfy Bank powiadamia Posiadacza pocztą 
elektroniczną dostępną w Systemie w terminie na dwa miesiące 
przed wejściem w życie zmian. 

3. Bank może w okresie obowiązywania Umowy dokonywać  
zmian Regulaminu. 

4. Informacja o zmianach Regulaminu i Taryfy, podawana będzie 
do wiadomości w Oddziałach Banku oraz na stronie 
internetowej Banku nie później niż 2 miesiące przed 
proponowaną datą wejścia w życie tych zmian. 

5. Jeżeli przed proponowanym dniem wejścia w życie zmian 
Regulaminu  lub Taryfy Posiadacz rachunku nie zgłosi Bankowi 
sprzeciwu wobec proponowanych zmian, uznaje się, że wyraził 
na nie zgodę. 

6. Posiadacz rachunku ma prawo, przed data proponowanego 
wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem 
natychmiastowym. 

7. Zgłoszenie przez Posiadacza sprzeciwu jest jednoznaczne z 
wypowiedzeniem Umowy i rezygnacją z usługi P@rtner24-
Home Banking. 

 
§ 32 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają 
zastosowanie: przepisy Prawa bankowego, Kodeksu cywilnego oraz 
inne obowiązujące przepisy prawa. 
 
 
Regulamin obowiązuje od dnia 09.12.2013r. 


