REGULAMIN
świadczenia Usług Bankowości
Elektronicznej
I. Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy Regulamin św iadczenia Usług Bankow ości
Elektronicznej, zw any dalej Regulaminem, określa w arunki
korzystania z
Kanałów Bankow ości Elektronicznej
udostępnianych przez Euro Bank S.A.

§2
Użyte w Regulaminie
określenia należy rozumieć
następująco:
Aplikacja m obilna – aplikacja udostępniana przez Bank,
instalow ana na Urządzeniu mobilnym Klienta, służąca do
obsługi Bankow ości Internetow ej, zaw ierająca Token GSM,
Aplikacja m obilna 2.0 – aplikacja udostępniona przez Bank,
instalow ana na Urządzeniu mobilnym Klienta, służąca do
obsługi Bankow ości Internetow ej,
Autom atyczny Serwis Telefoniczny – serwis udostępniany
przez Bank w ramach Bankow ości Telefonicznej, w którym
możliw e jest Logow anie do kanału Bankow ości Telefonicznej
oraz w ykonyw anie w ybranych operacji,
Autoryzacja – zgoda Klienta na w ykonanie dyspozycji, w tym
Transakcji płatniczej,
Bank – Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres poczty
elektronicznej: info@eurobank.pl,
Bankow ość Elektroniczna – świadczenie przez Bank usług
Bankow ości Internetow ej i Telefonicznej,
Bankow ość Internetowa – Kanał Bankow ości Elektronicznej
umożliw iający św iadczenie usług bankow ych, w tym
dokonyw anie transakcji w ramach w ybranych Produktów
Banku za pośrednictwem serw isu eurobank online i/lub
Aplikacji mobilnej i/lub Aplikacji mobilnej 2.0,
Bankow ość Telefoniczna –
Kanał
Bankow ości
Elektronicznej umożliw iający świadczenie usług bankowych,
w tym dokonyw anie transakcji w ramach w ybranych
Produktów Banku za pośrednictwem Automatycznego
Serw isu Telefonicznego lub Konsultanta telefonicznego,
COK – Centrum Obsługi Klienta, jednostka organizacyjna
Banku prow adząca telefoniczną obsługę Klienta,
Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku
w łącznie, z w yjątkiem dni ustaw ow o w olnych od pracy,
eurobank online – serwis udostępniany przez Bank
w ramach Bankow ości Internetow ej,
Hasło – unikalny ciąg znaków służący do identyfikacji Klienta
w serw isie eurobank online,
Hasło SMS – krótka w iadomość tekstowa, wysyłana na numer
telefonu komórkow ego Klienta podanych w Banku,
zaw ierająca opis dyspozycji oraz kod jednorazow y do jej
Autoryzacji w Bankow ości Internetow ej,
Identyfikator – unikalny numer nadaw any przez Bank
umożliw iający identyfikację Klienta; Identyfikator jest w spólny
dla Kanału Bankow ości Internetow ej i Telefonicznej,
Identyfikator dodatkowy(alias) – w łasny identyfikator
definiow any przez Klienta za pośrednictwem serwisu
eurobank online umożliw iający identyfikację Klienta w yłącznie
w eurobank online,
Kanał Bankow ości Elektronicznej (Kanał) – dow olny
elektroniczny sposób komunikacji i obsługi Klienta
udostępniany w ramach Bankow ości Elektronicznej, o ile

sposób komunikacji jest udostępniony dla danego rodzaju
w nioskow anej czynności,
Klient – osoba, która zaw arła z Bankiem Umow ę o Usługi
Bankow ości Elektronicznej,
Kod biom etryczny – układ linii papilarnych palca Klienta,
zarejestrowany przez Klienta w Urządzeniu mobilnym,
a następnie w ykorzystywany podczas Logowania w Aplikacji
mobilnej i Aplikacji mobilnej 2.0,
Konsultant telefoniczny – pracownik Banku, za
pośrednictwem którego możliw e jest telefoniczne złożenie
dyspozycji,
Lim it dzienny – maksymalna dzienna kw ota Transakcji
płatniczych,
Lim it kwotowy – Limit dzienny i Limit pojedynczej transakcji,
stosowane w Kanałach Bankowości Elektronicznej, ustalane
indyw idualnie dla każdego Kanału, przy czym dla Bankowości
Internetow ej Limity kw otowe są ustalane osobno dla eurobank
online i Aplikacji mobilnej (w tym Aplikacji mobilnej 2.0),
Lim it pojedynczej transakcji – maksymalna kw ota
pojedynczej Transakcji płatniczej,
Logowanie – proces elektronicznej w eryfikacji tożsamości
Klienta umożliw iający dostęp do Bankow ości Elektronicznej,
PIN – ciąg cyfr umożliw iający dostęp do Tokena GSM lub
Aplikacji mobilnej 2.0,
Placów ka – jednostka organizacyjna Banku lub jednostka
organizacyjna podmiotu, który zaw arł z Bankiem umowę
o w spółpracy w zakresie sprzedaży produktów Banku,
prow adząca bezpośrednią obsługę klientów ,
Posiadacz – osoba, która zaw arła z Bankiem umow ę o dany
Produkt,
Produkt – konto lub pożyczka lub kredyt lub karta kredytowa
lub inna usługa św iadczona przez Bank lub za jego
pośrednictwem, udostępniana na podstawie odrębnej umowy,
o ile taki produkt lub usługa jest dostępna w wybranym kanale
Bankow ości Elektronicznej,
Przewodnik – instrukcja obsługi Bankow ości Elektronicznej
dostępna w Placów ce oraz w Serw isie informacyjnym,
opisująca funkcjonalności udostępnione w Kanałach,
zaw ierająca zalecaną konfigurację sprzętu i oprogramow ania
oraz w ytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa i inne
dodatkow e informacje,
Serw is informacyjny – serwis internetowy Banku dostępny
pod adresem w w w .eurobank.pl,
Tabela opłat i prow izji – w ykaz opłat i prow izji, pobieranych
przez Bank za korzystanie z Bankow ości Elektronic znej
określonych w Tabeli Opłat i Prow izji – Konto Osobiste i Karty
Płatnicze,
Telekod – ustalony przez Klienta ciąg cyfr umożliw iający
(w spólnie z Identyfikatorem) identyfikację i dokonyw anie
operacji w Bankow ości Telefonicznej,
Token GSM– aplikacja zabezpieczona PINem, instalowana
na Urządzeniu mobilnym, w ykorzystywana do Logowania oraz
Autoryzacji w Bankow ości Internetow ej,
Transakcja płatnicza –przelew środków pieniężnych
zainicjow any przez osobę będącą odbiorcą tych środków lub
przez osobę składającą dyspozycję,
Um ow a – Umow a o Usługi Bankow ości Elektronicznej,
Urządzenie m obilne – telefon komórkow y, tablet bądź inne
urządzenie z bezprzew odow ym dostępem do Internetu,
Widżet – dodatek do Aplikacji mobilnej i Aplikacji mobilnej 2.0,
służący do podglądu salda i ostatnich operacji na koncie bez
potrzeby Logowania w Aplikacji mobilnej lub Aplikacji mobilnej
2.0,
Zlecenie
płatnicze
–
dyspozycja
Klienta/pełnomocnika/przedstaw iciela
ustawowego
w ykonania Transakcji płatniczej.
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II. Warunki korzystania z Usług
Bankowości Elektronicz nej

§3

1) Bankow ość Elektroniczna udostępniana jest na podstawie
Umow y.
2) Umow a może być zaw arta przez osobę fizyczną, która
spełnia następujące w arunki:
a) jest posiadaczem przynajmniej jednego Produktu
obsługiw anego w ramach Bankowości Elektronicznej
i umow a tego Produktu nie została w ypowiedziana lub
b) jest upow ażniona jako pełnomocnik lub przedstawiciel
ustaw owy
małoletniego,
do
korzystania
z przynajmniej jednego Produktu obsługiw anego w
ramach Bankow ości Elektronicznej i umow a
dotycząca tego Produktu nie została w ypowiedziana.
3) Umow ę zaw iera w e w łasnym imieniu każda osoba
spełniająca w arunki, o których mow a w ust. 2.

§4
1) W ramach Umow y udostępniane są Kanały Bankow ości
Elektronicznej.
2) Z chw ilą zawarcia Umow y, Klient uzyskuje w ramach
Kanału dostęp:
a) do w szystkich Produktów , których jest Posiadaczem
i które są obsługiw ane w tym Kanale,
b) do w szystkich Produktów, które są obsługiw ane w tym
Kanale, i do korzystania z których jest upow ażniony.

III. Bankowość Elektronicz na

§5

1) Dyspozycje zlecone za pośrednictwem Bankow ości
Elektronicznej przyjmow ane są do realizacji niezwłocznie.
Realizacja dyspozycji przez Bank następuje zgodnie
z zasadami określonymi w Umow ie i Regulaminie, a także
w umow ie i regulaminie Produktu, w ramach którego jest
realizow ana.
2) Dyspozycje realizow ane w Kanałach Bankow ości
Elektronicznej mogą podlegać Limitom kw otowym
ustalanym indyw idualnie przez Klienta, przy czym
maksymalny Limit kw otowy jest określony w w ysokości:
a) 20 000 PLN – dla Klientów korzystających z Haseł
SMS,
b) bez limitu – dla Klientów korzystających z
TokenaGSM.
3) W przypadku dyspozycji realizow anych w innej w alucie
niż polski złoty (PLN), w celu obciążenia Limitów
kw otowych, o których mow a w ust.2, kw oty dyspozycji
będą przeliczane na PLN po średnim kursie w alut
Narodow ego
Banku
Polskiego,
obow iązującym
w momencie realizacji dyspozycji.
4) Bank określa minimalne kw oty dyspozycji zlecanych za
pośrednictwem Bankow ości Elektronicznej, które
udostępniane są w Placów ce, telefonicznie w COK oraz
w Serw isie Informacyjnym.

IV. Bankowość Internetowa

§6

1) Korzystanie z Bankow ości Internetow ej jest możliw e za
pośrednictwem serwisu eurobank online, dostępnego pod
adresem internetow ym w skazanym w Serw isie

2)

3)
4)

5)

informacyjnym, oraz za pośrednictwem Aplikacji mobilnej
i/lub Aplikacji mobilnej 2.0.
W celu korzystania z Bankow ości Internetow ej za
pośrednictwem serwisu eurobank online Bank generuje
i przekazuje Klientow i Identyfikator w raz z hasłem
tymczasowym do Bankow ości Internetow ej, które
umożliw iają pierw sze Logow anie.
Podczas pierw szego Logow ania w serw isie eurobank
online Klient samodzielnie ustanaw ia znane tylko sobie
Hasło.
Aplikacja mobilna w ymaga aktyw acji z w ykorzystaniem
Identyfikatora lub Identyfikatora dodatkow ego, o którym
mow a w § 7 ust. 2, i kodu aktyw acyjnego. Aplikacja
mobilna 2.0 w ymaga aktyw acji z w ykorzystaniem
Identyfikatora lub Identyfikatora dodatkow ego, o którym
mow a w § 7 ust. 2, numeru PESEL i kodu aktyw acyjnego.
Po aktyw acji Klient nadaje PIN oraz – jeżeli Urządzenie
mobilne Klienta ma możliw ości techniczne – określa, czy
do Logow ania powinien być używany Kod biometryczny.
Token GSM w ymaga aktyw acji z w ykorzystaniem kodu
aktyw acyjnego. Po aktyw acji Klient nadaje PIN.
Wygenerowanie kodu jednorazowego przez Token GSM
w ymaga podania PIN.

§7
1) Podczas kolejnego Logow ania w serwisie eurobank online
Bank w ymaga podania: Identyfikatora lub Identyfikatora
dodatkow ego, jeśli został zdefiniowany zgodnie z §7 ust.
2, Hasła, kodu jednorazow ego w ygenerowanego przez
TokenGSM lub Hasła SMS, jeśli Klient w skazał taką
konieczność zgodnie z § 7ust. 2.
2) Za pośrednictwem serwisu eurobank online Klient może
zmienić sposób Logow ania w zakresie konieczności
podaw ania kodu jednorazowego wygenerowanego przez
TokenGSM lub Hasła SMS oraz zdefiniow ać Identyfikator
dodatkow y, który może być używany zamiennie z
Identyfikatorem.
3) Każda dyspozycja w serwisie eurobank online, w tym
każda Transakcja płatnicza, w ymaga Autoryzacji.
4) Jeżeli Klientow i został w ydany TokenGSM lub zostały
aktyw owane Hasła SMS, Bank w ymaga dodatkowej
Autoryzacji w serwisie eurobank online polegającej na
podaniu kodu jednorazow ego dla w ybranych dyspozycji.
5) Klient nieposiadający TokenaGSM lub niekorzystający
z Haseł SMS może składać w yłącznie Zlecenia płatnicze
w serw isie eurobank online, które nie w ymagają
uw ierzytelnienia za pomocą kodu jednorazowego.
Pow yższe ograniczenie nie dotyczy Zleceń płatniczych na
rzecz zdefiniow anego zaufanego odbiorcy.

§8
1) Podczas każdego Logow ania w Aplikacji mobilnej
w ykorzystywany jest Identyfikator oraz kod jednorazowy
w ygenerowany przez Token GSM po podaniu PIN lub po
rozpoznaniu Kodu biometrycznego. Podczas każdego
Logow ania w Aplikacji mobilnej 2.0 w ykorzystywany jest
kod jednorazow y wygenerowany po podaniu PIN lub po
rozpoznaniu Kodu biometrycznego.
2) Autoryzacja w Aplikacji mobilnej / Aplikacji mobilnej 2.0
polega na potw ierdzeniu przez Klienta realizacji
dyspozycji poprzez wybranie odpowiedniej opcji Aplikacji
mobilnej / Aplikacji mobilnej 2.0, z zastrzeżeniem ust. 3.
3) Do dodatkow ej Autoryzacji w Aplikacji mobilnej dla
w ybranych dyspozycji w ykorzystywany jest kod
jednorazow y w ygenerowany przez Token GSM po
podaniu PIN. Do dodatkow ej Autoryzacji w Aplikacji
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mobilnej 2.0 w ykorzystywany jest kod jednorazowy
w ygenerow any po podaniu PIN.
4) Klient korzystający z Aplikacji mobilnej / Aplikacji mobilnej
2.0 może uruchomić Widżet. Bank określa w Przewodniku
w ymogi techniczne korzystania z Widżetu.
5) Pierw sze skorzystanie z Widżetu w ymaga jego
uruchomienia w Aplikacji mobilnej / Aplikacji mobilnej 2.0.
6) Korzystanie z Widżetu nie w ymaga Logow ania.

§9
1) Klient nie może odw ołać Zlecenia płatniczego od chw ili
jego otrzymania przez Bank, z zastrzeżeniem ust. 2.
2) Zlecenie płatnicze z przyszłą datą realizacji może zostać
odw ołane nie później niż do godziny 23:30 dnia
poprzedzającego dzień realizacji Zlecenia płatniczego (o
ile bank udostępnia taką usługę dla danego typu
Transakcji płatniczej). Odw ołanie Zlecenia płatniczego
w ymaga Autoryzacji na zasadach określonych w §7 ust.
3-5oraz §8 ust. 2-3.

§10
1) Zasady bezpiecznego korzystania z Bankow ości
Internetow ej dostępne są w Serw isie informacyjnym oraz
w Przew odniku.
2) Bank zamieszcza w Serw isie informacyjnym oraz
Przew odniku listę rekomendow anych przeglądarek
internetow ych wraz z ich praw idłową konfiguracją oraz
listę platform mobilnych, na których możliw a jest instalacja
Aplikacji mobilnej / Aplikacji mobilnej 2.0.
3) W przypadku korzystania z serwisu eurobank online za
pomocą innych przeglądarek niż rekomendow ane
w Przewodniku, Bank nie gw arantuje praw idłowego
działania serw isu eurobank online.
4) W przypadku korzystania z Aplikacji mobilnej / Aplikacji
mobilnej 2.0 na innej platformie mobilnej niż w skazane
w Przewodniku, Bank nie gw arantuje praw idłowego
działania Aplikacji mobilnej / Aplikacji mobilnej 2.0.

§11
W przypadku konieczności przeprowadzenia konserw acji
systemu, Bank poinformuje Klienta o przerwie w dostępie do
Bankow ości Internetowej. Komunikat zostanie zamieszczony
na stronie logow ania do serwisu eurobank online z co najmniej
jednodniow ym w yprzedzeniem.

V. Bankowość Telefoniczna

§12

1) Bank
udostępnia
Bankow ość Telefoniczną za
pośrednictwem Automatycznego Serwisu Telefonicznego
oraz Konsultanta telefonicznego pod ogólnie dostępnym
numerem telefonu podaw anym w Serwisie informacyjnym
oraz w Placów kach.
2) W celu korzystania z Bankow ości Telefonicznej Bank
generuje i przekazuje Klientow i Identyfikator, który
umożliw ia nadanie Telekodu w Automatycznym Serwisie
Telefonicznym. Identyfikator i Telekod są w ymagane przy
każdym Logow aniu do Kanału Bankow ości Telefonicznej.
3) Podczas pierw szego połączenia telefonicznego Klient
samodzielnie ustanawia znany tylko sobie Telekod, który
w ykorzystywany jest do identyfikacji Klienta podczas
Logow ania do serw isu Bankow ości Telefonicznej.

4) Podczas kolejnego Logow ania do serw isu Bankowości
Telefonicznej Klient zobow iązany jest podać Identyfikator
oraz w skazane przez Bank cyfry Telekodu.
5) Autoryzacja w Bankow ości Telefonicznej polega na
potw ierdzeniu w ykonania dyspozycji poprzez w ybranie
w łaściw ego klaw isza w telefonie (w Automatycznym
Serw isie Telefonicznym) lub zatw ierdzenie danych
odczytanych przez
Konsultanta
telefonicznego,
z zastrzeżeniem ust. 6.
6) W przypadkach gdy Bank w ymaga dodatkowego
potw ierdzenia Autoryzacji, odbyw a się ono w drodze
kontaktu telefonicznego realizowanego przez Konsultanta
telefonicznego na numer telefonu Klienta podany w Banku
i polega na zatw ierdzeniu przez Klienta danych
odczytanych przez Konsultanta telefonicznego.
7) Klient nie może odw ołać Zlecenia płatniczego od chw ili
jego otrzymania przez Bank.

§13
Bank zastrzega sobie praw o do nagrywania dyspozycji
składanych w Kanale Bankow ości Telefonicznej oraz
w ymagania podania dodatkow ych danych umożliw iających
jednoznaczną identyfikację Klienta.

VI. Odpowiedzialność

§14
1) Klient zobow iązany jest do zachowania w szelkich
niezbędnych środków ostrożności mających zapobiec
nieupraw nionemu uzyskaniu przez osobę trzecią danych
służących do Logow ania i Autoryzacji poprzez Kanały
Bankow ości Elektronicznej lub ich utracie.
2) Klient zobow iązany jest do:
a) przechowyw ania Hasła, Hasła SMS, PINu, Telekodu,
TokenaGSM,
Identyfikatora
i Identyfikatora
dodatkow ego, z zachowaniem należytej staranności,
w tym do przechow yw ania ich oddzielnie,
b) nieudostępniania Hasła, Hasła SMS, PINu, Telekodu,
TokenaGSM,
Identyfikatorai
Identyfikatora
dodatkow ego osobom nieupraw nionym,
c) okresow ej zmiany Hasła, nie rzadziej niż co 180 dni.
3) Jeżeli Urządzenie mobilne Klienta pozw ala na
w ykorzystywanie Kodu biometrycznego, korzystanie z
funkcji Logow ania za pomocą Kodu biometrycznego jest
dozw olone tylko w przypadku, gdy na Urządzeniu
mobilnym nie jest zarejestrowany odcisk palca osoby
trzeciej.
4) W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przez Klienta,
że Hasło, Hasło SMS, PIN, Telekod, Identyfikator lub
Identyfikator dodatkow y zostały utracone lub Kod
biometryczny został pozyskany przez osobę trzecią, a
także w razie nieupraw nionego dostępu do nich lub
nieupraw nionego użycia ich przez osoby trzecie, Klient
zobow iązany jest do niezw łocznej zmiany powyższych
danych identyfikacyjnych.
5) W przypadku, gdy Bank w ydał Klientow i TokenGSM
służący do Logow ania lub Autoryzacji lub Aplikację
mobilną 2.0, Klient zobow iązany jest do niezw łocznego
poinformow ania Banku o podejrzeniu lub stw ierdzeniu
utraty Tokena / Urządzenia mobilnego z aktywną
Aplikacją mobilną 2.0, jego kradzieży, przywłaszczenia
lub nieupraw nionego użycia przez osobę trzecią.
6) Jeżeli Bank aktyw ował Klientow i Hasła SMS do
Logow ania lub Autoryzacji, Klient zobow iązany jest do
niezw łocznego poinformowania Banku o podejrzeniu lub
stw ierdzeniu utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub
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nieupraw nionego użycia przez osobę trzecią telefonu,
którego numer został w skazanego do wysyłki Haseł SMS.
7) Zmiana lub zgłoszenie, o których mow a w ust. 4-6, może
zostać zrealizow ana:
a) w Placów ce,
b) w Kanale Bankow ości Internetowej – w przypadku
zmiany Hasła lub Identyfikatora dodatkow ego,
c) w Kanale Bankow ości Telefonicznej – w przypadku
zmiany Telekodu i zgłoszenia określonego w ust. 5 i 6,
d) za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie
informacyjnym
dla
Klienta
posiadającego
TokenGSM– w przypadku zmiany Hasła,
e) w ustawieniach Urządzenia mobilnego – w przypadku
Kodu biometrycznego.

§15
1) Klient odpow iada za nieautoryzowane Transakcje
płatnicze do w ysokości rów nowartości 150euro,
obliczonej w edług średniego kursu ogłaszanego przez
Narodow y Bank Polski,
obow iązującego w dniu
w ykonania Transakcji płatniczej, jeżeli nieautoryzowana
Transakcja płatnicza jest skutkiem:
a) posłużenia się utraconym przez Klienta lub
skradzionym mu Hasłem, Hasłem SMS, PINem,
Telekodem, TokenemGSM, Aplikacją mobilną 2.0,
Identyfikatorem lub Identyfikatorem dodatkow ymlub
pozyskanym przez
osobę
trzecią Kodem
biometrycznym,
b) przywłaszczenia TokenaGSM lub Urządzenia
mobilnego z aktyw ną Aplikacją mobilną 2.0 lub
nieupraw nionego użycia Hasła, Hasła SMS, PINu,
Telekodu, TokenaGSM, Kodu biometrycznego,
Identyfikatora lub Identyfikatora dodatkow ego,
w wyniku naruszenia przez Klienta obow iązku,
o którym mow a w § 14 ust. 1-7.
2) Klient odpow iada za nieautoryzowane Transakcje
płatnicze w pełnej w ysokości, jeżeli doprow adził do nich
umyślnie albo w w yniku umyślnego lub będącego
skutkiem rażącego niedbalstw a naruszenia co najmniej
jednego z obow iązków, o których mowa w §14 ust. 1-3 lub
gdy nie dokonał zgłoszenia lub zmiany zgodnie
z § 14 ust. 4-7.
3) Klient nie odpow iada za nieautoryzowane Transakcje
płatnicze, jeżeli dokonał zgłoszenia lub zmiany zgodnie
z §14 ust. 4-7, chyba że doprowadził do nieautoryzowanej
Transakcji płatniczej umyślnie.
4) Jeżeli Bank nie zapew ni możliwości dokonania zgłoszenia
lub zmiany zgodnie z §14 ust. 7 - z w yłączeniem punktu
e), Klient nie odpow iada za nieautoryzowane Transakcje
płatnicze, chyba że doprow adził do nich umyślnie.



2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

VII. Reklamacje

§16

1) Klientow i przysługuje praw o zgłoszenia reklamacji
dotyczącej
obsługi
Bankow ości
Elektronicznej.
Reklamacje można składać osobiście lub przez
pełnomocnika:
a) w formie pisemnej lub ustnie do protokołu:
 w dow olnej Placów ce oraz Centrali Banku
(ul. św . Mikołaja 72, 50-126 Wrocław ) lub
 korespondencyjnie na adres: Euro Bank S.A.,
ul. św . Mikołaja 72, 50-126 Wrocław lub
 telefonicznie pod numerem 555 000 555;
b) w formie elektronicznej, tj.:
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poprzez e-mail na adres: info@eurobank.pl lub
eurobank@eurobank.pllub
 w ysyłając fax na numer: 71 79 55 501 lub
 telefonicznie pod numerem 555 000 555 lub
 za pośrednictwem serwisu eurobank online
(dostęp poprzez stronę w w w .eurobank.pl).
Odpow iednie adresy, w tym siedziby Banku i poczty
elektronicznej, numery telefonów i faksu dostępne są
rów nież w Placów kach oraz Serw isie informacyjnym.
Bank informuje, że zgłoszenie reklamacji przez Klienta
niezw łocznie po pow zięciu przez niego zastrzeżeń oraz
podanie aktualnego adresu korespondencyjnego ułatwi
i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Bank. Na
żądanie Klienta Bank potw ierdza, pisemnie lub w inny
sposób uzgodniony z Klientem, fakt zgłoszenia przez
niego reklamacji.
Bank zobow iązuje się do rozpatrzenia reklamacji
niezw łocznie po jej otrzymaniu, nie później niż w terminie
14 Dni roboczych od daty w pływu reklamacji do Banku.
Jeżeli termin 14 Dni roboczych nie jest w ystarczający
do udzielenia odpow iedzi i zachodzi konieczność
przeprowadzenia
dodatkow ego
postępow ania
w yjaśniającego, Bank informuje Klienta o przedłużeniu
terminu i udziela odpow iedzi w terminie 30 dni
kalendarzow ych od daty w pływu reklamacji do Banku,
z zastrzeżeniem ust. 5.
W
szczególnie
skomplikow anych
przypadkach,
uniemożliw iających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie
odpow iedzi w terminie 30 dni kalendarzow ych, Bank
informuje Klienta o prow adzonym postępowaniu, wyjaśnia
przyczynę opóźnienia i w skazuje okoliczności, które
muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz
określa przewidywany termin udzielenia odpow iedzi, który
nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzow ych od dnia
otrzymania reklamacji.
O w yniku rozpatrzenia reklamacji Bank informuje Klienta
w postaci papierow ej, za pośrednictwem serwisu
eurobank online lub poprzez e-mail, przy czym
informow anie za pośrednictwem poczty elektronicznej
odbyw a się wyłącznie na wniosek Klienta. Do zachowania
przez Bank terminów , o których mow a w ust. 4i 5,
w ystarczy w ysłanie odpow iedzi przed ich upływ em.
W przypadku w noszenia reklamacji, Klient ma możliwość
zw rócenia się o pomoc do Miejskich i Pow iatowych
Rzeczników
Konsumenta
oraz
do
Rzecznika
Finansow ego. Każdemu Klientow i przysługuje rów nież
praw o do w niesienia skargi na działalność Banku do
Bankow ego Arbitrażu Konsumenckiego przy Zw iązku
Banków Polskich (Arbitraż), a także do Sądu
Polubow nego działającego przy Komisji Nadzoru
Finansow ego (Sąd Polubow ny).
Wniosek do Arbitrażu musi mieć formę pisemną i może
zostać przesłany na adres siedziby Arbitrażu lub zostać
złożony osobiście bądź przez pełnomocnika w Biurze
Arbitra Bankow ego. Orzeczenie Arbitra Bankow ego nie
jest orzeczeniem sądu polubow nego w rozumieniu
Kodeksu
postępowania cyw ilnego. Szczegółowe
informacje na temat działalności Arbitra Bankow ego,
procedury korzystania z pozasądowego rozstrzygania
sporów oraz procedury obowiązującej w postępowaniu
dostępne są w Regulaminie Bankow ego Arbitrażu
Konsumenckiego znajdującym się na stronie internetowej
Zw iązku Banków Polskich pod adresem w w w .zbp.pl.
Wniosek do Sądu Polubow nego musi mieć formę pisemną
i może zostać przesłany na adres siedziby Sądu
Polubow nego lub zostać złożony osobiście bądź przez
pełnomocnika w sekretariacie Sądu Polubow nego.
Warunkiem rozpoczęcia postępowania mediacyjnego lub
sądow ego jest wyrażenie na nie zgody przez obie strony
sporu. Klient może uzyskać zgodę Banku osobiście lub za
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pośrednictwem Sekretarza Sądu Polubow nego. Zgoda
obu stron sporu w yrażona jest w formie pisemnej
w postaci Umow y mediacji lub Umow y – zapis na Sąd
Polubow ny. Szczegółowe informacje na temat
działalności Sądu Polubow nego, procedury korzystania
z mediacji lub polubow nego rozstrzygania sporów,
procedury obow iązującej w postępowaniu sądowym
dostępne są w Regulaminie Sądu Polubow nego.
Regulamin Sądu Polubow nego oraz formularze wniosków
dostępne są na stronie internetow ej Komisji Nadzoru
Finansow ego pod adresem w w w .knf.gov.pl
10) Wniosek do Rzecznika Finansow ego o rozstrzygnięcie
sporu w pozasądowym postępow aniu pow inien zostać
złożony lub przesłany na adres Biura Rzecz nika
Finansow ego. Udział Banku w postępowaniu jest
obow iązkowy. Szczegółowe informacje na temat
działalności Rzecznika Finansow ego oraz procedury
korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów
dostępne są na stronie internetow ej Rzecznika
Finansow ego pod adresem w w w .rf.gov.pl.
11) Bank podlega nadzorow i Komisji Nadzoru Finansow ego.

5)
6)

7)
8)

VIII. Postanowienia końcowe

§17

9)
Komunikacja pomiędzy Bankiem i Klientem odbyw a się
w języku polskim.

§18
1) Zmiana Regulaminu może nastąpić w yłącznie z w ażnych
przyczyn, za które uw aża się:
a) w prowadzenie now ych oraz zmianę pow szechnie
obow iązujących przepisów praw a, zw iązanych
z oferowaniem i obsługą Kanałów Bankow ości
Elektronicznej, w skutek których zachodzi potrzeba
uw zględnienia tych zmian i dostosow ania Umow y,
b) zmianę formy Produktów /usług oferowanych przez
Bank Klientow i za pośrednictwem Kanałów
Bankow ości Elektronicznej, o ile zapew ni to należyte
w ykonanie Umow y oraz nie będzie prow adziło do
zw iększenia obciążeń finansowych Klienta z tytułu
Umow y oraz nie będzie naruszało jego interesu,
c) orzeczenia sądów , decyzje, rekomendacje lub
zalecenia Komisji Nadzoru Finansow ego lub innych
w łaściw ych organów lub urzędów nadzorczych,
mające w pływ na postanowienia Regulaminu,
określające zasady lub obow iązki Banku zw iązane ze
św iadczeniem usług lub w ykonywaniem czynności
przez Bank, w skutek których zachodzi potrzeba
uw zględnienia ich i dostosow ania Regulaminu.
2) Wprow adzone przez Bank zmiany Regulaminu muszą być
adekw atne do rodzaju okoliczności stanow iących
przyczyny, o których mow a w ust. 1.
3) Zmiana Regulaminu, o której mow a w ust. 1, może
nastąpić poprzez pow iadomienie Klienta nie później niż
2 miesiące przed datą w ejścia w życie zmian i doręczenie
mu treści zmian lub zmienionego Regulaminu w ustalony
z nim sposób komunikacji. W pow iadomieniu przesłanym
Klientow i Bank w skazuje datę w ejścia w życie
zmienionego Regulaminu.
4) Zmiana Regulaminu w iąże Klienta, jeżeli w terminie do
dnia poprzedzającego dzień w ejścia w życie zmian nie
zgłosi w
formie
pisemnej
sprzeciw u w obec
proponow anych zmian. Klient może zgłosić sprzeciw bez
w ypowiedzenia, skutkujący rozw iązaniem Umowy
w przeddzień w prowadzenia w życie jej zmian lub
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w ypowiedzieć Umow ę, ze skutkiem natychmiastowym,
bez ponoszenia opłat.
Klient w odrębnym ośw iadczeniu określa preferowany
sposób informowania go przez Banku o zmianach Umowy
i Regulaminu.
Klient może w każdym czasie dokonać zmiany sposobu
informow ania go przez Bank o zmianach Umowy,
Regulaminu poprzez złożenie stosownego oświadczenia
w Kanałach dostępu.
Zmiana sposobu informow ania przez Bank o zmianach
Regulaminu nie stanow i zmiany Umow y i nie w ymaga
zaw arcia aneksu.
Informacje inne niż określone w ust. 5 Bank przesyła
korespondencję do Posiadacza za pomocą dostępnych
środków komunikacji, z zastrzeżeniem ust 5:
a) na adres e-mail, o ile Posiadacz podał Bankow i ten
adres i w yraził zgodę na taki sposób komunikacji lub,
b) w raz z miesięcznym w yciągiem do Konta lub,
c) listem na adres korespondencyjny w skazany przez
Posiadacza lub,
d) za pośrednictwem serw isu eurobank online, o ile
Posiadacz zaw arł z Bankiem umow ę o usługi
Bankow ości Elektronicznej i dokonał aktyw acji tego
kanału.
Regulamin jest dostępny w Placów kach, telefonicznie
w COK oraz na Serw isie informacyjnym Banku.
W okresie obow iązywania Umow y Klient ma praw o żądać
w każdym czasie udostępnienia mu postanow ień Umowy
w postaci papierowej lub na innym trw ałym nośniku. Za
zgodą Klienta informacje te mogą być dostarczone pocztą
elektroniczną.

§19
1) W zakresie nieuregulow anym w Umow ie i Regulaminie,
zasady korzystania z poszczególnych Produktów
obsługiw anych w Kanałach określają umow y oraz
regulaminy dotyczące tych Produktów .
2) Umow y oraz regulaminy dotyczących danego Produktu
zaw ierają:
a) informacje, które muszą zostać podane przez Klienta,
aby Zlecenie płatnicze mogło zostać praw idłowo
w ykonane,
b) informacje o momencie otrzymania przez Bank
Zlecenia płatniczego,
c) informacje o maksymalnym czasie w ykonania
Transakcji płatniczej,
d) informacje o sposobie oraz częstotliw ości przesyłania
Klientow i w yciągu bankow ego oraz zestaw ienia
transakcji,
e) sposób oraz
termin pow iadomienia Banku
o przypadkach nieautoryzowanych i niepraw idłowo
w ykonanych Transakcji płatniczych,
f) odpow iedzialność Banku za nieautoryzowane,
niew ykonane lub nienależycie w ykonane Transakcje
płatnicze.
3) Informacje o w szelkich opłatach należnych Bankowi
zw iązanych z korzystaniem z poszczególnych Produktów
obsługiw anych w Kanałach określają tabele opłat
i prow izji dla danego Produktu.

§20
1) Sądem w łaściw ym do rozstrzygania sporów związanych
z w ykonywaniem Umow y jest sąd ustalony zgodnie
z przepisami ustaw y z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
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postępow ania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296 ze
zmianami).
2) Praw em w łaściwym, które stanow i podstawę dla
stosunków między Bankiem a Posiadaczem, w tym do
rozstrzygania sporów wynikających z Umow y, jest prawo
polskie.
3) Pełna lista Placów ek w raz z adresami znajduje się na
stronie internetow ej Banku.
Niniejszy Regulamin obow iązuje od dnia 06 m aja 2018 roku.
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