Wykaz zmian w zapisach Regulaminu wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A.
Nr i treść zapisu - obowiązujące do
13.09.2019
I. Postanowienia ogólne
Lp.

1.

2.

§1
Indywidualne dane uwierzytelniające –
indywidualne dane zapewniane
Użytkownikowi przez Bank, do celów
Uwierzytelnienia; należą do nich: numer
Karty, numer PIN, Kod CVV2/CVC2, Hasło
OTP,

Brak zapisu

Nr i treść zapisu - obowiązujące od 14.09.2019

Przesłanka do zmiany określona
w obowiązujących wzorcach umownych

Ważne przyczyny zmian,
okoliczność faktyczna

§1
Indywidualne dane uwierzytelniające –
indywidualne dane zapewniane Użytkownikowi
przez Bank, do celów Uwierzytelnienia; należą
do nich: numer Karty, data ważności Karty,
numer PIN, Kod CVV2/CVC2, Hasło OTP,

§24
1. Bank ma prawo do zmiany Regulaminu
z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę
uznaje się jedną z niżej wymienionych:
a) wprowadzenie nowych oraz zmianę
powszechnie obowiązujących przepisów
prawa związanych z oferowaniem
i obsługą Karty, wskutek których
zachodzi potrzeba uwzględnienia tych
zmian i dostosowania Regulaminu,

Dostosowanie zapisów do obowiązków wynikających z Ustawy
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz do
Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 2018/389 z dnia 27
listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do
regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego
uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych
standardów komunikacji (dalej: RTS).

§1
Silne uwierzytelnianie - Uwierzytelnianie
zapewniające ochronę poufności danych w
oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch
elementów należących do kategorii:
a) wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie
Użytkownik,
b) posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie
Użytkownik,
c) cechy charakterystyczne Użytkownika
- będących integralną częścią tego
Uwierzytelniania oraz niezależnych w taki
sposób, że naruszenie jednego z tych
elementów nie osłabia wiarygodności
pozostałych. Przy zachowaniu powyższej reguły
Bank będzie wymagał podania przez
Użytkownika Indywidualnych danych
uwierzytelniających,

§24
1. Bank ma prawo do zmiany Regulaminu
z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę
uznaje się jedną z niżej wymienionych:
a) wprowadzenie nowych oraz zmianę
powszechnie obowiązujących przepisów
prawa związanych z oferowaniem
i obsługą Karty, wskutek których
zachodzi potrzeba uwzględnienia tych
zmian i dostosowania Regulaminu,

§15 ust. 9
Warunkiem realizacji internetowej Transakcji na
odległość z zabezpieczeniem Usługą 3D Secure
jest jej dostępność u Akceptanta.

§24
1. Bank ma prawo do zmiany Regulaminu
z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę
uznaje się jedną z niżej wymienionych:
a) wprowadzenie nowych oraz zmianę
powszechnie obowiązujących przepisów
prawa związanych z oferowaniem
i obsługą Karty, wskutek których
zachodzi potrzeba uwzględnienia tych
zmian i dostosowania Regulaminu,

Doprecyzowanie istniejącej definicji poprzez dodanie daty
ważności Karty jako jednego z elementów uwierzytelnienia
transakcji.
Dostosowanie zapisów do obowiązków wynikających z Ustawy
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz do
Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 2018/389 z dnia 27
listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do
regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego
uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych
standardów komunikacji (dalej: RTS).
Wprowadzenie procedury silnego uwierzytelniania Użytkownika
dla elektronicznych transakcji płatniczych przy użyciu Karty.

IV. Transakcje płatnicze

3.

§15 ust. 9 i 10
9. Realizacja internetowej Transakcji na
odległość z zabezpieczeniem Usługą 3D
Secure jest możliwa, jeśli:
a) Akceptant internetowy udostępnia tę
usługę,
b) Użytkownik zarejestrował Kartę w Usłudze
3D Secure,
c) Użytkownik wskazał aktualny numer
telefonu komórkowego w Banku.
10. Użytkownik rejestruje Kartę do Usługi 3D
Secure jednorazowo podczas dokonywania
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Dostosowanie zapisów do obowiązków wynikających z Ustawy
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz do
Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 2018/389 z dnia 27
listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do
regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego
uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych
standardów komunikacji (dalej: RTS).
Aktualizacja zapisu w części dotyczącej obowiązków
Użytkownika podczas realizacji transakcji z Usługą 3D Secure w

związku z wprowadzeniem silnego uwierzytelniania Użytkownika
dla elektronicznych transakcji płatniczych przy użyciu Karty.

pierwszej internetowej Transakcji na
odległość Kartą.

4.

5.

§15 ust. 14
Warunkiem prawidłowego wykonania
Transakcji płatniczej jest użycie Karty przez
jej Użytkownika zgodnie z niniejszym
Regulaminem i Umową oraz Autoryzowanie
transakcji w sposób określony w ust. 1-6.

§16 ust. 1
Bank identyfikuje Użytkownika składającego
Zlecenie płatnicze dotyczące Transakcji
płatniczej w oparciu o numer Karty oraz
Indywidualne dane uwierzytelniające.

§15 ust. 13
Warunkiem prawidłowego wykonania Transakcji
płatniczej jest użycie Karty przez jej
Użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem
i Umową, Uwierzytelnienie Użytkownika oraz
Autoryzowanie transakcji w sposób określony
w ust. 1-6.

§16 ust. 1
Bank identyfikuje i Uwierzytelnia Użytkownika
składającego Zlecenie płatnicze dotyczące
Transakcji płatniczej w oparciu o numer Karty
oraz Indywidualne dane uwierzytelniające. Bank
stosuje Silne uwierzytelnianie – jeżeli wymagają
tego względy bezpieczeństwa lub przepisy
prawa.

§24
1. Bank ma prawo do zmiany Regulaminu
z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę
uznaje się jedną z niżej wymienionych:
a) wprowadzenie nowych oraz zmianę
powszechnie obowiązujących przepisów
prawa związanych z oferowaniem
i obsługą Karty, wskutek których
zachodzi potrzeba uwzględnienia tych
zmian i dostosowania Regulaminu,

§24
1. Bank ma prawo do zmiany Regulaminu
z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę
uznaje się jedną z niżej wymienionych:
a) wprowadzenie nowych oraz zmianę
powszechnie obowiązujących przepisów
prawa związanych z oferowaniem
i obsługą Karty, wskutek których
zachodzi potrzeba uwzględnienia tych
zmian i dostosowania Regulaminu,

Numeracja pozostałych punktów ulega aktualizacji.
Dostosowanie zapisów do obowiązków wynikających z Ustawy
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz do
Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 2018/389 z dnia 27
listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do
regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego
uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych
standardów komunikacji (dalej: RTS).
Doprecyzowanie istniejących zapisów w części dotyczącej
uwierzytelnienia Użytkownika wykonującego transakcję przy
użyciu Karty.
Zmiana numeracji punktu.
Dostosowanie zapisów do obowiązków wynikających z Ustawy
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz do
Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 2018/389 z dnia 27
listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do
regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego
uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych
standardów komunikacji (dalej: RTS).
Wprowadzenie procedury silnego uwierzytelniania Użytkownika
dla elektronicznych transakcji płatniczych przy użyciu Karty.

VII. Odpowiedzialność stron

6.

Brak zapisu

§23 ust. 5
W przypadku, gdy Bank nie wymaga Silnego
uwierzytelniania, Użytkownik nie ponosi
odpowiedzialności za nieautoryzowane
Transakcje płatnicze, chyba że działał umyślnie.
W przypadku gdy Odbiorca lub dostawca
Odbiorcy nie akceptują Silnego Uwierzytelniania
Użytkownika, odpowiadają oni za szkody
poniesione przez dostawcę płatnika.

§24
1. Bank ma prawo do zmiany Regulaminu
z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę
uznaje się jedną z niżej wymienionych:
a) wprowadzenie nowych oraz zmianę
powszechnie obowiązujących przepisów
prawa związanych z oferowaniem
i obsługą Karty, wskutek których
zachodzi potrzeba uwzględnienia tych
zmian i dostosowania Regulaminu,
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Dostosowanie zapisów do obowiązków wynikających z Ustawy
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz do
Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 2018/389 z dnia 27
listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do
regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego
uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych
standardów komunikacji (dalej: RTS).
Wprowadzenie procedury silnego uwierzytelniania Użytkownika
dla elektronicznych transakcji płatniczych przy użyciu Karty.

