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I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Regulamin określa warunki, na jakich Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy zwany dalej 

Bankiem udostępnia klientom w ramach prowadzonego rachunku bankowego usługę powiadamiania 
o zmianie stanu rachunku wraz z możliwością przesyłania przelewów zwaną dalej SMS Bankingiem. 

2. Szczegółowy zakres funkcjonalny usługi podany jest w „ Instrukcji użytkowania systemu SMS 
Banking w BSZŁ w Łęczyca” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednio 
regulaminy rachunków, dla których uaktywniony jest SMS Banking, powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny i prawo bankowe. 

 
§ 2 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
1) Bank - Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy wraz z Oddziałami, 
2) rachunek - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Unikonto , rachunek bieżący, 
3) posiadacz rachunku – posiadacz / współposiadacz rachunku, z którym Bank zawarł umowę o 

prowadzenie rachunku, 
4) saldo rachunku - stan środków pieniężnych na rachunku wykazywany na koniec dnia operacyjnego, 
5) wolne środki - środki na rachunku, tj. środki pieniężne płatne na każde żądanie, powiększone o środki 

z tytułu udzielonego kredytu w rachunku (limitu), 
6) rezydent - osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej, 
7) taryfa opłat i prowizji - obowiązująca w Banku „Taryfa opłat i prowizji bankowych „ , 
8) pełnomocnik - osoba posiadająca pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem, 
9) dyspozycja - dyspozycja posiadacza rachunku odnośnie uaktywnienia usługi SMS Banking , 
10) rezygnacja - rezygnacja posiadacza rachunku z usługi SMS Banking , 
11) zmiana - dyspozycja zmiany dotycząca usługi SMS Banking złożona przez posiadacza rachunku, 
12) system SMS - system obsługujący w Banku usługę SMS Banking, 
13) obsługa SMS - czynności związane z przyjmowaniem dyspozycji uaktywniania usługi SMS, zmianą 

dyspozycji i anulowaniem usługi SMS Ranking , 
14) Identyfikator Klienta – numer nadawany posiadaczowi podczas udostępniania aktywnych funkcji serwisu SMS 

, 
15)  Kod PIN - sześciocyfrowy kod nadawany losowo przez Bank, służący wraz z numerem Klienta do identyfikacji 

posiadacza. 
 

§ 3 
1. Usługa SMS Banking polega na: 

a) automatycznym przesyłaniu na telefon komórkowy posiadacza rachunku komunikatu SMS 
informującego o saldzie jego rachunku i/lub wolnych środkach na rachunku. 

b) automatycznym przesyłaniu na telefon komórkowy posiadacza rachunku komunikatu SMS 
informującego o zmianie salda jego rachunku . 

c) realizowaniu przesłanych przez posiadacza rachunku za pośrednictwem komunikatu SMS 
dyspozycji przelewu środków. 
 

II. Uaktywnienie usługi SMS 
 

§ 4 
1. Warunkiem korzystania przez posiadacza rachunku z SMS Bankingu jest złożenie w placówce Banku 

prowadzącym jego rachunek pisemnej dyspozycji uaktywnienia usługi do prowadzonego przez Banku 
rachunku bankowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  



2. Dyspozycja podpisana przez posiadacza rachunku i przyjmującego pracownika Banku jest 
traktowana jak umowa zawarta przez posiadacza rachunku z Bankiem i stanowi dokument na 
podstawie, którego Bank wprowadza do systemu informatycznego dane umożliwiające uruchomienie 
usługi. 

3. Uaktywnienie usługi następuje w czasie do 3 dni roboczych po dniu, w którym prawidłowo wypełniona 
dyspozycja została przyjęta przez Bank. 
 

§ 5 
        Regulamin stanowi integralną część dyspozycji i jest wiążący dla obu stron. 
 

§ 6 
1. Złożenie przez posiadacza rachunku pisemnej dyspozycji uaktywnienia usługi SMS Banking jest 

równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu. 
2. Posiadacz rachunku składający dyspozycję jest zobowiązany okazać pracownikowi Banku dokument 

tożsamości ze zdjęciem. 
3. Dyspozycje złożone przez posiadaczy rachunków bieżących podpisują osoby upoważnione do 

składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 
4. Jeżeli rachunek jest rachunkiem wspólnym, dyspozycję może złożyć każdy ze współposiadaczy. 
5. Przekazywanie informacji o stanie salda i/lub wolnych środkach na rachunku następuje na numer 

telefonu komórkowego wskazany przez posiadacza rachunku w dyspozycji.  
6. Jeżeli posiadacz rachunku korzysta z funkcji składania przelewów za pośrednictwem SMS zostaje 

mu wydany identyfikator oraz poufny kod PIN służący do autoryzowania dyspozycji. 
 

III. Terminy realizacji dyspozycji 
 

§ 7 
1. Zakres i rodzaj możliwych do wysłania informacji SMS do Klienta: 

1) W trybie „aktywnym” usługi SMS Banking:  
a) informacje o stanie rachunku 
b) przelewy z rachunku na wcześniej zdefiniowane rachunki odbiorców 
c) informacje o predefiniowanym rachunku beneficjenta 
d) wykaz ostatnio przeprowadzonych operacji (max 5) 

2) W trybie „pasywnym” usługi SMS Banking: 
a) informacje o zrealizowaniu przelewu 
b) informacje o odrzuceniu przelewu 
c) informacje o zmianie salda-po każdej operacji na rachunku 
d) informacje o pojawieniu się debetu na rachunku 
e) informacje o zalogowaniu do CUI ( opcjonalnie – w przypadku uruchomienia usługi dostępu 

internetowego do rachunku ) 
f) automatyczne powiadamianie o saldzie rachunku (stała godz., dzień do wyboru)  

2. Rodzaj wysłanych informacji określony zostaje przez Klienta we wniosku o udostępnienie usługi. 
3. Bank ponosi odpowiedzialność za terminowe przekazywanie informacji z zastrzeżeniem postanowień 
§ 13. 
4. Bank realizuje przelewy przesłane przez posiadacza rachunku w dni robocze z wyłączeniem sobót w 

godzinach 7:00 do 16:00.  
Przelewy przesłane po wyznaczonych godzinach oraz przesłane w pozostałe dni są realizowane w 
następnym dniu roboczym. 

IV. Opłata za usługę SMS 
 

§ 8 



1. Bank pobiera opłatę za czynności związane z SMS Bankingiem w wysokości określonej w „Taryfie 
opłat i prowizji „ Banku. 

2. O zmianach dotyczących wysokości stawek pobieranych prowizji i opłat za czynności i usługi 
bankowe w trakcie trwania Umowy oraz datach ich wprowadzenia Bank zawiadamia Posiadacza 
rachunku w formie pisemnej, o ile Posiadacz nie uzgodni indywidualnie w Banku innej formy 
powiadamiania. 

3. Aktualna informacja o obowiązujących stawkach opłat i prowizji wywieszana jest na tablicy ogłoszeń 
w lokalach Banku. 

4. Bank pobiera opłatę za usługę SMS Banking bez odrębnej dyspozycji poprzez obciążenie rachunku. 
 V. Rezygnacja z usługi SMS 

 
§ 9 

1. Posiadacz rachunku może zrezygnować z usługi SMS Banking składając w Banku pisemną 
rezygnację. 

2. Bank zaprzestaje wysyłać SMS o stanie salda i/lub wolnych środkach na rachunku w drugim dniu 
roboczym po dniu złożenia rezygnacji. Dnia złożenia rezygnacji nie wlicza się do tego dwu dniowego 
okresu. 

  

 VI. Zmiana dyspozycji SMS 

 
§ 10 

1. Posiadacz rachunku może zmienić dyspozycję SMS w zakresie: 
– zmiany numeru telefonu komórkowego, 
– zmiany powiadomienia (dodanie/usunięcie powiadomienia), 
– udostępnienia/zablokowania możliwości składania dyspozycji SMS, 
– zmiany limitów, 
– zmiany listy odbiorców. 

2. Zmiana dyspozycji wymaga złożenia pisemnego zgłoszenia w Banku zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu  

3. Bank wysyła SMS na nowy numer telefonu, począwszy od drugiego dnia roboczego po dniu 
zgłoszenia zmiany, przy czym dnia zgłoszenia zmiany nie wlicza się do tego okresu. 

 
 

VII. Wypowiedzenie umowy 
 

§ 11 
1. Wypowiedzenie umowy rachunku wskazanego w dyspozycji jest równoznaczne z rezygnacją z usługi 

SMS w dniu wypowiedzenia. 
2. Likwidacja rachunku wskazanego w dyspozycji jest równoznaczna z rezygnacją z usługi SMS w dniu 

likwidacji rachunku. 
3. Bank może zrezygnować ze świadczenia usługi SMS w terminie i na zasadach obowiązujących w 

związku z wypowiedzeniem rachunku, dla którego uaktywniony jest SMS. 
 

§ 12 
1. O zakresie zmian wprowadzonych do niniejszego regulaminu Bank zawiadomi Posiadacza rachunku 

korzystającego z usługi SMS Banking w formie pisemnej, o ile Posiadacz nie uzgodni indywidualnie 
w Banku innej formy powiadamiania. 

2. Posiadacz rachunku w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian do Regulaminu może złożyć w 
placówce Banku lub przesłać drogą korespondencyjną pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia 
tych zmian. Nie złożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją zmian w Regulaminie. 



3. Złożenie przez posiadacza rachunku oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, powoduje rozwiązanie 
umowy o uaktywnienie usługi SMS w terminie 30 dni od dnia wpływu oświadczenia do Oddziału 
Banku. 

 
 

VIII. Postanowienia końcowe 
 

§ 13 
1. Bank nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikłe z uzyskania przez osobę postronną 

informacji o stanie środków na rachunku poprzez system SMS Banking w przypadku podania przez 
Klienta błędnego numeru telefonu, utraty telefonu lub karty SIM. 

2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikłe z uzyskania przez osobę postronną 
poufnego kodu PIN przekazanego Użytkownikowi. 

3. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Banku, Bank ma 
prawo czasowo zawiesić dostęp do usługi SMS Banking. Okres czasowego zawieszenia dostępu nie 
będzie dłuższy niż czas konieczny do usunięcia powstałych nieprawidłowości. 

4. Reklamacje dotyczące usługi posiadacz rachunku składa w formie pisemnej w placówce Banku. 
5. Bank rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od daty jej złożenia. 
6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu usługi wynikające z winy operatora 

sieci telefonii komórkowej za pośrednictwem, którego komunikaty SMS są wysyłane i przyjmowane 
oraz operatora obsługującego telefon na numer, którego wysyłany jest komunikat lub, z którego 
wysłano komunikaty SMS. 

 
 
 


