
Szanowni Klienci! 

Beskidzki Bank Spółdzielczy informuje o zmianach wprowadzanych z dniem 19.04.2021r. w: 

1) „Regulaminie rachunków bankowych w złotych i w walutach wymienialnych dla podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą i innych jednostek organizacyjnych”, 

2) „Regulaminie kart płatniczych VISA Business Debetowa Beskidzkiego Banku Spółdzielczego”, 
3) „Regulaminie kart kredytowych Visa Beskidzkiego Banku Spółdzielczego dla podmiotów 

gospodarczych”. 

Powyższe zmiany wynikają ze zmian w produktach Banku i podwyższenia poziomu świadczenia usług 
przez Bank. 

 

Wprowadzone zmiany są następujące: 

1)  Regulamin rachunków bankowych w złotych i w walutach wymienialnych dla podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą i innych jednostek organizacyjnych: 

 w § 2 pkt 73 zaktualizowano definicję środków dostępu, nadając jej następujące brzmienie: 
„73)środki dostępu – identyfikator Użytkownika, hasło aktywacyjne, hasło Użytkownika, kod 
PIN, odcisk palca (za pomocą skanera linii papilarnych), identyfikacja twarzy (Face ID), kod 
uwierzytelnienia i kod SMS oraz Powiadomienia Push dostarczane w formie elektronicznej, 
umożliwiające uwierzytelnianie Użytkownika i autoryzacje transakcji płatniczych i innych 
dyspozycji w usłudze bankowości elektronicznej;” 

 w § 81 ust. 1 i w § 85 ust. 9 wprowadzono zapisy dotyczące identyfikacji twarzy dla 
użytkowników bankowości elektronicznej (tzw. Face ID): 
§ 81 ust. 1 : „Zlecenia płatnicze dotyczące transakcji płatniczych składane w Systemie eBO, 
autoryzowane są poprzez użycie kodu jednorazowego lub poprzez zatwierdzenie transakcji w 
eBO Token PRO, a w eBO Mobile PRO poprzez użycie wyłącznie kodu PIN lub poprzez użycie kodu 
PIN i dodatkowo Face ID lub poprzez użycie kodu PIN i dodatkowo poprzez odcisk palca przy 
użyciu skanera linii papilarnych, z zastrzeżeniem ust. 2 -3.” 
§ 85 ust. 9: „W przypadku blokady dostępu do eBO Mobile PRO wynikającej z podania błędnego 
kodu PIN lub błędnego logowania odciskiem palca lub Face ID, Użytkownik Systemu eBO w celu 
dalszego korzystania z eBO Mobile PRO powinien dokonać ponownej konfiguracji eBO Mobile 
PRO na danym urządzeniu. Blokada dostępu do eBO Mobile PRO na jednym urządzeniu 
mobilnym nie blokuje dostępu na innym. O zablokowaniu dostępu Bank poinformuje 
Użytkownika Systemu eBO za pośrednictwem komunikatu w eBO Mobile PRO.” 

2)  Regulamin kart płatniczych VISA Business Debetowa Beskidzkiego Banku Spółdzielczego: 

 w § 17 wprowadzono nowy ust. 3 w brzmieniu: 
„W przypadku dokonywania wypłaty gotówki lub płatności w punktach sprzedaży w dowolnej 
walucie unijnej innej niż waluta rachunku Klienta, Klientowi przesyłana jest wiadomość SMS na 
numer telefonu wskazany przez Klienta w Banku, informująca o łącznych opłatach za przeliczenie 
waluty, wyrażonych jako wartość procentowa marży w stosunku do najbardziej aktualnego 
referencyjnego kursu wymiany euro ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny. Powyższa 
wiadomość będzie wysyłana dla każdej waluty unijnej raz w miesiącu, po dokonaniu pierwszej 
transakcji w danej walucie. Informacja ta wysyłana jest w odniesieniu do każdej Karty wydanej 
do rachunku.” 

 w § 17 dotychczasowe ust. od 3 do 6uzyskały numerację od 4 do 7. 
 

3)  Regulamin kart kredytowych Visa Beskidzkiego Banku Spółdzielczego dla podmiotów 
gospodarczych: 

 po dotychczasowej treści § 25 dodano nowy ust. 7 w brzmieniu: 
„W przypadku dokonywania wypłaty gotówki lub płatności w punktach sprzedaży w dowolnej 
walucie unijnej innej niż waluta rachunku karty, Kredytobiorcy/Użytkownikowi karty przesyłana 
jest wiadomość SMS na numer telefonu wskazany przez Kredytobiorcę/Użytkownika karty  



w Banku, informująca o łącznych opłatach za przeliczenie waluty, wyrażonych jako wartość 
procentowa marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro 
ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny. Powyższa wiadomość będzie wysyłana dla każdej 
waluty unijnej raz w miesiącu, po dokonaniu pierwszej transakcji w danej walucie. Informacja ta 
wysyłana jest w odniesieniu do każdej karty wydanej do rachunku karty.” 

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Bankiem w dogodny dla Państwa sposób: 
telefonicznie na nr 33 815 79 34 lub 33 872 08 76, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
bs@bankbbs.pl lub w placówkach Banku. 

 

mailto:bs@bankbbs.pl

