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Regulamin świadczenia usługi Korporacyjnego i Indywidualnego Rachunku 

Internetowego przez Bank Spółdzielczy w Gorzycach 

I. Postanowienia ogólne 
§ 1 

„Regulamin świadczenia usługi Korporacyjnego i Indywidualnego Rachunku Internetowego przez Bank Spółdzielczy w 

Gorzycach” zwany dalej „Regulaminem” określa warunki świadczenia usługi Korporacyjnego i Indywidualnego Rachunku 

Internetowego dla Posiadaczy/Klientów rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunków bieżących i rachunków 

pomocniczych. Usługa Korporacyjnego i Indywidualnego Rachunku Internetowego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach 

będzie zwana dalej Systemem KIRI BS lub Systemem. 

§ 2 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Autoryzacja – wyrażenie przez Użytkownika zgody na wykonanie transakcji płatniczej, 

2) Bank - Bank Spółdzielczy w Gorzycach, 

3) Beneficjent/Odbiorca – Posiadacz rachunku/Klient będący zamierzonym odbiorcą środków stanowiących przedmiot 

transakcji płatniczej, 

4) Certyfikat – indywidualny dla każdego Użytkownika certyfikat SSL zapewniający poufność i integralność transmisji 

danych oraz zapewnienie uwierzytelnienia. Ważne jest sprawdzanie przez klienta daty ważności certyfikatu. Gdy 

certyfikat straci ważność zostanie zablokowany dostęp dla systemu bankowości internetowej KIRI BS.  

Certyfikaty posiadają 5-letni okres ważności, 

5) Dzień roboczy – dzień, w którym Bank zleceniodawcy lub beneficjenta prowadzi działalność wymaganą do 

dokonania transakcji płatniczej, 

6) Dyspozycja – jest to zlecenie osoby fizycznej/podmiotu wykonania transakcji płatniczej lub inne czynności, 

7) Elektroniczna karta kodów - karta kodów w formie elektronicznej zaszyfrowanej, 

8) Hasło dostępu do systemu - ustalany przez Użytkownika podczas procesu aktywacji ciąg od 6 do 16 znaków, służący 

wraz z Identyfikatorem Użytkownika do identyfikacji Użytkownika w Systemie, 

9) Hasło do certyfikatu klienta – hasło umożliwiające wgranie certyfikatu SSL Użytkownika do przeglądarki 

internetowej, 

10) Hasło do elektronicznej karty kodów – hasło do uruchomienia karty kodów w formie elektronicznej zaszyfrowanej, 

11) Identyfikator Użytkownika – indywidualny dla każdego Użytkownika ciąg znaków składający się z  liter i cyfr 

nadawanych przez Bank podczas udostępniania Systemu. Identyfikator Użytkownika, Certyfikat użytkownika wraz z 

Hasłem dostępu do Systemu służy do identyfikacji Użytkownika w Systemie KIRI BS, 

12) Jednorazowe hasło dostępu do systemu – hasło generowane przez Bank do jednokrotnego zalogowania się do systemu 

wraz z Identyfikatorem Użytkownika do identyfikacji Użytkownika w Systemie i wprowadzeniu własnego hasła 

dostępowego do systemu przez Użytkownika, 

13) KIRI BS – system umożliwiający samoobsługowy dostęp do rachunków bankowych Posiadacza/Klienta rachunku 

oraz dostęp do innych produktów za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej, 

14) Klient – podmiot, który zawarł z Bankiem Umowę, 

15) Kod jednorazowy – ustalony ciąg znaków, przewidziany do jednokrotnego użycia w celu zatwierdzenia operacji 

Użytkownika w systemie KIRI BS, 

16) NRB – Numer Rachunku Bankowego – polski standard określający sposób numeracji rachunków bankowych, 

17) Numer telefonu komórkowego – numer telefonu komórkowego Użytkownika, na który mają być przekazywane 

informacje SMS przez Bank, 



 2 

18) Posiadacz rachunku/Klient – Posiadacz rachunku bankowego (osoba fizyczna lub podmiot), który zawarł z Bankiem 

umowę rachunku bankowego, 

19) Pełnomocnik – osoba działająca na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Posiadacza/Klienta, 

20) Rachunek bankowy – rachunek rozliczeniowy (bieżący, pomocniczy) oraz rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy,  

21) Rachunek bieżący – rachunek rozliczeniowy, przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych oraz wykonywania 

przez Posiadacza rachunku/Klienta transakcji płatniczych, 

22) Rachunek pomocniczy – rachunek rozliczeniowy, przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych na określony 

cel oraz wykonywania przez Posiadacza rachunku / Klienta transakcji płatniczych, 

23) SMS ECOD - system obsługujący usługę SMS w Banku, 

24) SMS (Short Message Service) – komunikat tekstowy transmitowany w sieci telefonów komórkowych na warunkach 

określonych przez operatora sieci, 

25) Taryfa opłat i prowizji - obowiązująca w Banku  „Tabela opłat i prowizji za czynności bankowe w BS Gorzyce” lub 

„Tabela opłat i prowizji dla posiadaczy ROR w BS Gorzyce”, 

26) Transakcja płatnicza – zainicjowana przez Posiadacza rachunku / Klienta wpłata, transfer lub wypłata środków 

pieniężnych, 

27) Umowa – umowa rachunku bankowego wraz z aneksem o udostępnienie systemu KIRI BS zawarta pomiędzy 

Posiadaczem/Klientem, a Bankiem, 

28) Użytkownik – Posiadacz rachunku/Klient lub Pełnomocnik posiadający dostęp do rachunku bankowego w systemie 

KIRI BS, 

29) Zleceniodawca/ Płatnik – osoba fizyczna / podmiot, zlecająca dokonanie transakcji płatniczej. 

                                                                                     § 3 

1. System KIRI BS polega na udostępnieniu dostępu do rachunku bankowego drogą internetową.  

2. Funkcjonalność systemu KIRI BS może być zróżnicowana dla poszczególnych Użytkowników, w zależności od wniosku 

i potrzeb Użytkownika. Aktualny zakres funkcjonalności Systemu znajduje się na stronie internetowej Banku -  

www.bsgorzyce.pl .  

II. Udostępnienie systemu bankowości internetowej  
§ 4 

1. System bankowości internetowej KIRI BS udostępniany jest na podstawie złożonego wniosku przez Posiadacza rachunku 

/Klienta w dowolnej placówce Banku oraz zawarciu aneksu do umowy rachunku. 

2. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. 

3. Osobami uprawnionymi do zawarcia aneksu o udostępnienie systemu bankowości internetowej są: 

a) posiadacz/współposiadacz/klient rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku bieżącego lub rachunku 

pomocniczego.  

b) przedstawiciel ustawowy - w przypadku udostępniania systemu bankowości internetowej KIRI BS dla osoby 

małoletniej, która ukończyła 13 lat i nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 3 na postawie zawartego aneksu oraz wniosku otrzymują Identyfikator Użytkownika. 

5. Dyspozycje dotyczące Systemu KIRI BS dla danego Identyfikatora Użytkownika udostępnionego do rachunku, o którym 

mowa w § 2 pkt. 28) może składać wyłącznie Użytkownik. 

§ 5 

1. Użytkownik ma dostęp za pośrednictwem Systemu wyłącznie do rachunków, do których posiada stosowne uprawnienia.  

2. Kolejne rachunki mogą być udostępniane w Systemie KIRI BS na podstawie wniosku aktualizacyjnego i po podpisaniu 

aneksu do Umowy rachunku. 

3. Dostęp do tych samych rachunków bankowych może mieć więcej niż jeden Użytkownik. 
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III. Zasady korzystania z systemu bankowości internetowej  
§ 6 

1. Po zawarciu aneksu do umowy rachunku bankowego Bank nadaje każdemu Użytkownikowi Systemu KIRI BS Identyfikator 

Użytkownika, Certyfikat Użytkownika oraz przekazuje Użytkownikowi kopertę z jednorazowym hasłem dostępowym do 

rachunku, kartą kodów, hasłem do certyfikatu klienta oraz hasłem do elektronicznej karty kodów.  

2. Bank zobowiązuje się do zapewnienia Posiadaczowi rachunku/Klientowi lub Pełnomocnikowi dostępu do Systemu KIRI BS 

lub wprowadzenia zmian aktualizacyjnych w ciągu 7 dni roboczych od złożenia wniosku. Identyfikator Użytkownika, 

Certyfikat Użytkownika, jednorazowe hasło dostępowe do rachunku, kartę kodów, hasło do certyfikatu klienta oraz hasło do 

elektronicznej karty kodów są odbierane przez Użytkowników w placówkach Banku. 

§ 7 

1. Aktywacja dostępu do Systemu KIRI BS obejmuje zalogowanie się przez Użytkownika do Systemu na stronie internetowej 

www.bsgorzyce.pl – zakładka „Bankowość Internetowa (KIRI BS)”. 

2. Dostęp do strony logowania można uzyskać: 

a) uruchamiając przeglądarkę Firefox zainstalowaną na pendrivie otrzymanym w Banku, z wgranym przez Bank 

wymaganym certyfikatem, 

b)  wgrywając własnoręcznie wydany przez Bank Certyfikat Użytkownika na pendrivie do przeglądarki internetowej 

zainstalowanej na komputerze Użytkownika.  

3. Zalogowanie do Systemu  składa się z następujących kroków: 

a) podanie Identyfikatora Użytkownika oraz jednorazowego hasła dostępowego, 

b) ustalenie przez Użytkownika Hasła dostępu do Systemu i zatwierdzenie kodem jednorazowym z karty kodów, 

c) uaktywnienie dostępu do Systemu KIRI BS nastąpi pod warunkiem stwierdzenia prawidłowości złożonych danych. 

4. Numer telefonu komórkowego operatora GSM, o którym mowa w § 2 pkt. 17), dedykowany jest do otrzymywania Kodów 

jednorazowych oraz informacji z Banku i jest wskazywany przez Użytkownika KIRI BS w trakcie wypełniania wniosku o 

udostępnienie/aktualizację rachunku internetowego  lub zmiany aktualnego numeru telefonu za pośrednictwem Systemu KIRI 

BS i zatwierdzeniu kodem jednorazowym.  

§8 

1. System bankowości internetowej KIRI BS umożliwia w szczególności dysponowaniem środkami na rachunku bankowym 

oraz uzyskiwaniem informacji o saldzie rachunku.  

2. System bankowości internetowej KIRI BS jest dostępny przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Bank zastrzega 

sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Systemu w związku z koniecznością przeprowadzania okresowej 

konserwacji, a także z innych przyczyn niezależnych od Banku.  

3. Informacje o ograniczaniu lub zmianie na czas określony lub nieokreślony funkcjonalności Systemu oraz o zmianach zasad 

autoryzacji dyspozycji, Bank udostępnia Użytkownikom za pośrednictwem wiadomości w Systemie. 

IV. Identyfikacja, autoryzacja i realizacja dyspozycji za 
pośrednictwem systemu KIRI BS 

§ 9 

1. Identyfikacja Użytkownika podczas logowania do Systemu KIRI BS obejmuje następujące czynności: 

a) sprawdzenie przez System poprawności Certyfikatu Użytkownika, 

b) podanie poprawnego Identyfikatora Użytkownika, 

c) podanie Hasła dostępu do Systemu. 

2. Poprawna identyfikacja Użytkownika, o której mowa w ust. 1. umożliwia Użytkownikowi dostęp do informacji  o 

rachunkach Klienta udostępnionych w ramach Systemu KIRI BS i powoduje dołączenie danych identyfikujących Użytkownika 

do każdej dyspozycji złożonej za pośrednictwem Systemu. 
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3. Błędna identyfikacja Użytkownika poprzez trzykrotne wprowadzenie błędnego Hasła dostępu do Systemu podczas 

logowania do Systemu KIRI BS, powoduje automatyczne zablokowanie dostępu na 15 minut, po ponownym trzykrotnym 

wprowadzeniu błędnego Hasła dostępu do Systemu Użytkownik jest blokowany całkowicie. Licznik prób błędnego podania 

hasła jest zerowany po poprawnym zalogowaniu się. 

§ 10 

1. Autoryzacja dyspozycji składanych przez Użytkownika za pośrednictwem Systemu KIRI BS obejmuje: 

a) potwierdzenie wykonania dyspozycji poprzez wybranie przycisku „Potwierdź” – w przypadku gdy  dyspozycja nie 

wymaga autoryzacji poprzez podanie Kodu jednorazowego (np. korzystanie z podpisanego szablonu zlecenia) lub 

b) potwierdzenie wykonania dyspozycji poprzez wybranie przycisku „Potwierdź” i poprzez podanie poprawnego kodu 

jednorazowego,  gdy dana dyspozycja wymaga autoryzacji poprzez podanie kodu jednorazowego. 

2. Każda dyspozycja wykonywana w ramach Systemu KIRI BS, która powoduje zmianę w stanie środków pieniężnych na 

rachunkach bankowych składana jest przez Użytkownika zgodnie z zasadami autoryzacji, o których mowa w ust. 1. 

3. Bank weryfikuje autoryzację Użytkownika podczas składania dyspozycji poprzez: 

a) sprawdzenie poprawności danych podanych przez Użytkownika podczas logowania do Systemu, o których mowa w § 9, 

b) weryfikację czynności wykonanych przez Użytkownika, o których mowa w ust. 1. litera. a) – w przypadku gdy dana 

dyspozycja została uznana przez Bank jako nie wymagająca autoryzacji poprzez podanie kodu jednorazowego, 

c) weryfikację poprawności kodu jednorazowego udostępnionego przez Bank i podanych przez Użytkownika w przypadku 

gdy dana dyspozycja wymaga autoryzacji przez podanie kodu jednorazowego. 

4. Bank dostarcza Kody jednorazowe Użytkownikowi: 

a) w formie karty kodów zawierającą 50 kodów jednorazowych wydawanych przez Bank w formie papierowej oraz 

dodatkowo w formie elektronicznej w placówce Banku w przypadku dostarczenia nośnika pendrive przez Klienta, 

b) w formie SMS na wskazany wcześniej przez Użytkownika i zarejestrowany w systemie informatycznym Banku numer 

telefonu komórkowego operatora GSM  w przypadku użytkowników systemu SMS ECOD. 

5. Kod jednorazowy, o którym mowa w ust. 4. litera b) jest ważny 10 minut liczonych od momentu złożenia dyspozycji w 

KIRI BS. Kod jednorazowy jest generowany do złożonej dyspozycji i może posłużyć do autoryzacji wyłącznie tej dyspozycji.  

6. W przypadku trzykrotnego podania błędnego kodu jednorazowego do zatwierdzenia danej dyspozycji, Użytkownik zostaje 

wylogowany z Systemu KIRI BS.  

7. Dyspozycje przelewu wymagają każdorazowo potwierdzenia kodem jednorazowym, z wyjątkiem korzystania z szablonów 

wcześniej potwierdzonych za pomocą kodów jednorazowych. 

§ 11 

1. Użytkownik za pomocą Systemu może składać dyspozycje przewidziane niniejszym Regulaminem oraz wynikające z 

zawartych z Bankiem umów. 

2. Realizacja dyspozycji składanych przez System bankowości internetowej KIRI BS odbywa się na drodze elektronicznej, 

przy czym Użytkownik zobowiązuje się do stosowania zasad identyfikacji i autoryzacji obowiązujących dla Systemu. 

3. Każda dyspozycja złożona przez użytkownika Systemu KIRI BS za pośrednictwem tego Systemu i poprawnie 

zautoryzowana nie może być kwestionowana. 

4. Bank przyjmuje dyspozycje Klienta, przy czym:  

a) zlecenia płatnicze otrzymane do godziny 16.00 są księgowane na rachunku Klienta i wysłane do banku odbiorcy w dniu 

otrzymania przez Bank zlecenia, jeśli to jest dzień roboczy Banku, 

b) zlecenia płatnicze otrzymane po godz. 16.00 oraz w dni wolne od pracy w Banku są księgowane na rachunku Klienta i 

wysłane do banku odbiorcy w następnym dniu roboczym Banku. 

Wyjątek stanowi zlecenie płatnicze z odroczoną datą płatności, dla którego dopuszcza się złożenie dyspozycji odwołania 

zlecenia płatniczego do momentu otrzymania tego zlecenia przez Bank, tj. nie później niż do końca dnia roboczego 

poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia rachunku. 
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5. Dyspozycje składane za pośrednictwem Systemu bankowości internetowej KIRI BS mogą dotyczyć wyłącznie rachunków 

oraz usług bankowych, którymi dany Użytkownik dysponuje za pośrednictwem Systemu. 

6. W przypadku braku wolnych środków na rachunku dla realizacji zlecenia, zlecenie to oczekuje w Systemie na  wolne środki 

nie dłużej niż 3 dni po dniu wskazanym jako data realizacji zlecenia wskazanego przez Użytkownika. 

7.W przypadku braku wolnych środków na rachunku do realizacji zlecenia po upływie okresu,  o którym mowa w ust. 6, 

System automatycznie odrzuca zlecenie. 

8.  Klient otrzymuje informację o odrzuceniu zlecenia o którym mowa w ust. 7 w Systemie po zalogowaniu się do rachunku 

bankowego. 

§ 12 

1. Warunkiem realizacji zlecenia płatniczego z odroczoną datą płatności jest posiadanie wystarczających środków  pieniężnych 

na rachunku bankowym, z którego będzie dokonywane zlecenie płatnicze w dniu realizacji płatności. 

2. W przypadku rozwiązania Umowy, złożone wcześniej poprzez KIRI BS zlecenia płatnicze z odroczoną datą płatności nie 

zostaną zrealizowane. 

3. Przyjęcie dyspozycji złożonej poprzez System, Bank potwierdza w formie informacji dostarczonej poprzez System. 

4. Za podstawę identyfikacji przy wykonaniu transakcji płatniczych z wykorzystaniem rachunku bankowego przyjmuje się 

numer rachunku w standardzie NRB będący unikatowym identyfikatorem. 

5. Zlecenie płatnicze uznaje się za wykonane na rzecz właściwego odbiorcy jeżeli zostało wykonane zgodnie z unikatowym 

identyfikatorem bez względu na dostarczone przez Posiadacza rachunku/Klienta inne informacje dodatkowe. 

6. Bank realizuje dyspozycje składane poprzez System na zasadach określonych w regulacjach właściwych produktów i usług, 

których dyspozycja dotyczy. 

§ 13 

1. Bank zastrzega sobie możliwość wdrożenia ograniczeń w korzystaniu z pełnej funkcjonalności Systemu wobec wybranej 

grupy Użytkowników. 

2. O wprowadzonych ograniczeniach Bank poinformuje Użytkowników za pośrednictwem opcji Wiadomości w Systemie z 

wyprzedzeniem, co najmniej 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty wdrożenia przedmiotowych ograniczeń. 

V. Zasady odpowiedzialności 
§ 14 

1. Bank zobowiązuje się do: 

a) zachowania poufności wszystkich danych służących do identyfikacji i autoryzacji, którymi posługuje się Użytkownik 

Systemu KIRI BS, 

b) zapewnienia Użytkownikowi dostępu za pośrednictwem KIRI BS do bieżących informacji o rachunkach w sposób 

umożliwiający stałe monitorowanie transakcji dokonywanych na tych rachunkach oraz wskazanie transakcji podejrzanych. 

2. Bank odpowiada wyłącznie za udowodnione straty Posiadacza/Klienta rachunku, spowodowane przez nieprawidłowe lub 

nieterminowe realizowanie przez Bank dyspozycji, chyba że są następstwem okoliczności, za które Bank nie ponosi 

odpowiedzialności lub powstały z winy innych jednostek niż Bank uczestniczących w realizacji dyspozycji. 

3. Bank ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki zrealizowania transakcji przez osoby trzecie, po złożeniu przez 

użytkownika Systemu KIRI BS dyspozycji blokady dostępu do tego Systemu, począwszy od  pisemnego potwierdzenia przez 

Bank - w przypadku gdy dyspozycję złożono w placówce Banku. 

4. Bank ponosi odpowiedzialność za ochronę poufności danych Użytkownika służących do identyfikacji i autoryzacji za 

pośrednictwem Systemu KIRI BS tylko wówczas, gdy Użytkownik posługuje się tymi danymi zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym Regulaminie. 

§ 15 

1. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania Systemu KIRI BS oraz szkody z tym związane,                        
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w następujących przypadkach: 

a) umożliwienia przez Użytkownika dostępu osobom trzecim do Identyfikatora Użytkownika lub innych danych służących 

identyfikacji i autoryzacji, 

b) nie powiadomienia Banku przez Użytkownika o stracie, kradzieży lub nadużyciu danych służących do identyfikacji i 

autoryzacji, 

c) nie powiadomienia Banku przez Użytkownika o incydencie technicznym, lub innej awarii związanej z wykorzystaniem 

danych służących do identyfikacji i autoryzacji, lub która może zagrozić bezpieczeństwu Systemu KIRI BS, jeżeli brak 

takiego powiadomienia miał wpływ na powstanie lub wysokość szkody. 

2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) niezrealizowane dyspozycje z winy Użytkownika np. w przypadku nieprawidłowych lub niepełnych informacji 

dotyczących numeru rachunku odbiorcy oraz tytułu płatności, w związku z którym następuje przekaz lub rozliczenie, 

b) szkodę spowodowaną opóźnieniem w przesłaniu do Użytkownika przez operatorów sieci GSM komunikatów SMS 

nadanych przez Bank, 

c) zrealizowanie dyspozycji przekazanej za pośrednictwem Systemu bankowości internetowej KIRI BS przez osoby 

nieuprawnione, chyba że realizacja dyspozycji nastąpiła bez wiedzy Użytkownika Systemu KIRI BS, 

d) skutki błędnie wydanej przez Użytkownika Systemu bankowości internetowej KIRI BS dyspozycji, 

e) szkodę poniesioną przez Użytkownika wskutek nieprzestrzegania przez użytkownika Systemu KIRI BS zapisów, o 

których mowa w niniejszym Regulaminie. 

3. Bank nie kontroluje środowiska komputerowego użytkownika Systemu bankowości internetowej, zaleca się jednak, aby 

użytkownik tego Systemu upewnił się, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne. Użytkownicy Systemu KIRI BS 

zobowiązani są do stosowania aktualnych zaleceń Banku w zakresie bezpieczeństwa transakcji internetowych w celu ochrony 

przed szczególnymi zagrożeniami powodowanymi poprzez łączenie się z siecią internetową. Zalecenia te prezentowane są 

przez Bank na stronie internetowej Banku www.bsgorzyce.pl, w części dotyczącej Systemu. 

4. Bank nie gwarantuje poprawności pracy Systemu KIRI BS i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku korzystania z 

Systemu w sposób niezgodny z zaleceniami udostępnionymi na stronie internetowej Banku - www.bsgorzyce.pl, w części 

dotyczącej Systemu. 

VI. Bezpieczeństwo 
§ 16 

1. Szczegółowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Systemu Bank udostępnia na stronie internetowej Banku 

www.bsgorzyce.pl, w części dotyczącej Systemu. 

2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń, o których mowa w ust.1 oraz wszelkich innych zaleceń i porad 

ostrzegawczych od chwili ich otrzymania od Banku lub udostępnienia ich Użytkownikowi podczas logowania do Systemu. 

3. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku w przypadku: 

a)  straty, kradzieży lub nadużycia danych służących do identyfikacji i autoryzacji za pośrednictwem Systemu, 

b) jakimkolwiek incydencie technicznym lub innej awarii związanej z korzystaniem z Systemu, która może zagrozić 

bezpieczeństwu tego Systemu. 

4. Użytkownik Systemu KIRI BS zobowiązany jest do kontrolowania rejestrowanej przez System daty ostatniego logowania i 

sprawdzania, czy nie nastąpiła próba logowania przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia, że nastąpiło naruszenie 

zabezpieczeń, użytkownik Systemu KIRI BS zobowiązany jest do zablokowaniu dostępu do tego Systemu. 

5. W przypadku ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia osobom trzecim danych wykorzystywanych do autoryzacji dyspozycji 

Użytkownik Systemu bankowości internetowej KIRI BS powinien natychmiast te dane zmienić lub dokonać blokady dostępu. 

6. W sytuacji konieczności zablokowania dostępu do Systemu bankowości internetowej KIRI BS, Użytkownik zobowiązany 

jest do złożenia stosownej dyspozycji pisemnie w placówce Banku. 
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§ 17 

1. Użytkownik zobowiązany jest do zapamiętania lub przechowywania Hasła dostępu do Systemu oraz innych danych 

służących do identyfikacji i autoryzacji w bezpiecznym miejscu. Hasło powinno mieć od 6 do 16 znaków. Użytkownik winien 

dokonywać okresowo zmiany hasła, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 

2. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w poufności wszystkich danych służących do jego identyfikacji i autoryzacji 

za pośrednictwem Systemu KIRI BS oraz nie ujawniania tych danych osobom trzecim (w tym małżonkowi, małżonce, 

członkowi rodziny, innej osobie bliskiej). 

3. Użytkownik, aby upewnić się, że rzeczywiście nawiązał połączenie z serwerem Banku powinien sprawdzić certyfikat 

serwera - serwer bankowy posiada certyfikat wydany przez BS Gorzyce, wystawiony dla serwera o nazwie iri.bsgorzyce.i-

bs.pl Chcąc zapewnić bezpieczeństwo transakcji internetowych Użytkownik powinien używać legalnego i zaktualizowanego 

oprogramowania oraz zabezpieczyć system komputerowy programem antywirusowym. 

4. Użytkownik Systemu zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania zlecanych dyspozycji. W przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia reklamacji w placówce Banku. 

5. Klient lub Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie, osobiście powiadamiać Bank o wszelkich zmianach dotyczących 

danych personalnych, oraz danych kontaktowych Użytkownika Systemu, poświadczając je odpowiednimi dokumentami. 

§ 18 

1. W przypadku, gdy Użytkownik zamierza odblokować dostęp lub otrzymać nowe jednorazowe hasło dostępowe do sytemu 

KIRI BS: 

a)  odblokowanie rachunku można zgłosić  telefonicznie w Centrali Banku, odblokowanie rachunku nastąpi po weryfikacji 

hasła telefonicznego ustanowionego przez Klienta oraz telefonicznej weryfikacji danych osobowych, 

b) wygenerowanie nowego hasła dostępowego do rachunku następuje po wypełnieniu odpowiedniego wniosku w placówce 

Banku, w wyniku którego Bank w terminie do 7 dni roboczych przekazuje Użytkownikowi kopertę z nowym 

jednorazowym hasłem dostępowym do rachunku, 

c) Użytkownik może zgłosić telefonicznie w Centrali Banku, prośbę o odblokowanie i wygenerowanie nowego hasła 

dostępowego do rachunku. Bank po dokonaniu weryfikacji Użytkownika na podstawie hasła telefonicznego ustanowionego 

przez Użytkownika przygotowuje kopertę z nowym jednorazowym hasłem dostępowym do rachunku, odblokowuje 

rachunek i przekazuje kopertę w terminie do 7 dni roboczych do placówki Banku obsługującej Użytkownika. 

2. W przypadku, gdy Użytkownik chce zmienić dotychczasowe dane niezbędne do otrzymywania kodów jednorazowych za 

pomocą usługi SMS ECOD na nowe dane, należy samodzielnie dokonać zmian za pośrednictwem Systemu KIRI BS. 

§ 19 

1. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności ze względów bezpieczeństwa, Bank może zablokować użytkownikowi 

Systemu  KIRI BS dostęp do tego Systemu. Bank może zaprzestać udostępniania Systemu KIRI BS z powodu zaistnienia 

ważnych okoliczności natury technologicznej lub bezpieczeństwa. 

2. Bank blokuje dostęp do rachunku w Systemie w przypadku zajęcia rachunku bankowego przez organy egzekucyjne oraz 

dokonuje odblokowania dostępu do rachunku w Systemie w przypadku realizacji zajęcia rachunku lub jego uchylenia. 

VII. Sposób rozwiązania umowy 
§ 20 

1. Posiadacz rachunku/Klient ma prawo w każdym czasie do rezygnacji z korzystania z Systemu, po złożeniu stosownego 

pisma w placówce Banku. Rezygnacja z korzystania z Systemu  nie powoduje rozwiązania z umowy rachunku bankowego.  

2. Rozwiązanie umowy rachunku bankowego na zasadach określonych w Umowie, powoduje automatyczne zaprzestanie 

świadczenia usługi przez Bank tj. udostępniania Systemu KIRI BS.  
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VIII. Opłaty 
§ 21 

1. Za czynności związane z wykonywaniem Umowy, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Taryfą opłat i prowizji.  

2. Posiadacz rachunku/Klient upoważnia Bank do pobierania z Rachunku należnych Bankowi opłat i prowizji z tytułu 

wykonywania Umowy. 

3. Wysokość opłat za usługę może ulec zmianie. Zmiana wysokości opłaty pobieranej za usługę nie stanowi zmiany 

niniejszego Regulaminu. 

4. Bank ma prawo do pobierania opłat przez obciążenie rachunku, a w przypadku braku środków pieniężnych na rachunku, 

jego Posiadacz rachunku/Klient zobowiązuje się do dokonania wpłaty gotówkowej. 

5. Aktualna informacja o obowiązujących stawkach opłat i prowizji jest dostępna w placówkach Banku oraz na jego stronie 

internetowej -  www.bsgorzyce.pl .  

IX. Reklamacje 
§ 22 

Reklamacje są składane na zasadach określonych w Umowie. 

X. Postanowienia końcowe 
§ 23 

Prawem właściwym, które stanowi podstawę stosunków Banku z Klientem przed zawarciem Umowy oraz prawem właściwym 

do zawarcia i wykonania Umowy jest prawo polskie. 

§ 24 

1. Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: 

wprowadzanie nowych lub zmiana przepisów prawa, dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązującym 

w Banku systemie informatycznym, zmiany w ofercie Banku, rozszerzenie, ulepszenie funkcjonalności istniejących usług lub 

rezygnacja z prowadzenia niektórych usług oferowanych w ramach zawartej z Klientem Umowy. 

2. Bank zawiadamia Klienta o zmianie Regulaminu poprzez ogłoszenie wiadomości o zmianie za pośrednictwem Systemu 

KIRI BS wyświetlanej podczas logowania do systemu, nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą wejścia w życie 

Regulaminu. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Klient nie złoży pisemnego oświadczenia o braku 

akceptacji wprowadzanych zmian, uważa się je za przyjęte. Klient ma prawo, przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, 

wypowiedzieć całość Umowy lub tylko jej część dotyczącą Systemu ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat.  

§ 25 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia regulaminów obowiązujących w Banku 

w stosunku do produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Systemu KIRI BS oraz ogólnie obowiązujące przepisy 

prawa. 

§ 26 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 29 października 2012 r. 

 

 

Z a r z ą d  B a n k u  


