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REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI   

WYCIĄGI  E-MAIL W  WARMIŃSKIM  BANKU  SPÓŁDZIELCZYM 
 

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 
1. „Regulamin świadczenia usługi wyciągi e-mail w 

Warmińskim Banku Spółdzielczym”, zwany dalej 
Regulaminem, obowiązuje w Warmińskim Banku 
Spółdzielczym, 11-042 Jonkowo, Plac 650-lecia Jonkowa 12, 
e-mail: centrala@wbs-jonkowo.pl, wpisanym przez Sąd 
Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy do rejestru 
przedsiębiorców pod numerem KRS 0000076432,  
NIP 739-030-42-71. 

2. Regulamin określa zasady świadczenia usługi wyciągi         
e-mail dla Posiadaczy rachunków. 

3. Warunkiem korzystania z usługi wyciągi e-mail jest 
wskazanie w Karcie Informacyjnej Posiadacza rachunku (KIP) 
adresu      e-mail jako kanału kontaktu z Bankiem, z 
zastrzeżeniem, że warunek ten nie dotyczy Posiadaczy 
rachunków, którzy mieli udostępnioną usługę wyciągi e-mail 
przed datą obwiązywania niniejszego Regulaminu. 

4. Bank wysyła wyciągi wyłącznie na adres e-mail wskazany        
w Karcie Informacyjnej Posiadacza rachunku (KIP)  jako adres 
e-mail do kontaktu z Bankiem. 

5. Zmiana adresu e-mail Posiadacza rachunku do kontaktu          
z Bankiem oznacza automatycznie zmianę adresu do 
wysyłania wyciągu e-mail, bez konieczności składnia przez 
Posiadacza rachunku odrębnej dyspozycji.  

 
§ 2. 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
1) adres e-mail – adres służący do przesyłania wiadomości 

tekstowych, jak i multimedialnych podany przez Posiadacza 
rachunku jako adres e-mail do kontaktu z Bankiem,  

2) adres e-mail Banku – wyciagi@wbs-jonkowo.pl, 
dedykowany adres poczty elektronicznej Banku do obsługi 
wyciągów e-mail; 

3) Bank – Warmiński Bank Spółdzielczy; 
4) certyfikat cyfrowy – wystawiony dla Banku przez Urząd 

Certyfikacji ,,cyfrowy dokument tożsamości”, który daje 
pewność odbiorcy wiadomości, że nadawca wiadomości jest 
tym za kogo się podaje i że przesłane informacje są 
autentyczne; 

5) hasło (ang. password) – ciąg znaków złożony minimalnie z 8 
i maksymalnie 10 liter (z wyłączeniem polskich znaków typu 
ĘęÓóĄąŚśŁłŻżŹźĆćŃń), cyfr lub innych znaków specjalnych 
oraz z zastrzeżeniem, że  hasło nie może składać się 
wyłącznie ze znaków specjalnych, musi zawierać dodatkowo 
przynajmniej jeden znak spośród cyfr lub liter, znane 
wyłącznie Posiadaczowi rachunku, niezbędne do otwarcia 
wyciągu e-mail w formacie PDF; 

6) Klient Indywidualny  – osoba fizyczna/osoby fizyczne,              
z którą/którymi Bank zawarł Umowę; 

7) Klient Instytucjonalny  – osoba fizyczna, osoba prawna albo 
jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, której 
ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, 
prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą, z którą 
Bank zawarł Umowę; 

8) modulo – indywidualny numer Posiadacza rachunku nadany 
przez Bank; 

9) placówka operacyjna / placówka Banku – jednostka 
organizacyjna (Oddział) lub komórka organizacyjna  (Filia) 
Banku, prowadząca bezpośrednią obsługę Klienta; 

10) Posiadacz rachunku – Posiadacz / Współposiadacz rachunku 
bankowego, z którym Bank zawarł Umowę o prowadzenie 
rachunku bankowego;  

11) Przedstawiciel ustawowy  – Przedstawiciel ustawowy 
Posiadacza rachunku, którym jest każdy z jego rodziców,  
o ile Posiadacz rachunku pozostaje pod ich władzą 
rodzicielską, a także ustanowiony przez sąd opiekuńczy 
opiekun lub kurator; 

12) rachunek bankowy – każdy rodzaj rachunku bankowego, 
prowadzonego przez Bank dla Posiadacza rachunku                  
z wyłączeniem rachunku kredytowego oraz lokaty typu 
overnight O/N; 

13) reklamacja – zgłoszenie zastrzeżenia dotyczącego usług 
świadczonych przez Bank skierowane do Banku przez 
Posiadacza rachunku; 

14) Regulamin rachunku bankowego – właściwy dla danego 
Klienta „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków 
bankowych dla Klientów Indywidualnych w Warmińskim 
Banku Spółdzielczym” lub „Regulamin otwierania  
i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów 
Instytucjonalnych w Warmińskim Banku Spółdzielczym”; 

15) Rzecznik Finansowy – osoba, do której zadań należy 
podejmowanie działań w zakresie ochrony Klientów  
podmiotów rynku finansowego, których interesy 
reprezentuje w myśl  Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji 
przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 
Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r.; 

16) Taryfa opłat i prowizji – obowiązująca w Banku 
odpowiednio „Taryfa opłat i prowizji  bankowych 
Warmińskiego Banku Spółdzielczego dla Klientów 
Indywidualnych” lub „Taryfa opłat i prowizji bankowych 
Warmińskiego Banku Spółdzielczego dla Klientów 
Instytucjonalnych”; 

17) trwały nośnik informacji – nośnik umożliwiający 
użytkownikowi przechowywanie adresowanych do niego 
informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez 
okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji  
i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji 
w niezmienionej postaci; 

18) Umowa – Umowa o prowadzenie rachunku bankowego; 
19) usługa wyciągi e-mail – usługa Banku świadczona dla 

zainteresowanych Posiadaczy rachunków drogą 
elektroniczną, w zakres której wchodzi tworzenie oraz 
przekazywanie dla Posiadacza rachunku wyciągów                    
z rachunków bankowych, zgodnie z zapisami art. 728 
Kodeksu cywilnego, w formie elektronicznej; 

20) ustawa o usługach płatniczych – ustawa z 19 sierpnia 2011 
roku o usługach płatniczych; 

21) wniosek – wniosek Posiadacza rachunku odnośnie aktywacji, 
zmiany oraz rezygnacji z usługi wyciągi e-mail; 

22) wyciąg bankowy / wyciąg – dokument, opracowany przez 
Bank dla Posiadacza rachunku, na którym przedstawione są 
informacje o obrotach na koncie oraz informacje  
o pobranych opłatach, prowizjach i odsetkach bankowych  
w formie operacji bankowych, zawiera również saldo 
początkowe i końcowe. Wyciąg bankowy stanowi dokument 

 
WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY 

Załącznik do Uchwały Nr  71)O)2022 Zarządu Banku  
z dnia 03.06.2022 r. 

 

mailto:wyciagi@wbs-jonkowo.pl


 2 

księgowy po spełnieniu wymogów art. 21 Ustawy  
z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości. 
 

§ 3. 
1. W celu korzystania z usługi wyciągi e-mail, Posiadacz 

rachunku zobowiązany jest do dysponowania odpowiednim 
sprzętem oraz oprogramowaniem spełniającym następujące 
wymagania: 
1) dostęp do sieci Internet, 
2) adres e-mail, 
3) program do odczytu pliku w formacie PDF. 

2. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do zapewnienia wolnej 
przestrzeni w elektronicznej skrzynce pocztowej, o której 
mowa w ust. 1. pkt. 2) wystarczającej na otrzymywanie 
wyciągów bankowych w formie elektronicznej. 

3. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do zgłaszania do 
Banku zmiany adresu e-mail do kontaktu z Bankiem oraz 
bieżącego informowania Banku o fakcie nieotrzymywania 
wyciągu na wskazany do kontaktu z Bankiem adres e-mail. 

4. Posiadacz rachunku przyjmuje do wiadomości, że usługa 
wyciągi e-mail  dotyczy wszystkich rachunków bankowych 
otwartych w ramach modula, z wyłączeniem rachunków 
kredytowych oraz lokat typu overnight O/N.  

ROZDZIAŁ 2. AKTYWACJA USŁUGI WYCIĄGI E-MAIL 

§ 4. 
1. Warunkiem korzystania przez Posiadacza rachunku  z usługi 

wyciągi e-mail jest złożenie w placówce Banku prowadzącej 
rachunek bankowy pisemnego wniosku o aktywację usługi 
wyciągi e-mail. 

2. Wniosek o aktywację usługi wyciągi e-mail powinien być 
złożony według wzoru obowiązującego w Banku. 

3. Wniosek, z zastrzeżeniem zachowania postanowienia ust.  
2, może być złożony także na innym trwałym nośniku. 

4. Usługa wyciągi e-mail udostępniana jest Posiadaczowi 
rachunku nie później niż 3 dnia roboczego, licząc od 
następnego dnia roboczego od daty złożenia wniosku. 

5. Usługa wyciągi e-mail jest niedostępna dla Posiadacza 
rachunku korzystającego z usługi bankowości elektronicznej 
Banku. 

6. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku w pierwszej 
kolejności złożył wniosek o usługę wyciągi e-mail i usługa 
została aktywowana, a w późniejszym terminie złożył 
wniosek o usługę bankowości elektronicznej, wówczas Bank 
dezaktywuje usługę wyciągi e-mail bez odrębnej dyspozycji 
Posiadacza rachunku, gdyż Posiadacz rachunku ma 
udostępniony wyciąg bankowy w usłudze bankowości 
elektronicznej. 

§ 5. 
1. Regulamin stanowi integralną część wniosku i jest wiążący 

dla obu stron. 
2. Złożenie przez Posiadacza rachunku pisemnego wniosku  

w placówce Banku prowadzącej rachunek bankowy,  
na innym trwałym nośniku informacji lub przesłanie na adres 
e-mail Banku, jest równoznaczne z akceptacją treści 
niniejszego Regulaminu. 

 
§ 6. 

1. W przypadku rachunków bankowych prowadzonych dla 
Klientów Instytucjonalnych, wniosek podpisują osoby 
upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw  
i obowiązków majątkowych za Posiadacza rachunku. 

2. Jeżeli rachunek bankowy jest rachunkiem wspólnym, wniosek 
może złożyć każdy ze Współwłaścicieli, o ile nie sprzeciwiają 
się temu postanowienia umowy rachunku bankowego. 

3. Wniosek o usługę wyciągi e-mail dla Posiadacza rachunku, 
który ukończył 13 rok życia podpisuje małoletni Posiadacz 
rachunku za pisemną zgodą Przedstawiciela ustawowego. 

4. Dostęp do usługi wyciągi e-mail dla osoby małoletniej poniżej 
13 roku życia aktywowany jest wyłącznie na wniosek jej 
Przedstawiciela ustawowego. 

 
§ 7. 

1. W ramach usługi wyciągi e-mail, Bank zobowiązuje się do 
generowania wyciągów z rachunków bankowych, otwartych 
dla Posiadacza rachunku, w formie elektronicznej oraz 
udostępnienia ich Posiadaczowi rachunku niezwłocznie po 
wygenerowaniu. 

2. Wyciągi bankowe z rachunków bankowych, przekazywane 
Posiadaczowi rachunku w ramach usługi wyciągi e-mail, 
wysyłane będą jako załącznik do wiadomości przesyłanej na 
adres e-mail wskazany przez Posiadacza rachunku we 
wniosku o usługę wyciągi e-mail. 

3. Wyciągi w formacie PDF przekazywane Posiadaczowi 
rachunku w ramach usługi wyciągi e-mail, generowane będą 
w zależności od wskazanej przez Posiadacza rachunku 
częstotliwości : 

1) dzienna - jeden raz na koniec dnia operacyjnego,  
w przypadku zmiany salda na rachunku bankowym,  

2) miesięczna - jeden raz na koniec miesiąca. 

ROZDZIAŁ 3. ZMIANA USŁUGI WYCIĄGI E-MAIL 

§ 8. 
1. Posiadacz rachunku może złożyć wniosek o zmianę usługi 

wyciągi e-mail w placówce Banku prowadzącej rachunek 
bankowy. 

2. Wniosek o zmianę usługi wyciągi e-mail powinien być 
złożony według wzoru obowiązującego w Banku. 

3. Wniosek, z zastrzeżeniem zachowania postanowienia  
ust. 2, może być złożony także na innym trwałym nośniku. 

4. Bank dokona zmiany w programie do świadczenia usługi 
wyciągi e-mail, nie później niż 3 dnia roboczego, licząc od 
następnego dnia roboczego od daty złożenia wniosku. 

5. Zmiana usługi wyciągi e-mail może dotyczyć: 
1) hasła, 
2) częstotliwości wysyłania wyciągów, 
3) adresu e-mail z uwzględnieniem zapisów § 3 ust.3 oraz   

§ 1 ust. 3-5. 

ROZDZIAŁ 4. REZYGNACJA Z USŁUGI WYCIĄGI E-MAIL 

§ 9. 
1. Posiadacz rachunku może zrezygnować z usługi wyciągi  

e-mail, składając w placówce Banku  prowadzącej rachunek 
bankowy, pisemną rezygnację. 

2. Wniosek o rezygnację powinien być złożony według wzoru 
obowiązującego w Banku. 

3.    Rezygnacja, z zastrzeżeniem zachowania postanowienia  
ust. 2, może być złożona także na innym trwałym nośniku. 

4. Bank zaprzestaje wysyłać wyciągi od 3 dnia roboczego, licząc 
od następnego dnia roboczego od daty złożenia wniosku. 

ROZDZIAŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

§ 10. 
1. Posiadacz rachunku powinien stosować odpowiednie 

zabezpieczenia dostępu do adresu e-mail we wniosku               
o usługę wyciągi e-mail. 

2. Posiadacz rachunku powinien skutecznie chronić hasło 
ustanowione we wniosku o usługę wyciągi e-mail i nie 
ujawniać go osobom trzecim. 

3. W przypadku ujawnienia hasła, o którym mowa  
w ust. 2 Posiadacz rachunku, powinien niezwłocznie 
przekazać do Banku wniosek o dokonanie zmiany w zakresie 
hasła. 

4. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które nastąpią 
z przyczyn, o których mowa w ust. 1 – 3. 
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5. Bank zobowiązuje się do zabezpieczenia dostępu do plików 
zawierających wyciągi z rachunków bankowych, przy 
zastosowaniu hasła ustanowionego przez Posiadacza 
rachunku we wniosku o usługę wyciągi e-mail i znanym 
wyłącznie Posiadaczowi rachunku. 

6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikłe  
z uzyskania przez osobę postronną informacji o stanie 
środków na rachunkach w przypadku podania przez Klienta 
błędnego adresu e-mail. 

7. Bank nie odpowiada za straty spowodowane okolicznościami 
niezależnymi od Banku, a w szczególności działaniem siły 
wyższej. 

8. Przez siłę wyższą rozumie się takie okoliczności, na które 
Bank nie ma wpływu i przed którymi nie mógł się 
zabezpieczyć przed zawarciem Umowy. Bank nie odpowiada 
za opóźnienia wynikające z awarii systemów zasilania i łączy 
teleinformatycznych. 

9. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych 
przyczyn niezależnych od Banku, Bank ma prawo czasowo 
zawiesić dostęp do usługi wyciągi e-mail, do czasu 
występowania przyczyn zawieszenia usługi. 

 
§ 11. 

Za dzień dostarczenia wyciągu uważa się dzień, w którym wyciąg 
bankowy został wysłany elektronicznie przez Bank.  

ROZDZIAŁ 6. REKLAMACJE 

§ 12. 
1. Posiadacz rachunku może złożyć reklamację związaną ze 

świadczeniem przez Bank usługi wyciągi e-mail. 
2. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji zostały 

uregulowane w „Regulaminie otwierania i prowadzenia 
rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych                 
w Warmińskim Banku Spółdzielczym” lub „Regulaminie 
otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów 
Instytucjonalnych w Warmińskim Banku Spółdzielczym” oraz 
są dostępne w palcówkach Banku oraz na stronie internetowej 
Banku. 

§ 13. 
1. Posiadacz rachunku zobowiązany jest sprawdzić prawidłowość 

podanych na wyciągu bankowym, zapisów dotyczących 
dokonanych na rachunku operacji oraz wykazanego salda. 

2. W przypadku stwierdzenia nieautoryzowanych, 
niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji 
płatniczych, albo innych nieprawidłowości, Posiadacz 
rachunku  zawiadamia niezwłocznie Bank w sposób i terminie 
określonym w „Regulaminie otwierania i prowadzenia 
rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych                 
w Warmińskim Banku Spółdzielczym” lub „Regulaminie 
otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów 
Instytucjonalnych w Warmińskim Banku Spółdzielczym”. 

3. W przypadku stwierdzenia mylnego zapisu lub nieprawidłowo 
wykazanego salda Posiadacz rachunku  powinien powiadomić 
Bank o stwierdzonych niezgodnościach w sposób i terminie 
określonym w „Regulaminie otwierania i prowadzenia 
rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych                 
w Warmińskim Banku Spółdzielczym” lub „Regulaminie 
otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów 
Instytucjonalnych w Warmińskim Banku Spółdzielczym”. 
 

ROZDZIAŁ 7. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 
KONSUMENCKICH 

§ 14. 
1. Spory powstałe pomiędzy Posiadaczem rachunku będącym 

Klientem Indywidualnym a Bankiem mogą być rozstrzygane 
według wyboru Posiadacza rachunku: 
1) w drodze polubownej w trybie pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich przy Rzeczniku 

Finansowym zgodnie z ustawą o pozasądowym 
rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 
2016 r.; 

2) za pośrednictwem Bankowego Arbitra Konsumenckiego. 
2. Zasady rozstrzygania sporów przez Bankowego Arbitra 

Konsumenckiego opisane są na stronie internetowej 
www.zbp.pl. 

3. Zasady pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich 
w trybie przeprowadzenia postępowania polubownego przy 
Rzeczniku Finansowym opisane są na stronie internetowej 
www.rf.gov.pl. 

 
ROZDZIAŁ 8. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI 

BANKOWYCH 
§ 15. 

1. Za czynności związane z usługą wyciągi e-mail, Bank pobiera 
opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w dniu dokonania 
czynności Taryfą opłat i prowizji. 

2. Zasady oraz przesłanki do zmiany Taryfy opłat i prowizji zostały 
uregulowane w „Regulaminie otwierania i prowadzenia 
rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych                
w Warmińskim Banku Spółdzielczym” lub „Regulaminie 
otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów 
Instytucjonalnych w Warmińskim Banku Spółdzielczym”.  

 
§ 16.  

Aktualna Taryfa opłat i prowizji dostępna jest  
w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku. 

ROZDZIAŁ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 17. 
Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego objętego usługą 
wyciągi e-mail jest równoznaczne z rezygnacją z usługi wyciągi      
e-mail, w zakresie tego rachunku. 
 

§ 18. 
1. Bank zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany 

Regulaminu. 
2. Przesłanki do zmian Regulaminu zostały uregulowane               

w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków 
bankowych dla Klientów Indywidualnych w Warmińskim 
Banku Spółdzielczym” lub „Regulaminie otwierania                    
i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów 
Instytucjonalnych w Warmińskim Banku Spółdzielczym”. 

 
§ 19. 

1. Bank zapewnia Posiadaczowi rachunku zachowanie tajemnicy 
bankowej w zakresie określonym w ustawie Prawo bankowe. 

2. Bank zapewnia Posiadaczowi  rachunku ochronę danych 
osobowych, prawo wglądu do swoich danych oraz ich 
poprawiania w zakresie określonym ustawą o ochronie danych 
osobowych.  

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają 
zastosowanie następujące przepisy: ustawa Prawo bankowe, 
ustawa Prawo dewizowe, ustawa o usługach płatniczych, 
Kodeks cywilny, ustawa o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

 
 
 
Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2022 r. 
 

http://www.zbp.pl/
http://www.rf.gov.pl/

