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Szanowni Państwo 
 
 

   Bank Spółdzielczy w Jarocinie uprzejmie informuje, że od 14 września b.r. będzie 

obowiązywać Rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 

roku, stanowiące uzupełnienie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366. 

Wprowadzenie w/w aktów prawnych ma za zadanie podniesienie bezpieczeństwa środków 

finansowych i transakcji w sektorze bankowym poprzez wprowadzenie tzw. silnego 

uwierzytelniania.  

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; 

Bank Spółdzielczy w Jarocinie spełnia wymóg podniesienia bezpieczeństwa w bankowości 

elektronicznej eBO poprzez  wycofanie środka dostępu - Token Deskop  i wprowadzenie -  

eBO Token Pro. 

Poza  tym do oferty banku zostanie wprowadzona nowa usługa – BLIK. 

BLIK – usługa płatności mobilnych, umożliwiająca użytkownikom smartfonów dokonywanie 
płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych oraz wypłacanie gotówki przy użyciu kodów 
generowanych w aplikacji mobilnej Portfel SGB. 
 
W związku z wprowadzeniem powyższych zmian, w Regulaminie świadczenia usług  

w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych i Regulaminie 

świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów  

instytucjonalnych  wprowadza się od dnia 19 sierpnia 2019 roku nowe zapisy: 

 

1) przeniesienie zapisów dotyczących bankowości elektronicznej oraz instrumentów płatniczych  

do oddzielnych załączników do Regulaminu;  

2) uzupełnienie zapisów dotyczących korzystania z usługi BLIK; 

3) wprowadzenie zapisów dotyczących uruchomienia możliwości płacenia kartą w Portfelu 

SGB; 

4) modyfikację zapisów w zakresie realizacji polecenia zapłaty; 

5) modyfikację zapisów w zakresie funkcjonalności rachunku VAT (wyłącznie w regulaminie 

dla klientów instytucjonalnych); 

https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82atno%C5%9Bci_mobilne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Smartfon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Got%C3%B3wka
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6) modyfikację postanowień dotyczących silnego uwierzytelniania; 

7) rozszerzenie zakresu pełnomocnictwa – możliwość zamówienia instrumentu płatniczego 

(karty, usługi BLIK) oraz złożenia wniosku o elektroniczne kanały dostępu  przez osobę, 

której posiadacz udzielił pełnomocnictwa stałego oraz odbioru przeznaczonego dla niej 

instrumentu płatniczego i środków identyfikacji elektronicznej. 

 
 
 

               Z wyrazami szacunku 
 

            Bank Spółdzielczy w Jarocinie 
 


