
1 
 

  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75 /2020 

  Zarządu PBS Banku w Wyszkowie 

  z dnia 16.10.2020 r. 

 

 
 

Zasady transakcji 

wymiany walut autodealing EBANKNET 

w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie 
 
 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne i definicje 

§ 1 
 

1. „Zasady transakcji wymiany walut autodealing EBANKNET w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie” określają 
warunki świadczenia przez Bank usługi skupu i sprzedaży walut z rozliczeniem w formie bezgotówkowej, za 
pośrednictwem bankowości elektronicznej EBANKNET – autodealing EBANKNET (dalej „Zasady”).  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami, w zakresie warunków prowadzenia rachunków bankowych 

oraz warunków przeprowadzania rozliczeń pieniężnych zastosowanie mają: 

1) „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”; 

2) „Regulamin świadczenia usług bankowości drogą elektroniczną dla osób fizycznych”; 

3) „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”; 

4) „Zasady stosowania kursów walutowych w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie”  
 

 

§ 2  

Z uwzględnieniem definicji wskazanych w regulaminach, o których mowa w § 1 ust. 2, przez użyte w Zasadach 

określenia należy rozumieć:  

1) instrukcja Autodealing EBANKNET– Instrukcję użytkownika dla usługi wymiany walut w bankowości internetowej 

EBANKNET, dostępną w Banku oraz na stronie internetowej zawierającą informacje dotyczące sposobu korzystania 

z funkcji wymiany walut – autodealing EBANKNET,  

2) aplikacja mobilna - usługę bankowości elektronicznej w postaci aplikacji Banku instalowanej przez Klienta 

w procesie jej aktywacji na urządzeniu mobilnym, umożliwiającą obsługę wybranych produktów i usług Banku przez 

Klienta,  

3) bankowość internetowa EBANKNET – usługę bankowości elektronicznej, umożliwiającą składanie dyspozycji oraz 

korzystanie z innych usług oferowanych w tym kanale przez Bank przy użyciu urządzeń łączności i komunikacji 

przewodowej lub bezprzewodowej, dostępną pod adresem www.bankpbs.pl,  

4) Autodealing EBANKNET– funkcję oferowaną Klientom za pośrednictwem bankowości internetowej EBANKNET, 
umożliwiającą zawieranie transakcji skupu i sprzedaży walut,   

5) Klient – osoba, która posiada aktywny dostęp do bankowości internetowej EBANKNET,   

6) kurs walutowy – ustaloną przez Bank cenę jednostkową danej waluty wyrażoną w innej walucie,  

7) Posiadacz rachunku – Klienta, na rzecz którego Bank prowadzi rachunek, w przypadku kilku Posiadaczy rachunku 
(Współposiadacze rachunku) – każdego ze Współposiadaczy rachunku; 

8) rachunek – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, bieżący w złotych lub rachunek w walutach wymienialnych 
prowadzony w Banku dla Klienta na podstawie umowy, udostępniony w bankowości elektronicznej do którego 
Klient ma pełny poziom dostępu,  

9) strona internetowa – stronę internetową Banku (www.bankpbs.pl),  

10) transakcja – kupno lub sprzedaż waluty z zastosowaniem kursu walutowego,   

 

Rozdział 2. Zasady działania autodealing EBANKNET 

§ 3 

1. Warunkiem udostępnienia funkcji autodealing EBANKNET jest posiadanie rachunku bankowego w złotych, zawarcie 

umowy o prowadzeniu rachunku w walutach wymienialnych (rachunku walutowego) oraz posiadanie dostępu do 

bankowości internetowej EBANKNET. 
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2. Korzystanie z funkcji autodealing EBANKNET stanowi rozszerzenie funkcjonalności oraz ułatwienie dostępu 

dla dotychczasowej formy wymiany walut prowadzonej w Banku dla Klientów w bankowości elektronicznej. 

3. Klienci korzystający z dostępu do bankowości internetowej EBANKNET oraz posiadający rachunki walutowe 

otrzymują możliwość dokonywania transakcji wymiany walut pomiędzy swoimi rachunkami z uwzględnieniem 

preferencyjnego kursu dla danej waluty w oparciu o tabelę kursów walut w Banku. 

4. Bank określa dostępne waluty, dopuszczalne minimalne i maksymalne kwoty pojedynczych transakcji 

w Komunikacie Banku. 

5. Funkcja autodealing EBANKNET działa na zasadzie przelewów wewnętrznych, realizowanych pomiędzy rachunkami 

Klienta zawierającego transakcję skupu i sprzedaży walut. 

6. Bank zastrzega możliwość udostepnienia funkcji autodealing EBANKNET za pośrednictwem aplikacji mobilnej 

(w przypadku wdrożenia takiej funkcjonalności przez Bank). 

§ 4  

Warunkiem zawarcia transakcji w bankowości internetowej EBANKNET jest posiadanie przez Klienta:  

1) dwóch rachunków, których Klient jest właścicielem, współwłaścicielem lub do których jest pełnomocnikiem 
bez ograniczeń, przy czym każdy z tych rachunków powinien być prowadzony w walucie właściwej dla 
transakcji zawieranej przez Klienta, 

2) wymaganej ilości środków pieniężnych do rozliczenia transakcji.  

§ 5  

1. Klient zawierając transakcję (przelew) określa następujące warunki:  

1) kwotę transakcji,  

2) rodzaj transakcji (kupno/sprzedaż),  

3) rachunki do rozliczenia transakcji, 

4) parę walutową transakcji (walutę kupowaną i walutę sprzedawaną).  
 

2. Przed zawarciem transakcji Klient, na ekranie zawierania transakcji w bankowości internetowej, ma możliwość 
zapoznania się z kursem walutowym dla danej pary walutowej, po którym może zawrzeć transakcję. 

3. Zawarcie transakcji następuje z chwilą zatwierdzenia przez Klienta przelewu, poprzez wybranie na ekranie przycisku 
„Zatwierdź” i potwierdzenia operacji zgodnie z posiadanym rodzajem środków dostępu do bankowości 
elektronicznej służących autoryzacji transakcji. 

4. Zawarta i zautoryzowana transakcja nie może być anulowana. Klient nie ma możliwości odstąpienia od zawartej 

transakcji. 

5. Udostępnienie środków Klientowi następuje bezpośrednio po zawarciu transakcji, najpóźniej w ciągu jednego dnia 

roboczego. 

6. Korzystanie z funkcji autodealing EBANKNET nie wymaga wnoszenia dodatkowych opłat. 
 

§ 6  

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, w bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej udostępnione są informacje na temat 

zrealizowanych transakcji, w szczególności informacje: 

1) umożliwiające Klientowi zidentyfikowanie transakcji, 

2) dotyczące rachunków służących do rozliczenia transakcji, 

3) o kwocie transakcji po przeliczeniu walut, 

4) o dacie transakcji. 

2. Informacje o transakcjach wymiany walut zawartych z wykorzystaniem funkcji autodealing EBANKNET 

i rozliczonych przez wskazany rachunek, dostępne są w historii tego rachunku w bankowości internetowej lub 

aplikacji mobilnej. 

3. Oprócz udostępniania informacji, o których mowa w ust. 1-2, Bank dostarcza te informacje Klientowi okresowo, 

zgodnie z warunkami umów rachunków służących do rozliczenia transakcji. 


