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Numer

Opis zmiany lub wprowadzony zapis

Zapis obowiązujący przed zmianą

§2

Dodanie definicji „Zasad bezpieczeństwa”

§21 ust. 2

W przypadku braku środków na Rachunku na pokrycie opłat,
prowizji i kosztów, Posiadacz jest zobowiązany do wskazania innego
Rachunku, z którego zostaną one pokryte. W przypadku braku
wskazania Rachunku Posiadacz upoważnia Bank do pobrania opłat,
prowizji i kosztów z innych Rachunków Posiadacza, bez odrębnej
dyspozycji.

W przypadku braku środków na Rachunku na
pokrycie opłat, prowizji i kosztów, Posiadacz
jest zobowiązany do wskazania innego
Rachunku, z którego zostaną one pokryte

§21 ust. 5

5.
Bank pobiera kwoty opłat i prowizji:
1)
Za wykonanie Dyspozycji – każdorazowo, zbiorczo na
koniec dnia, zbiorczo na koniec miesiąca lub w inny sposób
uzgodniony z Posiadaczem,

5.
Bank pobiera kwoty opłat i prowizji:
1)
Za wykonanie Dyspozycji –
każdorazowo (dla Dyspozycji zlecanych
pojedynczo), zbiorczo na koniec miesiąca (dla
Dyspozycji zlecanych jako płatności masowe),
lub w inny sposób uzgodniony z Posiadaczem,

§27 ust. 1

Bank wykonuje operacje na Rachunkach na podstawie Dyspozycji
składanych za pośrednictwem Systemu.

Bank wykonuje operacje na Rachunkach na
podstawie Dyspozycji składanych za
pośrednictwem Systemu. Dopuszcza się inne
formy składania Dyspozycji, na podstawie
odrębnych ustaleń z Posiadaczem.

§28 ust. 5

Została uproszczona tabela terminów realizacji Dyspozycji (bez
zmian merytorycznych).

§31 ust. 5

Aktualizacja zapisów dotyczących obsługi opcji kosztowych dla
przelewów walutowych.

§37 ust. 3,4,5

Aktualizacja zapisów dotyczących odpowiedzialności Posiadacza w
zakresie korzystania z bankowości internetowej iNORD Business.

§37 ust. 9

Dodanie zobowiązania Posiadacza dotyczącego przestrzegania
zasad bezpieczeństwa.

§42 ust. 7

Dodanie instrukcji dla Użytkownika w sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu.

§43 ust. 2

Dodanie zapisu wskazującego na odpowiedzialność Posiadacza.

§44

Dodanie rozdziału dotyczącego zakresu odpowiedzialności
Użytkownika i / lub Posiadacza.
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