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DEFINICJE
TRANSAKCJE BANKOWE - usługa bankowa mająca za zadanie 
obsługę rachunków bieżących, obrót gotówką i zarządzanie 
płatnościami.

TRANSAKCJA PŁATNICZA - zlecona przez płatnika lub 
zainicjowana przez odbiorcę transakcja pieniężna, tj. wpłata, 
przelew, wypłata gotówki.

NIEAUTORYZOWANA TRANSAKCJA - transakcja pieniężna 
wykonana bez zgody płatnika niezależnie od wykorzystanego 
instrumentu płatniczego (karta).



SPOSOBY AUTORYZACJI 
TRANSAKCJI PŁATNICZYCH
W jaki sposób zatwierdzamy płatność lub przelew który zlecamy?

• Wprowadzenie do systemu transakcyjnego (aplikacji bankowej) kodu PIN,

• Wykorzystanie kodu wygenerowanego z TOKEN-a,

• Uzyskanie jednorazowego SMS-a z kilkucyfrowym kodem do wprowadzenia,

• Mobilna autoryzacja w aplikacji bankowej.
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KTO ODPOWIADA ZA UTRATĘ 
ŚRODKÓW NA KONCIE?

BANK – instytucja obsługująca 
rachunek bankowy, na którym 
gromadzimy środki, odpowiada 
za ich bezpieczeństwo, w tym 
również za utratę.

PŁATNIK – odpowiada do kwoty 
50 euro, ponosi odpowiedzialność 
za transakcje nieautoryzowane, jeżeli ich 
celem jego działania był nieuczciwy zamiar, tj. 
wyrządzenie szkody na dostawcy usługi 
płatniczej lub gdy użytkownik niedbale 
chronił dane do logowania.

do kwoty 
50 euro



JAK CHRONIĆ SWOJE ŚRODKI 
PODCZAS DOKONYWANIA TRANSAKCJI
1. Zakaz logowania się do serwisów transakcyjnych z otwartych sieci Wi-Fi.

2. Ręczne wpisywanie numerów rachunków zamiast wklejania ich „ze schowka”.

3. Weryfikacja danych w wiadomościach SMS i e-mail.

4. Częsta zmiana hasła do serwisów transakcyjnych oraz mobilnej aplikacji
bankowej.

5. Korzystanie z legalnych programów komputerowych/mobilnych oraz stosowanie
programów antywirusowych.



UTRATA ŚRODKÓW Z TYTUŁU 
NIEAUTORYZOWANYCH TRANSAKCJI
W przypadku utraty środków z konta należy:

Niezwłocznie 
powiadomić bank 
(maksymalnie w 
terminie 13 miesięcy),

Wysłać zgłoszenie 
do CERT.PL 
– systemu rejestrującego 
zdarzenia naruszające 
bezpieczeństwo w sieci,

Złożyć 
zawiadomienie 
o kradzieży na 
policję.



Możesz również napisać maila na adres:

Wiecej na temat swoich praw dowiesz się na stronach:

cyberbezpieczni.bankowebezprawie.pl www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl

cyberbezpieczni@bankowebezprawie.pl

https://cyberbezpieczni.bankowebezprawie.pl/
http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/
mailto:cyberbezpieczni@bankowebezprawie.pl?subject=zapytanie
https://cyberbezpieczni.bankowebezprawie.pl/
http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/


https://www.youtube.com/watch?v=mnxwA7aJgrU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jBQr1fbDWbk&feature=youtu.be


Projekt 
„Edukacja finansowa w cyberprzestrzeni”

realizowany jest przez 
Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, 

finansowany ze środków 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
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