Błaszki, dnia 02 listopad 2016 roku

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Błaszkach wprowadza następujące zmiany w
zakresie świadczonych usług:
1.

Od dnia 2 stycznia 2017 roku zacznie obowiązywać nowy „Regulamin realizacji przez
SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym”.
Wprowadzone w Regulaminie zmiany mają na celu dostosowanie do wymogów
wynikających z Rozporządzenia 260/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady UE (tzw.
Rozporządzenie SEPA), które wprowadza istotne wymogi i zasady realizacji zleceń w euro na
obszarze SEPA m.in. rezygnacja z wymogu wskazywania kodów BIC i kraju beneficjenta
przy poleceniach wypłaty SEPA.

W celu ułatwienia Państwu zapoznania się z wprowadzonymi zmianami zostały one
wyróżnione w Regulaminie tłustym drukiem.
Treść nowego Regulaminu przekazujemy Państwu w załączeniu. Pełna treść nowego,
obowiązującego od dnia 2 stycznia 2017 roku Regulaminu dostępna jest również w Banku.
Jeżeli przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu nie zostanie przez Państwa złożony
sprzeciw, nowy Regulamin zacznie obowiązywać od dnia 2 stycznia 2017 r. Przed datą wejścia w
życie nowego Regulaminu mogą Państwo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym
bez
ponoszenia
opłat.
W
przypadku
złożenia
przez
Państwa
sprzeciwu
i niewypowiedzenia umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie
nowego Regulaminu, bez ponoszenia opłat.
2.

Od dnia 2 stycznia 2017 roku zaczną obowiązywać zmiany w Taryfie prowizji
i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne.
Poniżej wyszczególnienie wprowadzonych zmian:
1) w przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania
prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według
kursu średniego NBP obowiązującego w dniu rozliczenia należnych opłat i prowizji;
2) w miejsce opłaty za realizację poleceń wypłaty Eurotransfer została wprowadzona opłata
za realizację poleceń wypłaty SEPA - realizacja poleceń wypłaty (przekazów) w obrocie
dewizowym nominowanych w EUR, z datą waluty TOMNEXT, spełniających
następujące warunki (łącznie):
a) rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG,
b) bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta,
c) określona opcja kosztowa SHA.

Do SEPY nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego.
3) zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP)
jest pobierana w przypadku podania niepoprawnego IBAN do kraju EOG.
Jeżeli przed datą wejścia w życie zmian w taryfie nie zostanie przez Państwa złożony
sprzeciw wobec tych zmian, zmiany zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017 roku. Przed
datą wejścia w życie zmian mogą Państwo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym
bez ponoszenia opłat. W przypadku złożenia przez Państwa sprzeciwu i niewypowiedzenia
umowy, umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, bez ponoszenia
opłat.
3.

Od dnia 2 stycznia 2017 roku zacznie obowiązywać nowy „Regulamin świadczenia usług
w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”.
Poniżej, wykaz wprowadzonych zmian w Regulaminie:
1) dostosowanie postanowień Regulaminu do Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz
przymusowej restrukturyzacji;
2) wprowadzenie nowego produktu karty mobilnej Visa (HCE);
3) doprecyzowanie zapisów w zakresie rozwiązania/wygaśnięcia umowy;
4) wprowadzenie nowych funkcjonalności dla kart płatniczych – możliwość: włączania
i wyłączania limitów zbliżeniowych na karcie z funkcją zbliżeniową oraz blokowania
karty płatniczej;
5) wycofanie wysyłki karty TAN na maila;
6) zmiana limitów w bankowości elektronicznej;
7) uszczegółowienie dotychczasowych zapisów dotyczących ograniczeń w korzystaniu
z usług bankowości elektronicznej oraz blokowania/zastrzegania kart.

W celu ułatwienia Państwu zapoznania się z wprowadzonymi zmianami zostały one
wyróżnione w Regulaminie tłustym drukiem.
Treść nowego Regulaminu przekazujemy Państwu w załączeniu. Pełna treść nowego,
obowiązującego od dnia 2 stycznia 2017 roku Regulaminu dostępna jest również w Banku.
Jeżeli przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu nie zostanie przez Państwa złożony
sprzeciw, nowy Regulamin zacznie obowiązywać od dnia 2 stycznia 2017 roku. Przed datą wejścia
w życie nowego Regulaminu mogą Państwo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym
bez ponoszenia opłat. W przypadku złożenia przez Państwa sprzeciwu i niewypowiedzenia umowy,
umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowego Regulaminu,
bez ponoszenia opłat.
W razie rozwiązania w wyżej wskazany sposób umowy dotyczącej rachunku lokaty, do
końca okresu umownego strony związane będą postanowieniami w brzmieniu przed
wprowadzeniem zmian.
Realizując obowiązki określone w Ustawie z dnia 10 czerwca 2016 roku
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej
restrukturyzacji w załączeniu przekazujemy Państwu arkusz informacyjny dla deponenta
informujący o uczestnictwie w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego
funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej
ze strony tego systemu, w tym kwocie określającej maksymalną wysokość gwarancji oraz rodzaje
osób i podmiotów, które mogą być uznane za deponenta.
W przypadku banku lub oddziału banku zagranicznego objętych obowiązkowym systemem
gwarantowania depozytów uprawnione do świadczenia pieniężnego, z zastrzeżeniem art. 22, są:
1) osoby fizyczne;
2) osoby prawne;
,
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3) jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje
zdolność prawną;
4) szkolne kasy oszczędnościowe;
5) pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe.
Art. 22. 1. Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:
1) Skarbu Państwa;
2) Narodowego Banku Polskiego;
3) banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie –
Prawo bankowe;
4) kas i Kasy Krajowej;
5) Funduszu;
6) instytucji finansowych;
7) firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013,
i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25
tego rozporządzenia;
8) osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem
gwarantowania depozytów;
9) krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów
reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
10) funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych,
spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie
z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.6));
11) otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych
towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 291 i 615);
12) jednostek samorządu terytorialnego;
13) organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz
państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek
samorządu terytorialnego tych państw.
Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku zamieszczona jest na stronie internetowej
www.bankblaszki.pl
Nowe zasady ochrony depozytów obowiązują od dnia 9 października 2016 roku.
Zapraszamy do naszego Banku. Adresy oraz dane kontaktowe Banku Spółdzielczego w
Błaszkach zamieszczone są na stronie internetowej www.bankblaszki.pl
W przypadku pytań bądź wątpliwości z Państwa strony, nasi Pracownicy są do Państwa
dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 pod numerem 43 829 20 20 lub
adresem e-mail: bank@bankblaszki.pl
Zarząd
Banku Spółdzielczego w Błaszkach
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