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Szanowni Państwo, 

 

 

uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Krokowej, działając na podstawie § 131 ust. 1 pkt 6 

obowiązującego „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów 

indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Krokowej”, zwanego dalej „Regulaminem”, od dnia 14 września 

2019 roku wprowadza nową treść powyższego Regulaminu. 

 

Zmiany wprowadzone w Regulaminie obejmują: 

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 postanowień dotyczących silnego uwierzytelniania; 

6) 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. 

   

Jednocześnie miło nam poinformować o wprowadzeniu do oferty Banku nowej usługi, BLIK 

tj. usługa płatności mobilnych, umożliwiająca użytkownikom smartfonów dokonywanie płatności sklepach 

stacjonarnych i internetowych oraz wypłacanie gotówki przy użyciu kodów generowanych w aplikacji mobilnej 

Portfel SGB. 

 

Szczegóły dotyczące funkcjonowania powyższej usługi zostanie udostępniona na stronie internetowej Banku.  

  

Treść nowego Regulaminu przekazujemy w załączeniu do niniejszej korespondencji.  

Treść nowego, obowiązującego od dnia 14 września 2019 roku Regulaminu dostępna jest od dnia 

1 sierpnia 2019 roku również w oddziałach Banku. 

 

Jeżeli przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu nie zostanie przez Państwa złożony sprzeciw, nowy 

Regulamin obowiązywał będzie Państwa od dnia 14 września 2019 roku.  

Przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu mogą Państwo wypowiedzieć umowę ze skutkiem 

natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli natomiast złożą Państwo sprzeciw i nie wypowiedzą umowy, 

umowa taka wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowego Regulaminu, bez ponoszenia 

opłat. 

Złożenie sprzeciwu dotyczącego umowy rachunku lokaty powoduje, że do końca okresu umownego strony 

związane będą postanowieniami w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem wskazanych powyżej 

zmian. 

 

Dodatkowo informujemy Państwa, że z dniem 14 września 2019 roku zmianie ulega „Taryfa prowizji 

i opłat za czynności i usługi bankowe.  

 

Zmiany obejmują: 

wprowadzenie nowych usług:  

Instrument płatniczy BLIK 

 Wyszczególnienie czynności Płatności mobilne BLIK 

1. Aktywacja BLIK                           0,00 z 

2. Użytkowanie BLIK                           0,00 zł 

3. 

 

Opłata za wypłatę gotówki: 

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 

2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 

  3) w bankomatach za granicą 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

nie dotyczy 

http://www.bs.krokowa.pl/
mailto:bank@bs.krokowa.pl
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


4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back                          0,00 zł 

5. Krajowa transakcja płatnicza                        bez opłat 

6. Zmiana limitu transakcyjnego                        bez opłat 

Taryfa dostępna będzie również w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku.   

 

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec proponowanych 

zmian bądź wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat, o ile informacja 

o sprzeciwie lub wypowiedzeniu zostanie zgłoszona do Banku przed dniem wejścia w życie zmian, tj. przed 

dniem 14 września 2019 roku. Jeżeli przed datą wejścia w życie zmian nie zostanie przez Państwa złożony 

sprzeciw, nowe warunki obowiązywać będą Państwa od dnia 14 września 2019 roku. Jeżeli natomiast złożą 

Państwo sprzeciw i nie wypowiedzą umowy, umowa taka wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia 

w życie zmian, bez ponoszenia opłat. 

 

Z przyjemnością informujemy, że Bank planuje wprowadzić obok tradycyjnej formy pisemnej także 

elektroniczną formę przekazywania dokumentów, np. regulaminów, taryf, informacji o zmianie wysokości 

oprocentowania, do czego będzie służył portal internetowy „Moje dokumenty SGB”.  

Dokumenty będzie można pobrać przez wyżej wymieniony portal, również po zakończeniu umowy  

z Bankiem. W przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z portalu, powiadomienie o zmianach będą Państwo 

mogli otrzymać poprzez e-mail lub SMS. 

W celu skorzystania z powyższego rozwiązania zachęcamy do wypełnienia i złożenia w placówce Banku 

prowadzącej Państwa rachunek formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma.    

 

Jednocześnie przypominamy Państwu o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w Bankowości 

elektronicznej - zanim wprowadzisz na stronie swój Identyfikator użytkownika i Kod Dostępu sprawdź, czy: 

 adres strony logowania rozpoczyna się od https:// (oznaczającego bezpieczne połączenie internetowe), 

 w pasku adresu lub na pasku stanu w dolnej części ekranu przeglądarki widoczna jest zamknięta kłódka, 

 po kliknięciu w kłódkę pojawi się certyfikat wystawiony dla bskrokowa.pl 

Szczegóły dotyczące bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.bskrokowa.pl. 

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości z Państwa strony, zapraszamy do oddziałów Banku 

Spółdzielczego w Krokowej. Adresy oraz dane kontaktowe placówek Banku Spółdzielczego w Krokowej 

zamieszczone są na stronie internetowej www.bskrokowa.pl. 

 

 

 

 

Z poważaniem, 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krokowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.bskrokowa.pl/


Załącznik nr 1 do pisma  

 

 

 

 

Zgody marketingowe  
(proszę wstawić znak X w wybrane pole)  

 

1) Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i informacji marketingowych, 

w szczególności o promocjach, konkursach i loteriach oraz nowych i aktualnych produktach Banku 

za pośrednictwem: 

a) poczty elektronicznej na podany przeze mnie adres mailowy:  

 TAK 

 NIE 

b) kontaktu telefonicznego, wiadomości sms i mms, na podany przeze mnie numer telefonu:  

 TAK 

 NIE 

2) Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych  

w celu prowadzenia marketingu produktów własnych po okresie obowiązywania umowy zawartej przeze 

mnie z Bankiem: 

 TAK 

 NIE 

Przyjmuję do wiadomości, że każda z wyżej wyrażonych zgód może być przeze mnie  

w dowolnym momencie bezpłatnie cofnięta, bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

Oświadczenie Posiadacza: 

Posiadacz oświadcza, iż w trakcie trwania umowy  wyraża zgodę /  nie wyraża zgody na 

zawiadamianie go przez Bank o zmianie: 

1) oprocentowania, w wyniku której następuje obniżenie oprocentowania środków pieniężnych 

zgromadzonych przez posiadacza na rachunku; 

2) rodzaju stawki bazowej;  

3) wysokości marży; 

4) taryfy; 

5) opłaty zawartej w dokumencie dotyczącym opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem 

płatniczym; 

6) regulaminu; 

7) w zakresie uczestnictwa w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów  

i zasadach jego funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony 

przysługującej ze strony tego systemu, w tym o rodzajach osób i podmiotów, które mogą być uznane 

za deponenta oraz o maksymalnej granicy ochrony gwarancyjnej;  

poprzez przesyłanie:  

   zmienionych dokumentów na e-mail Posiadacza1, 

  powiadomień do Posiadacza o zmianach dokumentów z informacją, że dokument zawierający zmiany 

jest dostępny na  portalu internetowym ,,Moje dokumenty SGB’’ 2: 

 na  e-mail, albo 

 za pomocą wiadomości SMS. 

        

                    
  

 

                                                           
1 Na adres e-mail Posiadacz otrzyma zmiany dokumentów, o których mowa powyżej.  Po wdrożeniu portalu internetowego ,,Moje 

dokumenty SGB’’ zmienione dokumenty nie będą wysyłane za pomocą e-mail. Posiadacz otrzyma informację  

o możliwości odbioru tych dokumentów poprzez portal internetowy ,,Moje dokumenty SGB’’. Dokumenty będą dostępne również po 

wygaśnięciu umowy. 
2 Wysyłka powiadomień o zmianach poprzez e-mail albo SMS będzie dostępna po wdrożeniu tej usługi przez Bank. Posiadacz 

będzie miał udostępnione dokumenty zawierające zmiany poprzez dedykowany portal internetowy ,,Moje dokumenty SGB’’. 

Dokumenty będą dostępne również po wygaśnięciu umowy. Do czasu udostępnienia usługi informacje  

o zmianach wraz z dokumentami Bank przekaże w formie elektronicznej na adres e-mail lub w formie papierowej na adres 

korespondencyjny wskazany przez Posiadacza (zgodnie z jego dyspozycją). 

 


