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Szanowny Kliencie,
Informujemy, że w najbliższym czasie Zarząd Banku wprowadza zmiany w Taryfie prowizji i opłat bankowych oraz
w ofercie Banku.
Najważniejsze zmiany:
Przelewy natychmiastowe Express Elixir
By zwiększyć bezpieczeństwo Państwa środków obniżono maksymalny limit pojedynczej transakcji
przelewu natychmiastowego (Express Elixir) w bankowości internetowej i mobilnej
z 50.000 zł do 10.000 zł. Zmianie w tym zakresie ulegnie Załącznik nr 1 (Zasady realizacji przelewów
natychmiastowych w systemie Express Elixir) do Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków
bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Krokowej od 01.01.2021 r.
Taryfa prowizji i opłat: zmiany w opłatach
Na podstawie § 64 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla
klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Krokowej, wprowadzono zmiany do Taryfy prowizji i opłat
za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej oraz do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe –
waluty wymienialne od 1 stycznia 2021 r.
Szczegółowy opis zmian w Taryfach oraz Regulaminie znajdziecie Państwo w załączniku do niniejszej
korespondencji.
Z pełną treścią nowej Taryfy możecie zapoznać się Państwo na stronie www.bskrokowa.pl oraz
w naszych placówkach.
Jeśli akceptujesz zmiany w Taryfie:


nie musisz nic robić – będą obowiązywały od dnia ich wejścia w życie.

Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, możesz:

!



złożyć wobec nich sprzeciw przed dniem ich wejścia w życie;



jeśli zgłaszając sprzeciw nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona z dniem poprzedzającym dzień wejścia
w życie zmian, bez naliczenia opłat;



wypowiedzieć umowę przed dniem ich wejścia w życie, ze skutkiem natychmiastowym, bez
ponoszenia opłat.

Przypominamy o naszych aplikacjach mobilnych: Nasz Bank oraz SGB Mobile.
Dzięki nim uzyskacie Państwo bezpłatny dostęp do swojego rachunku na urządzeniu mobilnym. Aplikacja
mobilna umożliwia:
 szybki i łatwy sposób uzyskać dostęp do swojego rachunku na urządzeniu mobilnym (dokonasz autoryzacji
przelewów),
 skorzystasz z wygodnej formy płatności on-line oraz wypłaty pieniędzy z bankomatu dzięki usłudze BLIK.

W przypadku pytań bądź wątpliwości, nasi Pracownicy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku
w placówkach Banku, lub pod adresem e-mail: bank@bs.krokowa.pl

Z poważaniem,
Zarząd Banku Spółdzielczego w Krokowej

