Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2017 roku zmianie ulegają postanowienia „Regulaminu
świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”.
Wprowadzone zmiany wynikają z:
a) wymogów ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich;
b) wymogów ustawy z dnia 30.11.2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych
ustaw (Dyrektywa PAD i rachunek podstawowy);
c) spełnienia wytycznych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (nowe wzory oświadczeń
klienta);
d) zaleceń KNF z pisma DBK/DBK6/0734/6/9/2016 z dnia 14.09.2016 r dotyczących problemu świadczenia
przez dostawców usług płatniczych pośrednictwa w płatnościach za udział w grach hazardowych
organizowanych w sieci Internet na terenie RP na rzecz podmiotów nielegalnie urządzających gry
hazardowe;
e) wytycznych KNF wynikających z pisma DIB/WPP/711/1/3/2016/IK z dnia 15 grudnia 2016 roku w
zakresie wzmocnienia mechanizmów kontrolnych mających na celu zabezpieczenie instytucji
finansowych przed ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, jak również przed innymi
przestępstwami związanymi z nielegalnym obrotem rachunkami;
Treść nowego, obowiązującego od dnia 1 października 2017 roku Regulaminu dostępna jest w placówkach Banku.
Jeżeli nie zgadzają się Państwo na zmiany, mogą Państwo złożyć w Naszym Banku oświadczenie o braku
akceptacji, co będzie skutkować wypowiedzeniem umowy ze skutkiem natychmiastowym 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.
WAŻNE DLA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ:
W trosce o bezpieczeństwo Państwa płatności internetowych, zgodnie z rekomendacjami dotyczącymi
bezpieczeństwa transakcji płatniczych, wprowadzone zostają limity operacji dokonywanych za pośrednictwem
bakowości internetowej i dotyczą:
Limit pojedynczej operacji
50.000 złotych

Limit wszystkich operacji w ciągu dnia
200.000 złotych

Indywidualna zmiana wysokości ww. limitów jest możliwa i wymaga złożenia przez Państwa pisemnego oświadczenia w
tej sprawie.
Wprowadzenie limitów spowoduje niewielkie zmiany w zakresie autoryzacji wykonywanych przez Państwa
transakcji internetowych. Graficzny zapis nowych czynności podpisywania przelewów został zamieszczony na
naszej stronie internetowej www.bs-belchatow.com.pl w zakładce AKTUALNOŚCI.
Bezpieczeństwo korzystania z bankowości elektronicznej i realizacji transakcji zależy także od użytkowników.
W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek nieprawidłowości i/lub wątpliwości prosimy przerwać logowanie
i niezwłocznie skontaktować się z Bankiem 44 635 72 55.
Zapraszamy do placówek naszego Banku. Adresy oraz dane kontaktowe placówek Banku zamieszczone są na
stronie internetowej www.bs-belchatow.com.pl
W przypadku pytań bądź wątpliwości z Państwa strony, nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku
do piątku w godzinach pracy placówek pod numerami telefonów:
Bank Spółdzielczy w Bełchatowie – Centrala
Bank Spółdzielczy w Bełchatowie – Oddział w Zelowie
Bank Spółdzielczy w Bełchatowie –Punkt w Drużbicach

-

tel. 44 635-72-61 lub 44 635-72-63
tel. 44 635-72-80
tel. 44 635-72-69

UWAGA:
Osoby, które nie podpisały jeszcze nowej umowy o prowadzenie rachunków bankowych (tzw. multiumowy)
proszone są o zgłoszenie się do Banku w celu uzupełnienia powyższego i aktualizacji danych.
Z poważaniem:
Bank Spółdzielczy w Bełchatowie

