
 
 

 

 

 Jarocin dnia 14.10.2019 r. 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Jarocinie mając na względzie potrzebę dostosowania 

Taryfy  prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom 

Banku Spółdzielczego w Jarocinie oraz Taryfa  prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe 

świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie (dalej „Taryfa”) do 

wchodzących w życie przepisów prawa, a także postanowienia § 86, ust 3 Regulaminu świadczenia 

usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych (dotyczące 

przesłanek zmiany taryf), wprowadza od dnia 15 grudnia 2019 roku zmiany do Taryfy. 

Najważniejsze zmiany obejmują:  

 

1. obniżenie opłat za wypłaty gotówki w bankomatach w krajach Unii Europejskiej oraz Islandii, 

Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii (kraje EOG). Opłaty te zostaną zrównane do opłat za wypłatę 

gotówki w obcych bankomatach w kraju. Wskazane zmiany wynikają z wejścia w życie  

z dniem 15 grudnia 2019 r. Rozporządzenia nr 2019/518 Parlamentu Europejskiego dotyczącego opłat 

za płatności transgraniczne w euro.  

 

2. Zmiany porządkowe w Taryfie  prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w 

walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie: 

a) w ust 1. Czynności związane z obsługą rachunków bieżących klientów instytucjonalnych nie 

korzystających z bankowości internetowej, pkt. 2b) Prowadzenie rachunku pomocniczego 

(opłata nie pobierana dla rachunków organów administracji samorządowej) – dla rachunku 

BS Extra – wprowadza się opłatę 5 zł. 

b) w rozdziale IV Opłaty wspólne dla klienta indywidualnego i instytucjonalnego,  ust. 2 Kredyty 

dodaje się zapisy: 

 pkt 3. dodaje się zapisy – „Opłata za przyjęcie wniosku o kredyty/inny produkt kredytowy 

do rozpatrzenia w tym wniosku o gwarancję kredytową, 

(z wyłączeniem: 

- kredytów preferencyjnych udzielanych w oparciu o Zarządzenie Prezesa   ARiMR, 

- kredytów unijnych SGB 

- kart kredytowych)”, 

b) pkt 6. – dodaje się wyraz „upomnienie”, 

3. wycofano z oferty Banku i przeniesiono do rozdziału V. Produkty i usługi wycofane z oferty banku 

następujące produkty: 

a)  Ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy „Wygodne konto dla klienta ZUS”. 

b) Wygodne konto dla klienta ZUS, które z dniem 01.11.2019 r. zostaje przekształcone na konto 

BS ROR/BS eROR na standardowych warunkach. 

c) Konto za złotówkę. 

 

 
 



 

Taryfy dostępne są 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 15 grudnia 2019 roku. Jeżeli przed datą wejścia w życie zmian nie zostanie 

przez Państwa złożony sprzeciw, nowe warunki obowiązywać będą Państwa od dnia  

15 grudnia 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. 

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

strony związane będą postanowieniami w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem wskazanych 

powyżej zmian. 
 

Korzystając z okazji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o aktualizację Państwa danych osobowych,  

co pozwoli usprawnić komunikację w sprawach związanych z obsługą produktów posiadanych 

w naszym Banku. Jednocześnie przypominany o możliwości wyrażania zgody przez Państwa na 

informowanie przez Bank o zmianach np. regulaminów, taryf, wysokości oprocentowania w formie 

elektronicznej na adres e-mail.  

 

      W przypadku pytań bądź wątpliwości, nasi pracownicy Zespołu Obsługi Klienta są do Państwa 

dyspozycji.  

 

 

                                                                                                                   

                                                                                                             Z poważaniem 

 

                                                                                             Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarocinie 

 

 

 


